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ucelí nikdo ujiti tuto pěknou pří-

ležitost neboť si i tohoto divadla
odneseš ty nejlepší dojmy Paní

přišli den začneme se svážením o- - listu a přeji všem šťastný tento
zimní pšenice a já so tolik těšila rok
A určený den po opatření dobyt- - (Cítěná přítelkyně PřijměteŠE3NSKA hlídeca 1

i 1jL-L-_ _ K4
pořadatelka jistě odpustí Že jsem ka a jme prače vydali jsme se na dík za předplatné jakož i za íí- -

Técestu Den byl krásný Čím výše spěvek pro tv ubohé sirotkyse tak rozepsala Můj starý říká
ře když začnu nevím kdy pře
stut On již to ví ze zkušenosti

vsuk siuiiho mio um paicivcjsi fci „hs že jste isi zdrava a pre- -

byly jeho polibky Já však ni- - ji váni i vaší ctěné rodině vše to
čeho nedbala neboť mně bylo vše nejlepší v tomto novém roce a bu-nov-

é

a vše mě zajímalo zvláště de iuih těšit i když ěastřji dopi- -

RC2j:XA JEHENbKA:

Tak jako moře
Ještě musím podotknouti že jsem
si zaplakala při clení dopisu pani
lluuzerové A věřte že jsem tím když jsem mela jezdit b koňmi Se-ko- naši "Z II" navštívíte

dla jsem si do prostřed vozu o- -více přilnula k té němé tváři My
máme jen nudou maštálku a je

Pořadatelka)
vpratě do ruky a šťustně jsem v"'

Tnk juko umře veliký jc uvít
s klil iiimI jiroti vlnám rApuMfiif

i lj 1mí! h mír jak uutlcNký jen K t

ji kdvi kříilly dotkne no liu v jiouti leniii jela a i první kupy jsem zastaví- - Marie Fenclovi 1 Bublám Kau

tam kde stojí prostý bělavý ká-

men na němž zobrazena jo jíma-v-

scéna Kde babička odhaluje
vnukům tajnosti malované tru-

hly stařenky ruka se chvěje oko

plno slz vykládá stoleté kroje a

líčí věrné vše a BaruŠka jímá še

ve svojí mysl aby nám svoji "Ba-

bičku" uchovala
Znám dobře ten hrob a Škoda

že srdce její v něm hnije
Až do dnes budovali jsme po-

mník Boženě Němcové ve svém

srdci nyní kdy národ má svo-

bodu a až poměry se ustálí zaji-

sté nezapomene Boženy Němcové!
v v

Božena Habásková Boyue City
Midi 2(1 ledna 1!)2D — Ctěná

pí pořadatelko "Ž 11"! Přilo-žen- ě

naleznete poukázku íwi 'Den-

ní a Nedělní Pokrok' Nu a když
už jsem tu tak se trochu posa-

dím Jak se dočítám v novinách'
ve všech státech mají letos citel-

nou zimu Též i my jsme zde ne

v ní ó kusů dobytka tak že mají
doti vlažím a ještě myslíme že la Sestra nu ji Hodila na vůz a kus 28 ledna — Ctěná redakce

já chtěla jeti dále křiknu na ko- - "Pokroku" h vážená naní poř-i- -

I
je jim zima Myslím že ten chud-

ší lid je ke všemu upřímnější
nežli ti boháči kteří neokusili ni'

kdy co je zle Na všechno udělá

jí zákony i lidem piti zakážou

ně Škubu opratěmi koně však se datelko tak vám posílám č k ha
klidně pasou a ne a ne se hnout tr:{: _ "n) na "Pokrok" a
Ve mně však vzkypěla krev má („„r „„ hulím Marie Stcjska-trpčlivos- t

byla v koncích kd l„vé Moje dívčí jméno bylo
jsem sobě v takových fcé Marie Stejskalová Srdečnv

