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volě všude kolem mU a pak teouseJ mři pěř hochů dva u nás

později pomáhali dělat seno A

luk jsem milá příležitost Htudo- -
prve přestane těžení z mozolů nás

g ŽE3NSKÁ HLÍDKA všech — ať dělníků tak farmářů
Prosím vés milé čtenářky a čteti vai jejich dušcviil hodnotu jn

kou jim jejich otec vitěpoval N náři n pnul pořadatclko nehni

mku Majitel byl rase bývaly
dělník Byl to bývalý strojní!:
při práci přišel k zmrzačení ztop
ttl též prsty u pravé ruky a tudíž

lledal živobytí v jiném zamést-nán- í

Zaměstnavatel byl též

duševní hodnoty 'S ná-n- i

dělnicemi zacházel laskavě

platil nám na tehdejší dobu do-

hře celkem měřil nám míru ta

bylo ptáčka ani skíivana-zpě- vá

Čt novyjíniaje aby ho ncnastře
vějte ie na mě Movřk který
mnoho vytrpěl jinak píše nežli

lili Když neměli bouchačku u ten jehož cesta byla široká a ru
t mi posetá

BOLL&LAV JABLONSKÝ:

U nás jináče!
měli dovedně házeti kamením
běda ptáčku který jim do eestv (Ctěná píítelkyuč! Veliké ne

kovou jakou on sáni si přál mít i) fiscl Já a můj nnis? tsnie tu
těžce nesli nebof jsme kolem cha

štěstí pro lid je že jeden druhé
mu tak málo rozumí a jeden
druhým tak málo cítí Zde rnz

hodné patrný nedostatek výcho

loupky nasázeli iniioho Ktromů

naměřeno Trucovala jsem pro
lělio spravedlivě a jak nejlcpší

mohla neboť jsem sama vi-

děla že i on musí těžce dělat a
zpěváčkové přišli a irpěvcm svým
nulu ty časy na domovině sladili vy a náklad ku dobrým mravům

iby mohl vycházet často na vý Když jsem jim domlouvala říka musí dítko předem obdržet i od

matky — doma Srdečně vásli že by si přáli každého ptákplatu se musel i peníze vy půjče
ati Závod jeho rostl a až napo- - vy hladitt Dobytek avňj týra!

liludcui a zimou k koňmi krutě
zdraví — Pořadatclka)
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Růiena Bogarová Saginavv Mi

sietty ze ucelí ueinic a jeunono
dělníka jich měl 40 Pracovala ucházeli a stalo se že a koňmi u

uízli v blátě a místo pomoci kon

jí jenom dcera Anna provdaná za

pana Juna Kulinu v jejiJ rodině

přes 'St roku Ntařt manželé byli
domovem Prababička ltaudhun-erov- á

dožila se požehnaného ví-

ku í{ roků u I) měsíců Pne 11

dubna t r by byla provdaná 70

loků víru dloubá to" řada Jet!

Před piti U'ly byla postižena
stařenka váínou nehodou kdy

pádem si přerazila kyčelní kost

byvši pak upoutána na lože po
mnoho týdnu vážnou touto eho-robo- u

a tehdy jen své dceři a péči

p dra Siniánka mohla dekovat i

za své uzdraveni ač od té doby
požadovala stále dozoru své dce-

ry a vnuček které ji jako oko v

hlavě opatrovaly Ve své deeíi u

zeti p Kalinovi měla babiéka

zdatnou podporu' a v kruhu ro-

dinném šťastný domov kde též

klidně dne 20 t m skonala

pabičce IUndhauerové přejeme
zasloužený klidný" věčný spánek !

Cest budiž její paměti a pozůsta-
lém platí nůše upřímná soustrast!

pro něho 7 roku a poslední
♦ íi roky jseiti byla Uílovedoucí

jako za odměnu za moje věrné
tloukli a naposled je-- v tom blát--

nechali i s vozem celou noe S

(hiKan Li února 1920 — Ctěná
redakce "Pokroku" a milá paní
přadatelko I Přiložené zasílám
2"0 na "J'okrok" a prosím a

