
r

VHKnic dví: v DrnM'i
isiiiiiin

MIM

UIIMI
MlIllIltlIllltlIIIIMIIIIIIIIUIIII

ujuiuuJJkdJJuJjUi llllllIIUMMM1MHIIHHH1l"IIIHIIIIHl11lMMMHHH1IIIHHmHlHIIUll
flMIHlItlIIIIIIIMIHIIIimil1iť lunu iti4 Vn Inhun "hu1 ikiítka xiaV ibHÍm J ibjm

iAvari! I :'i Í V' il doraN M" " 'ď-'- ' Ort1'1 pi'ryNac Besed a i 4Moiiojto so: KaSlB-lníluonzv-Zá- palu plicml Ji n iily iiÁm

nl ti iiA Hm r
sl 'i in I' lid

í l'l ll lli
DOrUY U ITARfi VUUTI

k I on v nnM lli a klenut

lť I n hni lili ji V 'd lll lllk #

iHiik k r i t n undiinbi Mu

i li lotu í il řilxl sdí Um li o

piluA Ue v ib piie t o nejdi
luk t!He H ptMílí iiihnl lna
li j tiH bnbM a ulkou nit a pm

Jak uctttocitf vyléčeni u znchníněnl!
JAK VYUČENY I EACHRANINY

ni' r

II ptlltllki' illOtrj li poill
builu Pírdii Jrm pdiHkrii li
kdy iibjl a pAk y lm u ji

nt{ hM hlín Ihh Ip -
l'n fit lii Mtby tjt--

r }rM l r

poii kud (inuoini ttkb pali) řdrn

tťjií é in im v úniUU fbia

luvteiMMSiil lial pravily m mu

li"l jsme lak bhee uinitnll a Vr

fllli a jišlě Jednou II

I
1
i
3

3

3

uubi Mibe děkuji řtt tM duble
lillpkil lni kleiuU Henu enitil

ktilé j- - lid pink4rid A buď'

tuně rliee tnilýltt kd)l iniib'S
mhj jediný 72 Kly nirj lrtr
iiii)ík ulee tk h julii tef
pimlediil Mtho indii Pláce jev! tk lrtkv a řftstancJl tm tom sli

ní Sni v by 'a lemiii posilnisláb ďt Derrn ehtěU T
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Ju ni Ant tak dlouho neihpsU rhlěla jsem

tlílve vidfl jak rhlapel pu
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Nái i hlapee jest při lei tr Před rokem

měl velký kňírl tak jsme k nčmu tnviUU

pinfi ssora t PaltimotP a ten řekl le ehbtpeo

iná tdahé pilce a e by liiold souehnlí doslnl

Troihtl mu pomohl ale kašlal a lélo fimy

ac nachladil a doslal lak velký kaM h mu

nni lékař nemohl od něho poiuoei ildapet!

se na večer rnkailal a trvalo mu lo Iřebaa

ni dvě hodiny a potom byl Ink sláb h se

ani nepohnul Též vaau Ihé a balsáiu mu po-

mohly
Tolo jest skuleěnil pravda jak vaše léky

pomohou Chlapci? využíval jednu lahvičku

halAntu a al tak půl basny Ihé a kašel mu

nadobro přestal Vlec neakaštal
Nevím ani kterak mám vám ctěná paní

k"inplittd jen iiějnknii látku li
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se vylo il Jsem odkánán sám lul

hUk o myrh hVjrht Čll r
tato icna plit UitiAtt t

jioit to ilova válni
MiU pani OtoiipiiliknU r Píljměle ode

mne srdečný po?div Odpunllu mu? h jsem
tak dlouho nepsala Děkuji vám in jstu tul

raslrtlit blud len hnisám Fveíejoěte nij'eh

pár nolkil aby lidé nyul kdy liifluena le

llíilí věděli kde mnjl hledali pollioel Mní

vaSe léky fiiebiáiiily íivot Měla jsem

kašlala ji nt krev a lo velice Tu

mne přišlu navil lit moje píitelkynř a do-Ver-

luně Vaše Ihé jehož mi kaídé púl
ho-din- y

podávala pul koflíku Kašlala jsem do-

sud krev červenou Na druhý den po uží-

vání načala jsem kašlat krev černou Hned

mně navolali lékaíe a len so divil že eo jsem
užívala lichoť prý už mám zápal pryč Pylu