Tak jikn imtir rely život náš

jc nejistý jílu zim l'á ii i h nicři v

liie liir lllítí jej než ty ln_v náš

jcí k jsou liuji tiitiotuťiiy

Tak jiikii moře lásky liluliiiiu

jo tiťllli III liollři Jllje
hiurtiu iiťlics ie zuřiuá
a uiunlié riix na ilníi — twirťujc

k

ČESTNÁ VZPOMÍNKA

ale tem necitelným reiícarum ne- -

na kážou aby jenom trochu šetř to případech počínaní si muže pozdrav na všecky!
Uychle otočím oprati a v zápětí (Ctěná iřítelkviiě! Přihněte
dopadla rána iianejblíž stojící-- vpilý dík za předplatné a rovněž

li ten ubohý dobytek a nevydali

jej na pospas osudu Ano kdy-

by tak ale věděli že je v tom sně-

hu zahrabána kořalka to by se

hned pro ni jelo aby Mczamrzla

ho konc iento se vzepjal a strli-U- u „řísoěvek nro sirotkv Přei:
iiuv ssebou koně druhého peláši'! vám zdraví a spokojenost v tomto
nehledíce na cestu — přes stniž-ymoéii'- vu„

Uoroueuost ku ívó vlasti tu ne

ohroženou výbojnost ve svýeli
tá-níc- jež však okolnostní vý
cliovou své české "babičky" by
la s-

- celou láskou a kíIou duševní

přenesena na národ náš Otec
Němcové měl velký vliv na srd-

ce i mysl její a ona sama tolik

vřelých vzpomínek vo hvěiii kruš-

ném životů um věnovala au kaž-d- é

pocelování milé hlovo johled
dovedlu uchovali ve bé mysli a v

době životních útrup to byly dle

vlastní její výpovědi "vzpomín-

ky" co ji sílily Matky řvé ač

není té iiejmenší pochybnosti "že

ji nemilovala přece tolik nevzpo-
mínala Snad nebylo tu toho te-

pla po černi vznětlivé srdce le-

ženy toužilo Okolnosti tehdejší
doby byly jak se říká "přílišně
škrobené'' ženy ne nad míru

vzdělané u z chudší třídy pro-

vdané za ťiřednietvo velice m na
svém postaveni zakládaly a tu ne-

ní divu že matka Boženy Němco-

vé pojímala také zásady za správ-

né a dle vzoru jiných je též pro-

váděla ve své rodině Vše byl)
odměřené — obřadné i vůči dít-kái- u

stávala se matka málomluv-

nou častou odlukou od svého

muže jenž jezdil s vrchností sta-

la se povahy vážné úplně již ne-

dovedla odložiti ani ve styku s

dítkami Stesk Boženin — "Ma-

tka přísná málomluvná vždy mi

vše zhurta poroučela a za vš

hned trestala a za trest jsem ji

zůstali pozadu neboC mrzne jen ale ta ubohá němá tvář tam zmrzi ky výmoly — co koziček jim pa
to praští a sněhu někde leží že

Pořadatelka)
s

T TT 1

dlo za oběť A já uprostřed vo

bych se v něm snadno schovala zu třímajíc opratě v rukou křiče iob v oairaneK Ausiin Min- -

la co nejvíce jsem lila — hou ! Lesota 28 ledna 11)20 — CtěnáNejhorší to snad bylo v minulém

týdnu Přihnal se pan větrný n ioii lri tom jsem stale přidr reuakcc asial jsem vunr před
ten tak provozoval svoje nccitel žovala jednu oprat z tuna cim platné na "Pokrok" — 2"(ř

jsem udržovala koně do kolmého Jelikož jsem poslal moji paní n-- i
ně dílo že to bylo něco děsného

AspoVi pro mě Ve dne to ještě x liii Me volaní konečné za- -
poštu stalo se učinila omvl a za

ušlo ide v noci jsem každé chvíb

vyskočila z postele a čekala br
slechli muži u stohu a postřehnou- - slííht f:{no takže jeden dollar pře
ce moje postavení přišli mě osvo- -

ly vá přes to nic zpět jej ííežá- -
zo-l- i to veme stavení neboť kro iodit rozdrav na všecky: im viií „„ „„„„
vy vrzal v jen což Co starch

Milé spoludružky! V naší slav-n- é

české zemi zrodil se tolik
a nadaných duší a

přece jsou mezi nimi jasné "hvěz-

dy" ku kterým zvláště obracíme
"své zraky s pietou a obdivujeme
se jich okouzlujícímu jasnu —

