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Ctění paní Hadová: Prosím dmiin Dovolená rychle uplynuli
Jlrahá paní Hadoví! Totla jsemMám léž Velikou radost žo so Tc

po (umu který múžo dáli nežli tu
sdělte mne jako to vzdělaní ma a tak jsem zase jel ypět do Pra

v minulé "Z II" odpověď Dřv

čili kloní luno věru ku jímala 110

ehňin tak dohře v jeijeh nové re-

publice vši daří a ěru jo lřehi
mu klorý musí hráli A věřte h

jí lidé kteří za vzdělané se počí hy Meyi tím však náš prapor Im I

lovek tipřunnéhn srdce no oftí I !!
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LÁSKA MATČINA

Imi' i já jsem toho náhledu nli
tají tile hriibslviin eisí tul vhoi'Ii- píeložctt do Hrna a lak jsem spevždy šťasten je-l- i mu husími pro- -

tioyenom jim co moiio nojvioo
hleděli pomáhati lak nbv so mohli ny strany — ona dělníku clial za ním Po té za doset dní

"0 dcerušky hleděly Ntíšo učili va

folií it vfibeo hospodaření v dokázati dobro
vxpaiiiiitovuti z ló hrozné válkv Odpověď Žoně dělníka: Záleží však jsem obdržel lelcurain udě

ináoiiosti Ale mám Iři deery a
na tom nu jaké vzdělání si clo- - lající — " Přijeď dnmň malka ze

v

Volioo inilo jsou) byla potěšenu

lá s mým utuženi hlodimo pomoci
llo možnosti a kdybychom byli

těch žádná se nechce věnovat I

vete inKovy (icia naroKy ie-i- i mřela! Ač zarinoiiocii neumla
lístkem od druhé mi přítelkyně domácí práci Nevím jakým zpftzámožní jako někteří krajané v) člověk skutečně vzdělaný ten se hni truchlivou zvěstí přece poci

ivchom jislě nekoukali na něia sl"'n h'vU k 1'í'i'b'zo
nikdy k hrubosti nesníží a všude f0Vnl jsem jakési smírné potěšení

slečny Anty Houdkové z Pruhy

jejž mí doruóilii milá přítelkyně Ulil til slnvkll 11 llelli ulovili lí Vlili — Mlltkll
je ffciitlomiinciii pakli nle sl dč h( nmr v0 M m(w p„lytn na

Alo nejsme všichni stojní! Odpověď MfttCC! dsou li vaš li pouze nároky na vzdělání buď dovolené dopřáno naposloďv s ní
Věkdo si myslí když se jemu do- - dcerušky již odrostlé tož je téžko že so domohl náhodou lepšího po- mluvili Drahá naše matka zo

Láska nialťinu jost nojkrásnrj-í- í

ii iifljmooníjSÍ skvost ndólio
hvřta Nkvost klorý noní možno

ne vede že i jiní netrpí O tomto jitu vnucovali odbor prače ď noh tavení — "možná žo ani svým inřcla náhle Všichni vás srdečně
y se dalo mnoho a mnoho psí oné zde jedině postačí mírné a

přičiněním"
--- taKnvy elovoK no zdravíme 11 ioštť jednou za vše

li ale tuším žo mnohý poroziiinlhěené rozhovory a přidržovali nifiže se počítali jošlě zu vzdělá- - vin děkuji a zůstávám váš přítel

paní Annu Kolíková z Jižní O

iiuihy u jehož ohsnh zde iiviidím

doslovní"

Modalito !

Po pětileté přestávce dovoluji
si zase k Vím milostiví pnul no

hlásili Na ot pisatelky "Žousuó

Hlídky" často ii upřímně vzpo-miná-

Snad sejdeme no všech-n-

u brzy zas vo "Hlídce" nač so

neboť všude jsou smutné případy slečny částečně ku vaření — tře- -

ticho Ku vzdclaiirjo třenu nejen
Paní pořadiilelka' odpustí jsem ha v neděli jo nutí k tomu aby so

školy ale správné ušlechtilé vý
se lak rozepsala a dovolili při střídaly v úpravě pokrmu A to chovy
jílu opet n troskou do mlýna S jeilnii neděli jemni nliy se vzuy

