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ŽENA V POLITICE

Jak denních práv ii jiných

glrujA o dočítáme žena počíná

lýti vicu méně zajímavou v orgii-liisa-ie-
li

politických 'luk jsem

již častokráte poukázala žc žena

ie sehotiněiSí v rozpoznání politi

nn iinliMíi'noii r i'o jl ilrkiijl a
}iot v nhiivř kitřilí lt -- mm i— A

tmi ilollar n mCtiii ÓO liiil L„ raslata pak h budo psáltjfho hVtrh tiÁxltMlky mínulťlio jf- -

hladový lid se ořivá lak Volby

diilHidlv Jest válu snad mámoiiiisíImiii lo MtVx v "7 II proho íivot Vire Srdečný pndinV Všem píiií-
- Naše Besedanliolií fcirolky Mnlm vám po Zápasil kiijiilál s pncí nebolí su

nivi iiut liopisiiHiti ihHin a l u no

iklulíiti h t' trm-hi- i liPíMaffm eiallsiueni a soeiiiliHiniH - lež tM'
Ať iiikiln iiiiivkIÍ řř rM vylil

ilí pirM upky v řÍvott niim
Inkovi' hlotlttjt nA jko

rum
OliiliMAtim' tolil ilvř farmy - Cťil Každí ib lník ne lit: praíťténá panll híky na zasláni

DOPIS Z CESTY DO ZÁMOŘÍ
uvoii a tiHk akt u tniíniP loitnťťt-- iliio l v noci nám l uiniii kttv ti vti ťjiMiJim ťllje rukaluit nebo ilud oin citl Že

starý fád je neudržíl íný a že mu
-

t k

i iiMini liúnii mirovi-- h liVili''iiimtvrlt Na 21 akiotli malin' na- -

sí pfljíl aocialisiice i! úmyslu usotou rukrovkii J' J'"'' vpn' tMi' if várm 'liMiáífttii n ilopUo
Pan d W Prokop známý kra

tun H Wílbeť Nebr j"HŽ se v
pňiiy a lid že mi iom bá odbvti

Troto k]) i'ln'1' m hláít svém

NpokojiMiý život trávili llr t
utltí-- žili řivol užili'1'ný a fhtvi
lili-i- f konali ilobro jnk pro hvojí

rodinu tuk tiž l pro jins tfi-lm- i

minuléni uiésíel vjdiil na cesiuprk n A N'u a kdyj mandel jeli i %nKúm kdy i vy príloitoitné
bratr a niH yti 'prnlif m Í"M'' dopi-i-- m řavíiále do nnsí "Žen- -

„ t1 liilbiřlll Kvfi iWI I I ! A m

drobly které padají so stolil no- -

iflěft tiebuť Pllkll pracuji ( tlCj
do slaré vlasti zaslal nám k nli-štčn-

i
'

v "Pokroku" dnpn lak aby
t

lllrmi' JH irnj nni-i- - 'V" SHO llllUKy 0iisum snili'
na druhé kdo mámo : kusň vln-i- t noiediiávajíctm HtílIivé otím nám trpči Na komn svého

žili ImileS olmwiiMi tím vřilomím
míli 'též z ráce zisk a no jako do-

sud pár Jednotlivců
~

veihrt dobytka lif íbata ovce aUj} pimiérecli poskytin ine
I lit irl if% tn l'il 1X1

1
I 11 M I

rki-- nežli rcmoHi jiíníih Mňtft

' Í dňkai toiui J' ?" t'mřř vi"ťkyc'ři konal uvoji povinno! eo Pia

'! I HmínK o kimviHir'íťh Vťlkvill l Vťk

v) hověl práhi nuiožslvi svýdi

přátel známýeli a sdělil n nimi

dojmy t dalekého svého výletu t

Obsah dopisu jest následovní

ii nnii poi unii uv mi i i rw vždy misia iiojohiio řuinu A nyní různé oenyj Mzda dělní

ka před válkou 2 až :i koruny d0
11 11 1 'tli 1IM Šili f i'

8 krav
píímným pozdraveni přeje vatuzor runo a veecr uojii

tuináiet telátka jakož Í4 4 vepřový Poimbitelka) lir iiii i f t ' " i

před válkou VI korun nyní pakMORAVSKÁ ÚSTŘEDNÍ ÚTUL bhvlek A nežli vse v lom ve
Přiložený dopis t Cedí zni ná Psáno 1111 moři '

2:1 kvěliui 1!2I

Ctěná redukce milého tiinčéii- -

lMK)i boty líed válkouNA ŽENSKÁ V BRNE Iru obsloužím a poklidím tu již sledovně !

