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Tta VítáwvánovA Omaha N

bniskii Milé iUuíMy "'„ Jl"l
Tak jest jíž po parádě Ak'ur-De- i

!

kiálc! i'íh lkyné pí Kolíková'

Menšíků — vítu u Hrubých h já
" ti-t- také ponat A hned

j""'" byly vn vém živlu Vybízím
""'J' novou m tcř — ncdnétc a ví fŠEIMSKÁ HLÍDKA Í

Kfílu s!uhu proto m lhal byl hru-

bý a mdlalý a najuubi (dóana

jenž jí byl wlpor ué n pro jeho

pavdomluvnost a věinosl J5zy
ó Im oisloup' ií v hlužbil roí-bod- la

ne paní jeho dá vuti soukro- -

imutku ti'y yolavilu Pudto li

jištění duizi přátilé h joňléslí
lOto licdotkllljllj KU pOlit' vás lilii

Vcb vašich upřímných přátel

KDYŽ LISTÍ 1'ADA

Josef Vrbata

1

volnit lM n vtví strunní

ílutň linii k iioIiAiii jiiclriit

pnlum JiMií nli'ilril plmy
tlMI I'M'I'( lll ll KVUlJlItl

Lťi éJ á
JllU to linii tíik i Sfilefl

(infcll hynu zrulnoij rninai
16 jrfc nimi jriiioiUilii

" líolicm" (14 11 "nit nliKnluiiiiijt "

li'Ht(i tcji -- - u konci! viciiiu

ikviiA Miifi h ní l(il''nt zelnou
Tuk juli v krují silné líhli

v řitl mlíťlA Htilfu vuWnou I

u
Já tfiké jrilnou miloval

když tni: staly v kveta

it lirUni I í K a cclovnl

a tmliíiiky loni rotfl

A fonil JiihiiiIii liAJ i lín

I fclchtí vslu —

J4 víru nevím iloiioiliieii

ir oí lilutl jHcin — tuk inlili)

1'ak il''hť mí h vichrem notovnl

yciri novou vulii nuiliu:
'o kvcLlo vir-- inrA poiliovnl -

i moji mlícluu lásltul

tc 'm vlnu talířek fcplé polévky
udělá dobře jste ustydlá Tl A jíz
chystám příbor však mojí hosté

se hrozí a paní Kučerová mné še-pt-

- my jsme všechno snědly
No lo nie však ona sklenka Tlí
ncrovH portu také rozhřeje puk

jsme se bavily aŽ byl h% na pa
ládu Paní Vaničkové děkují za

návštěvu n milé pobavení a sc sin
bom ' I nim také někdy příj"
ilu jsme sc rozšly Pohovořila

jsem si též m pí Jakub Platnou a

pí M Šťávovnu z Kínwood Ni l

jež jsou milénii hosty rodiny p
Sol raba Též nám xdélu ! sic il

lir proskovcovn Ž') jíž roní ma-

minčina nýbrž paní Vacková Tak

dobře I id uško jménem celé "Ž
II" li blahopřeji hy's šťastnou

byla ve svém manželství a inza
pomeé í jako paní Vacková přijít
do II" a sdél nám jak kc ti

líbí v novém tvém domové Víme
že se rodičům po tobě stýská a

kdo nyní ti tě napeče těch dobrých
lívanců jako ty jsi pokávala!

Milá Teto! Díky za dopis- Jak
lze z vašeho dopisu pozorovat i

jste pořad velmi čilá Slečně Pros-koveov-
é

a jejímu ctěnému manže-

li p'alí moje upřímná iratulacc a

bude mne též tešiti když si na náu

mladá paní vzpomene návštěvou

alespoň v "Ž II" Srdečné vás

všechny zdraví

pořndatelka
Alb Sirotek Osnabroek No

Pak ti října Plló — Ctěná paní

poiiidatelko a rcd " Pokroku"

