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rem který iicstnřl na ob? nechat

2nút pres to že srdce jeho bU
ké něco z našeho okresu napsal
Čechů jest tdc sice dosti usídh-nýc- h

však málo kdo něco do n- - Puritan moukaI naplněno nenávistí k odvěkému

1 vránu kterým byl hnán na jat- - fejnnsfi napíše a řprúvy k otiště-n- i

v "Pokroku" zašle Napadlou Tehdy nesměl jsi rui pohle-DOPIS ZE STARÉ VLASTI
muc tudíž když nikdo ničeho ne- -lem dáti na jevo svoji nevidí 11

tiše že se sám o to pokusím a přilibost jinak byl jsi na
mb-t- ě za- -

ZÁRUKA — Spotřebujte plný pytlík a nepodaří li se vňiu

upéci nejlepší chléb jaký jste kdy pekli vfuftc prázdný pytlík
svému obchodníku jenž nahradí váni bez námitek vnše penúe

Odborné mleti z nejlepší pženice v Americe

Všichni groeeristé ji mají na hklado

WELLS-ABBOTT-NIEMA- N CO

Schuyler Neb

tielen lo Unos namatuji si icn zasílání předplatného tc cteuan
něco ze zdejší krajiny sdělím

_ Pozdravuji téí všechny

moje krajany z Horních Dubňau

o i okolí Mor Krumlova rovněž

kilybyi znal adresu mého strýčka
Janu Kudláčka tak inu vyřiď sr-

dečný pozdrav Jsem k Janem
Kudiáčkciu Klc ten hlotiži u i

hanáckého pluku Rovněž je v

j:rmádě Jan Novák Kaivl Ada-

mec Robert Pučeru padl zde na

Sibiři u st Suli 30 září 191 v

ISelcbeji odpočívá sloužil V 1 pk

Jana Husa Rovněž mnoho obětí

si vyžádala válka z našich soused-

ních vesnic J Husák padl lni ru-

skem bojišti v roce 1915 S Do

betu! Po druhé ti napíši více —

okamžik kdy jsem 'se sám v po- -

lobué situaci nacházel Překro

čili jsme již tehdy ruské hranice

PťTiié ziidnim se o tom letošním

zde počasí Z jara zde značně pr-šel-
o

a při tom bylo stále dosti tl-

um Kukuřice špatně rostla n

brouci příliš ji hubili lak že ji

akže jsme při táboření nebyli da

' "í

?

' &

? "lř

Tau Hud 1 Mičík bvaií í v ?

2""2 jižní 10 ulice Ouiulia obdr-

žel v těchto dnech ze titaré vlasti

mlvého bratranec dopis který

pro jeho zajímavý obsah doručil
liúm k t iistviií

Prodek u Přerova

10 listopadu 1!H

Milý braťnnče!

Předem přijmi mnoho srdce-nýc-

podra v ú a milých vzpomí

eko Oll Kusů Tehdy rota u kte

lé jsem byl jako desátník dostala

A— : N
rozkaz od našeho důstojníka — museli mnozí znovu vysazovat a

tím se velmi K jinou prací opozdi-
li Za to však byl podzim celkem

každv muž bez rozdílu odevzdat

"Zelt" jedinou ochranu poI
kterou se mohl v noci schovat! Ja pěkný tak b% kukuřice dosti do-hř- e

uzrála a také dosti vydala ná Moje adressíi:nek Náhodou přijel jsem domu

n:t krátkou dovolenou a tu s rado jsem si umínil že jej neodevzdám

sledkem čehož může býti každý s

Tímto ojtonniuji viřin ívtnjm starým 1 ovím irizuivoQni le vlactnim

HOTEL "PRAHA"
který jent ňjilnS mtovu vypraven vim vnitřním Rařízeuiiii vlninuň

a kde krajané tavítav&í do (hnnhj naleienou nyní řádnou

a pohodli to iiejlepíí Chutná jidla c pravé kuiihynt vřaly

vá uupokojí O přízeň uifstukh i venkovních krajunli uctiví žiulá

JOSEF PIVOŇKA

a také jsem to provedl Kdy by
stí chopil jsem se tvého dopisu

Iv Celt v odevzdané odpočítal JO její sklizní spokojen Kukuřice

letos dává 20 až 35 buši a po n- -který jsem několikráte za sebou
náš velitel sám Nyní přišlo na