prominutí že jsme se nechali u- -

dubv tímto socialistou jsme se často do

sluli do argumentu a nejstarší syn

iá budou toho míti každý dost

— Nu žerty stranou nebof mu-

sím udělit jak na nú la "flu"
skočila Dne 30 ledna ye akolc

kterou nuše-dět- i : avštřvují pro-ciávn- lj

večer košíčky Na lo mno-

ho dělí jež byly večírku přítom-

ny a i co nebyly onemocněly Z

utiší rodiny syn s dcerou onemoc-

něli Syn se roznemohl hned dru-

hého dne při Čemž měl nejvřtíi
horkost v lila vij a v očích Děti

jež onemocněly po omnu večír-

ku vesměs sobě nejvíce na hlavu

a oči naříkaly M ná si chl

naříkal kdežto ostatní jsmfj

dostali rýmu a kašel který nás

ještě nyní drží ačkoliv jinak jest
nám již hej Nejvělší potíž by

la h mulýni Vcuouškeiii který

byl některou chvíli tuk rozpálen
že jsem si a ním rady nevěděla

Na čílko i zádečka dávula jsem

mu pilně studené obkludy to mu

ulevilo tak že vždy šel spát Pii
tom jsem ho ukryla tuk že po
každé na něm vyvstal pot a to mu

nejspíše udělaht dobře Prsíčka i

záda měl osypaná a že se mu to

vyrazilo na povrchu máme za to

že nejvíce to mu prospělo neboť

nyní už zase vesele pobíhá Chut-

ná inu jisti i dobře spí Paní C

Illavatová znám vaše nitro jak
prahne po nějakém tom děťátku
vím že by z vás byla roztomilá
matinka NeJ vedete si však

představit eo ta matka musí pro
(o dítko zkusit Tak jako ty tři

dcery co máme před malým Vc
nouškciii ty se narodily způsobem

přirozeným kdežto synáčkovi mu-

sela lékařská věda na svět pomá-

hat Nicméně chlapeček jest či-

perný a máme ho všichni rádi
Sotva byl několik dní přes osm

měsíců stár začal sáni chodit Ny-

ní se těším ž se bude po dvoře

prohánět Nuže pí Illavatová je

Já též jsem poznala dělnice

hodné i nehodné jeden druh děl- - se vyjádřil že on chce býti bo pominut Musím přiznat že
Lat vm za každou cenu Já na ti :e livi Které-- svoji iiraei Konaiy

Smutno tu lirntfi! iitnittin v cb-ín- i k r i ji
Hnli i ntýnké uč to oko taji
hovor mě uuUl — A''ttvy mě uuli
litló nic iiiiill — cely uví-- t tm' nuli
Oj Hinutno Miiutuo! nrloe ke (tvým kiSrť

— u iúh jinace! ath u nás jinúiVt

I nú jináíť! nt) tuk v cizím kraji!
Ani ty krásy pro mne vnad nemají
ani to ptáče tak prkoč iifpivá
a kJyl mi hrají — nnlcc při toni zívá-O- j

niutno amutnu! srdce ke svým akúoe
— u nú jináícl ach u nás jinace!

U nás jinač? každá tvář je jiná
a k venclosti netMia nám vina!
Sám řeský vtip rozjasni ducha více

než krv Burgundských žilek na Mělníce

Oj Kiuutno smutno! srdce ke vým skáče
— u nás jinače! ach u nás jináče!
r

V uúa jináče! Kdei jsou tu ty horyí
ty skaliny ty luhy řeky boryf
kde naAe stará stověžatá Praha f

ta královna — ta mntka uaše druhá!

Oj smutno smutnu! ttrdce kc nvýiu skáče
— u lián jináče! ach u ná jináče!

V nás jináče! jaksi nv ouoilučji!
Tam vol uč žijou tu jen volné pčjí
tam pán i nepáří — kaidy jest člověkem!
Xeuí Čech ilrubých na avětó dalekém

Oj smiutuo smutno! srdce ke svým skáče
—- u nás juiáče! ach u nás jináče!

1 nás jináče! tyru tak řek': po česku!
bez velkých poklon bez velkého lesku
a přec tak milo — s takou srdečností
že neznám sladčích na svfté radostí!