jeiii rachráněna fVrná rkažená krev byla
na plících a lo dělalo zápal — Druhý připadl
Vaše léky vyléčily mé dítě za týden % modré-

ho kašle Co toto píši je vše pravda což

mohou další dokáziil ! ú tou

FU A NT t slv A SMÝKAL

Voakmii 11 1 Texas

něj mimo Lumír u nijaký ten

koncert nejdu ani krok Mé íe- - ibe n tu VÍS jak to je Kdy- -

)ch nlespou hjl rdrúv lak bych
i t toho liie lieděbil ale ulálo bý

hno jsou knihy a vzpomínky
A ně iicj-ic- luk stár dá e i

ti churav a ještě be místa lak
i i ípřec h Válka lillie liolne tělesné

Po eluVi K ne vi eo si ma poemj duševně sebnila — A co ty de- -

varn jdes všude nit tě nyní ukališ? NnpiS ml jak ty jsi stár
zují a nikdo iiechco ani legionáře(mně je 51 rok) ni pomněl jsem
lo práce přijnioiil Firmy říka

jí když jsme pro stát bojovali

poděkovat Přejíc vám mnoho rdraví a zda- -
ga

ru abyste dlouho Irpleím ehudákňm pomá- -

hala znamenám se a krajanským pozdravem g2
JOSKPJl SOťSEK g
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to Vede se tl ilolue jisie to my

VMchlii vfnie n iřn nrden tl přeje
me Hydlíš u pp rodiéú? Prosím

by's vyřídil nás všech přátel a

tak také nhv se 'Mul o nim niii
lostiind — tak lo nyní vypadá u

iiimíru i mé rodiny projev nej nás lešté jednou srdečný pozdrav
n milou vzpomínku zasílá ti tvíij

věrný přítel a bratr — František
srdečnější úcty — 'ly pak bud

zdráva pij mi ihned rAa to ten-

to rokomandovaiiý dopis došel bibeš Těším so na brzkou od- -

)ověď Mnoho zdaru i ostatnímlak ho dostanu ihned li to ozná
( A

xijiiiiiyin nrairnm jmiu ihk ut

kav a dej to lo novin sam v A- -

mím — Tedy ještě jednou tisíc

pozdravu za celý "Lumír" w
rodinu 1

Oznámím jsem ěilla v "Našinci" hned

jsem vám dopsala a nyní se cítíme jako by-

chom se zuovu narodili Proto kdo trpí ja-

koukoli plíeni chorobou nechť nemešká a

objedná si léky pani Frnneon Oloupalíkové

nebude toho nikdy litovat Mohu jo každému

smělo odporučit! Žijte blaze o dlouhá léta

bysto mohla lidem jeňti pomáhat
Vušc přítelkyně a přítel

JAN a ANNA řiUPAK

Přejo il mítl dopU uveřejniný

Ctěná paní FranccH Otoupalíki — Musím

vám poděkovali za uzdravení mého manžela

Měl plícní chorobu tčžco dýchal I já to sa-

mé měla již po čtyři roky a vašo léky ná

vyWily — totiž balzám Ihé a mast' Po celé

čtyři roky jsem so necítila a co jsem se na-léči- la

a natrápila ale nic mně nepomohlo už

vaše léky nás uzdravily

melice
(&

WITTKK 80 DAK 11 dub- -
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ifrli llíilj hlý hrtUshm v nmn

l ubílili i Mlvilm pHtih upo-luclm-

pítnWho spulku "Lu-

mír' v Put' (Vrhy dpi a je
tikot ni domnívá Je l'nh liu
budu i fcíiil kruh ftcoáfft lajíma-t- l

doručil nitn H otisiř-nt- i

V l'rac lili HímohnVr

dno 10 tfpKim lA
Drahý tíítoli — Z lv!i

lístku dne :i února t

I1 vidítll IC lité pohlednice l oby
CfJuA dopisy jd jnrtti lt ml fljiin
inlnulčho roku rnslnl lS iirdoily u

