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Sť Dak lW
dvakráte ztratila jsem děvčátko

5'a roku staré před 8 léty jsme

pohřbili n dcerušku jtvlá- -

Vrcholem tvorby Němcové jsou

lí jista že osud tím pádnější ru-

kou dopadne ale ie by to utrp
ní bylo tak bez kouče to jsem

přece nikdy ani ve suu netuíila

Snad se pamatujete jak ráda jsem

se modlívala a skutečné vroucně

teď se Vám musím přiznat ic so

ve mně skroutila důvěra v Boha

i' PašmAmmíM M Bttvvfcnré M
její básnické povídky (Karlu

_1 Vlkem 15650 Stá nadané wravé Ucvře Jlozbo- -Divá Bára Pan učitel atd)
Pani Anna fcpifcková Western Jela ji ilava pátého ledna zavo- -

Životním dílem viak a koru
lali jsme lékaře za dva dui se— CtěnéNcbr 2X ledna 1920nou všech její prací jest "BabiTu sc k ním přistěhovala babi

a v Jeho Milosrdenství a skrouce
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ŽENÁM ČESKÝM
stav její tak horšil že jsme jivydavatelstvo "Pokroku' !cká" - jedna 2 nejdrahocennéjčka matka paní Panklovč a ti

i i N i i tí r: ni to působí mi nová muku Místodám za odpuštěuí U jcm vámšich českých knih vůbec Pravá museli dál do nemocnice a 17 led-

na jsme ji pohřbili modlitby mám jen výčitky to ne
iiciiu-ck- uenuuviia ou irnuui t!

uiei chudým českým lidem kr neposlala přcdplajné dříve stalo
perla feské literatury — jak řekl

konečné Můvko "proč!" věcnáZde čtěte dopisy jei jsem zse to tím že jsem myslela žc mněHavlíček V knize teto uložilakonošským žnula jeho mluvu
Čech obdržela:Božena Němcová uejkrásnějš! vé (lueháí předplatné koncem led- -

1
všecky zvyky a obyčeje jeho lpí v duši Proč mne Bůh tak pro-

následuje proě při každé příležinn i asopis mne uuruvM siio-
-

iiuoho pověstí pohádek atd vzpomínky na Šťastné doby svebo

mládí trávené v údolí ratiboř tosti jsem první na ráně: ach
Jindřichův Hradec

dne :il října PJU

Milá paní Olexová! Nevím ani
ně a jsem s ním úplně spokojenáHyla to prostá dobra česka že- -

i !: li Abych vám nějakého předplatíte- -

i i :
ském V m zarovwn umělecky proč jen proě í Naše náboženství

učí koho Bůh miluje křížkem ua- -
na a ta se siaia první ucm-iau-

u

vnučky své Bíirušky Že ji na nakreslila živý a věrný obraz če-

ského lidu jak žil a jaký byl před

lo získala na iaK uovry cusopn

to je asi nemožné neboť ti co vštěvuje afc jaká to jc laská kd s

jak Vám mám psáti nebot svoje
hrozné zoufalství vylíčit nedove-d- u

Myslím si že nemůže býti
dobrou ťešku vychovala víte už

umí číst česky myslím že už jeja ještě se dozvíte Ale byl takř 100 roky
se jen trestá rána za ranou a stá-

le těžší! To přece již přesahujekaždv má Zasílám varn poukázjiž svrchovaný ča3 aby babička na světě nešťastnějšího Člověka

ba zdá se mi že na mně jest ú
Němcová v dopise samá vylíči

la vznik a počátek sve "Bubi- -do Katibořie pnšlal Jen teto sve

hubičce děkovala Baruška že se

vše eo síly člověka mohou snesti

Často se mi zdá že lebku moji vy-

plňuje mi živý oheň který ji spá
kol trpěti za hříchy celého světa

ku na částku iffiOO — $350 jako

předplatné na "Pokrok" a 50c

na Brněnskou Útulnu pro ty ubo Tedv jsem onět sirotek to mlČky" takto: "Začala jsem v tom

pracovat po Hynkově smrti v nej-trapněj-

době svého života kdyí
teď zbývá? Jedině touha po smr- -

nestala Němkou!