jakož i všichni él cmi ři tohoto u

přijměte srdečný můj
Zároveú též zdravím v

Kxeter ebr p f ii tlil Touše sta-- i

óIki kováře z Ccstíua ti Klatov a

nynějšího zákopníka v této svo-

bodné zemi jehož jsem jako do-

litého přítele neviděl již 'il rok

1'udiž Ti věk Tvůj prodloužen a

též slunce radosti a svobody by
zahřálo prsa Tvá přeje Ti přítel
- Nyní jak se mám zde já Po-

kud sc týěc počasí musím říci

pravdu že dešle znsl:ivily mlácení

doposud na Pi duí a ještě se neví

jak to bude dále Za těch Pi dmi

jsme udělali dvakrát po dvou ho-

dinách a nyní stojíme zase Maje
dlouhou chvíli zašel jsem též tni

návštěvu ba správně musím sc

přižnuti šel jsem spíše žebru ti o

chléb — nemyslete však o mouč-

ný nýbrž duševní chléb toliž če-

ské noviny! Pyl jsem krajansky

přivítán a dostalo so mi též o co

jsem žádal od manželi p Dřczi-novýc- h

několik výtisku "Pokro-

ku" jež jsem s nemalou radostí

uchopil a poseděv ještě pohovoři-

li jsme si o přítomné evropské vál-

ec Když pak nechtěl jsem déle

p Přezinu zdržovat od studování

nových kusů jež před mým pří-

chodem hrál na housle Manželé

Přczinovi mají též asi 17— líbíc-téh-

syna jenž rovněž hraje na

utínený nástroj Při této příle-

žitosti dovolím si o tomto nada-

ném mladíku sděliti že au neměl

české školy přece může dobře z

českých novin čisti mimo to sc-zn-

jsem v něm čistý český cha-

rakter a upřímná cítího ťcchn—

svoboda re nad čituž zajisté ituižc

hýti rodina p Dřeziny plným prá-

vem hrda n věru slouží ji to ku

cti již toho důvodu že jsouce
obklopeni těmi kulturními Němci

sut jejich neleká se ve sv ém mládí

plnputfoviit svoji myšlenku tlil Ve-

nek Nám jsem tímto úkazem po-

těšen neboť vcítili zřídka sitkává

nic sc ii českých zde rozených dětí
s takovým uvědoměním Nechci

si příliš široce v buuto smyslu

ozepisoviit a konečná my ulitu že

I lide b'pe kdvž svňj d'Mis okolí

čím neboť mohl by se jinak ixdt

iiouti v tom pověstném hencdném

koši Pude li však tento dopis

jsem ochoten přišlá na

psali třeba jeStS delší dopU Od

pusťte vlopU tento plši na imi ť

ktaitu pod pbobtnu
Cl piitvll jsii4t potí Selil ie plk

I illilu se kiob liašiill i t diso
vnt'bi a dopisovateli k rodťiti
Popisy slušného obsahu a pruslA
osobních pubmik vlily mibrádi

ttvi ře tdoo jeít jsme převáde
id ěeiid unii mlbánttelá a V1

kv iu r Unom átmi ďpisy v o

ská HlMc!" I li jinAm nKtí u

veřeinéiiA IVoto en v i4p"A ilm
ibtUáoí pukrnettilti %

A i jií
pfiimálc dík PoNddlU

mié lilo nemohu m ní jetí nu

niduí ježto byla jicm iipoiilini
ui Iližko už už jsem sí my i a
v duchu — "Ando to tés zadusí --

hrozný kašel mét krku víak
nesmíš zapomenout dýchali mnít

'í'lnji si lidé sami!" A věru zlo

mí bylo níeméni zavolá li h naic
octne sc na domé čuvtiiá t ibu ka
h nápínem "Ijjphlhciiu" n já té lé

Iařské iliaKuosc moc nevéiím a

dávám české kuchyní přednosl
před "latinskou" která mnohdy
ještě poničí trávení studt ný

'plá limonáda ininí d hři' U

činily tak žo idjiobdii" miJÍ'?

skoro v postelí JMI-i- vzdá do ru-

ky imho němého společníka a

se do milého cti iií "Zla
lo v ohni" od Vleka jež mně pří
mslo tichou zábavu liáno iieďd
i í úlevu } jsem uvii