Jedna z těchto světic v osobě Rů-

ženy Svobodové věhlasné to bás-

nířky a- -

spisovatelky románů

lďedsed Českého Srdce a Červe-

ného Kříže odešla tam odkud ne-n- í

více návratu

Skutečně byla jsem dojata
zprávou o úmrtí této

ženy kteráž v nejnutnější a nej-

temněji! době českého národa

stála v čele plná činnosti pro Če-

ské Srdce orjjanisaei to k

hra:ič dětí životu a toto horoucí

dílo účinné lásky korunovalo její
skráně končící její pouť životem
co básnířky Její veliký duch so

sobjioval v jejích románech tu lá-

sku tu harmonii tu úctu k zdra-

vému a Činnému životu Odešla v

(Ctěná přítelkyně! Těší nás že vzdejte jej na fond Alice Masjíry

ne Též se musím zmínit že mně

slepičky pěkně nesou (i— 8— 10

denně tak že dělám od nich živo

bytí Vejce se zde prodávají
centů tucet a máslo 70 centů lb

Na konco pak zdravím svoje zná-

mé v South Omaze a v Omaze a

tobě Hlaváčková přeji Veselou

zábavu na divadle Brzy piš Pro

tentokráte y Adie!

(Ctěná přítelkyně! Přijměte

vřelý dík za předplatné jakož i

za dopis který přišel již pozdě

pro ěíslo minulé tak že teprve jej
dnes uveřejňujeme Bude nás tě-ši-

ti

když častějíolo našeho krouž
ku zavítáme a trochu posedíte na

Čež se předem těší s pozdraven
Pořadatelka)

„

Marie K Viktorova Poeahon-ta- s

Iowa 27 ledna 1920 — Ctě-

ná redakce "Pokroku"! Zasílám

jsem přes tu chvíli drcla a šepta jste též do naší "Z II" zavita- - kové Zároveíi jsem obdržel při- -
la — starý spíš! Poslouchej jak
to tam fučí to snad se někde o

la a doufáme že čnstěji naši staf poinenutí o předplatné ale já vás
navštívíte dopisem Srdečně vás předešel Za list který jest mně
zdraví— Pořadatelka) mil v v řas s vždv wiiořádán- -pozdila ta kometa! — Buď zticha

a lež jsi sama dosti velká kome 11
k Není potřeba váš list chválit nc- -

ta! — Byla jsem odbyta Za
Mary Hovorková Dante Se boť se chválí sáni Jest vidět že

chvíli zase — starý pojď si leh Dak 2 ledna l!20 — Ctěný jste praví vlastenci a zda-li- ž e

i

I

c

í

í

i
i

U

nout na kraj já se bojím že ví
příteli jiane Bureši! Zde vám za mně to podaří budu hledět bwh

vždy odprosit musela To by chřice vymáčkne okno! Kam
dem co pak jsi se zbláznila J Sot

sílám předplatné na váš list Jest vám získal zde nějaké nové oj-un- ě

líto že jste nás museli po běratele Já sáni jsem Čech a rád
lo něco hrozného a nikdy jsem
to neudělala kdyby mé byla u

dvakráte upomenout Ač jsem vidím obětavé vlastence kteřítloukla Mnohdy mne cit k tomu

va zdřímnu a už mně zase probu-

dí Cert aby tě vzal! — Starý
buď zticha toho já se nejvíc bo

stále to na mysli měla přece vc- - vlastní též ěeskv podnik V nv
pudil ale noha se z místa nehnu

hké starosti mc s liru opozdily nější době náš národ povzbuzení
s-- na předplatné nebof uz

nám vvšel čas Však se nemůže
1' la ústa se neotevřela "prostředním věku života — bvla

Váš list byl u mého otce velice o- - potřebuje nebof naše mladá re- -
A dalšího sledování naší "Zo- -by prokázala národu další- - neoeeI? blíben ale žo už io celé dva roky publika ještě není mi peviiveliritHné služby Paní Růžena Svo

me téměř ani dočkat každého dne

na to číslo až přijde Těší nás že

dopisovatelky zase začínají psát
do "'Ženské lllílky" neboť já

lni nečetl jest totiž upoután v x základech obzvláště kde' jest do-lůžk- o

po celý teu čas nemocí ta- - sti nespokojciicrii a Iwiiiralů S

ženy" od nejútlejšího jidádí při-

jdeme k úsudku žt? v povaze spo-

čívá lin eoH jnužského a kdyby-
chom měli celý životopis B Xé:u-cov- é

sledovat od věty k větě zj'- -

jím! Pěkný teplý kabát mně

koupit nechceš abych mohla cho-

dit do kostela a takhle na mě ji-

ného nečeká než jenom ten čert !

