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l!l dollntfi Brdein' rdrivím mi-
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(I'Am'i dřítcIkviiM Předevifm
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jakož 1 píísiiévck pro nlio-h-

trpící dílky Co sc té slírkv
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řílio iihiio o léto orjfiinisiicl n tu-

díž není rndno v knžilém přlpa-(]- !

vyhovovali a lépe zaslat i vždv

příspřvky na osvědčené a rnim-- '

oriranisnce Žlídoslí podohnvch
mim dochií děnu ovHiik není

možno vSein vvhoveti Hrdeéně

Vlít zdraví a přeje vám vAcm ve-

selé svátky a vám cténá paní

jcté dlouhá léta šťastného žití —
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jvuji-ha- i a e podnit dotrýnt

pivem iiJuV jMne e vyplavili
do tniiýfh Hítik Otta vtnlU ťi

tlolím kde po obott stranách

stráních byly buT ifsyttiebo mn- -

lá pulíéka peélívé ubdlávattií

šli Mimi a kaídého koho

Jsme potkali jsme m pluti jak
didcKo jílé máme Jdeme ma-

lou "hodinku" a ptáme ne faxe

mladíka a dívenkou klefl tli nl
i kostela nebo píSe do kostela

tuboc jen w táhli aby tam brro

neplisli Oni praví i Máte li ie
íde na levo trtk jste tfttn přel ko-

pec n hodinu!" Moji žena rou-fol- e

ho na mft podívá já honem

vytáhnu hodinky a abych ji upo-koi- il

povídám: "Ale ždyf mV

JeAtř nejdeme hodinu" Onn se

podívá a vidí že hodinky Htojí

tuk jsine se duli do rozjímání že

prý nevím ani kolik hodin je
Já tvrdil že tuk dlouho nemůže-

me jít že se musely právě teď za-

stavit onu ale že nedbá kdy rc

zastavily Že ona ví co už uSbi

bez zastavení Tuk jsem raději

přestal neboť jsem se podíval na

Její americké holky podpatky a

hned jsem viděl proč tok zoufale

se na mě podívalo když tou mla-

dík řekl' "přes kopec ru hod-

inu" Ale došli jsme přece za 2

U pfd hod nle já už ani neodpo-vída- l

nu její laškování tolik Šetr-

nosti jsem měl Cestou jsem si

přál jen aspoň jednu hospodu vi-

dět neboť slunce hezky nás hřá-

lo a tn krásné okolí též Když

jsme přišli do Hřesie malé to ves

niěky ptámp se Ženy v krajním
domku" kde zňstávfljí u Janáku
Ckázolfl nám jen několik kroků
n ocitli jsme w na dvoře kde Má-

la bryPkfi připravená pro něko-

ho jeti Vejdeme do stavení na
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bodomyslný z!iie chuť ti 1i
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myleiistvl"
My se 1 oni u nedivíme ježto

mnivonkit nebylo nikdy vážným

podkladem volu' myšlénky mezi

vélšiímu nuSinci ii li it l li it AI f --

dád dle ní nežili by cjevili Ideál

(I cíl nošelllll lluševilflllll řlověku

Dle Mosorykn mi

mcná poměr k bližnímu — rmí-

rněná eticrj(ickoii práci pro bliž-

ního (i mravnost v náboženství

iiiiiní hýli rozhodujícfui 'prvkem
Joko v náboženství pru vilu' n

mravnost musí sloužit! n podklad
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kmiliií iImIIwi piiilúníiii ruky
iiliohím trpícím VAiloiní

tí 1'romli'ite h nikdy iiepíAi dn

'eiiMk' Hlídky" To jenl líni

hf tieiimím dol)řMlo)ÍHy Kentavo-va- t

n to lile vždy ní J velícefa jím iiiiA" pomoc iilťMpoň

n Iileví v Jích ni rpení Jet mim rňdii píeétu Iopíy piml
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Jízda vínkem od Veselí přes