žovabt zdadí nebtnb! lépe když
sc obléknu a vyjdu ven slunko
híálo a venku bylo tepleji tož v

mé sedničec a tu jsem se oblékla a

vyšla ven Dosti dlouho jsem le-

nošila pomyslila jsem si avšak

ať sil V tom ale vidím jiti z ittn-n- í

mše Karlu která mi hned vy-'"'ii- je

že pí Ťorovská jí říkala

abychom cdpoledne s dětmi k ní

přišly Nuže dohře přijdeme! I'o

obědě nastalo oblékání dětí a as o

1 hodině jsme jíž putovaly není
1 o ni dabko hned za Waboo na si!

niei do Wcsloii krajina ale skytá
heký obrázek — mei zelení

bělá pěkná farmička I)čli
vesele capaly a jen lojzík si ni
myslel že má skleněné nožičky
neb pořád kc ohlížel jestli ho ně-'il- o

n nese a zůstával vzadu Ko

měně jíme došly nádvoří uklize-

né všude vzorný pořádek až na

In okřídlenou bavét je po ríizuu

stálil jakoby na válečné noze Kol

studné jsme vešly brankou do

dvorku k ohydclnéiiiu slavení ho

ipodyně pí ("'erovská nás mezi

dveřmi oěckávala a tu lund na-

stalo obvyklé představování: "To

je Miišlcrová její droholina a to

jsem já!" ukazujíc na sebe a v

žertu jsem sc smála! )obrý žert!
I'í ("'erovská nebude včd'1 jsem-l- i

nebo nejsem li tou klepuvou
"'Kalikovou " Když v tom ona

se usmála a řekla — "jen pojďte
dál vždyť Ván znám z "Pokro-

ku" i Vaši fotografii mám jakož
i (cly Vítá ni vásové a Arny z Pra

hy" Mnoho uznání bylo ve slo-

vech pí ('Vrovské když naše ne-

patrná dopisování dochází u čte-

nářek trochu pochopení — Milá

pani (bulala jste mi síly a chilli
zase po dlouhém čase k dopisová-
ní Vždyť každý kdo píše ěitu

tak by veřejně rozmlouval se vše-

mi od srdce k srdci jen že mnohý

význam slov si divně vykládá! ~--

domě rodiny ( Vrovské jsme se

hodně pozdržely a člověk by pro-

žilé zkušenosti poslouchal Celé

hodiny domov nynější a jeho za

ííeiii se nám líbí však prožil
to než se k tomu dopomůže by

se nám asi nechtělo Začátek -

jako vždy - prérie drňák který
stálými dešti se ještž prolomí sví-

zel nad svízel lékařem v pustině
je starý herbář a ty peníze jež

přicházely do rukou starým dottio

vinařům — je skutečné na potny
šb nou dostávali je za konanou
cestu do městu aneb za výrobek
který k prodeji donesli C -- 7o tu
eet vajec a N -!) libra másla —

před Uó tiši lety A tu lumpudyuě

ještě koukala bv zásobu na rimu

ji přibývala kupujíc po čtvrtákti
cukr a s bovávajic pilně Konec

ně bvl ča k odchodu mhuř děli

ptf volimu viili stávaly st ntr
pčlivými a pieto jsme vyšly
"Tam hleďte mánie nyní kurník
it to bvb d di ivc jako obyib lni

ntIV lli" Vešly jsme llíki'
outli diiMié jako kdvby oá- - to

iiiěhi puticstat n stropy na uši

Npiidiioiiti miiA to tak píípitpa
'o V

pi ' lidé v ťou tři ba u

iiejvftši spukoji nosti ostávali pak
i ni" opět vyšiv a rcťblédH' s" p

péknA rovinS a v dá!o "Wnhoo
ký ťotirt IIí Usu" c nám ídál ja
ko puhádoiv vyrostlý ''nátnc
erk " PvklUOi podÍvHOU loáte