— Utekl ode mne na druhou po-

stel a tak se uchránil trápení Nu

ale šťastně jsme ty větry přestáli
a teď máme již po 4 dni pěkné po-

časí Teď nám zde bude trochu

kovou že ani lékaři nevědí co by I krajanským pozdravem svůj du

bodová vykonala mnoho práce v

povznesla cíle žen na vyšší pln-t-h- u

a tudíž je nutno bychom my

ženy věnovaly více úcty naším
to bylo Byla jsem s ním v Ko- - pis končím a přeji všem hojného

rada lu ale take nerada psi v

domnění že je' dost těch mlad cliester po celých sest týdnů a v zdaru!
pracovnicím zvláště v této dob' vovala by se nám pokaždé jinak u ších na psaní Počasí tu máme do Sioiix ( ity po 8 týdnů a to po (Ctěný příteli! Přijmete vřelý

nikdy nedovedla hy tolv 'abyrovnoprávnosti žen Každá prá cel v ten cas Jsem nvia s nim nez dik a írednlifi imLuž n n
choin ji tím více nemilovali ježtoce vynikající ženy by měla být i veseleji neboť začali vozit dříví

sti pěkné Přeji všem odběrate-

lům šťastný nový rok a zvláště

paní pořadatelee aby byla vždy

i
-

i i '
c vsiik pomoci Teď nž ale znání našelio listu a za nřísoěvel

jedině ona dovedla toho bv v
nenaříká a leží jako kostra Jež pro sirotky kicrvžto obnos při- -4 I každém srdci uvědomělé ženy do zdráva ježto musí hýli velmi tr to jsem jcIih ileera a žiji s nim jo pojiijcme ku sbírce Brněnské Si- -

pělivá s těma dopisy Vydava cclych2t) roků tu mám příleži- - rotčí Ctulnv Se srlečnvni im- -

telům pak přeji aby dostali hoj tost ojilatit memu drahému tatí- - zdraveni— Pořadatelka)
lil
f

l
ř
I

přes jezero do továrny tak zvané

"Chemical" kde z něj Vyrábějí

střelný prach a líh Jezdí skrz'-naš- í

farmu tak že jednou za ono-

ho času přece někoho vidíme Od

ordu (sáh) platí $175 tak že

kdo má silnější koně tak přece
něco vydělá Jenže je stále zavá- -

vedla místo nalézti Vepsala- se

nenucené v mysl každého až do

nedoniyslitelné budoucnosti a jná

býti milována celým národem!
Tak ona vysoko stála ve svém vla

nost nových předplatitelů — Tak rckovi ze mu mohu posloužit a tím
st vprosím zase nám na dále list 7A- - i nemohu váš list zastavit proto

patřičně oceněna

Paní Rúžiena Sovobodová ze-

mřela náhle dne 1 ledna ve vě-

ku 50 roklí stížena jsouc záně-

tem srdeční aosty nevyléčitelnou
chorobu jak z podrobných zpráv
v 'denním "Pokroku" ze dne 29

ledna udáno

Paní Růženu Svobodová odešla
— avšak duch a vznešená práce

její bude žiti mezi námi věčně!
v

Příspěvky Ženské Útulné v Brně

sílejte Františka Vacová Prajjue NV- -že on jej tak rád četl Zatím vám
stenectví nad nynějšími vlasten (Ctěná paiť přijměte dík ?v braska — Ctěná paní pořadatelpřeji zdraví štěstí a ve vašem

povolání mnoho dobrých odběra
tá cesta tak že ji musí každého zaslání předplatného Též i nás ho! Doufám že vřadíte níůj do-

pis mezi ostatní v "Ž II" Anilne s pluhem projíždět Cesta je 1 1 si ze se varn denní nas časopis

ci? Pracovala pro "vzkříšení"
při hladu jen aby to co dovedio
mluvu udržet i — "kniha česká"'
— byla s láskou čtena v odleh-

lých chatách chudých vesniček

lil

i ií

stále měkká a sanice se moc boří zamlouvá KdyžVak ráda " jsem si nepomyslela a už na No
telů v tomto roce