Doznala to Baruška 6ama v po-

zdějším věku v dopisu své přítel

lí neb roztrhne Chvílemi se mi%

zdá že to vše eo drtí moji duši i
hé sirotky Vam prejt wnoiio

štěstí v tomto novém roce a hoj
mne omrzelo v svite zit Utekla

i Co jsem prodělala v poslední
lobě jo příliš mnoho Jak ráda srdce jc jenom strašným snem

nost novvch odběratelů!

Ženy ěi'Uř iitiitky ftnkí!
Htih i dejmu v iiť'm ntiijiiio:
ro Mním vé druhé lnuti

vÁ--k- tdly !

Noji-- muž liucF hni v nn t

že tli všechno ]roKvou vlast
vzhůru ženy! my tčŽ chceme

nu ultúr Mvou vUvt kliist

Muž ach teu i4 meč nvuj oxtry
rňmč híIu — muž mi vííťko
alo ůtlii Mladá ženu

své nlťe a — vi diVko

Jijtó! — toto jméuo hladké

ienč nebem daii dar

matky uejUražt eo máme

dejme vlasti v její zdar

Prvním slovem liihotiv) m

prvuim Hladkým celovňním

řeoký řvuk jim v duši vkjmo
s viclyin vlasti miluváutui

Jmeuujme jim slavné oti-- e

vylitou pro jnávo krev

řťkiute jim jak se íiuovu

hrdú zvedá řesdíý lev

Af t uich rostuti refi Matni

jyko lípy jako doubce

af t uich máme Břetislavy
rávii háji'e zloby zhoubce

Ženy české matky řeské-Iťlin- á

nám budiž slast

vvchnvati naSe dťti

jiro tu tlavuou drahou vlast

BOŽENA NĚMCOVÁ

kyni Napsala: "Já také více po jsem do toho osamělého stavení
4 A v zápětí opět trápí mne pomýbych byla šla za mým životem —

(Ctěná plítelkynžl přijměteněmecku jsem vychována byla a
malém údolíčku k nohou nule

Františkem — ale bylo nu lito
vřelý dík za předplatné jakož i šlení žc ta moje bolest pochází

jen z ejfoismu žc myslím pouze nababičky a když jsem slyšela jcjijedině moje babička taková

Staročeská jakých posud těch jeho dětí které on tak milo
za příspěvek pro ubohé trpící si

rozumná slova její písně a po- -

sebe a zapomínám na děti které
leckde nalézáme po Čechách jen val a nechal je zde samy — k to-

mu jsem neměla dost síly tedy
hádkv když tu přede mnou stal rotky icz i my iu jmcu"

zdraví a spokojenost v tomto no
její milý obraz mela jsem za tože si jich nevšímají ta napomt

nala mne k lásce k vlasti povídá nozbvvá než se bídně Vléci živo
vém roce Bude nás těšiti kdyžže jsem děvče tahala jsem vese

nás dopisem též občas navštívívala děje z historie české nejra-

ději o Libuši a Přemyslu a hle

tem dál A jaký život když
vlastní život je pryč! Proč jen

já musím tolik trpět Když už
t v n:iší "Zcnskc Hlídce za cozl!

V vám bude vděčna —děla 'vždy ošklivit mi nemel

nu"' Pán Bůh na mne zapomněl proč

lou myslí po lukách lese a ha

jích navštívila upřímné duše vše

oky a zapomněla při nich na vše

cek ostatní svět se všemi jeli

trampotami"

Němcová psala l!l let Škoda

usnou na muže nebral o ileu o
Pořadatclka)