pročítal Jak jsem z obsahu ne
w I 1 '- - I

mvn e id en se u i ihíii h-- kru což jest obstojné Za to však

pšenice nebyly valné ač se z jara7nal vede s ti dobře Obzvláště
sech kdo neodevzdal lelt ne

eo se týče živobytí jsou tam do
dosti slibně ukazovaly přišel to

přihlásil se nikdo po druhé o
OMAHA NEBUASKARoh 13 a Wllliam nieela jiné nominální poměry V nas

0 í' 1 1 n tiž na ně rez a do velké míry j- -

same (iz po ireii kuvz c ri
poškodil tak že některá nestál-- i"V Kcpubliee" jsou dosud poine-c-

v

neustálené rozhárané a lid co
tu jsem se teprve jnihlasil věda

'ti

A

ani za to sekání a mlácení Slámyy'e mně iiž jiného nezbývá Měl

Josef Husák

Československá armáda v

Sibiři 11 divise 2 inž rota

v

KI)I)IK FROSSlNd 15 20

prosince 1919 --— Ctěná redakce!

A v potu tváři budeš chléb

svůj dobývali!" — a i též poží-

vat bych měl dodali A myslím

že to jest i přáním p Jana Run-dus- e

z TojM-k-
a Kans neboť onen

pan Rundus má nějak nabrouše-

no na ty dělníky A ač sám děl-

ník (farmář) nerozumím že mů-

že tak stranili kapitálu a odsu-

zovali dělníka v odborech p R

jsi vidět ten pohled a tu tvar důby měl napravovat jě více

různým nešvarům přispívá všech
sice bylo dost však zrní téměř
žádné" Ovsy byly dosti pěkné a

sena bvlo leto též dosti a jest tu
itnjníka Jako dravec když vr- -

á se na k vženou kořisf! Příy následky z proklaté války jsou
tuho nříěinoii a noneivíce staré

klad tento hned uvedl za výstra díž alespoň to krmivo pro doby-

tek V listopadu bylo zde počasírozpadlé Kakousko! Co se týká
hu Mé pak hned vedl k plukov

velmi špatné stále jen padal sníhníku a cestou již mně předpoví
životních poměru ceny všeho jsou

u nás úžasně vysoké následek to

stálého nedostatku a pak stále ví

Výborná naše káva
nemčla by scházet v iádné domácnosti Chcete-l- i si opravdu purhutnali

pošlete i pro naSi tOe kúvu velmi ltiliodiiou ojiecialitu lapSi druhy fi 4 "Je

a 4"c libra tož jest cena jí tvto druhy kávy velmi nízká Jinde platíte za

tuto kfivu o 10 až 13 rentu více za libru

Mák kmín ruský čaj kořeni celé i mleté stále na skladé

Objednávky laskaví) zanilcjtc na

Western Coffee IVlilIs
OF CEETE NEBRAŠKA J VAVKINA majitel

zima se každého dne stupňovala a!al co se mnou bude "Zastře
Mt rvalo to tak až do vánoc Přílen musíte býti o to se sám po

ce se vzmáhajícího lichvaření
tomně není sněhu mnoho vidět astaraní neuposlechnuti rozkazu

keťasení! Vláda nebyla dosud do
asi málo známých Nedávno tobudedi tak po několik dní zmizí