Oj smutno smutno! srdce ke svý m skáče
— u nás jiuáče! ach u nás jináče!

iám "1'okrok" líbí Komán "A
ladur Karaseou" byl zajímavýpravím — "a což když někdo buprávně a druhé dělaly jen tak

' v 1 V

nov iim uicki cas icn caa se de pro to to ty nabudeš trpěti n

tkládala "Laundrv WorkerV plakali T" Ou mlvctil že on ne

Víte já nejraději mám román a

dopisy to je prvií co čtu Nn

vánoce 1918 jsme se skládali nanion" Některé jnie k linii pa dbá jen když on bude míti sám
V čase války byli nejvřtšími ne kurníky-

-

pro vojáky na Sibiř JeDíly a lem (iruliym majitel nan
il aby se k unii přidaly Uni přáteli Ameriky Ačkoliv byli již ště jsem neslyšela že by dostal

druhé koleno zde rozené Dědeiviti TaoulKu nam zvysit němu někdo sdělení že dur dostal až

my snad první Dopis je krátký
il neboť nám již větší plat dá řek jejich přijel z Německa
al nežli jaký unie kázala TuPříspěvky Ženské Útulná v Brně dostal leknou domovinu od Strý ale nam milý Dopis zní: "Při
vnukla stávka — vš? šlo hladce

jmete prosím ode mne i nas
stávka trvala šest týdnů druhé

ce Sama jejich otec dostal té

pěknou domovinu Soused náš j
bohatý více jak na padesát tisů

I 1 J 1 ' 1 t 0

iJříve oznámeno i

1'aii Vít Sedláček Oina-h- a

Xebr
závody byly na slávce avšak my

všech nejsrdcčiiější díky za dár-

ky které jsme dostali dne 50 li-

stopadu lilií) — tedy za rok Ik- -10 t ne pracovaly Ale tu se stalo hic Kapitáni stuie laje Male se
liin- -Paní Katie Corryová tlačí do iujukého úřndii od Noue dělnici co jtrali praulo iri dřieh Drodina" Ano za rok

Vívvood Xebr si rojích se čast o opíjeli a někdy partisan ligy a až dostane úřad přeee však lépe někdy nežli ni

nebyli sehojnd žádnou práci ko- nebude o nie lepší nežli ti dru kdy - Hůře to dopadlo s bednou
Celkem $7430 nati a my druzí jsme zase němé ú preože {postrádá té duševní dlouho jsme z Ameriky očekává

li co na strojích žehlit Praly s hodnoty Aby nešel jen za svým Moravu prostřednictvím Ameri
' v

Františka Hauzcrová Nerrick tam výhradně řeznické kabáty a cké Československé Hadv Šestprospeeiicin ule — ahv lez lieco
So Dal 10 února 1!LU — "Ka- - zástěry Tu se náš hodný zamést měsíců jsme čekali a doufali ž

U nás jiuáče! Tam tam nič to táhne —

ku Milešovce k ííípu srdce prahne
Tu vracím všechno co tu k mé jc ttlmti
— jen li AI mi dejte na cestu k mé vlasti
neb mi tu smutno! srdce kc svým skáče
— u náa jináče! ach u nás jináče!

navatel rozlobil a dělníky vyhnu
ykonal ku dobru jiných Tu

chci napsati — vzdělání bude jen
to jediné které baštu kapitalistů

tam bednu správně dostanou Abpitalislé hodnoty duševní a peněž-

ní hodnoty" — ililí čtenáři i! přivedl si na jejich místa jiné jak jsme byli sklamáni když jsme
čtenářky a ctěná paní pořádat el- - dostali psaní z Moravy a v něm nom nesklánějte beznadějně svoji

hlavinku neboť co se nestaloko! Napíši vám něco z mojí velké
neuniové dělníky kterým též da

takový plat jako tem druhým—
20 dollarů týdně Avšak unie i

prorazí Musíme míti víe cha
i aktérů kteří půjdou ve výši du

ha toho Nazaretského Nemusí

mezi jiným píšou: "Dostali jsme
životní zkušenosti A rozepíši e

psaní z Prahy ve kterém nám může se ještě stát Jste mladou
kapitalistech duševní hodnoty t tůn nebyla spokojena a zakazova tne býti žádní pohožnfistkáři a ani sdělují že naše bedna" kterou a můžete se stále kojit nadějí že

pokryteění ftnikalové ve všem přece si k vám nějaký ten čáp
li nám dělnicím dělat se skéby a

nařizovali nám okamžité zauechá- -
kterou jsme z Ameriky očekáva-
li se ztratila" Můj manžel psa!jsou extrémy výstřednosti Alí cestu najde — Nuže dnes jest te

ií práce Všichni jsine uznali že potřebujeme více ušlechtilýcli již K Klepalovi neboť bedna by- - dy posbdní masopustní neděle a

O Bože Bože kdybych měl uiniíti
a kosti svoje v cizině složití —

dej duši mou v tu krajinu nebeskou
z které bych věčné viděl vlast svou

Českou !