nro mne přijede syn v aulomob Modřany ti Pruhy Cechy 12 aŽ I'i korun nyní ÍIV) až ÓH)

korun i dělnická moiirá košilelu hs volá — maminko pojď nám sojtisn "Pokroku"! Jelikož jsemDne 1' kvilná l!2nt

i'o
'

Dne 12 kvřtim 120
Vážená paní liurešovál — K vidit Jsou tři přes to ale kro před válkou 2 koruny nyní 1 01 vím četným pnitcKiiit a ztiamvm 'Ctěná redakce! — Obdržel jsem

dopisu vašemu Ke dn 22 břev mě kávy nebo nedovedou si korun: spodky před vai h i il'sllbll Že Jim Ve sOUpee I Ood mé matky v Aniiifu Wk u- -

nvní 70 až ÍM) korun Maso vepřuna t r kterv nás doáel 'V dub kroku" abych totiž ticpiusei[11 iii iljiilik i im' viisclio easďuvnřit ačkoliv mají masa zapéci n - Hrnuli
ného v 2Vřallonovéiii hrnci ii dost m (pokrok Západu i Zasílám každému z nich zvlášť jmáti 'vé 1 kir Iv 120 nyní 40 korun:na sděluji a vámi }c jsme obnn

K 41 lfCX od Vás nám pro sirot sdt líni dojmy t uiétio výJetn a jakzavařenin lak že nemusí všecko sádlo ktf K I I" nytiPK) až Wvám tudíž vylíčení vývinu našeho

řitnin okrťsnli-- Mňtnífh a i

hlimlnjl no V lom h le-

hy zhostily no avých politických

povinnoHtí tůni mini a ťmpPcIirm

Prívř v odbvyií kc jiármlnf
konvenci v ChioHKU

lil Iiylo Mstoupono 27 delegátek

jednu z nicli paní MCaťtcrovú

byla čestnou mlstopřoilsetlkytil
koiivi-no- v í onIovíIh iloleiřály

n lu vy Ntiroriu't?ilctiť'lio lulu v

kde oilliývala mp kotivnico

Mruny rcpnlilikiinskó pniv

možno konstatoviiti ?e svómu

iloalála v plné míro

Žena v polit iip buiio mít i 1'lit

Jiodárný útMnck ježto lnulo uzsnn-mortáva- ti

liclivtt ti kupčeni clekto-rátt- t

kandidáty n mimo to žota

ky v rtultu zaslaný v listopadu vařil Musím ledy jiti Po večet kiiriiii řídí X nic b až W) ha se tnnč povede žiulaiu bystoživota a Informace jnk m vcci

ve sktitečiiosli maji v naší fsl li- -líllf) obdržely dno í ledha t r éřfi nyní 20 Ž 2 korun a lak laskavě ícnlo tiifr prvy uopm zním dojení ehci zase jiti na chvil

ku do zahrádky kde mám violin I

Mi til ira že jsem Vám příjem hned potvr- - lo jde ulálo Pakli by dělník neb cesty uveřejnili ve svém cl lidé t

úředník ehlid žili jako před VáIridiu zeleninu nasazenou a pera Itvlo lo JI října IflK kdy děl- -dila a za obnos ten poděkovala
Obno K 72tK)(X) jsme obdržely ib bveli viděla libv lo 1'h'Vol U kón inilsel by vydělat ileiiue ne- -nietvo sociálně deuiokialieké pnn

klmovnbi republiku a m čtrnáctmořil Dovolím sl vám zde h1íj ímeiiě Pel set kolllUdne 12 května a vzdávám vám
1

Iťejiublílui těžce zápasí ale lidlít jak já zavařuji zelený liráchvšem dobrodincům kteří ke bír ni na to vvuiaHena veřejné se
f 1

jenž i jí dobyl bude ii hájilhni jsme se domnívali že poměMtze za rosy iiainnun iwríee té pro sirotky přispěli vroucí

díky naše posledního dechu proti každémuiráeh x nich vyloupáni umyji vo
ry se zlepší a drahota poleví ale

NiMdřlve duvoliin ul h vanu vsvmi

sdělili ' až insiid vede se 111(11''

celkem dobře Vpotnínkii pit ly :

kteří uě a iiého syna na íiádrnž1

doprpvánelj n s námi se rozloučili (

titkví navždy ve vdeéiu' nn' pa-

mětí Z fWilber vyjdi jsme 17

květnu 1!I2() n do ()miihyJmuc pří- -

je(í V I JiodíilU l(ljrolcdue Z D

uiahy vyjeli jsme Iclmž lne vo } v

hodíijy odjilciliie do Cbieajíii 5(

jsliie příjuli alťilliélio dni V 7 ho- -

a lid stnil též věrné pří tatíčkovidu necháni odkapat a tiasyu pak m] se každý Lichváři a kť- -Celkem vám tedy tímto stvrzu
lo láhví bud kvartovyeii neno i riiHl byvše Irochu zaraženi brzyji příjem jedenácti tUío tří ict

h Láhve však indesíti korun od Ženské Hlídky v se vzchopili a ceny zboží Šly n

i I ii Jniuitnl li uíveiil hě Vi'Úiismt bít! bruchem nřeiiliičnv vo"Pokroku" a prosím snafn? by