Antonie Olexová St Paul Mi"
i

ten chudák vytrpěl bídy a hladí
O této babičce napsala Baruška

v dospělém věku nejslavnější svou
než vystudoval a teď když měl

it-- i !!4 ct ná VSAK — l léna

mne tu potřebuji a kterým mu-

sím nahradit i jejich hodného

otce Když jsem někdy dříve v-

iděla vdovu dětmi myslívala

jsem si že je to ne j nešťastnější

stvoření na světě nuže nyní pá-

tí ím mezi ně i já — Přejete si vě-

dět jak žijeme Dostávala jsem

pcusi jiojnuži jako po officiálu

ačkolivscházely mému muži jen

2 měsíce do jmenování kontrolo-

ra Z toho jsme při mírném ní

z kapitálu žili skromně

ale slušně Poměry se ovšem čím

dál horšily pak jsme na konec

měli peníze ale živobytí k dostá-

ní nebylo než za věci Živili jsme

se výhradně samými bramborami

knihu jížjlala název "Babická
Do Škol v chodila Baruška do Če tak pěkné místo a tak byl šťastenDuní pořadatelko a přátelé "Žen

jenom jeho zásluhou tak musel
ské Hlídky"! Abyste mne snadské Skalice a do Chvalkovie Do

že z tohoto času mnoho ztraceno

pro neklidný a starostlivý život

její A kromě toho Němcová

ztratila mnoho času dopisováním

svým ctitelům přátelům známým

nenazvali nezdvořilou tedy i jíbrého učitele svého oslavila jít ! Takový zdravý zlatý elovek

Dlouho jsem tomu nemohla uvě

11

í t

:

Sto-let- é narozeniny nejslavněj- -

niicházím s novoročním přáním7vč"něla krásnou ivídkou 'Pan
ší české ženy — spisovatelky Brt

řit eelý měsíc jsem projezdilaačkoliv trochu spozdéným Přejiučitel' Baruška ráda četla a dy
ženy Němcové připailají na den

prochodila proplakala až koneč
všem mnoho štěstí a to nejhlavchtila po vzdělání Za to jí kněžTi února totiž na příští čtvrtek

i neznámým jichž po?et byl vel-

mi veliký Dostávat i a zasílati

psaní zvykla si Němcová takto:
ně jsem se dopídila pravdy Tcdv

na milovala a ochotné půjčovala nější zdraví Nevím jak jinde

však v našem městě paní iufluen-- '
' íri v 1T

dne 27 srpna v 10 hodin dopole
jí množství knih ale německých

Aby poznala způsob psam ji dne padl můj drahý muž v hroz
Baruška dospěla a vdala se za za zase zacina sve uuu

nás takřka všecky vystřídala ale něm boji u Lvova Srapnel muných začala si dopisovati s oso-

bami jež znala V dopisování
Jos "Němce úředníka finanční

nrval celé břicho a měl ehudákšťastně jsme všichni vyvázli My
stráže z Červeného Kostelce Když

ještě tolik síly že odevzdávalslím co jedině ji dovede skrotittom nalezla takovou zálibu že po

čala si dopisovati i s osobami zeezačala psáti pohádky dala si jmi
dvěma vojínům jej odnášejícím k

jest alkohol Ale eo budeme dě
no Božena Za to že byl její muž la neznámými Tyto spatřivše lat letos pakli nás navštíví? Z
ráu v a rozhodný Čech byl stále

nynější doby je pani uraboralka
přesazován A tak stěhovala se

totiž u svých přátel rozkošné do

pisy Němcové beze vší vážné pří

činy jí dopsaly jen aby jim ta
pouze ve velkých sklepích ty ma

Božena Němcova sc svým muzea

Když probírala jsem životopisná
data mně nejmilejší ze spisovate-

lek českých v dějináebTtároda

probíhaly mne myšlénky děje če-

ského národa jemuž ona zasvěti-

la svůj strastiplný život že k

poslední době a koneč-

nému převratu V zemi již nade

vše milovala dala podklad k sebe-pozná-

a k sebe-důvě- íe ve vý-

chově jelio svojí láskou neboť vi-

děla zcela jasně že když se mu

zobrazí a zjeví jeho vlastní

klady národní oslane skálopev-

ný ve svém boji za svobodu a svá

práva
Mně zrozené zde v Americe

přirostla Božena Němcová k srd-

ci z vypravování otcova již on

lé isou ií nříliš vSední Nemysle
města do města: do Josefova

ké odpověděla a ony mely její tc milí ctcnali( ze jsme suau ne

lazaretu — čapku revolver ho-

dinky tlopís pro mne větší obno

peněz a vůbec vše eo měl u sebe

aby mi to poslali na památku
Pak teprve po dvou hodinách prý
skonal n leží ve společném hrobe
— Z Oněch věcí jsem nedostal::

nic lnservovala jsem v mnoha

novinách českých německých i

polskveh pátrala jsem po oněch

vojínech slibujíc odměnu neboť

psaní na památku jin-- í kteří by se nemohu bez tohoLitomyšle Polnc Trahy Oomaz-li- e