ÍCeb i v tvém nebi duše se rozpláče —

u nás jináče — ach u nás jiuáče!

(Laskavé zaslala sl Aiua Houdkova t
Prahy)

t $
ZA BABIČKOU ANNOU

BANDHAUEROVOU

liice nas zaniesinavatei v prací la pojištěna ule marně čekáme na tu abychom to nějak oslavili za

peněžní hodnoty Mozoly moje

kapitalistj obojího
druhil Jťden druh kupilalistú
l yl !'n který poeházel z té samé

třídy lo které jsem i já náleže-

la totiž dělnické Pracovala jsem
za 1 dollary týdně když mně by-

lo í —lli b't pro takového kapi- -

charakterů kteří by správně mě

řili jak v malém tak i vc velurzrt nemohl neoot z toho mel ilpověď I p fcrni?crovi vyda
utelnou škodu Mautcl závodu kém vateli "Svornosti" psul aby tnu

poradil kde a u koho se má hlásitA v tom velkém díle—stavKrám dal na vybranou: Kdo ehee

:ť jde a kdo chce ať pracuje

bili jsme včera štětináče Dnes
ráno jsme dělali jaterničky tak
na ně zvu tetu Vítámváovou Zů-

stala jem ondyno překvapena
když jsem v "Ž II" spatřila pá-

ni flauzerovoii kterou znám

lepších charakterů — bude hlavní
Pravil — ode dneška nechci nic stavíte! matka a žena Matky a

o náhradu Ale kde — i ten mlč:

jako hrob Víte on míval celé

sloupce chvály jak spolehlivá j"

dělník totiž
a jeho žena též

talistu Sáni by

Mzka v prádelně s mu! mm iui) si zasiouzi to že vzdělávejte se! Vy držíte
žezlo vlády ve svých rukou skrzemu dám plat třeba dvojnásobný

11 iwf t
dopisů jež měla několikráte uve

a Kdo si nezaslouží tonu neciici charaktery svých synu a dcer
to společnost — ano proč by ne
Ale přece se moc beden ztratilo
Na pana Vosku jsme též posila

řejněné v "Ozvěně Západu" do
ani zadarmo Pravil úředníkům Vaši synové a dcery budou jako níž jsem i já dříve dopisovala Te

j'!i dčlniee Pronajinuli si bodne

velikou jakousi kolnu dali tam

stroje které na splátky koupili a

začali dělat pru sebe - nás děl-

nice vykořisťovali linie nežli

Dělaly jsme 1! hodit:

drahokamy se třpytit v lidské spounie oooil nye panové jsme hdy paní Č 11 bývala naší přfd- -ii ano oyio io v ihhm iione :i jh
I otovi jděte kázat zase o bloc ce to snravne ondrzcli: takv shčnosti Dejte jim vzdělání a u

čte je míti lásku ku každému tvo
'i ! i v:if idálo ale nezapomeňte kázat tak

iramy nejaise uarsv uie velicí
dy bylo stejné všem měřené Nedenně a jen za í o[iarv týdne málo proti této společnosti My

Seznala jsem babičku pí Annu

1'andhauerovou před 3:J roky za

krátko po našem přesídlení se do

Oinahy v roce ]S8b' a seznala

jaom v ní velice íniluit společnici

oplývající humorem neobyčej-

ným Její bohaté' a dlouholeté
zkušenosti životní zvláště z dol

pionérských Cechy v Americe za-

žitých poskytovaly jí mnoho lát-

ky ku vypravování Byla vždy úz-

ce spojena a sledovala hnutí svých

krajanu s nevšedním zájmem ne-

boť její choť p Václav J5and- -

ru Dítě je jen malý člověk

malé věci dělají věci velkéAčktdiv lidé tito sand ze řad d"! slím že pan Voska škodu hradil
Z dítěte vyroste člověk laskavv Ale kdo to tady bude hradit? Naníků vyšli nakládali s námi lin-

ie nežli se psy Z této žebrácké který bude okrasou vaší a celé to jsem opravdu zvědavá jako

jsem zadny vyderac jenom tez
d-l- a chei býti též živ!" Děl-

nice všechny v práci zůstaly ne-bo- t'

si dobrého mísla vážily O čem

píši stalo se přcd lS roky Jaké

jrou poměry nynější to zase je

mzdy se ještě Jiřtítili nám za lidské společnosti každý druhý — i moje maličká
každou minutu sráželi Dělaly Nesmějte se milé čtenářky že která též posílá zase bednu šat
lam dívky vůbec přistéhovalkyně ně která něco napíše — jako já stva do Cech aby se tam měli do