(Ctěná přítelkyně! Přijměte
vřelj' dík za předplatné Co se

lo sněhu Můj inuž též jezdí ale II" čtete měla bvste v tomto ro vý Kok jsem bylav Omaze a také

týče vyzvání ku znovu-předplacc- - jsem sla navštívit et ju pořada-telk- u

v průvodu slečnv M I) z
Báseň "Moje vlast'" patřila mezi

'iiejobKbcnějSí Dovedla Boženu Omahy neboř chtěla své mate
Němcová co cítila vše i tlumo

nakládá jenom po :{ cordách jež-

to máme slabé koně ule lépe ně-

co nežli vůbec nic Krmení pro
ně musíme kupovat tak že kdy-

by nebylo pro ně práce tak by
násstáli do jara pěkné peníze

Vyjede ráno v 6" a v poledne je

í60

100
předplatili na "Pokrok" který

ce přece jen také nějakým dopi-

sem do ženské naší statě přispě-
li za čež vám budou vděčit čte-

nářky i — Pořadatelka)
v

Minnesotská farmářka Mont-fíomer- y

Minn 27 ledna lí)20
Ctěná pí pořadatelko! Odpusťte

čiti však přeškoda že život jeji jsem jim schválila aby si jej opa

ni to se dle adresáře zasílá všem

jimž předplatné dochází Jest
nám skutečně líto že váš pan otce

je stížen chorobou a přejeme mu

idiy se zase co nejdříve pozdra-
vil Srdečně vás zdraví a přeje
vám všem šlěstí —

byl "ku ěkodé národa" velice třili Ju vystoupíme z pouliční
káry u jdeme rovně do adminikrátký Co zůstavila nám před

Drive oznámeno £
Paní Marie Fenelová Ilad- -

dam Kans

Paní Kateřina Tomešková

Neccdah Vfis

Paní Marie Šabatová Brain- -

ard Xebr

Pan Jan Cernv Iíushville

Neb

čilo její dobu a čím byl slavný zpátky tak že doma nakrmí a

25

110 učvv imsíoj jvusůui tím jc Bože ze vtírám se do kroužku vašich l?!'

'I

strace "Pokroku ale s nepoří-
zenou jsme pochodily neb přijde-
me ke dveřím a — zamknuto
nerada jsem sice slakovou odehá- -

dopisovatelek K dopisu tomuto Pořadatelka)

s v

na nain dnes Její báseu—
Slavné ráno !

jcgc s naKiacicm no města a při-

jede v 5 večer domů Též j sen
se dočetla v "Pokroku" že Soci-

ální Sekce v South Oniazc sehraje
divadlo "Lešetínský kovář" No

300
Byla noe však teď již zoře svít

přiměla mě pí B M f z Lin-woo-
d

tážíeí se vás o radu jak
možno vařit dobré mýdlo Tuto
uvádím jak možno uvařit mýdlo

z tmy slovanské začíná se dnítiCelkem tWS"'
fe" 4 4 zvony zvučí ke slavnému ránu

Slovan vstal na slávy tluče
skoua ze nejsme na starém miste

abychom se mohli súčastnit toho-

to pěkného kusu neboř jsem jej

Kateřina Tomeskova Necedah zela ale nebyla mně jinačí pora-Wi- s

28 ledna 11)20 — Ctěná p- - da Puk jsme šly na ul„ kde
ní pořadatelko! Přijměte můj jsem hledala lékařskou prohlíd-pozdra- v

v tomto nastalém novém ku synovi Frankovi u dra A F
roce Přicházím abych mohla Srba který ho důkladně prohlédl
zaplatit předplatné na "pokrok" a odporučil abych jej vzala zpět
neboť bychom neradi bez něho zú domů Jemu sfl tam stískalo o