Všenib Nymburka Liberce a

do Uher Konečně byl Němec

služby zbaven a plat inu zasta

ale myslím ze to vypaua
Brlenv Němcové cida a smrt

docela jinak když k varn—

Rok I8":i byj pro NČincovot návštěva a můžete ji uctit skle

iičkou ]iva Co vsak je platnázvláště krutv Toho roku zbaven

všecka disputace nezbývá nic —

ven Již z toho jest částečně

patrno že Božena Němcová v

manželství šťastna nebyla
Za pobytu v Polné začala Něm

eová psáti české pohádky První

byl manžel jéí úřadu a později
i plat mu zastaven Nejstarší syn
Hvnck 15-let-

ý sdny n otravyosobně znal a pak z četby "Ba
náhle wiiemoéiiěl a zemřel- - NěnifC

básničky — psané německysvebičky" kterouž jsem v životě ně
nemohl nalézt i sebe skrovnějšíhokolikráte přečetla

Zajisté že každý kdo z postavení a službičky Dluhy rošt
( Iv a v domácnosti nastala straš

větve v Americe četl '"Babičku"
uá bída Němcová' zlomena líto

lu perlu české literatury jak ji
nad ztrátou milovaného syni

onemocněla Jsouce bez krejcaru
nesmrtelný Havlíček nazval vy-cíl- il

že cos v duši a srdci jeho vá-

že jej k zemi jeho původ u

Nemělo bv by t í rodiny česky

neněz Němcová musila se poní

— zd spálila
V Praze pobyla Němcová 3 lé-

ta Seznámila se zde s ne j před-

nějšími spisovateli českými a dle

rady jejich pilně spisovala po-

hádky Když do české společno-

sti pražské vstoupila byla obdi-

vována jako krásná a duchaplná

paní _ když z Prahy odjížděla

do Domažlic byla slavena jako

přední básnířka a spisovatelka

pohádek
Strastiplné stěhování z kouta

jen se podrobit! Nevím o čem

bych vám měla ještě isát nějaké

ty novinky — těch ale

mnoho neví O různé politice pí-

še náš místní zástupce a s čím on

nechce na Veřejnost druhý také

nerad povídá Každý skutečně

doufaL' že po válce bude vše lep-

ší obzvláště my Češi že budeme

jeden k druhému upřímnější ale

chyba lávky! Jak si některý vy-

dělá tu skývu chleba lehčeji (za

kterýmž účelem Jiiuscl kolik let

těžce strádat než se vlastní píli

vyšinul) druhý utrhl by mu ji u

samých úst Při tom zapomíuá žc

tcíl ubožák musí ten žvance roz-

dělit na osm dílů Byla jsem v é

rodině kde osmileté děvčátko

nebylo ve škole Když jsem se jí

ptala na příčinu tak mně šepta

žit i' a prošiti — o almužnu! A v

této hrozné době bídy opuštěno
stí a poníženosti vykonala Bože

na Němcova veliké hrdinství:
nanovala se utlumila všecko ne

štěstí v srdci svém a psala slun

čtoucí by její členoyé znovu ne

- četl' povídku "Babičky" v upo-

mínku jubih'a stoletých naroze-

nin Boženy Němcové

Jest jistým" že tomu kdo čte

piy tto strchetiiě a nadané že-