Jun Kankovský

2)1 pluk československé ar-

mády 7 rota 1 četa —

Urno Moruvu

v

HOUHTOWN TKXAS 8 květ

mzdraveni na všechny čtoucí 11 vystřídaly a závodily která lépe

iíaduou poinvní kuiiioii vykoujíiti
Miilóina láska ku dílku jont tak

mocná žo žádná ohol' álnó nlr-pon- í

noní v stavu ji zmírnili ani
tonkrátc když dítko se iio5otrné
k ninloc bylo zachovalo

íásku inilcnky láska upiímm'
íony josl mooiiá olo v případech
vážných óflslo ko dá zmírnili

i vyhladili kdožlo z matčina
srdoo pouzo jen smrtil

Cl ční paní Hadová: Prosím
ni! srdečné těším Zda iipamatují povězte nuiě jestli si musí nána shlcdiinoii s ostatními doplso dokáže upravili dobrý oběd A

vatelkanii jichž dopisy už delší po případě si na neděli pozval
i

jemník nechat líbit od majitele
čas postrádáme! hosty nby mohli oehutiiHli jejich lomu nbv — kdykoliv so mu u- -

na !!)]! — Ctěná redakce! Opět
i VI 1'l víti „

se iiět nu "Arnu H z Prahy?"
Račte jim prosím laskavě vyří-

dili ni Q j vřelý pozdrav ze svo

bodné šťastné a krásné naší ro

publiky

Ctěná přítelkyně! Těší nás žo výrobku Tu zajisté že se lnulo zdí — přišel s jinými muži: 11 pro-

hlížel byt když chce domek projste opět dopisem do naší "lllíd- JmIui ví' w nih" ťllll "' uovoiiiji st iieKoiiKu rudky se čte-

náři "Pokroku" sděliti nějaké
zprávy ze zdejšího okolí Pokud se

dlít bez svolení rontýře Děku j'ky" zavítala a doufám že so lak J''J " 'vl ut tnjwi A lai so

zu odpověď — Henlýřkai častěji stane Co so lýčo imSIekPbí V™{(- ™ lllvě vpraví ze to aniVím pak ruku
'

líbám 11 do

vzácné přízně se poroučí—
týče počasí to jest zde více mo- -

opisovatclck do naší ženské Mtn nespozornje a íicnavKlcmi OdDovM Rcntyrce: ncz tiovo
kré nežli siudié tak že sotva polení rozhodně nemá žádného' pnítě je sice pravdou žo značně o- - pnii-- se j( zalihí
trochu oschnou a chceme začít i h

va c o bvlu iiajeniiiikovu vkročit
uvorávanini vždycky znovu prší

neb len jo pánem domu
Tím způsobem ovšem plevel znač

ehully ale lo zajislé má své pří-

činy neboť naše poměry jsou do- - Paní Hadová! Dovolují si optali

sud rozhárané Ačkoli právě ť se vás na radu Máni' kamarád-lét-

době jo pro našil ženy vhod ku kteří se mně do očí slaví 11 p i

c Kdo nezakusil radosti n holosti

iiuh'řkójio Nfdep Ion není v sta
vu cliípati výzuain lásky inatlty
lÁskíi matčina ! docela liší od

jiných u to zcela pNrozonř ne-

hol' každí matka považuje dílko
své zu číst svého --IČIa davší díl-

ku život cílí vždy onu sválou po
vínnost ku čásll léto od níž noní
možno se odloučili Proto vždy
každý nezdar každá nehoda jež
hylu stihla dítko holostno no do
i 'i - r i ! A ' '

ně bují Dne 7 květnu začalo pr- -

Arnu Somlková

Milá přítelkyně! — X jakou ru

dosti jsem uchopila lístek vaší ru-

čkou psaný radostnou to zvěst'