opihtiiiA jm-i-
u

projevila UoUoi
i i'v jia sc a ItttiA opětná v sid i

íiutrtbl íc 11 jedllU WpoitilitVu

il ickdy i nivia loilvm tMli'áii
ve 4ié vlasti povim i l v A

lotiiec jo4 MvJdaniJlA fartoátkv

otiitij pAt ( Atl taky j ika šod'
noo1 iMoiti rodtl Kdví jim do
!y diiouV bjly j0 pote i i v h

lld dítl WťiiiUy mřWk
i ji ú totil ivepítttimnoiti "vdoá

tdv vít vhtn lodiaoi' j vk i"
iki i ibď iienoM konic k tk

i-
- 1 !! t d kioi'dv - iu

šks Pik rvdinA i%rvvVA 4 p

Kttéut J bJ nám li idd tlo

tUví (NkrViviid

píše! f koda že Tetu nebyla s ná-

mi mohla též in co d An-(- I

ust ví zažil en však

jíž také ry pojedu ačkoliv ktc
tou strmin n jdiíve to posud ne-

vím neboť ělovék llílwlv leví l]lH H

co mu přinese zítřek Těšila jsem
sc jak si vysíi ojím muže a půjde
nic spolu na bál Starých Osadnic a

jak se jic já ale luuj muž zase

nu eclý rok vyluiiéí a lo proto
že jest vilké- -

proceiilo vdov Na

íizuji mu tudíž — nt je mladá ne-

bo stará - všechny iiiudš prové-řt- í

mne brát k tanci nemusíš

stejné si- - m febcii nerudá v ko

le mulám Víle máj muž fanéí
luze volné a rád "na AVsl" nnebo

valčík - "Poj I' pojď staroušku
rinzvulni nožku dupnem si tro-

šku po staročesku" A to není

pro mm- neboť já když do kola

tak ať to ubývá a ne se stále vrtět

na krejčími A tak se také stnlo

že mí I bálu jsem v poděli kdež-

to mužíček místo politování se

mně ještě smál jak prý mně to

jde od podlahy proto lilo jsem si

přála jen abych mohla na parádu
n šla jsem Vše bylo krásné nic
méně když kadeti z vyšší školy v

plném vojenském kroji pochodo-
vali záhy myšVnky moje zalétly
na pole přílomné války a pocity
mé byly jakoby ty pušky a šavle