ny se zájmem a zvláště "Babi-

čku" zjeví se obrazy děje v plué

krase a nádheře

Božena Němcová byla skuteč-

nou iimělkym v malbě slovy a

do kouta ěcsKc viasti uyio pro

spisová telskou Činnost Boženy

Němcové vlastně požehnáním Po

znala mnoho krajů a lidí od nichž

dala si vypravovati pověsti a po
la aby inauunka neslyšela ze m

hádky jež pak kouzelným slo

a tu jsem často vzpomněla na na-

ši vychovatelku v pensionátě jak

přednášela o jídle ve společnosti

nikdy "nemluvit to že je nejnižšt

stupeň ve kterém se člověk rov-

ná zvířeti a nyní se ten nejniŽši

bod vyšvihl na stupeň nejvyšší —

sloveso "jisti" stávalo sc kažtli-m- u

modlou S ubíráním lepi

stravy ubíhalo ovšem i lepších sil

až konečné loni koncem listopa- -

du a snad i následkem "španěl-ky- "

upadla jsem docela jsotie

vyčerpána duševně i tělesně Se

mnou ulehly i dítky Ještě jsem

telegrafovala Rézince Metzft uhy

okamžitě přijela Rézinka přije-

la a zachránila mne i děti Byla

jsem dlouho těžce nemocna a sám

lékař řekl abych sc připravila na

vše Tehdy jsem teprve pocítila

hrůzu kdybych dětem odešla

Sebrala jsem všecku sílu a umíni-

la si pro děti zaKmeuout a obě-

tovat jim vše Nelitovala jsem

pciičií ani věcí sháněla šíleně jen

to bídné živobytí — a zvítězila

jsem Děti sc zotavily brzy"miň
zfistul následek studených obkla-

du — hrozný svalový rheumatis-niti- s

Vzpamatovala jsem se sici

také ale úplně v pořádku nejsem

Kdybych mohla do lázní ale to

je nesplnitelný luxus až jestli

dostunu doplatek za všecka ta lé-

ta na kontrol pensi Nyní sc do-stan- e

již ke koupi téměř vše

za velké ceny Tensi jsen
dostávala až do letošního dubnu

správně' V dubnu dokonce do-

stala jsem "i ď-kr- v iiřřnž se mi

povoluje peusc jako po kontrolo-

ru a sice od 1 září 1911 Od dub-

na však nedostávám vtibce nic a

všecko urgování ma rné Jsem

nad tím již eelá zoufalá ale pensí

prý dostat musím i se zpětnou

platností ale nelidské je tolik mě-

síců mne mučit věčnými dotazy
žádostmi a běháním z jedné kun- -

eelářc do druhé K tomu aby by-

ly nervy ocelové zdraví železné

Mám slíbeno Že věe bude brzy

vyřízena však už jc
'-

- Ncjlépn

by bylo až docílím pořádku aby

sé muž vrátil Dosud jsem totiž

vzdor všemu možnému pátrání

nedostala úmrtní list mého man-

žela prý nebyla smrt jeho
hlú-bc- u

avi u jeho pluku áuí iiipol-uíu- o

víkariátu a žádní svědkové

jeho fcrárti nemohou býti vypátrá-

ní Za půl roku po návratu fech

zajatců prý by byl soudně prohlá-Se- n

za mrtvého představte st ts

strašná nejistot již šestý rok!