že jste dosud mezi žijícími nni

vám namohli vyjádřili Věru

Jest to pro nás radostné po tolika

lotech a po tolikeré zkoušce se

šťastně setkali třeba jon
iroslřodnictvíin pošly fak se o

4s

Kdo matku nectí pohání sobe

před Noiid svědomí a odchází s

ortelem opovržení

na iloím o l ech to uasic ziucnao strano mm1 pomioiivii 1 11 iiiíi

fict a přestalo teprve až po půl-

noci Co tomu bude asi bavlna
ííknt to ovšem až později shlcdi'- -

se rozepisovali a vyměňovali svo návštěvu tak mne také zve a

je náhledy Doufám až si každá náhodou jsem zasleelilu že se vy
lne Musím se zmínit žo jsem pří11 I t 1 - t to tit vil 'lí Mul ku jo obraz lásky z nězase da trochu svoji domácnost' do jadřilu ze jaK K 111 iickuo jue 7

lasiiivnjicioi jaru oavai ocniivy
pořádku že so Wt do naší lllíd já lani též hned jsem dak se máni paprsky hřejivé dítko oslňují

pozor odkud liudo ten vítr va
bovnt abych nedělala v smi

zdraví vás— Pořudatcllui sedství mrzutosti?- -- M
nout a tu ni visi tri polvrdit udání

plína čtenáře Dakoly žo výslo- -
I I t # t I

- Odoovčď ílcíně M! Takovým

f'íin jo moře k chůzi tím jo

lidský ho cíle
#

Nevědomost nám staví v cestu

učit az posun souiiiasi tak on si o- -

ivn Noiieiisinc i jeno maiKy
Nikdo na včtč není v slavn

jiodloupitl toliic ohčlf vylrpčtí
tolik bolesti a obětavosti tak jako
matka

#

A loif představme si co musí
dnou vytrpěli matky pohledem na

své ubohé dítky nodoslalkcin vý- -

tět těším 11 so mimu tuším i vše

ehny dopisovatelky i ělenářky to-

hoto listu nu vaše milé a vzácné

dopisy Ano setkáme se opět v

"Hlídce" a doufám že i osobně

btnf v Maličce Praze aneb zde na

pftdČ americké! NaSe styky bu

Paní Frank FiScrovi Kiulay- - upříiniiým kHimirádkáni nejlépe s
oval de-l- í lo náhodné nevím

sou Minu 12 května líllll co možná vyhýbali Poznánu
ačkoli v loni jsme měli více nu- -

tři tiCtění paní pořadatelko'"# II"! že přítelkyně naše j upřímná

elikož nám došlo nu " Pokrok ''lož je lépe přátelství ukončili -
pařezy přes něž klopýláme

Nu životní poulí často rozsévá

me vítr u klidíme bouři
#

dou' nyní užš a přátelství našeživy zmírající jak musí každé předplatné tedy přiložené zusl hřebu bez vsí mrzutosti — za po

lam ijioO aby nu ni po piipnď' zvaní pěkní poděkovali 11 radějimutee srdce bolem pukali kdy) vřelejší neboť boj zu vznešený cíl

"pojil ve svaz trvalý jojŽ žid- -dítko prosí o skívu chleba a ma nebyl lak milý časopis zastaven sáhiioiili po dobré přítelkyni -

ní zloba odiďirefí více nerozdvojí Do velkých rozpaků nás často— Počasí mánie zdi' dosti chladné knize!f ba nemfiže íélo poskytiioutí ! A

přivádí malé klopylakže 'mnohé hospodyňky nemaji 'juk musí matce pil každém pohfo

du nu ubohé dítko srdo zabolet! ještě nni Zahrádky oseté Isme puií Hadová! -

Když přcčilam

inu — rve Konci (iiimia z 1 orpns
I ItrÍNll přilotělj dva acroplaiiv do

líohstovviiu v zájmu kampaně nu

víléznou píijčky svobody' Nikdy

hyell si nebyl pomyslil žo ly neru-pian-

jsou lakových velkých roz-uiěr- fi

ač nad dejší kiajinou ča-

sto již přeletěly Že to bylo tou-tokrá-

v sobotu tak so sešlo do-

sti lidí Při té příležitosti je je-

den uiiloinobil jehož řidič volal

aby lidi ustoupili s cesty než v

tom přece jeden Mcxikáu vběhl

přímo proti aulo při čemž utrpěl

Skromnost je jako fialku v křozde se Vším později nežli v Neb tak ty" nlízky a ty vaše odpové

ví není jí viděli avšak její vfutěrasee Též si" zde V nedělí Mne Č to chci též se vás oplatí jak