sti silná aby proti tomu se vší e
úplně Cesty jsou špatné velnu

nerpií vystoupila a částečně tomu
mu co p R sobě schladil žábu

na hornících a nyní řeže do děl-

níků dřevařských Hlavní však
blátivé než doufejme že bude za

před nepřítelem!" Na štěstí věc

dopadla jinak než jsme nalezli

plukovníka byl náhle vytrouben

'alarm" poněvadž kozáci se před
námi objevili Nastala ihned střel

Pište sl o cenník a vzorky

i

'a

5

se lépe V zdejším okolí jest po

sud hodně kukuřice k lámání tak iříčinu — hrabivost kapitálu n

že jakmile tomu počasí dovol H
ba a zmatek mnozí dokonce na

zamezila Já jsem ve státní služ-

bě' jak ti snad neznámo již sko

rem čtyři roky a sice u "dúchel

kové kontrole" dříve zvaná fi

nauční stráž Po celý ten čas ne

bvlo možno s tím platem vychá

honbu za všemohoucím dollareul

ieu tak že přelétl Že prkna jsoubude se pilně dále lámat Přiložeútěk se dali Tak jsem byl pro
né zasílám předplatné nu Po dražší nenf vina dělníků avšak

hrabivost kapitálu který vykácel
dnešek váh-čnéh- sondu sproŠtěn
e rovně tak druhý den atd Neb

Šikmý cypryšový eribbing - 4 5 nebo 6 palcQ

f Sty si upravujeme vlastni náScypriSový cribbiujf takovým zpfisobcíM

% že když jest hoto je téměř plný palec tloušťky 'a prvém ihík15 tato 4

T 6" £Í9 1 cypřišová fencovlea jest přes jeden palec tloušťky My z tií &

% ubereme jen" tolik na jedné straní aby se získal hladký povrch a aby j

krok" pro sebe a též pro svého

nřítele ve staré vlasti Rovněžzet až teprve nyní od 1 listopadu
lesy a vláda ve své lhostejnosti

se stupnice platové zlepšily tak
přikládám k otištění dopis který

druhý den náš prapor dostal roz

kaz s největší- - rychlostí postupo

vat proti nepříteli Asi o 3 hod

nedohlédne na vysazování lesů

mladých A tu vaše dvacet rokůže člověk jakž tak muže již tri
jsem právě obdržel od svého prite
le — legionáře Československé archu slušně býti živ! Nynější moJ nít nevveernateliie lesní re- -

odpol dne 24 srpna 1914 dostali

je působiště jest v Prodku u Pře
rnádv na Sibiři doufám že jehoisme se prvně do ohně Já jsem

ještě růstalo prkno samo tlustým Není dříví Jež by se vyrovnalo cy v

přiši na eribbing Je to jedno z nejtnnnlivějších a nejpevnějSích a pH j

tom uejlepšlch prken ku přibíjení jelto se íerozštípne i
Nechť jistě s námi poíítáte na materiál pro cornerib pakli jste v '

trhu pro neco tohoto druhu Rozumějte že my udáváme cenu s dodávkou
'

£
na nejbližší vaši stanici

ř
:

'

C WAPER LDMBEE COMPANY Council Bluífs Iowa %

rova a sice v cukrovare Aeza obsah bude čtenáře našeho oblibě- -

sítvy" jsou vyčerpané Nedav

no tomu eo tisíc střevíců hru
bí-c- (nehoblovaných) prken stá

bvl vvslán se G muži na výzvědy
vlnová se in i to mnoho Stále táž

uélio "Pokroku" zajímat Nového— před praporem Nežli jsem do

bi ni lii Ie fi(W až 800 a dneszde nic tak zvláštního není a prosněl té nosiče abych mohl vidět
to dopis svůj koneim s pranímnepřítele utekli mně všichni

za sebou jdoucí služba někdy ví

(e jak 14— ifi hodin denně Dělni

ctvo má osmi-hodinov- dobu pra

eovní kdežto u úřednictva je stá

stojí $2-4(1- Mzda od oné doby

byla zvýšena od 4ti do Ml i provšem zdařilého nového roku a seschovali se v lese První den to