Ctěné dopisovatelky prominou
že jejich dopisy musely být i od bránu

Od 1'ralu k Šumavě —

od Balkánu k Vltavě
vidíJa před JO roky ve staré via
sti ve Žlebcch kde ho též sehrál

na jiný způsob: Vezmu dva velké

peily dobrého popele vsypu je do

připraveného kotle a vyplním ko-

lci vodou pak tuto smíseninu va-

lím dvě hodiny za stálého míchá-

ní Po té kotel sundám z ohně a

jeden hlas zní jedno slunce svítá oe Sekce I odnes mne tento stali A tak doufám že nám pro- - iproto rád uslyšel že může jitinové jaro nový život zkvítá
ri_ :

nuncie ze jsme se h předplatným zpet domů z Omahv ač se tam
11 i ouze jeueu verš a co v tom pozdili --clověk' má vždycky ně- - měl velice dobře n rod in v n 1 Kuam ciivm smiíminu ustal na

krásný kus nevymizel z' paměti
A ještě dnes se mně představu
je Václav kovářský pomocník
který jda do boje loučí se se svo

nadšpnj snad tehdy lidé měli ji čež vodu "pomalu slejvám do při-

pravené nádoby Vyvařený po
nou krev v žilách než my Náro

loženy pro nedostatek místa na

příští týden jakož i "Koutek' pa-
ní Radové"

" v!

A Kulíková South Omaha

Nebr dne 28 ledna 1D2Í --- Ku

stým narozeninám
Boženy Němcové

Poctivé hHcp upřímné Hiia

žení fttát vžiy ltkonljf
prospít národu soé síly moje
jsou — to jest to jediní co

mne nal obyčejné ženské sta-

ví které pro nie nežijou i:a

v porobě — ti naši "Buditelé' ji kovárnou a mi tom neie: S pe! pak vyhodím a vařím ještí!
chovali lásku v srdci tak nezištnř bohem buď údolí vesničko h to leonou takovouto smíseními

jakou starost a jiné výdaje Tak Drdlíkovy My vždy hýli spoko-te-

posílám t2ÓO a 25 centů pro jeni také — 'Teta 'Vílám visová
ty ubohé siroty tam za mořem mě vyzývá abych prý psala h

psala o počasí to jc lady co o tom "Strakonickém Dudáko
všelijaké Méli jsme tady na zi- - vi" Kde pak Teta Vítámváso
mu dosti teplé počasí ale potom vá také ví o Strakonickém Dudá-přišl- o

několik mrazů a na posví- - kovi? Vždyť psala že pochází z
cení jsme dostali první sníh a tak Moravy inu co vho Teta V ne- -

třeba i za cenu zničení rodiny ža poly ty stará kovárno pixl jablo Když jsem s tím hotova vlpji o- -

Jařovaui — viz Havlíček Jung ni icz se louči se svou milou
man Sladkovský Barák a j Maryškou s kterou si přísahají

petue do kotle louh tento však

vžily procedím by byl čistý pak
tam dám čtyři gallony odpadko-
vého sádla a vařím to dvě až tři

dnes? chudí vlastenci! Někteří & lásku Maryška při tom zpívá:
Přísahám slibují že budu jen[nestydí z vlastenectví zbohaínoii- -

ti hodiuy až se všechny odpadřy

od těch dob jej přibývá a každou ví'! Dudák se zdá směšným jiné-chvíl- i

se bouří foukanico u už s neru jest ale dobrého významu
ním fouká vřcij)k tak že místy Krásný kousek divadelní lirv se o- -

tvojí věrnost a lásku svou ti sli

bují Avšak přísaze své nedostojí"Slavné ráno" nám nastalo 28 rozavří načež tam vsypu plné u

října ]í)18 záleží velice W tom a zahanbí se h jiným A tu již myvadlo soli a vařím za stálého
míchání půl hodiny Někdy U--

jsou ho velké kopce Též mrazy1 dohraje v "Strakonickém Dudá
jsme tady měli dosti velké tak že ku" též dost iěkně umí zahrát

řívčté — Boeua Xrmcová

Dne 5 února t r oslavíme vře-

lou vzpomínkou všichni Čechoslo-

váci zde v Americe lW-Iet- é nar

největší Češky nejvřeleji! vla-

stenky — ženy nad míru duSevué

nadané ženy pravdy a lásky k"

vŠPinu co slulo člověk — a

vlast í

se navrací Václav z boje a spěcháaby' národ zůstal bvorný abj'
napsané Božwju Ncmcovou — aby byl co nejdříve u svojí vyvo dosti siluy dělá se mvdlo bu- - se ani ncchtčlo ven jití Nebylo ten dudáček na fé dudy a nej- -