Jihlavu k Urnu zvlásté a nocí

je neb uspoi tenkráte byla velmi

nepříjemná a sice následkem že

to bylo večer v sobotu kdy děl-

nicí jedou domu ku svým rodi-

nám Hciléli jsme u okna a po-

slouchali jsme lidi ježlo přednř

jest tma ve vozech pak jsou vo-

zy naplněny tak že lidé musí

stát a pří lom hovoří a kouří ci-

garety kterýžto zvyk jest tak

rozšířený že to až překvapuje
Kdo si pamatuji' před 10 lety ho

též kouřilo al tak jako teď pin

J lil? fit U illonlio její uopiNy nepři-
-

Anna KuUkovíl Hnutli Omitlui rhtejí Pinie Hotmli md jMe

Whr — Mílii pnul poíiiliitelko i iiíin vili't jiik jsme zíiKmíiii tě

mílí i'teniíH Mne ni dovoluji pwlí vnSÍ rmlí nu flnlřnl kamen i v5nk
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Adolf Kotouč it (Ircrnshni-t- f

l'a„ HstopHilii 1ÍI20 — Ctřiiá

redukce "Pokroku Západu"!
iisílim )ředplntné na mué milý

Pnsopis "Pokrok Západu" ifl00
a jideii dollar nn Mruéiiskoii ť'-t-

nu i celkem tedy ♦"' Po-

zdrav mi eel' personál "P „"
(Cténý příteli! Přijméle náA

dík Jit k a předplatné tak i a

přÍMpévek pro sirotky Ve jmé-n- u

vAceh omést naiícft "Pokro-

ku" srdeiié vát draví a přeje

vi ni veselé svátky—

JeŽ hylo v Houth Ohhikc yiihňje Iron potíetiovot Trotu jen eimto

no v Hrotil Tiirk Akole Mňme hlopiHiijtei
hodil v iiokroél'iii vk ii do Ako I (CMnh přílelkynA Mikyzn před do kuchyně kde alužobný

personál obědval a který náa dolyf Atiol odpovím na tom m předpliitn-
- it m příspvek pro

il I !iiríl ll!c rimjf II rotky 9Miu(-- knihy zinlíny vedl do druhé světnice v níž ro
Vňll n'co ií osvojili mniéí se ei 1'oknd ne fce viiAeho diitnii ten dina p O Janáka hodovala Jnk

Jsme se později dovědM byloMttfftlfM A lc to divu' li fii- - Víiut olpovline přímo ve vlusl- -

dn milyidi vpomíiiek ii olrufi no nim uopise Mniecoé vns xunivi

před liiíS nik Muvl usedneme li a radost né Nvřitky vScm vím pře-

tuk' I osvícenství mlí lí tatáž liý-t- i

k prospěchu duševního řlovka
n cestou kil Kbrotíelií lidní Vrt Dli'

ilr Vojanu " my uznáváme že

liliivnl véd pro lidskou spolče-noN- t

jesl ninaviiosl" (v Širokém

slovo smyslu toho f it H U ii k blížili-jm- i

o práce pro něho)
Nuže mTídi svobodomyslnost

něco pro život Plovřka znoiiienoll

ii nn vnitrní přesvědčení jeho pů-

sobili musí nu provdé ii mrivno
stl uloženo iiýtl ii n tím ideálem

kráčeli k

" Volnil myiíleiikn" je lí poj I n

v plním ttií-it-í tolm kIiivii iicmň

} lU imbiriovíiiH ii'jiikím
jínmu lit imiinI vzí

jífí i ilnUcvnílio liojc ku piVv£'l-fcn- í

nt morilním imrfklwltf

m'i pru vilou h Í

Vriď'OvA ihiíí AVítliodoiiiyHlnoNll

musí noIiÍ uvlofiiilí h k lINVflI-řrn- í

ii )hshh' jíiiyVh

tanii posvícení Nastalo vyptává-
ní a tu jsme seznali žo ku chysta-

jí pro nás jeti k odpolednímudo lnvlc Školních Hkuleřnost t Je— - 1'iřndiitclkii)

nisddí poslnfin' MiUy u miSc ml- -

li lijillclkn hU-Fí- rilnSe líořf Anna Havlovi Culoi Khmn 21
vlaku ježto prý niého dopiRii
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Lena Blažkova Culia' Kiiiihuh

t" Clená pinií pořiidiilelknl
Mno-liokníl- e

již mla jsem v ámyslu

askoéíll si do "Ženské Hlídky"

nikdy vňiik ktomii nedošlo aŽ

nikdy vAnk k tomu nedošlo až

ftLOÓ jako předplatné na "Po-

krok" kterýžto milý nám Paso- -

vyrozuměli žo přijedefie až od

ce ne fyní kouři kaž-

dý a to tak náruživé že mnohý

dá I korunu cigaretu! Třeba

že okna jsme mli otevřena kou-

ře bylo k zadušení a ženám kte-r- é

jely s námi nebylo to ani

vhod nic tu střidost nemají oby

mužským řekly aby nn kouření

zdrželi A opáčnř mužové zase

iievédí že by to bylo NluSiiéjší

zdrželi se chvilku toho požitku v

uzavřené místnosti kde jsou dfti

it ženské K tomu vňcniu každý

Ptvrtý muž byl troubu střiknutý
neboť byla sobola a to dodává ta-

kovými ubohým lidem autority a

mluvéjf nadávají chtíce dodávat

váhy a pravdy svý-- argument flm

až jest to protivné a jsou k

Politiko hraje hlavni Zi

niiimvo it Miss HniliH nv muúí listopiiIn !20 — Vt'w ii nuhi

vSenioŽnř ahychoiii pochopili en pani pořadatelko "Žensk' lllíd- -
poledne Na to jsme ho pustili do

