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60 h ta 1 kg Rádla 36 K ta 1 kg jaký zákon který by lidi iiceitel- - trávy na zimu která o2 místy po
mouky 170 K To jsou ovšem cc (u' donutil uby nadělali krmeni P sáhala v naií krajině Tu při-
liv a iboií které je nám obcí totiž seno a postarali se o přístřc- - il domovioář prérie so uiěnilv

mořem To je výborná rada ala

jen pro mřstský lid pro veukov

ský lid by bylo nejvétií pomocí

aby se usnesli v každém městě—

ti kteří se narodili v jednom mí
pnueiovane isa zaany zpusoD to j( Co j t0 pjatné( lt to otR v úrodné lány Dobytkaři byli
nestačí musí se kupovat od lích- - uím když nikde není pro tisícové vytlačováni a tu přeRtala tuk svá-
váni 1 ks jntmky

8 K 1 kg h{t M fomsek sena aby se na- - 'á "frec ranch} dobytkář
1 v 1 l petroleje 20 htj)0( t Mut pitom kriuiti Dá- - 'l svoje pozemky oplotit a doby- -íiuuiuloM' jako na zlý sen a smut IV — Uosiaumc Yiastlio mámen „ÍSi I všiehnl mÍUM tek držet na menší nrostoře a la' ---

jv — -! - r# 1 I I

uom i e - i- -

mjeKa nfťh miH jsou a tíM MuI irostoru je nk od roku stále ví
ně hledíme na trosky které nám
Kakousko nechalo a ze kterých i-- aiv aiu via-- u uciuik i—o ue- - ft 0 kterých PÍši To iste ctěná ke vypásána ba Často až di holá
nam smečky hyen rvou eo se je u musí uni vyuciavat prouejem pallfi llft oinvUj lcbof reil-á-

řj a v zimě chce mnohý aby 'na té

stě tm příklad lid Dražejovský

Virtovský StřelsTíý to jsou jedna
obce a jsou to xuojí milí rodáci A

jc nás zde v Americe pluo Když

bychom se usnesli a složili dohro-- ?

mady peníze a koupili za ně ně-

jaký domek který bychom nazva-

li "Nármlná
4

Česko- - Americký
Dům" a tam bychom jim před-

platili na poučné národní politi-

cké noviny tam v české republi-
ce a též na zdejší noviny u tak

by se lid venkovský poučoval du

Ště urvat dát Dobří lidé kteří
zbyli brání a chrání ubohé ty

uuuu posuniovanini ui c nauptitk ollť„ nenávidí A že by ti loliji€ dobytek byl živ Dobytka
mravecii nezískají je jasné Cho- -

lobytkáři býli miilionáři to e též 'ovají více než mohou uživit
iu oimaue uotc uoma není cnu ivl te Ilvl zdí v oknlí uthA seno dělat neebtf dČIníei isonzbytky ze všech sil Co jsme pru

žili nedá se znázornit Dnes pře iopu jcu u zoouaiu maji pine ale millionář iiF „ drazí n tu si mvslí — "vsaď vv
mýšlím je li možno aby člověk

KiejV a svphj ňoueii natiouro by Ae svoií KobeekoKtí n hlA hrairS snad " — to ie íakn

posti kterou iiknoii v tom 5 loterie Někdv tnkovv tMihoillnv''
snesl to co jsme tu prožily l
hladu úzkosti a co nejhorší — výpravám vojáku nosila plné nů-L(- 1 r2t uu0i PO i?i„i „hn

'
nedbah-- e ztutí imění vSnk

še dues bezcitné bere od ženy po- - d&leřťk ztratil skorovni iní není k politování v uvážení en ševně vzdělával a nám by naše
ponížení jsme vytrpěli nedá sc

vylíčit 7 mnohých stran se vy lední kus prádla nebo šatu a dá
týkalo naším raužum žc jednali jí výměnou klín bramborů Mno

K narozeninám otce
vlasti!