jrV lín'' "pít ickoiiiiuiilo a

okiul ninínn vso ti Koiuikuji cu

jsem 11 již psul Dťkují li pře-

dem fce ji pro mtio předplatil
"Pokrok Žil pudu" který nejen

jád a pilné řlu ale zií rovců ob-

divu ji jiik list ten )ilM'xh'liiií iv

M'livé j' Vídni by shkn! po-

kud možno u všech svých cteniiíu

obliby ii byl jimi pinč vAZen" tfit- -

jfmnjí mnu tam Hfjii upru" vy líčí- -

' cí poinřry politické u vás ah I

ty jež dotýkají ac rodinního aou-žit- í

které jo lam u vfis rozhodnu

jiné lilo hlavní lopňt n 8rdcč!nčj-i- í

nežli zdi' ÍWo íH obdivuji

tjcelnó iusoráty a úspčSuťi nnonce

jo jisté svou rázovitoHtí každého

liřvkvapL Thciii velmi lomu rád

jak jsem již pravil že "Pokrok

tfúpudu" tuno tak pruvidelnó do-

chází a napíší li nejakt' verše po-Sl-
u

ti jo k uveřejnění tam

A nyní kamaráde co so lýco

toho tabáku! Ncdmtal jsem
Všude mi praví ž vy-fíze- ní

á dodání podobné zániky
dlouho trvá lak že Ani dne

iiadcjo žo pFeeo ho toho

dočkám Každý ujišťuje že vře

niUNÍ příznivé dopiidnoiiti A tak

jakmile lodiček na který k: všich-ji- i

Luinírúél již téňí dojde ihned

tl rckouiándo o tom napíni Zutíut

nelz než jeSlfi 'jednou od o yňeeh
'

t vyříditi hrdeéiié díky zn Ivou

Velkou laskavost a obětavost' h

jakou e o nás sfarfiš' Vím Žís už

tl iiWpKi "už jo tu zl'i" žo budeS

tak nnleřné potěšen jako my Ku

prozatím miisíiuo fekalil

Tvoje obé podobizny tvé ško-

ly dobře došly o tom jsem ti již

psul — V prosinci jsme měli v

Lú míru koncert vesměs zo skla-

deb Joh JI Foerstra jehož 'iUMé

narozeniny byly právě sluveny

Dopadlo to velmi dobře ně n'bory
'
jeho jsou iiitonučné velmi těžké

Před tím dne 11 prosince ']!)!!

luřli jsme v Lumíru u (íbiubicu

velice krásný a animovaný vecer l

Náií starý druh totiž bratr Anto-

nín Nepomucký bývulý dlouhole-

tý starosta a nynější vzorný po-

kladník slavil hvojo čtyřicetileté

na 1!)2() — Ctěná redakce! Přilo- -

Tvůj starý přítel
Václav Hybu"'Fuirmoul Kebr 18 dubnu 'HO

Ctěná redakce "Pokroku"!

žíně zasílám předplatné na "Po

i
íMiiďle la klaskavi a vřaďte mfij

krok" a zároveň se chci pri tom

zrnin iti též v té naší "Dosedí" o

té rozepři mezi dělníkem a fur-merVi- it

Jedni druhým vyčítají 1 Mís Francos Otoupalík David Gity flebr §dopis mezi dopisy vc stati "Naše

MeseUa Jlosiui jsem uopm imi

dahobyt a že wivíňují drahotu iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihr Frautiška Dobeše který slou
všeho co se jí l nejí aniž by se

žil u 21 pinku jako ěelař lak jej
zasílám k otištění Pak Jtych žá- - vzpomenulo že farmer a delny

bil bratry leiionářo Omahy by lověk jsou si zcela upravne rov- -

t i iiini tma si musí m snyvu i'nmu

ti farmařit jest jako by začínal

banku! — Ten měl zajisté dosti

pravdy v těch svých tdovech přes

to mnžo se přece začíU Jen jak

jsem pravil — sebezapření a vytr-

valost neboť to Jest echo jest

mně sdělili adresu nnštho(lajem
nika aneb n sám zaěcž předem obývali a to někily dosti Irpco—

jak dělník v městC tak fiirmer na
lékuji tuk iibyeh mohl poslat po- -

svém pozemku A klyž luClft
plátek do spolku (im tuto udresiii

Václav líraboc Fairmont Kebr tak ničeho nemá Zu by farma nejvíco zapotřebí Vím to podle

