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Tato bolestná daň kterou opilec
skládá židovi zajisté někomuI ŽENSKÁ HTfPKA"B srdce rozervala a domov zničila

Naše vláda je dosud ta nejlepší

třebuji Co ten zpropadený Kai-se- r

nadělal trápení a bídy nevin-

ným lidem Chtěl rozdělit svět

mezi své syny liž nasliboval co

kterému dá a dostali všichni po

fraku Těch sirotků kterým vy-

rval Kniser otce jest mi nejvíce
líto li? abych ukončila neboř

nemám mnoho času Jest špatná

na svítě a pro prohibici nikdo ne

ulevilo se lim že "Ž II" je hoj

ně navštěvována a že neochabne

Já vám řeknu že by uáiu bylo

smutno po ni ToC ví-

te když jsme i tak na tu besejti

zvykly kde se sejdeme známé

neznámé a tak se nám to hezky

povídá a pak aby nám měli říci
— konce vaším besedám! dtože

já bych plakala jen to ne a taky

musí odcházet neboť af přemý
šlíme jak chceme nic dobrého v

! každá matku věděla v jaké spo- - tom pití není Občané v jednotli

rak nevyniká Často jem viděla

opilého Poláka jak ženS rozbil
hlavu k leněním dibánem když
se zdráhala ještě pro pivo jiti A

naposled přišel policajt a několik

pijáku zavřel zaplatili pokutu n

pili zase dále Lidé ti ostávali v

hotovýeh děrách Nřkolik "bor-dinkáh- "

— žena a muž a děli xe

těsnalo v jedné aneb dvou kutil-

kách Kdyby byli tolik pití ne

holdovali mohli si m to opatřit

lepší obydlí což by jistě lépe ku

jejich zdraví a spokojenosti slou-

žilo nežli nápoje za které dali

í V Wádek:

Královna zimy
vých státech si prohibici odhlalevnosti její dcera se nachází a

byla vždy v řas večer doma Mrav sovali n tudíž si ji přáli Ovšem cesta sněhu máme až moc n když

jdu na dvůr pro vodu není mnea cudnit imisí míti základu při čeho moc vhc škod i a mnozí fa-

natikové sáhají až příliš daleko

Nepřišla jsem nikoho ponaučova- -
jsem již strýci řekla: Ty tato až

já umru a ty tu ještě budeš tak
rodinném krbu!

Příspěvky Ženské Útulní v Brně

ani ve sněhn vidět nebof až po

pás do něho zapadnu Potom mne

musí starý vytahovat abych" inuti prisla jsem jen jako včelka do mně dáš do rakve "Z II" papír
a tužku — I kuš ještě po smrti

je budeš strašit! — No zvyk jest
úlu Včelky se též rozlétnou po tam nezamrzla Ještě vás všech

DříVť OZIlálIieilp $2!75 okolí a sbírají pel z mnohých kvě ny srdečně zdravím paní Hi7ada- -těžce vydřené peníze za které m

druhá přirozenost! Tak jen notů a vše pak tvoří med A tu i jáměli dobře sládci a salooníci
čiňme' Pí Černý Hlavatá píše žel(h

ran Vojtěch Ilojdar Fair-fiel- d

"

Nebr
Pan V Kutiš Edmond

jako včelka přináším trošku tohoJednou jsem šla pozdě domu z

telku zvlášť i paní Tetu Vítám-vásovo- u

aby nás vždy v "Žen-

ské Hlídce" obveselovala A l-

ibých nepřišla s prázdnou přiná

pelu a kopců Dakoty do úlu ve-

řejného mínění A doufám že se
práce a to již jsem bydlila venku

z města v lepším ovzduší Ceka
ším $100 pro československé si- -la jsem na káru — — bylo asi do snad na mě nebude nikdo hně-

vat Všichni nemůžeme stejně

ran Frank Vávra Kovena

Texas 2KJ

Pan T'lin Doležal lřnshvil- -
set hodin večer a velký mráz — fotky Podruhé přijdu zase