ZHIkit v bebu ppofliáJním
o veleilurhy rodi

v "íbu jejich koloáIiifin
ravlu uo nkqnM v oJI

Již Itililiiky věk života
se na hkráuú VaSo vryl
vřtla vůle uklálovitá
JoilaJa Váni tiil a eit

Kéž by osuj Vás zachoval
nam vlasti a náro!
a svěží id k milkůin dál
mírem k věvnému brodu

POŘADATELKA

Jt J J

Dne 7 března celý českosloven-

ský národ vzpomíná sedmdesá-

tých narozenin Tomáše G Masa-

ryka otec vlasti prvního presi-

denta ČVskosloveuské republiky
které budoucím pokolením budou

označena svátkem národa Masa-

ryk jako Hus Komenský Havlí-

ček žili pro spravedlnost prav-
du a svůj národ Komenský i

Havlíček ve vyhnauství pohádali

ni Mel velké ztráty každého ro- - J0 "uim dobytek a ovce vytrpěti
ku svojí vinou a ty mu nikdo u5- - 11 takového pána Octla jsem že
nahradí Věci zničené jsou zni- - st} našly celé hromady ovcí na

rodná vesnička vyrostla forzo v

krásuý venkovský útulek Ven-

kovský lid musí vydržovat míst- -
ibaběle žc měli jednotné odepřít zí muži neměli se do čeho převlék

nout z uniformy žena v zoufal čené hodnoty žádné více nemá- - pfern zmrzlých hromady ty byly
vojenskou povinnost Jen ten
kdo seděl v bezpečí mohl takto ský lid a v městě nejsou uznává-

ni jen proto žc nejsou duševně
ství vyměnila u sedláka vše co se jí To nejsou vždy bohatí dobyt- - ak velké jako pořádné kopce a

soudit Každ$ odpor byl souzen jen vyměnit dalo — za trochu kari kteri Podobně íednnii nr to se delO ve dvaeáti-i- století halí vwínotí n tnt lřvliv vmi
i í I

- " —
j „ - "-- vsmrtí Byli jsme v ohromné men- - omuuu ' I jsou to též I dé kteří niílií ieo kdy lidé o sobě tvrdí že sou kil knvK lid livl o v5nm nrnvné

ri ííi ! li 1" ' - ' ' -
j—sine i$yi odpor možný! V kaž

uj-i- ~ mriuy )mi uy- - mflť stado — lako ná5 sonse1 i tuml a CIVÍ isovaní Zde in vidět rmsnóln lv to oolí Uit í romi A

dém člověku ozve sc pud sebe- - yelfc vám aspoň část nevypsala chudý jako my Dělí nás jenom vká neúcta ku darům liožím tak by všechen venkovský zdej-drátov- á

ohrada a on nemá ani iozí lidé si ničeho neváží a íí- - ši lid měl čítárny založit Krta a
zaehování — každý měl tu ženu Cekat od večera do rána v mraze

nebo dešti na l ktr nepoživatelnéděti matku nevěstu — tam na

bojišti snad ho kulka mine — bu
unci sena pro svoje stádečko ač- - kJ' 20 ve je jen příroda Po- - Hradce- - dohromady a Míchovo je

to chleba bylo hotovou zábavou koliv mel všechnu příležitost si Miuvaji se všemu avšak velký velké tam by zdejší jejich rodáde snad příležitost přeběhnout ten půl bochníku chleba který seno natlelati ale byl pnhš poho- -
1 vurce také někdy zaklepá na ei měli íwinoci A tak všichni veto "byly jiskřičky pro které se Ra yl ze všeho možného jen ne z dlnv a teď stačí ien idiv natuull svědomí každého iedimtlivce a ie- - Lvví Ii nul

kousku přitakala poslušnost iiioiinj oi na km) iuui nu ro- - Mllh H zava i Mi(u t- ima cesta je ta cesta pravá A Itiomsíloit Ki! - e k voíř ři„
f i i! t i h " _ "f —Dnes už pomaloučku začínánu iiiou uaiu fé kuui Klen- - oviv

? 1

ojeiiskou správou vybrakovátiyj
m uj uarou ku vytrvalosti pro sva--dých- at V den prohlášení repub-to- u

věc Masaryk též ve vyhnán-iiik- y se doslovně řečeno — třeští- -

y n dobytek bude hynouti Jest protože se tak íielaskave deh vsu- - věka a na něj peníze posílat a pak
velký rozdíl v lidech a jejich cha- - 0 a ve ySemtii cítíme toho ná- - n( ou uveřejní jména kdo eolal
i aktem j člověk dobrý ku příkla- - sledky též všude Nkhtfine se v novinách nebo af drží seznam
!u chudý domovinář urobí přece yoji laskavostí blíže k sobě n a pak v památní knize v naší dé- -