čeho na zimu obbVi 11' února dojiné V samém městě Chicasru ze leze do politiky aneb nodobtudíž mnoho řeč anglickou nezna-

jící a tu jméno "bastard" a po byřo dost zaměstnavatelů hod ně Vždyť až dostanete to vo stala psaní že ještě nic nedoslal
dobné nám často udělili Oba ti ných i nehodných A mnozí vy Icbuí právo musíte též něco vě — S pozdravem dopis končím

hauer byl jedním z těch nadše-

ných krajanů jenž bral podílu v

hnutí o založení českého časopisu
v AnienVc J&!) a sice v St Louis

šli ze tříd dělnických avšak byli děti abyste volily tak abychom t n Mna prueiKync! umy- - za
toho my druzí měli též požehnání předplatné jakož i za dopis Co

to palidé byli národnosti němé

cké neboť často německy mluví
!i — Fo čase jsem dostala prň
i zas u podobného vydrače

líc J m 4 Mi Alj

ku dělníkům horší nežli ti pra
ví kupit aiistč
Je velký rozdíl v lidech a je

se tyče vaši stížnosti pukli vána prospěch Všímejte si více věr
kolem sebe vždyf 1 vy ženy jste

sedkyní ježto jsinc si v onom ča-

sopise založily "Iiesídku" V

soukromém dopise jsem se paní
Č 11 dotazovala jak "Besídka"
pokračuje a tu ona mně odvětila
že zanikla ježto bylo málo dopi-
sovatelek — Vzpomínáme na dce-

ru Anežku a jejího manžela zda-

li nedostali #na svatební cestě
"flu" Vyjeli i do Chicapa Hoj-po- st

zdraví přeji et paní pora-
da Hec a všem čtenářkám Nu u
o je s vámi paní Prokopová snad
jste nelejej: dy Lipnice v Č
ehádi? '

4 „

Anna ŠebeJová Oiuuha Nebr
1tí února 1920 — Milá paní

naší "Z II" a milé

družky! Po dlouhém čase přiná-
ším pozdrav a též si při tom tro-

šku sklepnu Já-dne- s

zůstala ce-

lá zaražena eo že naše druhá t

ta Vítám vásová nepřišla a zutím
čtu na jiném mudé že jako

má strýce nemocného 'a tak oni
musí býti ošetřovatelkou Přeje--m- e

strýcovi by se brzy pozdřa-vi-
l

ať zase vás máme mezi míiní
A napište nám toho bodně eo jst -

ona společnost neodpovídá tož
který dříve sám byl dělník v prá jich duševní hodnotě Člověk šle budovaly bohatství této země vám bude třeba se obrátili na
delně ale nás dělnice vyssával a chetný a srdce dobrého zůstane A vy jste to byly co jste světu iravnika Zdraví celou vaší ctě
nakládal s námi tak jen aby hod dobrým všude ať ve výši bohat nou rodinu —?oběť přinesly v podobě
ně vytěžil — Též jsem zkusil i svých synu Co slzí a vzdechůství aneb v chudobě Jeho šle

dietně srdce není schopno bezprá
Pořadatclka)

v Jd"lat práci domácí a ty služb provázelo ty kteří šli bojovat zu

nebyly lepší Nej horší světničk ví páchat Í a těžili z mozolů a slzí lepši bytí světa Vzdělávejte s Marie Hotovcová Danube Min
v basementu a nejhorší kus nú zeny burjtc uvědoměle a ducha nesotu 15 února 1920 — Ctěnájiných A s takovými lidmi s--

jdeme všude v naší životní ponbytku patřilo služce neboť se na plné! Vaše hodné děti budou ja paní pořadatclko! Tak se mně