sebe když sám jsem začínal Poi rostlo bez práce o takové kra
Ko No

Ivakráto jsem no vystehoval ijino nevím neboť když ly uf-
-

íChicaga na farmu u sciisu žpět ažvzdělával pudu 'tak na lil poo

mu nezbudo jiného nežli aby vzal

pingl a farmu opustil Tak ni ta

příroda h lidmi zahrává — S p°
zdravém zůstávám v rtetě váš —

Josef JarcS

Clemenceau vrátil
se z egyptské cesty

Paříž 2a dubna — Bývalý pro
mier dooroH Clemoiwuu který
meškal v Egypte po poslední dva

měsíce vrátil se právě do Paříže

Zdál se hýli ve výborném zdraví a

usmíval se alu vyhnul se dotazům

novinářských zpravodajů a nene

chal no fotografovat Na nádraží

byl uvítán členy své rodiny a řa-

dou prominentních mužfi Zpra-

vodaj Journnlu pokusil so iuter-viewova- ti

bývalého premiéra hned

Obsah dopisu:
'

'

Modříce yt února l!)'J')'

Na zdar Vaňku! Jsem šťairten

nul kdežto oni všichni zůstali

vězet na rentu Jo io

zajisté příběh politování honý
ale že se udál za současné doiy
stojí za povšimnutí neboť co jest
nám platným pozemky zdražovat

když my z nich víco nedostane-

me Příběh ten dotýká so l mé

a tudíž dopis ten fil ucho-

vám jelikož lze si z něj vzíti do-

bré ponaučení Však i dopisy pa-

ní llauzerové a jiných dopisova-

telů se mnrt zamlouvají a jest je-

nom přáním aby v dopisování
svém příIežitostn5 pokračovali —

Také se zdo na blízku stalo žo

farmář měl ohradu na krmení do-

bytka na nížině u řeky kdo kr-

mil kusu hovězího dobytka
Za jedné noci voda z řeky vystou

konečně přece jsem na ni hcitsto A ule jen plevel kteráž arti

dobytě nechce Co lo dá práce val A nelituji toho neboť jakže mohu vyslovili upřímný dik za
lo roku nežli se něco vypěstuje jsem lam ly dílny jmenoval ne

opis který jsem od lebe obdržel
vím jedi příhodnější jmena

— iy-
-

l zase jeu íarmer Proto kdo
a též zároveň pí ono dobro klo -

do toho není zasvěcen u ani měst y to lidské mučírny — 'Icluly a- -

ré jest mi prokázáno tvým upřím
espoúl to tak dopadalo iieuonvský délnílí neuvěří eo se iariner

ným srdcím Vfícjscm obdrel
nořádkii až tm ty peníze jsem nu nyní snad bych křivdil Ičin dobyt-

čím ohradám a jatkám v nichž
na to načeká Když mil vse za

rok sklizeno a odvezeno a dělá
cen zaslali na onu banku která

ment se po deset rokft mučil Asouěet někdy mu pár nul zbude
vše uprosí ředktije lo luiší vlasti

ro tihlodoly bych měl jestě lepširávě lak jako tomu uhlokopuJest tomu týden co jsem opustil
v Marseilles alo Clemenceau jasvýraz že ale jsem v nich nepru- -

něhot tomu když dělá za rok sou- -

nemocnici však doposud uplno pila přes břeh a odplavila mu až

na jeden všecky kusy Pakli míl né naznačil že sl přeje aby bylčet zbívá asi tolik A mě zkuše oval nedovoluji si je posuzovalzdrávi nejsem a nasUmpit do lěí- -

farmář len na dobytek markyč tu ponieehán na pokoji'dyŽ lehdy jsem se před svýmiké práci ještě nemohu lak ani ne ností vím žo pokud jsem byl
dél-nílfo-

ve městě vedlo se nám na spoludélníky zmínil že pojedu na
víš jaký byl mfij rozpočet jali

hdejší dobu ilosti (před :!() lety) armu lo bylo nějakého smiciiu u
VŠf} omii7uu Hll vsenu u me
ve vlasti děsně toiiá lid stál ' anění Někteří nni nechtěli o tulosti dobře Přiznávám ze nyní

