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HLÍDKA

kažta Jí víeJíké ty pokyny pra
domknodt a jaem jíst nežli a n4-vílé-

va

skonéí buda nový přeď
platítel a tu administrace řtkna
— J'ana ÍJožo jenota af jícb při-jd- a

více!

ťléný pan Jen nebuďta Uk

pJIÍ4 skromný --~- vaío dopíay
jsou pěkné psané a vždy náa po
baví Jíky za odporučení I J
vidět žo dobře pochopujete ata-n-o

vísko českého novináře juačel

vám vroucí dík vzdává a téaí m

ŽEaJOKA
lil

4
00 ŽIVOT JK?

iif iáf Uk J Unm jasu mí Jsou j
li milt llfot XVfttl JuMMOI tun
M "jas-ll- kutlnt v uím vlknti

it lo rfd J úkuliírn

jJI U Jmfn oVuti Ml lirvj
k élíaui lidu — k iiekoneii 14v£

A lifol U J fřtcít tmknnni
lunt ni J Kkfíi!M toulm

Un (kviU v boj a v přwl Jej mlf mimi
! b 4kioM nm JiM liiid Mf Kijloulia

„
Jak pgi'kp jij — dd }moviii

ttlflti tnontí v útlěm v!w Ji mladí

luidlinj iMU Jnhví Lřln rhvat
jno ilibé éui k ensty jrsvé v4Jf

6 ilílé buf vzorný flvot tf AJ
jif4f buf v n in první povinnosti:

ta tifbřidl tí njr' fii)Uiullii v MltiJ

J"i k'lek klům m klťtliM V oU honil

KĚZ BYCHOM SI LÉPE ROZ- -

UMÉLII

Kil bychom ní my krnjuriA Ui- -l

roíiumíli I Tato vítu fiyla již
innoliokrato niiHuj4 h iruioh mí
nirioliokrito i na {Hxlíuru jrortiHf-n- i

vink jaký vylíi(]ck byl rU

aknnf — ŽaInýl
V žem kdo hlciliiti pííři-t- m

ututhn rx iloroziiiiiřiil hjí íiá-ni-
it

Ní miad v žarlivoHti nct

mini km jun! ani

(♦cIlOJIIlí

jiííň lij w ( mohlo přitfítati
ojiohíhí "Tfíiílřiil mi-íic- h

lak ji? iIoNtí řMkých
klcrá již lak mnoliý dohry k

neh rlfnřr zmařila híi i život
iiinohiriii t riíla ztriiíujo
JcHt to vřru zvlAfitní žo v tlo

imfil iiovfi KvoliOiln1 proHpcrítou
liuti naMÍ krajan) mo-lio- u

raioir)lna1 i tia Hvá Nvatí ti

— co (U-- co Slovanó —

n mtchati mu uníátll lhoHtcjnoHtl

jen proto So jnou tr(x:hu finanílné

aaopatřcriltl a }m jim nehroz! nc- -

loHtatfk

Ir4tě tťiř jt příhodná doha

kdy ji'Mt nám tichu pracovali
du-4vn-

8

ku zachován! hvíIjo í:fitví
— U nřHpřátídovati w o no

upozdilými výroky zhaliídcfl již
Mtalo krákorají jako "supi" již
nad mrtvolou nawho ícHkho nA-ro-

d

a

Kljicl jacm před mnoha roky

a to od vfldnc jfdnft ímim! Vfilké

po3p(lrriA řcako jednoty jenž ho

před vcřejnoNtí v řeči mv vyjádřil
fo Mi Mnae řcíntv! zd v Amii-n- o

dlouho iHMiilrži" Toť vru
poSctilél Tráví jeat na naa by

chom e Uil íinili o zachováni

Mohu iwimých

Hylo-l- i možno (Vhfim zarhovati

Mvojt matcřakou fa& v dobách hru-tálníh- o

jich pronáubdovánl vs

utaró vlHti kdo ho unikli Hkrý

vati přd pronáalťdovutcli lož nu-vi-

proí rdc v líto KvobodnA zo

mi kd náni vláda podává ruky

pomocný jo tf-b- a nám Slovanům

konati přípravy ku Hvťmu záni-

ku
Ji-N- t jen títdH mezi námi tru

ohu vzpruhy jcnt tíba doront

nai vychovávatl v Iň domřnco ín

m iihl k lilániti ku ivimiu původu

a ne hmd mládl jim vfclípovati

Holásku ku ařmu původu ku tm-uctívá-

Hvjťh rodi'íi a toi i pod

CťAovUnt i aaina h

KljJřla j m poiiáiiiku od muo

ha krajanu ž m ukládajl řmkýiiij

divní ž ten zub z kleího Ukut
dvakrát nerv bral múža tak je
íié bobt Tak ao uí nebudu ni