Větev ("Vchoslovanu amerických

ostane vždy věrnou svým krajn

nřnii zámořským a bude so (čšilí

ze štěstí a ťispěehu bratrfi a sester

ve svobodné československé re-

publice Srdečně vás zdravím i

dovolím si tlumočili vám pozdrav
od našich milých spolupracovnic

vidouc je polonahé v nedostal

ku jen proto že lidská zlobu jo o

kradla o olee a majetek a vfibe

o vše ku životu nutné

ll kvělnn přihodilo nešlčslí Pan s inóni vykládali jcilnání tucho
ji prozrazuje

Klein obchodník z lonsdale a p starouška Dříve nežli jsme s

DOPIS OD VOJÍNA V ČESKOHolosti srdoo matčina v tomto flralidlee jeli sě svými 'manželku- - vzali u asi dva roky po svatbě
I'
i'--SLOVENSKÉ ARMÁDĚpřípadě musí přesahovali i sí mi v automobilu který sc s nim! lož by mě byl samou líIou sněd!

na cestě převrátil pří éemž pan Casio mi to bylo aŽ nepříjemnély takže není-div-

aby matk

Puní Anna Kulíková ehvalučpod tlukem ulepení toho nekle- ríramllco by! na místě usmrcen obzvláště před lidmi nic po po
takové zranění že druhého dni!

zemřel — V posledním týdnu by-

la zde malí válečná vaznice s níž

a ilopisovateicK! ve vsi ncie

Milostiuu Purcšová
' 4 4

Velice mile jsem byla dotčenu

známá krajanka ze South Omaliykdežto druzí utrpěli poranění (l slcdníeh několik rokfi jaksi msly
a horlívá dopisovatelka do "Vn- -všem p Klein jest Žid n ti mívají utne zapomíná u často mu musímMinulé neděle bylj oslavován

fké Hlídky" v "Pokroku" obdr jezdili' V městě tak jsme měli pří-

ležitost prohlédnouti si tuto váleč
den matek zde v tělo zemi a muo Větší štěstí Neštěstí bylo zavl připomeiiniiti žo jsem jeho Ženadárečkem od panu danu Vílím ví

iiéno ícíich nedbalostí neboť ieli Ho hh w toho tiříčinoii! Často si žela od jednoho z našich liochflse z rraneie — za milou vzpomiu " 1 - i T nou vymoženost — Česku zdejší
ho mul íček tiskni nu své srdce

syny vráti' si šťastně do sv ku mladému pánu plutí uďij vřelý vojín fi v československé armádopříliš rychle Druhý doití ro ilomníváni že se mne stwid nahá

tábořícího so svým plukem v Drdík t l'an Vítámvás je jiři iicmo
osada má zde postavenou příhod-

nou spolkovou síň pro všeliké iněílujíeí případ pobouřil zdejší o- - žil aneb h1 jej táhne nějak

eenském odboru ve Kruneíi ale ně nu Moravě dopis kléry námkolí když jistému Poláku Pranú miiířnct Dítek nemíníc n'snad

Klcunncsoví ve čtvrtek l květ- proto s domiiívám ž snad pro' askuvé k uveřejnění v "Pokro
v v I !?

jak píše v dopisech své matce a

mladé ženušce jež za jeho nepři na zlrutily sc fři děti ve stáří í' odtáhla- jeho láska ke mně ~ ku propůjčila uosaii zujinia

ho domovu a mnoho matiček so

těší ng íióvrat svých miláčků a v

tomto radostném shledání dou-

fám že si mnohá vzpomněla nu ty
ubohé matky tam za mořem jímž

nejen Že muže a syny zabílí aneb

zmrzačili ale i mujrfek pobrali
nebo spuslošilí aby jim alespoň

vi ho dopisu jest následovní:li a I roky zabloudily v lese ctmlomuostí řídí sama se svým otcem

lékárnu v Hílver Oček' Nehr vzdáleném jen asi JO mil od zdej Odpověď Zené: Milí pani v Velectěná paní!