srdečným pozdravem znamenám cent kdežto výrobek v ten samybvlo hrozné: jak kulka hvízdl
le vše ittL stalém Nezůstanu sic se v úctě— Frank Veselý čas stoupnul o :!)(—UVi Avedle ucha již jsi ležel strachem
zde dlouho nejvýše přes kampaň' I nak ten váš "divoch" (luiuberiiiř zemi Mně se to rovněž nelíbí (lény příteli! Přijmete nase

díkv za zaslané předplatné a zá
Kořisko Bratři

Pohfobrící a balsamovači

"V

A

a pak až se vyveze všechen cukr
lo co však dělat ku předu jsem jack) není tak zlý jak vy ho ina

lujete Pochybuji že ite měten: čítám nejdéle 6 měsíců Pak
roveň dovolujeme si vás jménem"musel jít Na schovaní nebylo po

'250 South lSth Strtwi Ojnahát Neb!čtenářů požádat byste nám častěmvšlení Náhodou byl přele mno' kdy 'příležitost nahlédnout i lo

dřevařských táborů jinak bystelul i použil jsem hned té příleži Tylor 1873 TE1ÍJFÓKY: Soutn ě80

Tohřbům z venkova vřuujcuio ob-

zvláštní pozornost

luk l Pravda všude kou
ji a zvláště_když se něco důleži-

tějšího v kruzích tamních kraja-

nu přihodí zprávu o tom podal
tosti a schoval se tam v male

chvíli byl však plný Až přilétl kol mezi pšenicí Oni však divoši

jeden důstojník s revolverem v

ruce a vvhnal nás ven! To byla
mají srdce na pravém miste eoz

dosvědčí tu a tam sbírky pro ne-

mocného neb jinak osudem pro-

následovaného soudruha sirotky

f my vám přejeme blahodárný no

vý rok

Obsah dopisu ze Sibiře:

V Tunisku 25 října 1919

huť do takové pekelné vřavy čase se dá leccos padělali f tu a

když již i děla započala se svojí tam i pamflet se muže podstrčí U

kanonádou do nás Já vůbec ne- - n Jine uonrocinne ocete m--

zde v zapadlé vesnici jaký máš

Sivot ! Člověk si zde imisí připa-

dat a také jest zde pouze stro-

jem! Na zábavy a požitky nesmíš

docela pomýšlet Sem tam ve vol-

né chvíli zajedu si buďto do Pře-

rova nebo Olomouce! Jinak ve

službě si krátím dlouhou chvíli

Čtením Tím jsem ti vypodobni!

celkové moje postavení a zároveň

život který jak můžeš seznat ne-

ní ustlán na růžích! Místo toto

jsem přijal ve válce jako invalida

kde jsem byl před válkou chrá-

něn Tážeš se a žádáš mě ve svém

dopise abych ti vše vylíčil ob-

zvláště ty válečné sladkosti kte-

ré byly nahrazeny hladem a týrá

Milý příteli! — Zasílám ti sr

lary avšak stovky byly sebranýtřílel jen čekal brzo-l- i některá
dečný pozdrav ze Sibiře Podivíš

k oklamání a oslepení veřejnosti

Co se toho vrážení hřebů do klad
t věc to se tuze na pravdě neza

v poměrně krátkém čase od oněch
přiletí Raněných a mrtvých oy- - se nemálo kam mě osud zanesl

o kolem mne již dosti lak asi Přál bvch si kdybych mohl s te divochů A tuze malo případu
známo kde by "huiber jack"za pul hodinv přišla ze zadu ucja-

- kládá sem pouze l míle od hra-

nic a zde mezi většinou dřevař
bou navázat poštovní spojení Ne

odekl nasytili hladového cizin- -
á posila a s ní zároveň se pnhnal vím jestli jsi dosud na starém

místě pochybuji však Psal jsem ce ilvsein pravtia jest ze penínáš velitel praporu A lehl si ve skými tábory a nic jsem o podob-

ném ani ve Kpoj Státech ni v
líc mne a dívá se dalekohledem ze utráceli umí A jh-- si mnoho

neváží Musíme ale přijmstiti že Kanadě neslyšel Všude se pra

pro odporučenou láhev a nežli s

ní njtle Ci— 8 čtverců (lilockfi)