m

ošklivé práci na farmě slyšet Vi- -

lávkuje Dnen by jsi teprve ml jsou poměry jme ueii inni
však i na farmě se mnoho zrněni- - lěli farmerv nosit siroke klonou- -

to otevřel oči jea od té doby kdy
o — Jak někteří dopisovatelé ky štětku na bradě plátěné kal- -

jsi opustil tvoji milovanou vlast

nás volby do iot v — na koleuaeli záplatovanévyžívají když se vám tam nelíbí
i

oíďte na farmu Ovsem ono se
Nastávají u Národ-níh- o

Bhromáždéní a proto není

jednoho íloe uby nebylo slyšeli

— a to jím byla figura k pláči

Ovšem ve svém předsudku si ne- -
lo hezky píše — mnzeio jm na

iicjaKň třenice Němci a rciiCKňti omyslilí že ta figura jest svým
iiíném na vlastním pozemku a

armu a bude vám dobře — aniž

y některý vysvětlil eo Člověk z
stále-- pustoseji nase idee za Kte-- i

i - i' t íióu oni že jsou jak jsem podotknulměsta musí míti sebezapření než- -

ymi my ii za imihoit n iiiuhij
idu Že jsme bylí ochránci kápl- - mučedlníci Iřeba byli v bilo ko- -i se farmář z něho stane Ona to

Si }

však není lehká věc jak se na po- - šili Nu a jsou tam dodnes a doutáhl a za kapitál jsme bojovali
led zdá kdvž někdo na obrázku

lak pak len lid nemá stále fám žo so jim dobro vede kdežto

jú stavím figuru se širokým klo- -vidíme jak farmer jenom do mě
mufitr Vždyť kapitul ma jcsic

Minkem a a tou štětkou do zeli
losud Němce a žid v rukou jhko sta výrobky dováží a trzi pouze

Tukový obrázek pak máme stále
aby mi je zajíci neokousali Spráto bvlo za Hak ouška a ta samt

V
ě é t I1 ořed zrakem až si konečně na vné pan Vikla z Minnesoty vyiienbyrokracie zkvělň daln Vlaná iei- -

dopise svém příběh o tcclivykneme věřit Že jen a jen vozí-

me na trh a nic jiného Ono ale
níkfi nemá posinl me v runou

Dnen nás samotné e hoř

členství ve spolku Bylu to kras

ná domácí a upřímná sbivnost Já

Mu napsal iutiiuní verSc jež mu

tyly podány krásno napsány v

píknýcli deskách (ííasílám ti dva

txtmpWiij lit oVidrf měl ulav- -

jiwítni řcě nejen vzletnou lile

pravdivou a srdeéoou a celu ná-

lada vSech přítomných jímala mi-

lou liřejivostí
Ter studujeme sbory k jubi-

lejnímu koncertu jenž vc válec r

]'J17 kdy padesátiletí vlastně při-

padalo nemohl býti dáván llude

v slavnostním sálo Smetanově v

iTproHentaěním domě u Prašné

hrány (nevím cla byl již za tvé

zdejší přítomností postaven) a dá

nám uiá-- dopadnouti tak jak si

vžíchní přejeme jistí mnohých n

těžkých starostí Též mladý Theo-

dor (Jsdhořcr jak mí teď píše
Oselhofcr-Kolář- " fpo hvd mní-

ce ta jo tak rozena) napsal nám

dva moderní sbory Doprovází

teď 'na klavíru mistra houslistu

T Kociána (snad to jméno znáš)

n pořádají koncerty a í xpolu

fctále

Teď tu budou též ctyry vcik-- '

třech bratříeh jiehZ otce zbohat
t

'
I

4

to takové není nebol! na to co
te že ismí? se tloukli lak dlouho

Ten nojupoiohllvéjSÍ lékař "Lo
vozíme musíme celý rok cekal

Odporučení hodné svazky ze "Světové kniho-

vny" které možno v našem závodě objednati:

"Lidský nvCřlnne" (Zapolikáj vAzana B5o pofit 60e

" C5o " 60o
"ICoprnlk" (K FUmmarlon)
"Pilltlekó UAJlny Frando" (Suiíjnobui) " 65o " ")c

"Upoailaky o dfiUtvl" (Sofia KovalarikA) " 40o " 3o
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