(Ctěná přítelkyně! Vřelý díksmýšlet i musí býti tak jako ně
a na rohu byl saloon Náhle se

jaké balancovaní neboť kdy ma za příspěvek jakož i za dopisdvéře saloonu rozlítly a vypasený
salooník strkal ven muže který

500

250

Hoj! nu bílém koni
a

11 závod ic holit

větrem jczdkyně
vluxy bledých Kkráni

jako mraky za ní

vlaji v krajině

Mrix má v ielém hlodu

u kuruiiku as ledu

nee lni ěele

a juk řádí v běhu

juší vloíky kiióIiu

8 Kil tU Úbélo

Kol boků má iaty
hijitty

['iiwiu zeleuxm

a ve hřivc koni

1 t lit 111 i voní:

ledem kaleným

Kudy větrem Jeti
urve liolých snětí

pohlední i list —

"Hoj!" zavýská n jdei-e-

v nedle vystrojeném
z piáziliivi-- ptačích hnízd

"Hoj!" za t vV: A fobé

"květiny cou v hrobě
listí haraší! ' '

A kudy tak je
celá zem se chvěje
v bílém rubáni

Diide nás těšili častá vaše návště

va "Ž TI" Srdečně vás zdraví

te příležitost pohlédnouti ve vni-

třek velké strojírny uvidíte jak
mnoho kol se otáčí až úžasnou ry

se křečovitě držel rámu dveří A

tu surový nalooník ho kopnul do
150 chlostí a jiné kolo rozměru vel

podbřiší a opilec vyletěl ven na

a těší se na pokračování—

Pořadatel ka)
o

Božena Smolíková Dirkuers 11

le Nebr
1 a n Frank Švarc Crooks-ttiw- n

Nebr
Sleč Eninia llilbertova

Nebr
Fí Otilie Gribe-ov- á Oma-b- a

Nebr
Pí Marie Komauová Tole-

do Ohio

Pí Kat Jonášová Have-loe- k

Nebr

tvrdou dlažbu Hlava jeho kra
lo) nla tak jako když rozbije porcu

lánovou nádobu a clovek nejevil uiiois ji icuna lU-- o — tlena
loo pořadatelku zasílám $250 jakožádné známky života Krev ste

kala potůčkem na studenou dlaž předplatné na "Pokrok" ačkoliv

Itn a' zatím doma buď matka ne je to trochu později Zároveň při

bo žena a děti na něho čekali Sa

kého se otáčí volněji a to je tak

zvané "ballance wheel" A i my

v úle veřejného mínění máme míti

trochu balancování nebof ve

strojírně bez toho velkého kola

které balancuje by druhá kola

šla ještě úžasnější rychlostí a pak

nastane katastrofa výbuchu —

Ctěná paní pořaílatelko odpusťte
že vás unavuji tak dlouhými do-

pisy hned na první přijití Měla

jsem večer trošku času talr jsem

♦oho tolik napsala ve dne pro

práci nemám času Zároveň při

Celkem $4G7
této příležitosti musím vám sdě-lit- i

že se nám "Pokrok" velice

líbí a zvláště přítomně uveřejňo

looník práskl dveřmi a více se o

v ubožáka nestaral Přijel patrolm
Františka Hauzerová Herriek vaný román se nám velmi zamlouvúz a ubohého opilce odvezl di

So Dak 4 ledna 12 — "Pro vá Také musím se zmínit o nanemocnice Fo druhé jsem sla za

hibiee čili zákaznost!" — Chci ší rodině manžel miij jest horní
milé čtenářky čtenáři a ctěná p kem a dítky máme již dvě ačko

se domů pozdě z práce a byla za-

se velká zima a to bylo v obchod-

ní čtvrti města kde byly samé tořadatelko napsat i "něco o prohibi- -

Hoj na bílém koni

o závod se honí

větrem jedkyně
Toť královna Zimy!
Havran letí h nimi

v sněžné kri jíně
Jt 4

UBÝVÁ CUDNOSTI

náším předplatné pro přátele do
várny Na schodech jedné tovar

liv jest mne teprve 1!) roků Nic-

méně zakusila jsem toho dobrého
i zlého již došli V létě měli jsmerv seděl mu neměl rukavice a

e cíli zakaznosh Zároveň po-

dotýkám že nejsem žádný fana-

tik anebo z temperenelářského

Cech na týdenní "Pokrok"