prodávalo se na lístky maso z ko
si vi vsatc v uooe vetsi vyspělo-i-0 Kadostná horečka zachvátila ni stíženýeli nenioemi že pohledí
Mi eesKelio Julii v dobe velkých kde koho Nesialo se oeiedlo Kv na ubohé zvíře byl odporný l Ke

nřjakévymožeností jako veleduch al se vztek na orlech na
přístřeší třeba z drnu a- - vi''m tvorům a svět se nám bude dině jména ostanou pro věčné ča-suc-

trávy a hnoje' stará se I
'""' zláti lepším Když člověk

7 i sy a naše práce budou žít na vč- -
klo se "nemusí maso mít!" — i

i'eoo
1 ! 1- 11- -- _l -

oll ' - juu o sve kraviěkv ak může ne éoe neeo nápise o iifMaké nánravé a kv N4S rrvrí wílmt-l- o !
všem eo nám připomínalo rakous-
ké tyranství A jako po každé
hoaečee — dostavila se i u nás

ie co pod ruku pHŠlo! Co Amor- -
xia unme sírane eiovek neei- - v jvovnee iu nneu íesi mu Aiuerikv hv tom Tnu Knrwl a ?

ků Punfíčkň Jlieínek a Cičínel

přišlo o život ! Nikdx se nesněd- -

Iteiný si mnohdy raději koupí idedhozeno že sirotci a pomoc v jeho památce jistě neodepřou
a postaví garáž pro ká- - Evropě je na nejprednějším místě ho" synové pánové Václav Ka-

ru ale na maštal peníze nemá vidíme tropení v dáli ale rel František (Josef již není

roval blanické šiky na odvetu sta-

letého tyrana habsburského Vy-

bízel a organisoval rozptýlenou
větev českoslovanskou ve všech

koutech země k boji za svatá prá-

va národa osvobození českoslo-

venské vlasti Již v těchto letech

dějinného soudu 20 století Ma-

sarykovo jméno je zapsáno živým

o tolik kopřiv a lebedy jako za

álky Sbíralo se vše co se zdá- -

ocfablost lády se ujali muži

kteří nám svobodu vybudovali s

pomocí legionářů Že se mezi či-

nitele přimíchalo mnoho krcatur
kteří bezcitně vykořisťují dodnes
nás ubohýutýraný lid — žc mno

aby dobytek nezinrzal Píšete Psveho vlastního prahu si ho ne- - živ) pak jsoa dcery paní Scmíiio
etěná jianí abych též dala sirot Kšímáme Nehubuji na nic nebof á pí Brodilová pí Davidová

o býti stravitelné

Dnes je už volněji — není si nevím
ee všeho dostatek ale hlad už ne

- kům Útulny Brněnské na to již P"ábámc kde můžeme ale zde pí Ptadilová a pí Růženka
- přispívám víee roků hned před

v městečku byla sbírka na sirotky právě její jméno nynější A
válkou a dáváme pořade kde iea z rodičb amerických a sešlo sc jen od uás skoro k2d rnňUtv

takpísmem jako profesora-filosof- a

ní Chleba je dost kdo má neA ve světové válce jako organi jsou::„ rr''-í- x I ' i 111 - i I
iu hojí

r — it-Mi-
o

Vy nuie ue- - nuizenie a jak nam to poměry do- - + uouaru a tu je vmet ze sirot- - zde po třech neb více Pane Vásátora a vúdee československých
kov v Americe zůstávají pozadu clav Klínci vás si zvolím za ban- -

smírné Kuyny mne docházel zase volají Ze jem nedala na sbírku

ho těch kterým jsme věřili dalo
se zlákat zlatem a slávou a zpro-
nevěřili se svému poslání jest do-

cela pochopitelné Člověk je sla-

bý tvor — zlato příliš mocné kdo
míiic se divit že mnohý neodo

vojsk v boji za demokracii svět i
loKroK apadu Aemomi slíbit d) Pokroku stalo se tím že teď ~ dobroeiuiiost ma naed za- - kéře vy sbírejte a až pojedou So
— jen příspěvky do Ženské lllíd- - právě nemám a pak myslím když f'ati 'i 1opis "o trpi- - kolové ať každý ze svého rodné
ky Předplatit i jej — dollary dám jinde že to jde na ten saiňv t(í('h