jest již v rukou spravedlnosti
Láhev jeho hkonfiskována a on

fáiii }okutováii Ovšeitt dle okol-

nosti a pak jak mnoho těch "vše-

mohoucích" při sobě má A polo-

vička pokuty putuje do kapsy

''příteli" který inu tak

'dobře" poradil Dříve tedy
dřevařhký "divoch" utratil

peníze rychle a ježto inu bylo dá-- '

no na " srozuměnou" by žel od-

kud přišel divoch sc vytratil
pracoval dále beze vzdoru a žá-

dání o zvýšení mzdy těše se pou-

ze jak sobě zase vyhodí z kopýt-

ka A nyní když nemá kde pe-

níze ul ráčeti ukládá do banky
A au většina onoho dělnictva jest

však netrvá to ani pet minut -
cuje plnou parou a ježto se hod- -člověk jdoucí do pustin lesů" těž

vykřikne neb ji již dostal Lezu

po břiše k němu obrátím ho nebním vůbec všemi možnými pro ko den ze dne ve stejném ovzdu- -

y i o 1 A X

lni již v bezvědomí rozepnu mu ši pracující pnjue po o—j iuc-sícíc- h

se zivitkeiu bankovek zase
středky hnusnými nelidskými

kterých mohla ioužit rakušácká n

germánská soldatelska v čele s fa- - blůzy a shledám že jc raneu do

levé strany prsou-- a jak vidět dl-- jednou do středu civilisaec (žralo

ti už několikráte ale dosud jsem
nedostal o tobě žádnou zvěst'

Proto ti také Tebudii vše do po-

drobná vypisovat nemaje jistou
adresu na tebe A pak se domní-

vám že tě vyhledám jestli poje-

du přes Ameriku domů Na ce-

stu tu se velice těším Rovněž

chlěl byeh navštívit mého strý-

čka Jana Kudláčka bratra ma-

lilinký ale též neznáni adresy —

Krátce ti vypíši můj osud V roce

1911 šek jsem ihned do války na

nanelívmi zbvralei! V roce 191 3
vzezření jeho smrtelně U úst se ků upírů a všelijakých lenochu z

něho žijících) chce plnou měroukdvž iseiu bvl propuštěn z aktiv
mu objevila pna a jeh chrne

ní vojenské služby šel jsem domů

ne prKcn fMiiiui zasiia io opoj
Státft jest mně divné že u vás v'

KartsasU trpíte nedostatkem pr-

ken i pro ta prasata Za tímto

však vězí asi něco jiného a nc

dělnictvo Sukejfe p Hundus

ňČkde jinde a než se pustíte 'do

polemisovám dělnictva byl' bych
vám vděčen abyste poodhrnul

u té druhé třídy a pak ři--

rovnal sírany k sobě a střízlivěj
soudil H doj)isem tímto zárovď

zasílám 'předplatné na "PokrokXf

místo dýchátif l vyzval jsem dva
7 užiti co jiní po malých dávkách

užívají každého dne A-o- má

těch "všemohoucích" dostatek tu
vedle ležící vojáky kteří mně po-

máhali že ho odneseme na místo
svobodna a při nyiiejsini Uohrem

s pevným úmyslem zanechat zde

hledání a honění se za vrtkavým

štěstím a ujet do Ameriky Doma

však se moje plány" skříiily a sny

a představy v nivee rzprchly

kde mu může býti hned poskytnu
platu se za rok ušetří hezký

nedbá tudíž stále pracoruskou frontu V prosinci téhota lékařská pomoc Odnesli jsme

ho v největší kanonádě jen 'celt'
ve kterém jsme ho nesli byl asi

roku jsem byl raněn Koalic pro
Vsiskvtla se nuiě nejvetsi a nej-

-

se spustí A ostatně jest lo věcí

jeho jak svoje vydělané peníze
utratí Jeho heslo jest - - Dollar

byl vydělán aby byl utracen O-- :

všem strana úzkoprsých "refor-

mátorů" se postarala by lid

neměl příležitost peníze luk

vali a žije z hotoveno A tu p

U proč jest nedostatek dělnicknitěiší TMckážka za tehdejších učtou vas —

kých Kil A pak dělník" když má"krát prostřelen Nám se vša!