(Ctěná paní! Přijměte vřelý v této uhelné oblasti stávku pokabát měl rozepaiý a celý se zi

ŽENÁM? mnu dívčí Sla iseiii k němu a cely měsíc červenec se nepraco-
valo Na to můj manžel onemoc

dík za předplatné a časopis panu
í Dopitovi do Evropy zasíláme

Děkuji vám za dopis který třeba

delší ale je-l- i v něm jádro tož

vždv baví Jen' častěji pište z:t

něl malarickoii zimnicí a nedělal
až do 18 prosince kdy zase začalo

se pracovat Kdo něco podobné-
ho zakusil snadno může si před

cechu Uvalia má se nenese žád-

nou sympatií prohibici a ani žád-

ným nepřátelstvím ku pití O

čem nudu psát budu psáti ze zku-

šenosti jak jsem vše viděla dci-n- ě

v Chicagu za mého tam poby-

tu po dvanáct let jako dělnice v

průmyslu Často čtu v novinách

českých i anglických že prý pro-

to je dčlnictvo nespokojeno tím

což vám bude vděčna —

Snad každý čtenář a čtenářka
se trochu zajímají o ženskou

a vývoj její a tu zajisté že

v jejich uvažování vždy vyvrcho-
lí výrok: Ztrácí se ženským hnu-

tím ženskost ubývá cudnosti že-

nám?
Dle mého nazírání na tuto otáz-

ku a pozorování jí při zakončení

šla vit — platit lékařům kdy člo-

věk tám nemá skoro ani co jísii
Pofom mnozí řeknou že horník

Pořadatelkal

Jan Doležal Kushville Nebr

U ledna l!t20 — Ctěné vyda-

vatelstvo "Pokroku"! Jjrcdplat-u- é

jnoje jest u konce tak musím

si přispíšit abych ušetřil redak

má dobrou mzdu Ano musí st

ale vzít i též v úvahu že se léiýt jsou mu zakázané opojné ná- -

minulého století a postupem A Samuel fJompcrs sám že- - nu r polovinu času v uhlodolei huz poje

nás blíže nezná To nie váš do-

pis jest pěkný a líbíte se nám jen

Častěji přijďte! Pí Malasková Te-t- u

zve na peří Drahá paní já
lo mám z jedné husy a nevím jak
do něj Zvala jsem Sotraba aby

mně přišel pomoci to jest snad

jedni mužský na světě kterému

jde peří od ruky ale nechce prý
se ženskýma ničeho mít A bečlá-k- y

já mám ráda vždyť opatrný a

šikovný bečlák jest cennější nežli

nedbalá ženská Časem jest taky
bručoun ale to jen proto že ne-

má ženu kolem sebe aby jí mohl

své trampoty povědít — že ano?!