časopis v Americe vydaný v roce

]H&) jehož zdatným podporova-
telem jak morálně tak též i

byl pan J?audhauer Paní
A Iiandhauerová s chotěm svým

přijela do St Louis Mo v roce

J8Ó2 Krátce na to se súcastuila

společenského ruchu ajako do-

brá síla vyst (tupila v ochotnickém

divadle v kuse "Loujícžníci na

Chlumu" Brala též podílu ve

společenském hnutí českém s nad-šeníi- ii'

jehož bylo tehdejší doby

krajanům zde usazeným tolik iy

Prababička Iiandhauerová ro-

zená
v

A 1) Chládková v Přešti-

cích kraj plzeňský dne 2í květ

ni ponnzcio iuko naivora nižší ko krásné květy všude voněli Ať zdá že bych se skoro měla s mým
ti na farmách jsou též Zíistá-áiii- "

jen v kopcích a tudíž trávaho (Jídlo bylo léž skrovné — jí jsou v postavem vysokém aneb dopisem schoval když nyní jest
a seno jsou nůše obživa pěstu jukemkoliv jejich - velká srdce tolik pěkných donisů téměř lri

Ur eo zbylo po lakových chudých
pánech i Lidé podobní v innobi

případech byli jen dobře placení

jeme dobytek a zrní kupujeme a ouuou siejue vsetu clenu A ne- - b'ho týdne v té naší "Ženski
1 :i li- - v itu číisto musíme dúti až o i milsí to vždy býti palác kde stá jiiuee i reee VSUK ly si na

kjerkové v obchodech' íiwd bar la kolébka mužů a žen šlechet iiiric mohla některá z milých čtecentu na huslí' vtec nejc zač jst
zrní v trhu Do města farmář
musí zrní odvézt i ztratiti čas h

ných Avšak často to byla chvž- - nářek nebo dopisovatelek v nit zažila při té návštěvě té slečny ze
hacn menz icz iieiuici u pi''e
tak tvrdé měřili Často jsem sly ka a malá chaloupka kde matka "spancl beztoho se dere všudeinenoiit co vlastně sc s tou llo

lovcovou stalo! Než milé čtenář
šela že služky které pracovaly tíříti koně ale sousedovi který si vytvořila charakter dítěte které do rodin u jestli vašeho strýce nana 1826 provdala se za Václava pro lidi bohaté kteří vskutkt všem vrstvám lidu byl požehná- - y iiuisím si vám postěžovat y vštívila Já "teti" znám alf o- -Jiandluiuer 14 dubna 1H4-"-

) Do vcikc jnietu tiM'if - ze se svvn:i mm A proto myslím ze se vši "clon naši rodinu navštívila 'flu' ia o tom nic neví Povím vám

to sám odveze čilá více Je všu-

de vidět jen tu honbu za dolla-ifM- n

V prvních lélcch na 'do-

movině jsme tolik vytrpěli když

chni potřebujeme povznesli vv- - i velice nás polýrda Dne led
Ameriky přijela chotěm zá

H l85íi a --sice clo St Louis Mo

Po krátkém pobytu v St Louis
sc alespoň tuk daleko abychom na jsme doslali ] dcery Anežkv

jak sc lo slulo Tak sedím tni b
žáru v Kokolovně ir vedle mne se-

dí ješlě jedna paní a hi m pří
jsme přišli na holou prérii bez ka vsc nemenii mi dollary a centv llaveloek h„ dopis ve kterém
pitulu jeii ti kteří prožili něco Musíme býti také kapilalisté du nám sdělovala 'že sc y udauv den zene lela a povídá: Tak "ood-by- e

lřcsídleja se chotěm do St H'-man- t

lío krle se jífri v roce

narodil syn František načež

služkami zacházeli laskavěji než-

li takoví puípáni Tudíž podotý-
kám že mnoho kapitalistů dneška

jsu v mnohých případech dělní-

ci včerejška kteří v letech minu-

lých jako před 20— 2" léty s ma-lý-

kapitálem uměli vynžitkovi-t- i

situiieí a dřou bez mílosli la!