První jsem byla koho to neStěsti

stihlo za to budu zase poslední

komu se trápení ukončí Jinak si

slí Teď jseui fuad Vinula u-do- it

Vašemu préóí a vypsala Vám

vře jk Cýrtíni cítím 'JNeodsti-jta'tae4řře- b

#íť3 v#8i?
lé fdtfit že jem po velkých

získala dtrnov! právo

hem svým psala a uveřejňovala ítiéky" ševce a ueujohou pťo

jít až tatínek dostane výplatuprotož "také sobě každého kdo
ní

mi na' tom psaní tolik záleží vždyť

je to jeho poslední pozdrav — ale

nic jsem nedostala tedy jsem e

odstěhovala do míst kde on sc

narodil a vyrostl af tu jeho děti

též vyrostou Jak nás měl všecky

tři rád jen pro nás žil a teď nám

jej tak vyrvali ('o jsem se

aby se mí aspoň jako mr--á- k

vrátil kdyby byl obě nohy

ztratil — jen kdyby zde byl Vši-

chni jeho známí jsou dosud zdrá-

vi- p Bláha má nyní 1 neděle do-

volenou Málek (Kůži) je vůbec

propuštěn na dobro že má bola

you nohu jen mě musí vždy to

nejhorší potkat Teď nemátl! nic

už ani modlitbu ne neboť sc ny-n- í

nemohu ani pomodlit Kéž by-

ste byli blíže! Mám zde malý byt
ale pěkný s elektrickým osvětle-

ním bydlím ve vílce Vše co dě-

lám je jen pťo mužovy děti Kdy-

bych tu aspoň ten jeho hrobeček

měla ale nic docela nic! Nežá-

dám na Vás abyste na mne vzp

mněli neboř jsem jista že kdy-

byste mne měli rádi museli by

sle také umřít! —

Zoufalá Marie

Dne 23 října 191'J

Drahá paní Olexová! Konečně

jsem se dočkal zprávy od Vás

dne 22 října 1010 Jak jsem se

zase jednou potěšila! Už jen to

vědomí 'že plece ještě je někdo

na světě kdo na mne 'vzpomíná
mne těší Ach paní Olexová

kdybych si tak mohla h Vámi po-

hovořit což Vy sem nikdy jiepři-jedetc- ?

Za fotografie Vám vřele

děkuji a prosím Vás o fotografii

presidentem Masarykem! Neza-

pomeňte! Posílám Vám obráťek
náš z r ITJ7 od té doby jme
ovšem poněkud změnili Dopisy
o kterých ře zmiňujete nebo zá-

stěrku jíž jte pož-lal-
a nic jsem

neobdržela Fotéíila mne tH zprá- -

rpisy její pročítal trvale v sdci

jeho získala

A nesbírala jen pohádky a pově-

sti' ale též písně říkánky zvyky

a obyčeje lidové Tato sběratel
U příležitosti stoletého vyroc:

ská práce nebyla vždy snadná anarození Plíženy Němcové uvá

dím stručný životopis 'kterýž příjemná' Lid Němcové neduve

řoval mysle že" přišla na výzvěísem wúuli z řasoDisiU "Česká

Dívka"" k opravou data úmrtí dy a že jen ták na oko ptá se po

takových malicherných věcech

Proto' někde nechtěli s ní ani mlu
Pro množství dopisů úryvky z

nou nuauisiVuu vroicMusii""
— "Babičku"
Poslední stanicí Boženy Něm-

cové byla Litomyšl kde před 22

léty pobývala jako krásná h

šťastni mladá paní
Uzavřela s tamním knihtiska-

řem smlouvu že jí vydá tiskem

všecky její pohádky a ostatní

práce a že jí bude vyplácet i po

třebné peníze na živobytí AI-- '

Augusta v slově nedostál a Něm

eová měla ještě větší bídu nežli

v Praze
Před vánocemi odvezl si ji man-

žel do Prahy věda žc odváží 'že

tm umírající — 21 ledna 1802

vydechla naposled Božena Něm

eová odpočívá na posvátném Vy-

šehradě Zde a v České Skalici

postavil jí český lid pomník

Nejkrásnější však pomník po

stavila si Božena Němcová samu

Kvvrní spisy
Čelakovbkému Purkyňoví Ha-

vlíčkovi — byly ryzím zlatem

podnes jsou i nejcennějších skv
fetft naší literatury ~ a zůstanou

jimi!

Fríspěvky Ženake Útulně r Brač

práce této šlechetné ženy podám

díe možnosti v příštích číslech vit'

"K Čemu by sem byla vážila
"Ženské Hlídky"