— Pí Vacová vy jste od Strako-ni- e

jsou teď večery dlouhé a ne

nastane zase jarní práce povězte

nám něco o tom strakonickém du-

dákovi — Tak pí Kubešová ráda

čte Tetiny dopisy díky za poklo-

nu! Však to máte tak jak se sle-

pice naučí chodit do sousedovic

zahrádky tak se jí nezbaví až sa

musí zabít A s Tetou to bude ta-

ky tak! Naše česká svobodomysl-

ná škola jako obyčejně pořáda-

la vánoční besídku pro dítky Na-

še paní učitelky se přičinily o to

aby byl pestrý program krásný
stromeček a taky Mikuláš Přije-

de prý z Čech! Dítky tomu ne-

mohly jaksi rozumět že taky mů-

že hýti český Santa Claus Nevě-

řila jsem tomu-sam-a že by se vy-

dal na cesiu v takové nepohodě
však jistě byl tu a že byl český

se ukázalo když jedna moje do-

brá přítelkyně pí Hudečkovi

jde k jevišti a povídá: Pane Miku-

láš pěkně vás prosím dejte tuhle

té maličké taky košíček A dal!
Tu jsem teprve věřila že musel

přijít z Čech anebo z Moravy po- -

dle jeho zevnějšku — Pí Kolářo-

vá se ptá co jsme kdo dostaly k

Ježíšku Teta dostala snad za

svého života ten nejkrásnější dá-

rek minulé Vánoce od strýce ja-

ko obyčejně — 'nú! Však ale za

to od mladých Vítámvásň dia-

mantový prstýnek a od slečny na-

ší bytné granátové náušnice a ji-

né a jiné dobré věci Však ale pr-

sten mně nahnal strachu takové-

ho něco míti v domě — ještě aby
se k nám dostali zloději to ne! A

já celé noui nespala skrze ty zlo-děj- e

vždyť je nimi Omaha pře-

plněna to mně stojí za strach ! Na

štěstí přijel syn a já mu povídám:
Jeníčku jste moc hodné děti dě-

kuji vám ale tou prstýnek mue

nestojí za ten strach a nesluší

mně Já vám jej dám a pošli mně

flastry bolí mne záda a to mno

více prospěje! Syn to neměl moc

rád ale viděl že se mnou nic ne-

spraví tedy mně vyhověl Víte

pro mě se Šperky nehodí náušni-

ce však nosím nad těmi jsem hr-

da A tak vidíte že mám smůlu!

- pí Ilaiizerovái váš dopis u se-

stavení obrazu "Ucjcctcd by

AU" jest vskutku krásně popsa-

ný Ano jest 1o obraz lidské čin-

nosti díky! Vidíte jak "Ž II"

do přítomné doby v rozmachu ahrá že prý se opojné nápoje nu" nepracuje Mnohdy také se stá

ci práce a sami abychom nepřišli vá že když jdou dělat zase nely dělníkům nechat že prý se běs

k zkrácení o nějaké cislo Tedy
vývoji vyžaduji přemyšleni a

srovnávání Kozcbírati tyto dva

výroky tak jak by sobě toho za zasílám předplatné na "Pokrok"
dostanou káry Pak v městech se

mluví že jest nedostatek uhlí ji

příčina toho klade se za vinu děl2"0 a nro Brněnskou Ltulnu Si

rotků přikládám skóOO celkem te níkům kdežto na pravé původce

ptala jsem se ho co se mu stalo a

on nebyl slova mocen nebof byl

tak opilý a zimou zkřehlý' Do-

mlouvala jsem nyi aby vstal a

šel se mnou Zapnula jsem mu

svrehník a ruce které měl ukoM

bez vlády strčila mu do kajies

Vedla jsem ho několik bločků až

jsme přišli ku saloonu Sla jsem

s ním dovnitř a žádala aby ho

tam nechali ohřát a odpočinout
anebo aspoň lak dlouho dokud

by pro něho nepřišla policie s

ambulancí nebof jsem měla

strach že zmrzne Salooník mně

řekl aby šel do pekla i se mnou

a když jsem ho na ulici sebrala

že abych se o něho starala on že

by ho nechal jiti k čertu Že prý
musím býti- - čistý ptáček když

opilce na ulicích sbírám Odvětila

jsem že opilce je taky člověk a

on že je více vinen 'než ten opilec

a já že jdu domů z práce a že si

svůj chléb vydělávám poctivějším

způsobem nežli on Ovšem hez

ké to nebylo se po ulici vodit h

který se strany na stra-

nu klopýtal Avšak já jsem se

na něho dívala jako na' politová-
ní hodnou bytost lidskou a ruky

pomocné nemá nikdo nikomu ode-pří- t

i Ptala jsem se muže onoho

nich těžko obchází a tudíž že je
dčlnictvo nespokojeno Má skrom-

ná osiibka chce napsali několik

argumentů v čem ta dobrota

pojnýeh nápojů spočívá a bez

které se nemohou dělníci a vúbee(
mnozí obejiti Tomu rozhodně

nevěřím že by dělníci hyli tolik

— kapitál a jeho spojence nikody $750 — Přejeme všem ctěna

rum a vydavatelstvu "Pokroku'