"Ach ta nesvornost jett kletba kte a tu to jegtí jednou přecedímen? aby ji mohl po dlouhé

znač obejmnuti Minukfera snad věčné na našem náro a nechám stát do rána a pak mý
dii Ipiti bude" nestala se prav ty fe mu zdají hodinami a on spě dlo 'vykrajim Je-l-i však loul
dou nyní Lípa československá h' aby se jí mohl do očí zadívat slabý přidám jednu krabici lou

bu — Levvísses Lye Kdybv jc
muí zkvé&ti v mohutný strom a

Božena Němcová vlastně Bar-

bora Pankjová načc' nejoblíbe

nějšt spisovatelka a básnířka ér
a ji na srdce přivinout Avšak

yl hrozné zklamán Maryška se šfě se zdálo že není mýdlo dobré

vtsak pomoci nebM' dobytek se raději hraje svou píseň : "Já jycv
mmí opatřit tak chtěj nechtěj od Strakonic dudáček Švando-wuhí- á

ven do té zimy i dó sněhu vje — švanda dudák" Vypravu-Te- ď

zase ta strašná nemoc "flu" je se jak jeden pán jel vlakem
řádí Minulý rok pře kami a také v kupé se sešd s
vánoce též nás v našem domě nrv jedním pánem t toho diidáckého
vštívila Byla jsem nemocna já i kraje Tu ten cizí pán také věděl
našo

yšcky děti jenom manžel pčco o dudách a tu počal si dobí-by- l

zdravý tak že ná mJd ob- - rat tohiMludáčka a ptal se ho —
sloužit a dobytek" uklidit Mé m- - zda-l- j ještě vtí Strakonicích v ko
moc držela nejdéle v potom scin sudé ibJÍ lidé 'iy ''dudy"l Drti- -

ká nar 5 února JtóO ve V ídni mu stala nevěrnou! Jak ne dozví

že se' Václav navrátil vezme svo

žádný lísteček nesmí přiíti nu

zmar!
Vím že " února t r v Praze

celé davy od bonorauc až na pro-

stou ženu která ale nejsnadněji
pochopila velké trdcé Boženy
Němcové putovafí budotv k Vy- -

je dítě plod to její hříšné lásky
uteče z domova ? Svědomí jže

je třeba jen přidat jeden kotel
vařeného louhu a mýdlo se tnuv
polarit ~ PsátiVo počasí nebudu
neboř ziiiiy í mrazy' máme po

-

lé Míanesotě Dopísy Tetičky
VVtámvásové se mi vždy velte
líbí — Povím vám přijiodii kíe-r- $

te mí tala před šesti léty Ten

fřísahala věrnou Jásku ji vžene v

náruč zoufalství A tak jiného

í)Ipc její byl rozený Rakušan—

Xžtrjce byl štolbou u hraběte

Schuleuburki který se oženil

mu jef nieí panství Náchodského

Vřvodkyní Záliauskou -

Kdo sledoval li vo opis f5orry
NřnieovéY přijde každý k náhlá-d- u

ze mnoho v pcvn'zí' zdědila po

fcvřiu cěmeckřiii otci hlávoě ta
s

dotala velký kašej který mne hý dobrá kopa pra vil: Ano p
SOUŽil až do léta a teď S Cítím n dnďv tam hran díívp i a

řehraďi i)by vzdaly 'obobňě po e věrné loilencft nezbylo než po

utopit a tak "ukryla svoji hanbu mnohem břabsí nežli jsem před halí lidi ale jeá to trochu nro ní
etu unií milované Kpihovaffjcťf —

bu je to rárod'í ívábk sňati i p krátě jsme sváželi Svakra obíU d - tím byla Tak jeĚtě jednota mhé- - namáhavé tak j- - nyní tahají dv í

iiézdravíixt všecj čtenáře tohoto' odi ♦Teď-- n vlk jim zcepeníl a
v we myúi -- ítauu na olauiíik!ci zalévají slzami Preto ne--- lir ' m a4y Dohodli- - jsme i