posvícenskélio oběda a připíjeli
dobré pivo Hospodář so nás vy-

ptával h dychtivostl na bvó bra-

try kterých už po 20 roku nebyl

lieidřívc ulovit vdy a na konec ky"! nem opři niiceiui iukoiik
- it t n i rir i„ I

SIlIMl (loVciieillC ps II I llieiiw m niurn iiiiimiiii Mi-'iii- f n„ii imfíh

hidkv Kndost nud nocliopeiiíiiiMiJS zaxlall předplaln' na jeho? pin již po 42 roky odebíráme u

mimo to skládám 50 centu do
a miiiecnfm xlov nim zírí oM ohnovení nAsIcdkem pilu priíee

— ii osudu' "Ihe-l- h" nim iad hiiw poziipomndí Vyliiinoviilí Nldrky ve prospěch wrotkft ve stiť

ri vlasti Cténá pí jiořadatolkoli iri nSÍ tMkt víslovnostl do Jsmft kukuřicí a mimo to jsme e

sil fMfjSÍ n odnířiioii rkm Jest sthoviilí Kdy2 pnk jsme ifizn' lflkavp promlitc iinifi slovní do
jititno okAziti Jívím žívnlMii

HiinivmiHt n iliiScvní KÍlu fcvtho skiiteřný ohriízek rotomíli u- - pupíry přehlíželi tu teprve jsme pisti nehoť jest to dnes poprv-
-

řltelkv riMxnnAnJírf držení jity shledníi od vín dopis v nřirií jule kdy tdiipu s pru uhych nVo
fířcNvřilivTií mi lí lí'l j "h'
(lovnti Volní mydlZ-iik- ! ka při vfslovností a já vponií ná upozorňovali ž nám před- - lo Časopisu napsala Janu mno Mm n tésí se tiejvřtíl pozorno--

— 'idl(i toldonui oři ví- - iJatné dochází Manžel tedy pra- - jíž IÍ2 roky a přicházím tudíž stii zvláAlií jwm polouchul jud- -

vnitřního poyníní niiIiih ncIic hn
OMVÍccní ihirlui hn lnorilliílio slovnotti nřmiiiy má dobrá imi- - vil bveh vám dopsala a hned tíž jaksi nesmřle Vždyť ani nevím nho křiklounu — nvficm podno-mink- a

by ml jednu nebernoii vle oříložíla předplatné na "Po- - Jnk doplw zoMt neboť jsem málo pitého "Co jáí Mno? povídám

nllfli ftl( antříiPlna má avé ornlm krok" )m kterého bychom snad chodila do fikoly které jsem již polírovl nn m6 l nepřijdete já
nodklndii pořiHtiviijícl mi

1ilvpk vWMrn knWíifi Holni
t i tu ii il' iit i i i il-- i x - patřím do té aamá oruani-suc- coV li roce svem znriceiiaia jmneiiuíi (nli 1Llllflini'l !( ftllll