šťastný uuvý rok a hojně wlbera

telů

mu ani nenapadne se ohlédnout

Nyní ale musím svůj dopis dokon-

čit a až podruhé bude li tento do-

pis uveřejněn pokusím se toho
více napsali přes to že mně to ne

(Ctěný prii cli! Přijměte vřelý

dík za předplatné a tez i za pří

zamilováni do toho pitiva To by

jim dávalo velmi malou ukázku

vyspělosti velké lidskosti a mrav-

ního charakteru a iiitelligence

když jen opojné nápoje by je u- -

spěvek pro ubohé sirotky kteíí

vám budou vděčiti za Štědrý dar
jde jak bych sobě přála Do če

ské školy jsem nechodila a co u

mim naučila mne maminka dozvláště v této kritické době — Se

sluhovaly vyžadovaly by více mí-

sta nežli nám je v "Ž II" po
voleno

Probíráme-l- i anály ženského
linutí shledáváme že každá doba

přinesla jistého stupně povzne-

sení ženám k úrovni s mužem v

politickém pojmu čímž žena ni-

čeho neztratila na mateřství a

ženskosti Mateřství od počátku
světa neslo úctyhodnosty a po-

vznášelo ženství a dle jho bude
se tak díti i na dále

Každá doba poválečná je do ji-

stého stupně pachtěním se po mo-

ci a dollaru každého jednotlivce
což samo sebou přináší fri volněj-
ší život a je méně dbáno v rodin-

ném životě morálky Doznávám

'že cudnosti ženám ubývá v kaž-

dé periodě po velkých válkách a

ma Všecky ct čtenáře a čtenářsrdečným pozdravem —

Pořadatel ka
-

držovaly v dobré náladě Myslím
že většina dělníku jsou lidé vzdě

laní a intelligentuí kteří s dob
ky srdečně zdravím a prozatím

tedy —: ú a shledanou!
Francea Štimacová AVcndel

rým rozumem musí posoudit a (Ctěná paní! Přijměte náš dí!

W Va 10 ledna 1!20 — Ctěmuznati zlo opojných nápojů O

redakce "Pokroku"'! — Zasílámvšem že mnoho tich kteří svoji

za zaslání předplatného a zárovci

ujištění že úpravou dopisu ne

působíte redakci pražádných oblí
ží Proto jen v dopisování pří

$250 na váš mně tak milý časo

ris "Pokrok" Opozdila j-- se
skleničku piva a kořalky postní

dají a nejsou žádní opilci naopal
naši nejlepší občaué Avšak zda

Herv hvl as "") roků Star kút
bvdíí žc bveh ho zavezla po Jtá dosti neboť moje předplatné j':ž paunych dopisu pokračujte Sle- -

řé domů Ale on byl jako bez hy šlo Ale promnuté pro tentoli pak není lépe se obejiti bez sky vaše jsou zajisté oprávněné
krát Napsala bych neco do vaskleničky piva a kořalky a přiné- - nicméně musíme doufat že se ponedá se očckávatiže po světovém

šich novin ale nevím jestli by to měry i pro délního člověka koneč
smyslů oči jeho byly jako skle

něué vypoulcué žádný zájem

život se v nich nezrcadlil Ta!

isem ho nechala v lékárně kd

konfliktu bude litktvo morálněj-'st- i obřf těm pro dobro celku kte-

ří nežli v dobách Kniiulých Na'ří ve- sklenicích opojných nápojů

příklad vezmeme Válečné nevě-- ! ztratili svoji 'mužnost a ba celý

ně n pra vějí t ak aby i on mohl
v odměnu za pilnou práci hleděli

mně 'slíbili že zatelefonují prosty jichž bylo na tisíce "— co s" i život tíe jich byl pochybený Pití lepší budoucnosti vstříc Hojného
zdaru vám i ct vaší rodině přeje—dá očekávali od většiny těchto žáduí dobro jehte nepřineslo al ambulanci aby ho odvezla Ne

vím co se s ubožákem stalo A!