na nás na 1y zástupy lidu namí-

řili a právě že se zase již blíží

svátek zemři lých — ('dušiček 2

listopadu) - tím smutnější byla

moje nálada Však káry jedou
ji dna krásnější druhé n# tu se

hlíží Strýc Sam v ap'nvě nmcii- -

ckýeh vlajek a po jehož boku sedí

dáma všude jim tleskají a já ta

ké a povídám si — tohle jo divné

Kolumbie lo lícní snad se ten

Strýc Sam na zimu oženil že má

vedle sebe tetu lo jest poprvé co

s nim vidím společnici - Pak

když lo skončilo šli jsme ďmiú a

těšili jsme sc opět na přišli večer

rovna jako děli kdy uvidíme po-

hádky jež nám babičky naše vy-

právěly Mezitím pak jsem si éž

myslila co mám zílta vařit Vždyť
k nám přijedou hosti a proto že

bylo chladno tedy polévku na pr-

vém místě a ovšem že i buchty
Však co pak sc jim stalo že ne-

přijeli? Jsou již 4 hodiny kdež-

to oni zde měli být o při! jedné A

tak jsme si se Zdenkou povídaly
co jen asi sc jim přihodilo?! Po-

lévku a buchty máme hosté však

nejdou Nu ať Zdenko tuhle si

vezmi pár buchet a trochu té po-

lévky na niž si s Andělou a Mař-

kou jistě pochutnáte a jdu ku sou-

sedce paní
I lulkové a voláni pi

(Ir Olgu ňťaslnou a ptám se jí be-

ze vší omluvy — máte hladí Nu

lo právě nemám paní doktorka
odvětí kdyby nle takhle bylo něco

dobrého jedla bych! -- - Dobrá

vezmu buchty a jdu Pak zase

povídám buchty máme hosti nle

ic piišli No u nás se dlouho ne

drží sednete! Ó nikoliv já mu-

sím k nádraží má přijet Mařku z

riattsmouth a nepíše na které

nádraží přijede proto musím z

jednoho na druhé ježto něco nám

veze Nechoďte Kobelt vás tam

vezme v káře! O to budu ráda a

již spěchám domů a jdu jcšlě zu

volat pí Zemanovou Máte ho

sty? Ne přijedou až večer — Vy

máte? Ab' nám nepřijeli! Pekla

im nt buchty a nyní je dobrým
roz tu'-šS- ježto by vyschly

pii celil zároveň sdělují jí o lie

hlěstí jež stihlo mladého iMunribi

honátu delikoJI jonic nle měly o
4

IA pilno tedy řáhy jsme se itxc

iy SioimiIIui jde sc umou a ji
Míviioo do sklepu imi bych si

!vli povšimla že iřu dveřmi sloji

mění kllliik v Mu nahel U 11 pí

Kuéeiová stoji přede mnou ku id

pl PttÍnivá h pí Adktnxoiiovú

všeebov David í i t v I hro

noida do tohu Nyní buchty

pivě1 a losti di'! V i" 14
1 dobře

dopadlo odhJte si vVt a huTti

jako diiut jMu jest toto tamto

nu Mí tnut idlřejte Si tl tt je't Já
oiudm jíi jeti k luUrtvil V také

iub tne u při kut Na liáíiťíVÍl se

jdu dulu a plám se kdv přibude
vbik od Plntbiuu!h 14 V islpiivčď
tbmtaltU JLádllý Oilpideďie t V

f it bl veiVr N(4 t jdu trn

druhá ltádť"H a ase pt viu n v
moA t kl l v ť ItoiltH v t Nu

p M ni ju uVi a jeli Jtme d

ii A Yi iotuii vhvIH náirtká rid
ktl kbp UI dvAř' Jda ledy

Idtdim ha ni ivo mne pi Aiial

c AI„í bv ti idv ti' Vítimvá
Míváf Ah'V lei dib i n W v5 ihAih

"M íe pmslmt Já iťiu o

! CUiImíU joo d a

iti V l e K ' a ' dp'le(!l( —

dne kd liotíia míla býti od- -

ii vana (oiiídoa i íuunu jící
"Nejsou doma" každému kdo by

přišel Náhoda to ttb: chtěla mít
ze jeden z mladých pánu a sÍcd

P i na nějž Miažíly sc zvláštní do-- i'

m tčínítí put 'I požádat o do-

volení aby n večer směl přítele
i vébo kw hnu přivést! a na dotaz

po domácích řekl mu poctivé slu-

ha "Pravily mně říci každému
že odešly pryč ale stará je v Iru

ehyní a myje nádobí a m'adé sleč-

ny jsou nahoře a malují si tváře"
— Toho večera nebyl ani mladý
pán ani jeho přítel přítomen vě-

nečku a pravdomluvný ("um mu-

sel se ohlíželi po novém míilě
Kočka na daleké ceatě

Občan jeden obdržel darem mal-

tézskou kočku i s koťaty od jed-

noho přítele jenž bydlel ve vzdá-

lenosti čtrnácti niil Kočka i ko

svými mláďaty byla zabalena do
houně vlezena do koše s víkem a
koš pak zašít do pytloviny a celý
dárek odvožen na voze V novem

domově byla darovaná zhoubkyně
myší umístěna ve zvláštní jizbě
krmena a vůbec zaotiatřeno jí po-

hodlí jakého si mohla jen přáli
Po sedměm dni byla spokojena a
zdálo sc že si zvyká Na to zmi-

zela i se svými mláďaty a druhé-
ho dne na to so objevila i sc svou

Halinou vc svém starém domově
Tou cestou kudy byla vezená se

nevrátila neboť ji lidé viděli v

polích vždy k mládětem v hubě —
Vezmemc-I- i že od ěasu kdy z no-

vého domova zmizela až do ěasu

kdy sc objevila u svého starého

pána uplynulo '!() hodin musila
uběhnout i 12 mil a k tomu ještě
vykonala polovičku pouti svě 8

kotětem v hubě

Na rozchodu — Slyšeli jste kdy
dvě vdané paničky sc rozcházeli
ti bránky v létě u večer? Nesly-
šeli Nuže bývá lo as takto:
Dobrou noc!' 'Dobrou noci