viděl Později odpoledne jsmo

vyšil po vesnici k sestře hospo-dář- e

[unií librové jejíž manžel

nul tam velký závod nn kerami-

cké a hměířské zboží Chvíle

strávené v jejich domácnosti me-

zi četnou rodinou pak tu byli
přátelé pozvaní z okolí k tomu lu

by tlyšcll a viděli někoho z

dálné ciziny a kdo zná n stýká sty

s jejich bratry a strýčky 'hyly
nám i jim milé ajnezaponwnutel-n- é

Hylo jim obzvláště příjem-

ným což jest zcela pochopitelno

když uslyšeli že zůstáváme v jed-

nom městě jak pravili a těšilo

všechny že jsou zde zdrávi n do-

bře se mají Zůstali jsme až do

pozdních hodin ráno jsme chtěli

jeti prvním vlakem zpět do Hrna

Prolo museli' jsme se se všemi

rozloučili a jiti na odpoči-

nek Ještě ráno nás zdržovali

bychom aspoí ještě jeden tlen

Muna já ho znám osobu' a len
liým piíkví('m ft v kritk' Jo!7--

s ním muže zatoPit I" A takového
HlM ' iiř''hntnoii I hví ui vyníi

W — n věru ('narieH impiin ny nenionn ani vi ynK7 num

náti tak nepobavil jaké ábavv velíce tento Paxopis ainloiivá

nám přínáíí nafie veéerní Škola Promíile tiám tedy ž" jsine se

ITříme sej přece néeo zfislanc t onozdili VŽdyf n tím sthová- -

lé naáf mozkovíci Jak éasto se ním je to jako po vyhoření Paní

Movék atávt avédkem kdy kra- - Kaleříné Outerské adlují že

Inn bvá vystaven tiosméchii a o- - ísem to já kterou ona míní a lí- -

viiřflm fl protož tuk h$ pltí T1' žvoslu uslyftí flovřk když fa se

jde h f on nižňí třídou délnictva

viulŽ bylo mnoho práce tok že

jtym musela vypomáhat Otec

náft byl ediiíkem a chodil do

práce starAÍ bratři též chodili do

price do hor kdežto já s mati-éko- u

musely junm vcSkeroii práci
doma vykonávat Mdi jsme de- -

VŽdy jsem býval toho niínéní že
rriřiiíSnv

1i'lx'c xř řlovřkn h'řf j''lio 1ii

nřPNvřílícfií flvínk iiihrHÍ jsou toho druhu naái lidé vvKpé

lejSÍ ale přece jen když flovřkAíenl v obebodé při soudéft íMUf tovalí jsme vás že vás lakové licku Ií'Z iifirilního podkl1'lii jlc
ct stryclifi polí n nejtřAÍ jirác(niti' w- - in ii k i ii ni in k wi ii- - ho jínýeh nesnází přínifií nena Ulřsll potkalo a vřrii že vňm h- - jede u lián de v Omaze jak Pa

sto se mnň přihodí že jedu z Již

iiírOiwihy s délníky i éernochy
pomohli bratři tidélat v ziméost aniflíinyi pak se bnnuje přímnft přejeme e se vaia ale- -

io řcskii což vyvoli JeAlé vť spoří nyní lépe vede neboť si to- -
Scvní" otriv
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Pfífpévky Ženuké Útulné v Bml
jsme mlátily cepy ale jak se na

jaře sluníčko ukázalo už jsem do tu Plovřk ncslyáí přece takovýSí smích Pbozí krajané řekne ho zasíoužítej dékuji vám za no- -

Školy nemohla chodit Hylo iim humor Více řeci vážncjsi o do

mové o práci a jiných starostech

Také jsou více udření od práce ji

Minul" ozninwno fyWM zůstali ale vědouce že by to nesedm délí pét bratrn sestra a já
Jeden z bratrfi odejel do A nic- -

řikdo — ale já řeknu nedbalí! zváni Cf vydavaleJfun přeji

Když vláda Hpojenýcli Hfáffi po- - hojné fřed platí tel ft a pí pořá-

dává vám skutkem pomoc a vy jl dalelku snažné žádám bv laská-avrhuje-
{

Zadarmo w mňŽcte vé dopis mfij upravila TiiSím že
bylo nic plátno tak jsme so vy
dali na cestu do Letovie Tento

kráte jsme wi vezli a proto cestanéíti f pfímfmy vám vláda sky-ls- e al již zlobíte proto íiopis pro

tt t vy nedbalej to přehlíŽÍMlI tentokrát zakonéiijí a volna vAcm a okolí zdálo se nám ještě krás

ríky a ten otci psával jak jest v

Americe dohře A tak sem po-

tom jeli dva bratří oba Ženatí a

mli po jednom dítřlí Potom ale
I malířka říkávala abychom jeli
zii nímí vfiichní ostatní že stejnfi
'ú nemá v Cechách žádného stá

rilVIIMI llllf U UM" IV I" "MI- -

tíkářství by se mohlo odpuslít
neboť jest to abych tak řekl ne

moc ii nás Ale oni tam mluví

přílíí méíce a k tomu ndioho na

takovou vážnost doby jako je o

bude hodné dlouho ti nás trvat

Ve xtaré vlastí jen videi imhřiil— boiieml nější Dnes teprve dovedu oce
nit! toho a zdá se tni že ta námamohli držetl ťlíeh Jykll n- - Cténá fiřítelkynéí Přijmřte u- -