vaše redakce uveřejnila
Ctem-čtenářk-

která pocházíte od Urna

na Moravě tak se prosím přilila-sl- e

Prozatím dost až podruhé

napíšu více Srdečný pozdrav na

paní pořadatelku
(Ctěná přítelkyně! Především

přijměte dík za předplatné Duď

nás vskutku těšili když občas za

přemýšlíme jak chceme přece vtakto provdaných děvčat! Muž--vojá- k

vzdálen se svým vojem a druhého dne 'našli člověka který

Pořádat cílí )
v v

Paní Kateřiná Jonášová Ilav

tom pití žádné dobro nalezti ne

mažeme — naopak jenom zlo —

Chci vám milé čtenářky a čtenáři
odpovídal popisu muže onoho ne

daleko dotyčné lékárny na moslí

Tavlor Str skoro zmrzlého V

lock Nebr — Ctěný pane IJureš

načrt nout i obrazy zla jak já jsem a celé vydavatelstvo! Já vám pře- -

vše viděla Na malých měte nemocnici mu museli odejniouti ji šťastný a veselý nový pok a též

čkách a na farmách podobného obě nohy a pak brzy na to skonal

a tu vyšlo na jevo že měl ženu íi

naší ctěné a trpělivé paní pořá-

dal e]ce a všem še to nejlepší ánic neuvidíte tak jako to člověk

mfiže sledovati ve velkoměstě

vítáte dopisem do naši cnsKe

Jlfídky" Srdečně vás zdraví —

Pořadatel ka)

Marie Románová Toledo Ohio

lldeílna'— Milá paní pořadatel-k- o

a družky nějak se mi po vás

jest zajímavá! A což dopis panaděti A tu se hodí na nbohe opil

ce slova znamenité zeny El Iv

hodně odběratelů Zasílám po-

ukázku na tři dollary dva padekde se rnclori lidské charaktery Fr Doláka dobře jste popsal zá-

jmy horníků a"'WitaIistň! — VVVheelcr Wilcoxové která svojí

ona následuje upírský život a i

své kamarádky svádí s cesty de

známo že i před válkou se v na

ší Americe žilo rychle patřič-

ný dohled nebyl veden na dorost

Nebylo dbáno patřičně mravní

výchovy v ronohých rodinách jak

chlapců tak i děvčat Kde rodiče

mraviy' žijí a dbají odchová ti své

děli ruravně a cudně ti nemusí

se obávati že jejich dcery nebu-

dou se chovati mravně a cudně —

Mravní výchova v rodině má vliv

na celý život a tudíž tam cudno-

sti ženám neubývá!
Mnohé anglické časopisy se za-

bývají touto otázkou a dámy v

na zříceniny a v tom jsou lihoví
fninv a saloon ti avni činitele iau literaturou potěšila a na pravou minulých dnech jsme dostali do-pi- s

z 'Minnesoty v němž mezi jizastcsklo tedy musím opět mezícestu uvedla mnoho dusí Její ujako chudé dělnicí bylo mým ú

dělem bydleli v chudé čtvrti mě ným stoji Vzpomínali jsme navahy v anglických novinách by

Iv mně vždy útěchou Nawsalí

sát na ten můj milý "Pokrok"
ten samý co odebírám a 50 centů

na ty ubohé si rol kyve staré vla-

stí "Ženskou Hlídku" moc rá-

da clu ale muč nezbývá mnoho

ča u na paní Přijměte ode mne

srdečný pozdrav na celé vyda-

vatelstvo jakož i na všechny

vás ve městech v čase stávky U--

vás se podívat Milá pani
poř-datclk-

Těší mne že družky se

v hojném počtu do našeho kroiiž
sta kde přebývalo několik rtv- -

lokopů: co zde hnije dřeva zbynvch národností A tu se na prv památná slova: "Když se směješ

tečně St Paul jest od nás 00ním místě (rozepíši o jPoláeícdi celý svět se směje s telili a když ku dostavují t pan bečlák z Da-kot- v

nás v "Ž II" navštívil te
pláčeš pláčeš sam!" A na opuce mil tam jest dřevo $1000 kart a

my zde za to samé dostaneme $5

Z toho můžeme vidět ty vydřidu- -

které jsem viděla pití nejvíce hol-

dovali Poláci když sem přijeli
z Polska byli zdraví a silní ano

dy přijďte mezi nás Častěji budese její slova tolik vztahují: do

nás to těšit Pan hol rab zajíst"kud opilec má peníze tak se vši (C'ěná přítelkyně Též i
myjtěchto listech samy přinášejí xv