Masarykovi J'íiž první v ciziné

zvedl prapor odboje 'prolt tTiikcí

a' hrdinné šcpoi-taVí-
r za niiše o

svobození i

'

Doufám' ť vátii t(ito'zníiit slii

čí jsou lo holá fakta a pravdivá
iZdar naší ("Vskoslovcnské ricpidi

i
ste ten! o projev naší vděčnosti v

'Ženské Hlídce uveřejnila

da totiž musí hrách převyšoval llí)(j „óvítu eo Je lo kiťas? 'íá
Potom tm láhve % nichž do každo V('m tedy zďc vylocslíiu t Když

(kvartové) nasypu čajovou lží- -

)Vv zaváděny' ríiné ly chlcbtui'

čku soli dám víčka jež slaliě při- - ky' moučeuký a jiiíé — fiiky lu

táhnu Pak dám tm dno hrnce fL najednou zmizelo Nikdo

dm ratio lam odebrali jsme nic

k Hokoldiu kteří prohlédli naše

listiny a jek nejlépe tnobli se o

nás postarali Dne H kvělun v

Srdeční zdraví—

Marie Steyskalová
Ntarostka útulny

(Ctěná slečno starostko ť'tul- -

É ě V

i V Í I t 1 I

11 hodin v noci vydali Jsme se znv! s radosti vitam rpravtt ze

) — 'tif žije náš tatíček Mhsii-ry- k

Též 1 vy kteří jtp za hra-

nicemi bojujte stále s námi ne-bu- f

ještě liá zde jřeká (lčžká
zkouška Díky vám všem Čecho-

slováci za vše co jsle pro nás li

'

Va zdar ! - '

nebo vany na vývarem prauia na- -

l(uohI ničeho koupit uni za ma- -

dry nebo položíni vrstvu slámy nímrtlní eenti nebof rftzul li do- -

na to postavítíi láhve a nalcju nit brodínci vše skoupili a pak za Ve

ně tolik vody„aby byly něco přes (}„ (f„„ prodávali A lid ne- -

I ! IX ! lii iuliiutin I il I! 111 I 'l i A

Chieatfa na čertil do New Vorkuobnos z kollekee "Ženské lllíd- -

svojí přítomnosti wme?I zhyleo-n- í

sírany frakcemi a utiší rozbott-řem"- "

moře

liuilolicnoNt itejlepo nám ukfiŽc

'
výztiant ženy v politice národní

vSoch stran a zvlástč velikých a

Klanou so faktorem a nimiZ bude

jiulno počítat! Hozňaťnó ži-n-

luidott tidiodbátt v nynčjáí spina-- é

politice nliy bylo zaseto sííml

iičisty kteří přinesou stranám n

obecnému lidu kýženou reformu

Žena v politice bude míti vliv

ita očistu a morální vývin náro-

da poněvadž matky budou záhy

válřpovati hvó včdomosti avýtn

tlčtetn vo věku dosti útlém kdy

chápající jejich mysl počíná tvo

řiti jejich charakter A takovou-

to odchovnu politická budoucnost

pozbude toho osltiu — " špina-
vá"-

Máme niv ženy mandát voleb- -

Iclí jsme den a dvě noci iřc (okv" jste správně obdržela Xí
lle nceílíií jsme se unavení liojsem se obávala ž jste první zá- -

poiyvie vi- - yiim1 iihuipuh
h

icjim i M mim lliaoy ponii nrori
nu Liimim n ocetiám DO tři lluvluj hmun vu' Lit mnuli i n bol' cesiu byla došli pří ( oi ku neobdržela neboť toto jest

jsme siuilřiti by o vesměs pro nas -

první zpráva eo mne došla Přejí
vám mnoho zdaru ve vaší šle zajímavé viděli jsme nad očeká-

vání luiiožst ví krásných zahrad a

vždy jednu hodinu vařit Ovšem M l(„ři peníze mřel hlady
hrnec nebo vana musí se pokaždé kdežto na druhé straně se peníze
ř kameni mtiulat dolň a láhve vyn- hromadily A lak se děje dopo- -

dat a nechat vyehladiiout Třetí HUt (lebof zboží laklo skoupené a

Josef Zclniin

KMOTR MATÉJ

Ná rodní pohádka od Piožený

hot né a lidumilné práci Srdečné
Í1--

vá zdraví— Pořadatelka)
nu iniq ni-

-

(íumr n mun ii- ínrnovaoi imomiji'
(lihnou a láhve uloží někde do drahotu nejen fo oni též zboPřirpévky Žeiniké Útulní v Brní

viníc Dráha New York Coiilra!