řítelkyj bylí lidé hrdí un to že nříom náS dík z ředp!atné a

nají víc'ieéí de cliudý řío- - biidf nán téíítl když obéas dopí- -

É" a á 'a g i t i g

ha Klála za to neboť jsme aspoň
chvilku

Paní Armn Klfékfl Cam-

bridge HjiríoífH Pii

Paní Antonie Vílámvisová

Omaha Nebr

Paní Maří Y 15irtoáové

Omaha NVbr k iicléní

památky tety pí Marie

Mívíňové

Pari Kra rife Pruha Tořícld
' Aíta í 'fioftda

Paní Josefa íílkovií Mount

Kríii Pcfersbiiříř Va

— a ai—
JJcera Jindřííka Jílkova

nu zpfisobílí šťastný pocit
vk m5 nadarmo příležitost a ne sem zavliftte donáší vensk' ní A tak sc koncéna talíéek

rozmyslil a jeli jsme ostatní do

ifi zaslíbené zcoié Olec zabýval
dhV fo přehlíží Nr7fttávejt íllídky" 'HrtU-tu- váx zdraví a

m jinými národy polu Ccíl nřeje vam veselé nvhtHy—

Já rád pozoruji o poslouchám lidí

zvláfifé ve vlaku musí je Plovélt

vyslechnout I a podle toho sí udé

lá ňsudek možná také nřkdy
nesprávný Jame vSak lidé a svéí

jest námi noplnéný a dohromady
déláme lidstvo a lidé jsoiijTiz-nýe- h

náhíelí

hc řemeslem dva bratří a sestro

řlí sloužit kdežto pro mne méli
n vyiižítkiiJM příležitostí veřer- - roradatemn
tiích Akoff 1 rtt to hiuU téíití j
n pochopíte M )ny jh#m pev- - jM#f Jílkovi Mount Erín

ttí tifanvMfoM n proto tieotálejtc pitrbiir(ř Vň„ 20 lÍHřonadii "20
Hvth ířenry Jílek

se fa Mfltlv příhlásítí abvcliom — Clfot vydavatelé "Pokroku

několika osobám které tak rády
na své příbuzné zde vzpomínají
Zpřt v Urně jsme byli asi o fl

hodině a kde jsem byl Jako J°
mu a proto napřed jsme brouz-

dali ulicemi a ktipovali tretky pro
malé i velké dětí posílali pohleď
nice a pozdravy naším milým

známým Odpoledne jnmi sí vy-

hradil na prohlédnutí ftpílberu
lj téch starodávných vězení o kte-rýe- b

jsem slýchával když jsem

byl v uPenl v Urně ale nikdy
jsem neměl dosti peněz bych l

toho dovolil

tikáall Atthrm Vdí HtfíWim l Západu"! Poornti ž moP

dvojití V pondélí ve ťMu ulpMpUini bny vyjda i abych l

Myla nedéle ráno po snídaní

na nádraží jme si koupili lístkv
do íetovíe odkud jme chtPli jetí

do Příe ti Křelino navít ívití

zd vyhlédnutého ženicha a tak

jsero vdala MftJ manžel byl

jd a oleem VSÍebnl jme ne te

dy rozprchli le vfiem ut nám a

rodíim nejvíc skalo Než

(tim říkával že to víecko délá

pro nám n Že mu to jest jedno
KflŽdý l mříže pomyslítf že Isme

fedidy mélí dost a dost bídy
VMvf jnem no oddavky Jela ve

vi řtvrték fi 7 hodin veeřif mUmy tnto mnA milý ffanopia -

shledanou v íkoJe! )mm ptmkm ttpft uvoíe před

Paní Krantííka fíuvlíková

ínwfoři Okla

JíVlífia p í"dříe'h Krémy
Ho Omoba vénij mUift

kvítíi# k iiéténí památky
esnnl4 pí VrnitU Hvobo

dové v Vt Omu
Paní ttfiiH HMMftvIt Cirim

KufíM iiiii i i i 1 1 1 1 1 1 1

Pan Jonef UM Vtw

tam příhiiné a bratra bývaléhontéoá viUMynét Neb válo jí platné "Pokrok Západu" se

um iiábM vá nebof fífiní nikdy po-- 1 mu vlm) líbí a myalím h bych

tM m fwí n m(M Mí jež jel sí 'nemohla bej? riho navyknout

redaktora "Uospodoře " v Oma

e mníí a mnohým jiným přáte
Iflm nezapomenutelného Jana Jakaždémii krajann a krajana S%Wmn mni-- ídyčeé y aohotu vypůjčeném voz n to jeítg rářy

a kol upadávaly To byla kára náka teď v Cbícařu III a bra (Pokračování na atr 2)uíUm tKtthhfumi Vwmnt mniuny a# mk o den nebo dva o- -