Přijďlc nás opět c:o nejdříve na-

vštívit" "Ano přijdu Vy
přijďte co nejdříve" "O přijdu
Pohrou noc! Ale nezapomeňte br-

zy přijít" "O nezapomenu A

vy také nezapomeňte brzy př-

ijít" "Nezapomenu Přiveďte
ss bou Sally Jano jistě podruhé"
"Přivedu líyla bych ji Hsebou

vzala tentokráte ale nebyla doce-

la zdráva Chtěla jít velmi moc"
"Že ano To bylo zlé Příště ji
nic SHcbou jistě vetntc" "Vezmu
a vy jistě vemte ssebou bejby"
" Vetiiti vemn Zapomněla jsem
vám říci žo sc mu prořezal zas

jeden zoubek" "Že ano! Kolik

puk jich již máT" "Pět To jej
činí velmi zlého" "To bych my-

slila v tom parnu No lak dobrou
noc! Nezapomeňte přijít!" "O
ne nezapomenu Vy také nezapo-
meňte přijít Dobrou noc!" A

koiieéně sc přec rozejdou

UŽITEČNÉ POKYNY

Při otrávení dejte neodkladná
lžičku soli a lžičku hořčice mleto

do sklenice vody a dejte vypít
Po vyvrhnutí vypijte rozkloktuná

vejce u po chvíli koflík ěemé ká-

vy

Modrý kašel má více stupňů
in bezpečný jest v stupni druhém
tak zvaném hořeěném Děti oby-

čejně trpí modrým kašlem v zim-

ních měsících (Když kašel pokro-

čil nu svém jtostupu do druhého
horečkového stupně tu obyčejná
dítě po každém záchvatu dáví
Dávmí tohoto nemusí sc rodiče o

bávali proto že šlem ze žaludku

lobodoá ven jiti ihiinÍ Páve jmu

ditáti v takovýchto případech
stravu jen b hec strav itilnoii w

dbejme b hu by si tlld tou tlepřf
plnilo Inhidek po každém dave
id hu i ěastřji iiiiiuo liá nechť dl

lá luivá kb'ktad' sestáviijh iho

obyčejná ih1v v nU tu'pttšln
j"l chinin Zatoiťbtn' tak iwsl
iiid loiuuee na dxihá dáli

Pb snivá skvrny u i látkách
UUu in bílých hietm h l 'jlápo

se Vái"ti V leptýlh durch lťtllieh

nd'bejtc Uiei mál Vélu luvdU
iácii prKku ikr'bivt bu ITi ku o

li a žťAvu jednoho i íIhohi Na-řt-

kkvrtui po idmil stiaii-ve- h

loiprusllito
i--
t PA Ii4vník n n

b II R no' lích Uk dbnikn
ds kud kvilU prlltal

Aby iv prAdb pík ni Ukb pfl
d jii do kkrvtti VoumV ruini

K NAĎÍ OROANISACÍ

Každý tvor moizí se nhy dosáhl
blaha veď-jioli- m Hpokojeliosti v

mířii eo nejvétsí (11 a řiéel ve-

škerého lidského života směřuje
k uspokojení nitra n k dorazení
blaženosti životní mho posun Iné
Vnitrná duševní naši! spokojenost
kotví ve vědomí že povinnosti a

poslání své) Hvěilomítí plníme u

při tom duch Hvfij užiteěné a do-

bře oliiJiaeiijeuM' ' vzájemný po-

měr spoleéenský správné) poeho-pujein- e

ve vzájemnýeh slyeíeh
svýeli lásky bratrské jž miluje
i káře náležité šetříme Spokoje-
nost tato siee muže hýti ehvíleírn
zěerněna vlniimi zevníjšími —
křivdící kritikou nepochopením h