má včlšínoii troje kob'je vedle se

be joííižeié n celkem dobře se fi
po' ní jede a vlak málo zástavo

yal Novinkou po mne bylo h
narost ro i zásoboval e vodou za

hladného místa Takto zavařuji íf skouií a nosila ií do cízíuv (o- - Kmotr Mal šel navštívit kmo

Líiílril lili II VVílríí lílli I kiLii ÍéIi í (i iiinííi ií (i kící1Dříve oznámeno $02W tra' liru Nedalejto slalku 'potkal
kmotrova chlapce "Co dělá láhní Kaleřina Hahačová

nnieriii om i #
- - - r nv iri i fi jr m II f " ll rif l " "i l '

vždycky do nové Když m vyndá (é nejdou zpět nýbrž jsou uklá-- z

láhve múŽe se upravili dle libo- &uv v fAnt ěímŽ nozbívaíí na- -Kosebiish Mích 1 "( la lozírkur' ptá se ho Pra

{

ní a nyní jo na nás abychom jej

používaly pro dobro veřejné a pro

dobro našeho budoucího pokolení

jízdy Do NVw Vorku jsme přj

jeJÍ (Ino 20 května v bodiu rávě ehiěl jisti ale když vás vidělbuif na kyselo nebo na slad še peníze ceny A jak ne fhovalí
ko Mano zapékám uásledov n chovají sedláci t Za války I po za humny vstal a nechal jídla hýCelkem'

Ježto né shors uvedeného doniCO MÁ ČLOVĚK NA SVÉTÉ? - néí Když na jaře zabijeme vepře převratu jezdili jsme po vsďh ku- -

wřežll něho kosti H IIIIISO HO- - iíivnl tn'ir I rn m lí - I ďí clili tulili

li odpověděl pravdomluvný
loch "A tročpálí?' 'Inusu slečny Marie Rteysknlové ata- -JEN PRAVÉ TO CO

UŽIJE!

' " ' li
krájím na kusy velkosti nsi jed- - kv (jelikož úřední dávka nesla- -

i
fáta povídal že byste nám mnohorostky l tulný ženské v Drtin nai

no Z nádraží šli jsiu
hned-ob-staral- i

sj své záležitosti a pří lom

MiaŽilí jsme se shlédnout! pokud

nejvíce možno zajímá vosi i

ti jž se 7vv

York boiiohí jsou dráhy neboť

jidslv Jsoiťdvé dráhy pod zemí —

jedna nad druhou a nad témí

Míi ItlirtM Diik le Ofi IlO lili I llllll iln u lu b ni IimIkI I 'i 'iníillll Miědl a máma to nMisebi se sťblši mih čtenáři a čtenářky sezná
nn viillřV ribiebové liekáČ Osolím ll

I
v a 'noiifyi (tvLftn voliliěl vlíeeko nschovat" ~-- "A kam továtí že obmm obou zuhilek spravCo má člověk na svété? — fen ' I" I II '" I" " ' I

I I If I I I It schovala Jozífku?" - '"Husuné obdržela budou znjmté I na asi an poioviny vonon nřiiiiiiii paa prooavan na vymenu ya sar- -

právě to co užije! — Tak myslí
dála na pícku kýlu tul kamnalále ústav tento dk nejlepší nvéinnóh' mladík nebo mnohá div

mooostí nodiiorovati Zvláště no klobásy se zctfiu do Iroijby bijch- -

rotom peaae vsunu no i rouny a stvo n jme ztio1 a Kuyz t tóno
maso necliám dusit tak dlouho (ějf dost elilělí Namé zlalo n Sper-- Ž

se všecka voda vypaří Když ky Klálo se mnoho případů že
k v nynější době podlé chování jest ulice' po kleré jezdí poulíc-n- í

káry a rovněž nad témí nlély na niísník a dva džbány pivadobu té veliké Indy a nedostatkun číst ro je '

jak živobytí tak i šatstva v na pod lavn-- i 'fi se zvýšená dráha Módy takéCo so týče pochopení zpfinohu

užívání v žívnlř jest rftzných jsou dvě nad sebou tak h se něhninlr se neplál vlee usmaj seší nové republice — Slečna sta

maso pěkné zčervená a je měkké musel žena nechat ve slalku lep-vyndá-

pekáč z trouby ven a &í kusy šatstva se sebe a pak by
maso narovnám do hliněného ve j f jinak zneueténi což ovšem
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