i:ic bohudík nestalo Asi za hobídáckvch imměru — totiž fi
(' V Nemel

jela mi obličejem- a vyrazila tni

5 zubů roztrhla jazyk a krkem

proběhla do ramene Dostal jsem

se zpět do nemocnice do Hlýrska
neníze nenechá 'sebou iéž tak o- -

nauční prostředky na crstu! Ne

rati: nu a zde ty dělnické nepo
dinu donesli jsme ho teprve na

"llilfsnlatz" kde však až třetíboť doma na žádný pád mne pc Jaříšně utráceli a mu zavřela kar- -
pak do Brna V roce 191o jsem koje Pravdu 'dítě p IÍ' byly a

den zemřel Tak dlouho se trá ve dnstiil domů na dovolenou Aníze na cestu 'poskytnout nechtěli

přes to že používal jseiri všechna-ii--jiiíf-
b

nmstředků k dosažení
jsou společnosti-kter- é se staraly
dělníkům o vyražení a zábavypil! Tak jsem prodělával jeden v listopadu jsem šel opět na ru

ČESKÁ KNÍŽEČKA
PoliČJič Kije(liiáii5 o ncmococli ocí uSÍ

bohu a hrdle — Cena '£ fceutil

1'išto ú úřadovny '

DE 3 3 WAETA

122 First Natiouol Bk !Udg Omaiia

boj za druhým nikdo se o nás w skini frontu Na frontě jsem byl Však ani h těmi I W AV lo nc
k'jo cíle zůstalo vše marné: Ne

staral co se tykalo jídla — je v okopech přes-celo- u zimu aý ih

zbývalo mně jiného než spřáteliv bude tuk zlé Ovšem neschvalu-

ji surovost a radikální výstupyčervna 19 1G Když při brusilov-kVi-

Tinidunleiií isein se dostal dose s myšlénkou a zůstat krasiu
Xchinínie zapomíuati že tlak pu

nom stále ku předu za týden mu-

síme býti v Petrohradě! důstojní-

ci prorokovali Tak se stalo h
i 3 až 5 dní jsem vůbec neměl rne

doma? H- pčátku jsem doma bc- -

sobí proti! lak a že dobrým zacházajetí opět raněn Tentokrát 5a

vlí Jeden kozák ch těl mně rodlaěil když mé fo vsak )ia-sle- I

kerri doma' panujících poměrů o
v ijenom zelí na poli ty ko- -

poltit hlavu což se mu nepodaři-

lo jenom mně levé ucho useklšťály jedPs jako králík řepu nebmrzelo a přímo se zprotivilo pf-ř-

jsem hledat různá místa-kde

mrkev Tak jsme žili asi 14 dn:

Nemohu ti všechno vypisovat nebych se uchytí hec moje naroaiia

růstala marná bradla tato se w

Tak jsem sebral ucho a nesl si to

do slovanského Ruska To víS

jsem ještě bečlák tak jsem my-

slel že by mne holky doma ne

boť bv toho byly archy V Kar- -

DR KAR H BREUER
operace a ženhkó neinoce

DR MILOSLAV J BREUER- -

diagnosa a vnitřní neinoce
- n ČEŠTÍ LÉKAfel

Při naíí úřadoviuí míluie dokon-ilo-

laboratoř k rozpoznáváni víc h iipmocí

Jlám nciiiocniíiií Hpojfní pro vfiech'