Přijměte ode mne srdečný po

čely a jak jsem Věděl bude zd'í

IH května konána slavnost za pří-Číno- u

svěcení praporu a pří kť-ťéžt- o

příležitostí bude kapelu

Corpus Chrístí účinkovat Jako

slavnostní řečník byl pozván pan
S li Kostoryz líudemc ledy mí-

li příležitost zase se jednou houf-

né sejít a společné příjemné pn

bavit -

zdrav a vřelé díky za vše co jste

šíhn městu Tří dní je zarmoii- - tomto případě je mně těžko roze

cení rodíce řeta obČauJ 11 domácí yunt příčinu chladnuli lásky h'

obrany hledali bezvýsledné až ko dal h jsle li spolu již několik ro

liemAže se dočkali dno až sc opět

navrátí ku svým milým a ku své

prácí Teď že mají málo zauiésl

nání v nemocnící u obchod nutně

mi prokázala! Duo H lednu jsimIroclnj hleděla ulehčili přispěním

nijaké hřivny ku obstarání po oiuihIÍIí Francii Po cestě bylonočně v sobotu brzo p polední kft tož Jak foobyčejné bývá lidé

veselo u nu nádražích všude násbylí štěkotem věrného psa jen sL( konečné i loho milkovaní na- -

travy a šatstvu uby alispoí rodí

obyvatelstvo nadšeně vítalo a šáldětmi stálo setrval přivedení n-- i Lylí Obzvláště mí li manžel vásna byla "uchovánu pří životě
jeho přítomnosti vyžaduje Pa

Vílámvá Sel dobrovolně ncéckti

je až bude povolán Ale teď lnu

ní řekalí aŽ bud propuštěn Pře
ky mávalo - loučili s dobři ti listopu dělí které seděly na klá obchodní starosti nemusí v tomkdyž otec jkiJožíí život za rodinu

h námi a my s nimi Kdyílé v bažinaté mýtině asi osm aul (tj Hoi žena zahrnuta A polom Z Muríní Kině

"í'iípooiínám vám svědku žejí panu Víláiuvásovl aby ' od xvého domova podle výpravo myřk přicházející do lot odklá- - jsme přejdi hraníce Franci a po

tó jeli ílalíí bylo to samé Pošťastné zdráv navrátil ku vým vání O letého děvčete dětí ode 44 (m[t) hodnou číst třclifo
před svým výslechem buď te vzat

(říjeli jsme řeku Píjavu v jejíž do přísahy Přísahou dovolává

sc Doba jako svědka svých výpo
kolí odehrály se ony vclk' kruté

braly se na nedalekou mýtinu by byteřných okázalých projevit lá

přihnuly domfi krávy jež se lam nky ]i
'
k vám manžel váš la

pásly Kráťy však mbýlily sc Z ukuv v a upřímný ťŽ buďte smi oj a tu zřeli jsm všinl mést 1

národ a em

Každý národ hledí pomáhali

kvih tož je tříbu a zároveíi na-

ší svatou povíiiiontí dle sil svýcii

pomocí zucbovutí pří žívoté

iJitóieh elirubrýeh bojov-- f

1 ík ttg v naší reskoslovenské

líce aby nczmíraly hlady
V híU a iiídostutku každá sebe

jttcnší ponoc jent vílunoii

Vrotoí i j4 apubijí na vín i
íé watky aKyst dlt wíim

se zemí urovnaná V míslecb těch

milým!
K 4

Horlivá étnářk "Pokroku" z

Lincoln %'cbr — ('téuí paní po

řudufdko "Renské Hlídky" a mí

lé čtenářky! dá se mně že jste
v Sedni v posMuf éat tolik tíumést

cesty édiož dětí obé nepovšimly kojenu třeba nebylo tolik okáa
vědí Kdybyste pa' mezí těmi vý'

povéifntí proii"l něco vědomé ne

pravdivého Dub ve své spravedl
uostí polrcslal by vás věčným

l teprve fcdjž sc ocitnuly v ic lýdi projevil lásky Okazalosl zajatci pracovali trosky odstru

ňovalí a někteří z nídi dráty suáznámých jíní místech Když hvá jen strojena
Selí Než chudáci bylí v béduéicdostavdu noe utábořily s? prl c Iraecnim Ab' o je jiule horl

ladv nu zorní dostal byste kriminál

t
!

itavil a Ježťž lny jsm měli ebbbti%h pod lifiomciii Noe fyUMmb' Drahá paní íludová! ím iii mluníiiy ía 'ií ú'i tiíiíí iíj llijďliy
lííOlít řS plijí) Jnj tát 4 tí tuk j im- - jo porlIHt Phn4 mnh m n mohly í' ř 4ík 22 f)ky f% mám Mfitt' l ku Si- - "

1