Božena Němcová narodila se v
Vfdui a za svého mládí jmenova-

la se Baruška Panklová Otec je

jí Pankl byl rodilý Němec Ma

la paní úřednická tak obtížnou

cestu než že jí sem její muž po-

slal říkal lna výzvědy" —

Němcová sbírala národní po- -

k do té scházel jesté celý týden

Tu sc skutečně musí člověk tá-

zat kde je soucit k bližnímu! —

Paní pořadatelko zde vám 'zasí-

lám ''"několik- dopisů k otištění

jestli je uznáte za vhodné Jsou

od mé dobré přítelkyně z Jindíi-obov- a

Hradce Věřte jak bych

íibobé ráda ledasčím vypomohla
ačkoliv nemám nazbyt Jak z je-

jích dopisů vyrozumíte ničeho ne-

žádá ačkoliv jsem se ínforiiřova-l-

že skutečné potřebuje Jest

rozdíl v charaktercih někdo je až

příliš trpělivý a někdo by zase

nejraději vše obrátil im ruby Ne-

divím se vám paní pořadatelko
žc všelijaké poznámky vynechá-

váte i dopisů uebof někteří lidé

skutečně píšou nesuiysle Jako v

jedoom dopií-- bylo že 'mv v I V-

íchách nedovedou lidé ani pode

psai To je lež! Mytlím že se

tam takové owby vůbec henajde

Moje maminka je ze sehké rodi

liádkv a pověsti nejen v ťecháehtka Češka pocházela z tkaleov- -

ale i na Slovensku kam jela do

lázní a w muem když byl pře

sazen až do Uher

fcké 1'odiny krkonošských horalu

Otce byl Štolbou u hrabete řichu-leuburk- a

ve Vídni Hrabe byv

iií tnajíteleni panství nácltodské-h- o

přesídlil se z Víčlně do I?3t"i- -

Němcová lnula ke Slovensku n

bofic v 'Čchách a vzal s tebou i

ttrVíu tvého Pankla Tomito

ykiza! pékné {("bydlí na "fítarm
ríltule" v puvíWém údolí v

zelení luk titrání a'le%ú Dříve oznámeno $467'?

ny je du 88 let píše čte a též taT ze jste byli tak činnými ve

prospěch Republiky každý kažKdyž ře Panklovíc přetěbovali
VWní na Staré Bělidlo" byl dce- - 100 správně počítá a celý základ mě

Slovákům upřímnou láékoo a ra-

da by jim byla pomohla " Já p'
znala Slováky a vím ?e jeou bod

ri abychom ú jich všímali" psa-

la ueVnei Seinberkovi když vyšly

její "Slovenské pohádky
-
po

věsti" "Tam je pokladn neoce-

nitelných a nikdo si jíek nevší-

má — "Co nám po nich my jich

nepotřebujeme - ale oni nás!'

mluví mnozí' Eh ť
myšlénky těch pánft ray potřebii-jero- e

jeden ůr uMbo: dobré tedy

abychom se pniziv%li je&rt"'drt-fcéři- o

látka vl t o 'horovali a 1:

la od své matky Moje matka

pochází % Bozkovíc a říká 'že tamruJcř Baryšce rok
50

První vyehováyí Baruš'ino by- -
založili Školu Když byla as deseti

dý se něéírn těšil jen já jsem by-

la zničena duševní í tělesně Vy

píšete žc jste podobný [řípad
prtíd8árfftclie't Vfru
rat olě" myslím žže vůbec není

ttioŽito aby někdo ueo podobov
ho prodělal J4 jfceta t&h jaď)t

Part Jos F Coufal Scotia

N ebr
VI Anna Špičková West-

ern Ncbr
Pun Josef V{ Šafránek
Austin Minrt-V!-

Pan Florian Janda Muu-íe- u

Kansas —
Van %ííít víira Chkholm

'líuneřot

Tit John' Vařowiez Ojíc- -

1H táří j iMyslíuv že
f
akutcřťté

málo uárodfl se uiOžu podobnou

kulturou vykácí jak'j ivty Češí

V aejbluHí ůclé u $ vlclýa po- -

b rlzievké Otec byl Němec

vrccfct u níž Jloužíl byla"
ti5-r--

í

l--i ářfdai4tv© bylo německé:
" 1 - i íumiž iřj 5anižka

: -
j--3 rttriski e cí clwla cc

f 7 i je- -' rzilo Tak: lyb do

sdravem na jfookyí Oíae tofi
ííuě Jabkově vytloytjieme u- - jefcUižě e tjt mne někdy ilucf

trochu jouirilř oii j:ta býáO prímaou iutrafet nai ztnvv
cové ia jí veLVý fzm a vá- -