nespravedlivým jednáním našeho
i kolí — avšak jádro našeho du-

chu zíisfává tím ěfm bylo sebe

védomýrii v objektivnosti otuže-

ným pravdu v solié cliovajn-ín- i

I 'nivou spokojenost a blaženi st
vnitrnou iiemožim si jinak mysli-

li než prací duševní neb tchnmi
zásadami mravnými a zušlechťují-
cími podporovanou Spokojenost
a blaženost spoěívající v lenosti
neb dosažení cílu spalných není

pravou nýbrž jen zdánlivou ne

bot' v ní ukrývá se éeivík jenž

krytě a nepozorované ceká nu

vhodný okamžik by ničivou svo-

ji práci započít i mohl — Tako-

vá spokojenost podobá se hrobům
obili nún

líohliímo-l- i so my — čeští
— kol sebe vidíme samou

jen lozháiniiost rozptýleními i tuk

nečetných sil našich Máme pro-
to málo příčin hýti spokojenými
u blaženými u míl by tukový stav
věci lián věru iiapoiiienouti by-

chom v užším sepjetí a přilnutí k

sobi hledali východ z neblahého
stavu nynějšího Dychtím se me-

zi sebou setuicliii utužili Život

vzájemné si oblažovali u ne nao

pak si jej ještě znepříjemňovali
1 ta němá tvář tuši-l- i instik-ten- i

svým blížící sc neštěstí a po-

hromu tulí se k sobň hledajíc ne-

vědomky ochrany samu v sobé ve

své síle proti skutečnému neb ď
iniiělčiuu nebezpečí podobné) či-

ní lidstvo ohrožováno jsouc v při-
loženém rozvoji národním hospo-

dářském i kulturním staví si sdru-

žováním hráz proti příboji hrozí
čímu jemu uškoditi
Jenom my — Čechové zdejší —

neměli bychom důležitost sdruže-

ní V jeden celek pochopili!! —

Kádiiá oiKtanisuce udržuje společ-
nost činíc je vně silnou vnitř
spokojenou Síla spočívající na
mravních základech representuje
zevnň moc a uvnitř blaho vyvíjí
do světu úctu ilonut lásku Má li

však 01'Kaitisaet' hýti silnou lund
též jeji ihlividllll hýti SVČllO Úko- -

lu vědoma Popud k tomu pak
vyeliáeli musí i vnitra a rviuo
vuti se musí na všechny strany
I ern všecko napořád žádného ne

vynechávajíce každého si všíma-

jíce nvšak t'J dle yáshihy nikoho
lu pl ivileiřujíco pro všechny musí

být i jedna míra Ten pak kdo se

skrývá řad sio'eéenstva vyto
ká tt jeli pud etfuUtiekoil ItllťU svou
M' hllivl telí iřájlliy Oelkll jeli po
skonu je A proto nebylo bv na ško
du naši iwíli " l'rekiutsova lúí

k" jej hy kiátké vv tithuvubi
dlouhé klcv mIo slabé a báU
vé povbuiíovalo ďim)šlivé a le

uiiinity pošb bávalo tuttla vy
bt li i dli á pekbl

Nebude til ld bUvélto a ItepraV
dlVeliu pak di Upiiillti j ek nelne
že v iMVaitUrtťl jiil' ib pt sud dé

mi i nd jich vbtlieslmi My

jniH' ti ui Íut ptivvkli 114 cukr
llk ♦hA!lll IIKublii ii kbuťul
ovlak lu leejvni v kMčui píipa dA