chni h ním smějí a vtipkují ale pozve nás na zabijeěky na ty do
"chlapy jako trámy ' jak jim

jakmile jeho kapsy 'Jsou prázdné bré jaternice české )amjlc pil
íAo "Vokrok" to se se starým onzůstává sam I o pak nekfly zfi

názory pro tu aneb onu Mrantf

Avšak velká většina žen viní

výchovu a poválečnou do

bu

Celto je nyní zapotřebí jeM —

stává sám po celý Zlvot Zničí sí

život rodinný svoje yelke naděje

taháme on chce číst a já také tlí

kává mi bž si mýt nádobí a

si vše podě-lá- pak můžeš zase číst

iv Tak mu to musím ponechat

vám přejeme zdraví a štěstí v tom-

to novém roce Přijměte vřely
dík za předplatné jakož i za pří-

spěvek ve jméan sirotků Těšilo

by nás kdybyste též občas do na-

ší "Ženské Hlídky" dopisem za

vítala za čcž vám bude vděčna —

Pořadatclka)
$í 4$

Teta Vítámváíová Omaha —

Ctěná' pí p ořadatelko družky

Jo budoucnosti a pak je ve sveinvynasnažili s uvésíi tyto nemilé

poměry do patřičných kolejí Co

jy! _ s chutí jsem se zasmála

výzvě ve
4 World Heraldjí'— zda si

jfíůže muž v nynější době ženit 4

příjmem totiž když vydlá $125

měsíčně A dávají odměny těm

kdo to nejlépe rozhodne Tedy)

jen do toho vždyť my si můžeme

v "Ženské Hlídce" o tom promlu-

vit bez odměny a při tom tu zá-

bavu V duehii již-idí- pány

bečláky mezí námi se svými náhle-

dy Já řeknu že ano! Xáleží jen
tá tom jfík kdo žije — hlavně ve

nitru sam a sam

Jde z nráce ještě nemá za sebouChci ještě podolknouti Že ěa

( ši říkávali Začali pit pivo a

kořalku ve velkém množství a ne-

trvalo to ani dva roky a dostáva-

li Koueríofitty Mnozí z nich v uej-lepší-

věku zemřelí v okresní

neiiiftcníci A ti kteří e oženili

svoje ženy týrali a dětí které w

jim narodily byly již' pří naroze-

ní hotoví mrzúeí a nedužívcí

Ur matka je ani v ikojí uemo-h-

donosit pro Mál' orye rhUUi

h pak to vše jiaponld žena odue-kl- a

bitím a trápením A v ovzdu

hí takovém m nerodí velké my- -

sto čtu jak mnoho krajanů chce zavřené dvéře a jjž ptá se co

n! %rť:i : lnouftnoveno icpii"
-

Tak íiŽ balíčková pošta jest do
jetí do Čech žc prytata je více

svobody — hhjkhí tam není pro-híbic-
e

I tam by iiiéii iojiiýcíi

mého pozorovaní fýce uionu

KTííěle tvrdili že ženám cudnosti

Ženství neubývá když vyjmeme

rozháranou poválečnou dobu Do

ha rekonstrukční vyžaduj i

mravního odusk-vněu- í v

což za jistí w dtaví až vže při- -

"Ž H"! V (iisleduích několikaČeskoslovenska otevřena Taky
ÍKnifl-ta- nikolík balíčků zaslalinánoíů zvláSte kořalky bylo ku

a nevíme jestli je tam obilržejt:
číslech naší "Z H" bylo mnoho

krásnýrh n poučných dopUů
nad nimiž má jak tuším naSe pí

méstě!většímu prohričcliii bdi nebof ko- -

nebude-l- i to také jako e terna
řalny jen vydržovali žide kten

já M normální úroveň ( o jent (Ctěná přítelkyně! Máte zceU

pravda že h r t i nae IvXk ítnypořadatelka nďst Též i XetcUhlir a lídVý cliarakteť iiilíe-- lby Uuli z Vdetti a trápení úých jiama nbof to tam cbudáei podiieždho diie opotřebí je