'

prérii" se nesl jen jny- - ho místa tam něco postaví na pa
jsou příliš drahé a my všichni Účel Vidíte milá paní já na- - '"kou -

lidskosti? totiž zachová- - málku k utvrzení naší české ze
musíme šetřit — S uníímnvm nsiilí donI do "Žřiivbv'1 t vv ti ti co každv íiotr-ebuífím- t — mJi ii'ii„i j tJi:

lal?! Bohy nemáme a nadlidí je
u nás příliš— příliš málo

Nejvíc nespokojenosti vyvolává
l -

1 ' " i i iiniil I I l i iiui UIUIUUI ZUB 111

drahota Pravda příjmy jsou až
pozdravem na et čtenáře dopis a přimlouvala se za sirotky a ťu '™tek u nepsala jseni to pro žád- - materiál tu tamní lid Dražejov
pro tentokráte končím n& zase jedna čtenářka kritisova- - ll0U ('llválu a ani hanu vylíčila ský Virtovský a Střclský musc
(Ctěná slečno! Těší nás-- velice la že jen horují pro sirotky a ti JM'U ie" waei v jaké se ualé- - by pracovat — zedníci stavět se

že jste dosud na živu a že jMc na velcí že mohou jíti třeba k ďasu z:'me ~ ' dláei přivážet a vvváot iinLn

desetkrát větší nežli před válkou

a svého národa Jeho jméno po-

krokem doby bude nabývati vět-

šího významu a lesku jakých
zřídka historie zaznamenává v

každém století a ponese se věkeuí

tlo nekonečna

Půjde-l- i Československý národ

eestou Masarykem naznačenou

dojde kýženého cíle svobody to-ti- ž

pravdou a spravedlností vůči
každému jako on šel po celých 70

roků svého života Každý z nás

by sobě měl životopis tohoto vcle-diich- a

přečisti a jiti eestou prav-

dy a spravedlnosti tož by pak náí
život byl určitějším a šťastnějším

—ovsem jen u některých vrstev—
úředníci a mnozí řemeslníci mají
plat trojnásobný ale životní pro-

středky obuv a šatstvo stouply

nas zase dopisem vzpomněla I u Pravila že jsem reformátor kte- - (ftěná přítelkyně! Díky za dj- - pat a tak dále a tak by byli za-n- ás

se poměry hodně změnily ivý křičí — vše dítěti a k těm vel- - lis% fjimiž jste' naši "Ženskou psáni obětaví s námi Tak by to
tou válkou však doufejme žc se kým že jsem krutá Tak člo- - Hlídku" "Mařila a budou nás mělo nokračovit n„' 11 A

1 x w „ 1 _ - T _ i v Vy l -do neuvěřitelných cen Tak ku

př : Dříve úředník s platem 100

korun měsíčně měl byt se stravou

zase alespoň částečně urovnají vek někdy neví jak se zachovat a 'fsltl dal vasc piispčvky ue- - cháeh neboť jen tím by sc pornoA hiii v československé nové re- - tu sc zamyslí řekne si — mlu- - velice poučné a pohádají lilo celku Národní síň by byla v
pubhee přeji abyste měli ještě viti stříbro a mlčeti zlato a ne- - uvažování A toho je nám všem každé dv-din-ě kde by společně
supem a oojovau aaie a tax zda se mu více nsáti o n Vm A t l:1' třena zvláště v teto době nrinvli uv ín iir: ui

za 50 K měsíčně pár bot za 16 K

šaty za 50 K košili za 3 K klo dlouho az zvítězíte Časopis varn Uik i ja přicházím k tomW náhle- - l'iechodui Srdečně vás zdraví— lehko přioprayovalo Sejděte sebouk za 6 K Dnes má C00 K pla UUuu „p: ímiuu oiuťcue vas uu ze lez přestanu Psati Neniv- - 1'oradate ka všie in mnlnvu Anr: :
zdrau — Poradatclka) Islim ze mam nravdu v vSm Ii-i- i:ii ' - i " jív-

- - - -
"lojoui uujie nam veneL r rnv

- „'" Tr
bVf j'ní n'aií e jiné náhle- - "A D Denver Colo13 únoru zašleme dle možnosti Zašlete kar- -

a eeehoslovenská demokracie by
nemusela zápoliti s živly nynější-
mi Teuto den by nám měl zvlá-