ny operační a vnitřní případy ijmH
ÍKadovníi v pokoji ("iulo Si)6 Becuríty

MíJtiiHl Budova

Severovýchodní roli a O ulic t
druhem pottehodí v předu Lincoln Neb

mnou táhla až do vypuknutí vál- -

palech jsem byl pak raněn a tak

banické domy vyhnala polosvět

jich okresu A vrchol svého

dovršila prohibicí A ja-

ký jest výsledek Karly se hra-

jí jako dříve Veřejně kícc ne

ule pokrytecky pod rukou Polo-

svět z jich okresu vypuzený za-

plnil hotclý" noclehárny a pod a

možno směle říci že včlŠfnou vel-

ká a mnoho malých měst svojí
promýšeností se podobají městům

nevěstek A co pitiva se týče ani

v tom nejsou pozadu Pravda

byly dříve případy kde celá rodi-

na trpěla Tu a tam se polepší
lo vňud" ale in Pod rukou se

prodává a platí-cen- y neslýchané i

za vwlijaké droiíy Ku příkladu
v Seatlle stojí láhev něčeho če-

mu říkají whisky 422 až #25 A

pak jen co stojí vládu vydržová-

ní oiíéch
Špiclů kteří lid hlídají

by nepil A já¥ někteří úkol u

plní suď laskavý čtenáři Ue

tu toho Chlapík takový vybléd-n- e

sobě oběr poví inu kde mož-

no 'obdržet i lýbev (za darmo

u") a hlídá Oléť ýl'vV

kv Jakmile byla vyhlášena mo- -

jsem se zbavil těch trampot Ttbé
chtěly bez ucha tak jsem pospi

tam bylo dobře zde však byla ( hal do nemocnice V jednom sabilísacc musel jsem narukovat

abych se í přiznal skorém bez ha-

léře neb doma jsme neměli tehdy

ani írroše! Na vojně jsem si již

nitárním pojezde se mi podařilo sikorrujM-- e a pronásledování české

bo lidu! Brzy mně zase pišf a cel

zením i ten iicjdivoeejíji kíiu
r

zkrolnc jinak jen více zdivočí A

pak p R až dosud kapitál ve

spojení k vládami vžly hrál první
hoiihle A dělník obyčejné tančil

dle 'jich noty Karta se však otá-

čí ježto dělník prohlédl a se

vzdělává A vzdělání jest látn

zvbíšlé třeba ježto stojíme opro-

ti straně "studované" která sla-

duje jaké zákony má nám pro své

vlastní dobro dáli A která stu-

duje aby naše rodiny se nepře-

jedly a zárovcú by náru % naší

mzdy mnoho nezbylo a proto tu a

tam se potřeby životní přidruží

Aám tím pfířínou růžky au j
studovaní ví že r&žek tak neuho-

dí jako roh atd A pak nemyslí-t- e

p K ze v píítouinétu nejistém

ie nechal oííšít A dnes by' o

kově mně vše vypodobni kdyby na mně ani nepoznal jsem opet

chlapík V roce 1917 jsem si zase náhodou stalo a já tam jel ta-

ky íiuď stále zdráv a žij blaze!

pomohl Tam jsem zapadl do spo

lečností kde se přímo tisíce ros

Iiazovaly Abych neawpoimič! na jí:! na Sibiř (domů se mí nechtělo

rrotože isem nechtěl na taliánskou

frontu) a pak vstoupil jsem dorukoval jsem do Hrna de jsme

tc zdrželi asi' 1 í dní ješlě a pak

iined prvním plukem jsem ode- -

DR F J KÁLAL

122 First Nafl Bank BváWng
Omaha Neb

WlWOXt TYLKft 1318 J
Jírláštní pozoruoHt véliiije w lé-c- eiií

fctřevtiích ueduiiíl
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ANKLKV NEBIL 29 #m
J919 ~ f'třiiá redakce ojct chá-

pu se péra abych nechal o sob-ettárúi-

'TokroLu" vwit a ta

československé armády Neco

naší práci budeš znát z časopisu

Podrobní bych ti vše vypsal kdy

bveli věděl že dopbí tento dosta

Sel a sire jeli jsme proti uwu

Po áuc pamatují jak každý

je] k pocíten riadšeiui j" 1W

fř r V
t