jako každý jiný Nic nepřebá- -

ševní hodnoty a před líru se vš" lává A ojnavdu nebvlo u ná
podobného sami pak uznají

těžko něco vypisovat Zu
my už jdeme domů --— A eo tak

jim? roztaje juko sníh na teplém rzo? — Táta už Čeká u dveří —
nikoho kdo by došel do sebránk}
pro ošíu Až k večeni síufoušeísouseda jsme měli socialistu kte- - slunci Jsme iiuposied přece je- - No ffood-bv- e Mrs Vítám vás!" —

rý stále ty nauky Taždému cpal Vnn lidé a Uiillionv nahromadě sc přeee sebral a Sel ke sebránce V já povídám (o je ta teta Vítám- -Sám byl dobře situován a mři pe né práce puk přinesou více pože- - pil čemž pravil — - což kdvbyeh vasova co píše do "Pokroku-"- '

níze na banku a stádo dobytkai i 1 i v nieern nechci kapitálu n niaiii a ne kletbu jako v dob uk náhodou dostal nějaké tajné
vsauíéko to že by něco yr Wí

ojzovah aru dntukv odsuzovali'
Ano! Tuk já honem za mílou le~

'ou voláni: Teto! 'IVto! Paní Ví- -
uynejsi Musíme vsielun dospěliPotřebovali jm nutně 100 dolla-

rů a prosili socialistu o aspoň tak daleko aby závist' i tá bez folio' již dlouho chodit w- -

Pííí jen pravlu a to jen vše ''

nebof dlouhý dopis je na
ámvá-ová- ! Ale kde pak — yipůjčku a do jistoty dávali tři ko ttitiň I i- - 1rabi vosí nedusila lepší rity ti iu na iooe srara vi ťf'm se jen zadýnujlr) zůstal"re done minule "bvli koně nás všech jak velkých statkem děl že-- mne zase brzo uděláš vdov- -

se přesMliíř zpět do St Louis a v

roce 1W0 scjím narodila dceru-

ška Anua Celkem kc manželům
15 narodilo (í dJfck Ze St Loui )

J do Peoria 111 pak
zasipzpet do St Louis a odtud
do Collinsvill' IH Na to do Clii-cdíj- a

kdf ztráyilí 8 roků pak
do St Loni a konečně í) září

1W2 do Omajiy kde od té doby a

ilo ífvé hinrfi bydlela Z toho si

mrtže každý čtenář iičínítí úsudek
lt vv2ívolé takovém člověk neuži-

je tHuoho RktAÍ Dip 18 února

Vtf) zéuíM jí milovaný ehoP a

2 profiijce VJlí pohova la jed'-fcét- o

iy4 JVaiiLa i& íc tfaiůi

mnohem cennější nežli dties Dost cm To víš že bych své Štěstí
i malých Dokud mj nezbavíme
toho nlcvcle rtk brázdách života

máhavý psát a pro novináře té„
Viděla jsem Nunoho prožila jsem
mnoho a nejvíce jsem si všímabi

lidských charakterů A jak trp-
ká byla kůrka ehlcba v těch ca- -

nepatrný kůň xtál 5Q dollaru' Ale tyhledával-- třetím ženění'-- - Na
lo jsem mu ' od včti la vždyť už

ii odvětil že chudému Moůlovi kte rý šlecht itéř nVyšlériky hmíd V

l an který nie nema nic nepůj

mlha přede mnou a mlhíi za mnou
a já už jsem ji za živý svět iierno
Ida do)iotjif Ale ju-ol- jsem ji
př'e pViznala %ase uvidím
lak půjdu zrovna na ní zhurla
budu jí juienovat jrnéijeu No
bude švanda ta bude koukat od
kud mě vítr prífouknul — Téi
iřme dutali zprávu i Evropy kde

zárodku dusí dotud e nedočká
Uíf? lepšího ani od vlády Kocialis- -

'ch kdy vše bylo tak laciné y

"e té došlí někteří lij najitovu
li co od nvf druhé manželky zku

či Kotili mohou zhynout a on

i by peníze ztratil SI i jsiuc dojá jwm ti ča:to ani ňi jsyla ne
íianzel praví Ti CO je

uuíH ani koíHunistuu demokra-
tická i repubIika"Bké Jlusímí'l-- i jedla :' - mhtu na bank ku Vapitalisfovi Vik o ri!í MataJi máji toho fcamiIo čate jtem dostala ftácí zaw a len rjara pfijcu JOT) dollarů a mm véude kapitalibty duševní až pod ušj a nechť jen m každý

yiíáúzl a Vtju mxH b'b IV- - íú di jiitoty j&u dva Loni L'á 'hodnoty jdi vl rlíi tak j v ia o cb- - a o tví niWi+'í tL aácje rodit U Idiir d- -