ště utkvěli v paměti a býti počat-kť-

lepšího našeho „života
v budoucnosti a to z y

veledueha Tomáše Garriguea
Masaryka '

Přáním naším je abv ve zdra

tu Za pouhý pokoj dosti ubohý
bez světla tepla a posluhy platí
100 K měsíčně za oběd 7 K za

boty 300 K za šaty 800— 120o'k
za košili 90 K za klobouk 50—00
korun Snídani nepočítám ta se
odbude šálkem mizerného čaje

iauuc xiduxiova iierrieií n uy jsem jen skromná a nepatr- - 10 — Ctěná pořadatelko "Z ty ovšem o kterých víte že jsouV 13 února 1920 — Ctěná paní uá osflbka přináším jen mé H"l Po delším sledování dopi- - paši- - Pan Havelka jistě zvěční
pořadatelko a ctene čtenářky a skromné náhledy jako včelka do sft v "Ž JI" napadlo mě abvch svoje jméno a všichni vy zámož- -
etenarj dovolím si podati ještě úlu veřejného míněni Tudíž ne- - zase přispěla do Hlídky několika nějSÍ Kdybychom stále dávali na

ostane pluo opuště- -
wv „u uimj oiHuiio poiiaucovau ani i o paK kdyby se stalo a sbirkv přecelíO llM)Ítílíl'll llf'l-i- " Tin I "I ! - 1 i li -

často bez cukru K večeři je su- -
v 1 " riu" "id-- a um sc nennevarn ihy me 1a "nu" popadla doycJi rodných vcsničck a takliy cJHeb nebo procházka po

"Nábřeží" Kdo se chce dues do
i U)i psau jen z eisl( uprmuio když lne n kdo jenom kriti'koi svých řadf Tentokráte ale jako- - když si samt naše

Iru trnitnlAm ': VII f 1 1 li ' I
rodué místo o- -

„ oor vooy upozorni rroto jsem oy w nam vynyímia a my za to pravíme tak nemusímc litovat žesyta najíst a jen' trochu lidsky o

ví a síle byl nám ještě dlouhá léta
zachován aby jeho moudrost by-

la vodítkem v počátcích 'Českó-Movcrisk-
é

republiky
fc v£

Příspěvky Ženské Útulně v Brně

" " " '"iiiiii iwi imu Ji-n- Oř11'aia Slil VVSVť Mlllll VI!'!' !!' ] I'!lfl! iúiitň m ur I Uiinn i If K naši doma žešatit potřebuje nejméně 1200 K podobného kdo nic takového ne nemíním vás ctěná pisatelko j'un měli několik případů blízko JCSte ílllllflll itiimnu rwIměsíčně Jaký div že lidé sáha li kterak noioior-nviii- i a um n'? !i tir ii ' i I: u ividěl Člověk který pod rana-
mi osudu často tolik vzdychal tak

# t
— imiiii siiuru v Kaz-I- " oi'uourzeii j ji iq yc bKU- -jí k výdělkům neřestným Děv

ii i nci jexte Dodotknoot 5 (Jem oe~ '

v
4 — "wuivuii a i ji iuh a jesi nemožnéčata v 90 proc vydělávají si pro jako to odstrčené zvíře na prérii nvm m- - preu iremi íetv pokouše- - uik nic napadlo nansat o nřmultani víion rulnrimm „

i — " '1--- — ' lllITIIf IIIIHIIten se s celým srdcem přikloní k la založit i sbírku na sirotky IV de jak jsem zachránil viviit I Lení To litr n „i
síitucí která je tu tak rozšířena
že za velmi pořádnou se má ta ubohé němé tváři' neboř vzdechy nřnské 1'tulny

Dříve oznámeno $7I'}()
Paní Josefa Matějková Hu- -

ron 8 D 100
Pan Frank Balej a rodina v

Omaze Nebr na uctění

v Uzvene apa- - Jn ze v toni případě nedává ni- - se něco pro venkovský lid učini--
d

dopisují
- -

Ten-
„ _

kdo
i

odměnu leda žc by uměly sic- - i" Již teď so dovídáme jak se
cioveKa který takoika vse ztratil du kam

která ma jen jednoho milence
Muži si pomáhají lichvou Poctiví
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