4l'dnA ptotfedk v pioUjronkiS l

NMiti
j utřt l t )tuaiut v tdi

Ji ti s In chvály 1'mlkuřováoi líc

diitkhvatí a pícAvÁnl s T

kalkltl Uttéll buď jedlOÍ tt

bdy ] pr idkimti bud iu íí
vbili pívnVÍdci nim 14 pmvdott in

V pt4'i véd1!! 14 ndiulent jť l vJ

psid! Vrit

Annu KuUVovi SctK tovh
Whř ( Pokrýváni Tri
dni IIaU pl Skmbv4 it tolvott

a Vb' 14 miuďa H krtd 4UVcm

t4 oddl 11 d Hv t=hy byle

PRAVÉ PŘÁTELSTVÍ

Pravě přátelství spočívá právě
ve volném KfHlf"-- i řiHlt'ni slyku o

nepožaduje žádných á varií ti

žádného povolení Zádttý přítel
není tuk ti fi věrný tak blízký u

in" jž by hihodnost luh jemnost ne-

existovala Člověk vsak nemůže

býti nikdy tak jist že v pádu
nutnosti neb potřeby se neobjeví
volnost vyjádření

Pravý přítel nán nikdy neolit"1-zuj- e

h pouhými io víilíu-Umn- i neb

zúmyslnými hanami pronesenými

pouhé nenávisti ledu hy to by-

lo záhedno ku předejití lu h zame-

zí ní nějakého xlkladru ho plánu na

poškození hyelu ni Ke mohli v s

lomu vyvarovnti anebo sc ozhro-jit- i

Dobrý upiímný přítel neh přít-

elkyni': Jián obyčejné spraví jen
a toni co o nás clivulitcbného pro-

neseno a zárovní jest výrokem
lim tak potěšen tak jako by ho to

jej samého týkalo A slyší-l- i ni
bezpodfitatuě u neupravilo hunéti

aneb uráželi tož se nás jako ik-br-
ý

a ji(Mtivý přítel zůstane

Dobrý přítel mluví h námi vždy

h v každém připadá otevřeně u

dovolí kí vyjáilřiti ne přímo že by
si toho a zády nikdy nedovolil

Takový přítel ho pak může zváti

pravým kdežto ten jen ho nám

do očí staví by si získal naši dů-

věry a v tom ho obrátí a okamži-

tě nás zradí jest horší nežli náš

nejúhhivtlější nepřítel před tako

vý ni jest nám zahodím se chráni-t- i

Zrada jest horší a podlejší
nežli jednání toho nejsurovéjsího
ělověka

Jak málo víme kdy u kde nás

nějaká nehinla potká dokazuje
ěi tiitj neštěstí kterú hu tuk často

dostuvuju uuii bychom h čeho

zlého liudáli

Velicu smutná nehoda jež po-

tkala stařičkou pani Dui bul il

Knězúikovou o nU bylu správa
v minulém "Pokroku" při
nesenu ž jí byly v luknu obí no-

hy pod koUny téměř uříznuty

jst nad míru bolestná něhot fctu-fiék- á

puní eítá 7H lokrt hluti n

jak nu iluvldAiu jest naděje mi jo-- ji

uzdraveni ltň dohře le sta-íeii-

inkouit žádné velká bole

ti fa píro pohromu onu smiíe
iná'S jakoi t %evhny dítky piá
t lé kdyl í i 1'ttbiéka m iuu-- i

upiHi vi IW bolesti Slaiieké ja
id jakui Wťiu piAblúm jrojt
vuji upiliímS títénoU ♦OUstlttkt

lool Heitiullm jž je potkali
Pí dobité t {H p UU

iidadélut pním Pdwtirdii l tonuta

n jtatiiho i)m p Jindilehii K

rul a thvidn iiiAniého po l''i
ťkéiu iApdA ťťstujMbu jednu
ti K Ttitu rov Uolu Mb M IM

vurd ptil krátkým řdtni pWal

pťi4vtl t'4 lt A# jali bríd íř i

l il'rt"llHH i 'hdoil kdvi )ii pl
i ř1 iWidid k irt UV pídund
(V tíMll' H k U MŮ pl tÍ MHl jdl4
ihi%a lnu Htt kobif tu itovnt tl

ÍUlUltd Jt l ttiií n tl

ovi?iuoti f Uk umPiuV p'v
l'ťlk'ie InUdí íivet } t f Ulréní

M tirOIUtt MdlVítlí lli'vl
li pioii dv4 fc%nv dbi [

vrd jd4 u lt5tt lMtU'iv jí t

H1 t'A ♦ U I I I tH M

dinJ pfi j ini 1v # él

Vyirilll J

JUI in módil dtlií lUmti v

sn noeiAvi Cul l"U ď-r-

'iuii uivu!uvánv i in? UWnljM
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