kdy na nía fisít Ala přeca jeíU
na něcoi i 'cd néjakým ílm-i-

jsem dodlala poštovní kartu z

iíopkiid Mínn od nějaké pani
ale nemohla jm-- přečíst její prí
jmění neb byJí moc nečitelné
tak jsem jí nemohla odepsut Až

jsem četla asi v červenci v J'okro-k- u

dopíd od paní zrovna na tu
Vzala jaem tudíž kartu a

přirovnala a uznala jaem žo je
to to aamé jméno Tuk vás žá

dám paní V Henkýřová budete-l- í
tento dopía čistí buďto tak bod-

ná a dej t o sobé vědět anebo
mní dopííto tis nevím jsto-J- í to
ta samá osoba neboť zmíněná pa-

ní psala žo chce jet do Kvropy
ježto di to její otec přeje a žo jo
už sama V "1'okroku" bylo že

jí manze! její vypravuje o Kvro-p- ě

— tak nevím Mé ívakrové

jsem kartu četla a ona so nemohla

upamafovat proto vás žádáme ě

byste nám sdělila vaše dívčí

jméno Tak ctěná paní pořada-
telko mně? odpusťte a jestli so

tento dopis hodí do JI" tak
ho tam vřaďte pakli no laky ao

hněvat nebudu 1'rozaiírn zdravím

fuiní pořadatelku a přejí jí svatou

trpělivost
Ctěná paní! Vřelý dík za před-

platné a za dopía zvlášť nebol! dle
něho každá z nás sezná dobrou n

rozšafnou hospodyni když ai ta-

kové zásoby vo své špižírně uloží

toť pak má v zimě poloviční sta-

rost a vařením Též i já váa sr
dečně zdravím a zvu ku časté ná
vštěvě "JIlídky" AŽ příští rok
snad ae na té slavnosti setkáme
na což ae těší— 1'ořadatelka
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ná paní pořadatelko "Ž II"!
Doufám žo mně laskavě promine-
te žo si vás dovoluji opět dopisem
obtěžovat neboť se domnívám žo

jsto so již nabažili opravování
mého pravopisu ku svému vsak

ospravedlnění uvádím žo mé lí-

čení v české) říkolo skončilo když
jsem byl 8 roků starý (Jatatnč

panu učiteli jsem se nikdy so svý-

mi písařskými pokusy nezavdě-
čil nu vysvědčení stálo vždy "ne-

spokojen" 1'sucí mojo práce po

dobaly so spíše mapě nějakého
německého bojiště — Tak mnč

nyní nupad4 abych so vás ctěné

dámy otázal klerá z vás byla po
slechnout evangelistu Uilly Sun- -

daye Která jste ho neslyšela a
rozumíte dobře anglické řeci tuk
vám radím nejste-l- i totiž příliš
náchylná k polekání se abyste šla
Jen sobě považte ct čtenářky
kdyby váš kazatel ve svém zaní

cení učinil ohromný skok — z vý-

še ]H stoji — mezi posluchače Já
když jsem ho při tom výkonu vi-

děl tak jsem mimoděk ho svého se-

dadla povstal neboť jsem skuteč-

no myslel žo so již drží — Jlůh
náa chraň — a tím rohatým v

křížku alo nebylo to ničeho ta-

kového Zavděčím ao snad ct
čtenářům "Pokroku" když jim
trochu popíšu jak so uhí věci ma

jí Tahernakl jeat budova která

pohodlné i)jme 15000 osob Ve

škerá sedadla jsou umístěna tak
žo všichni diváci pohlížejí do stře
lu kdo so nachází kazatelna a si

ce v takové výši žo Mr Sundaye
je odevšad vídětí i slyšeli obe

ceust vo ao totiž chová slušně a

vňbeu věc jojím4 vážné a vzduj
těm velkým každého dno zástu- -

pňm nestala so jeíté žádná výtrž-nos- t

Upřlti so nedá že Ililly má

jayk jak ao říká jedovatý a ne

šetří žádného - - ať bohatý fi chu

dý fíeěi jeho jsou provázeny
dli-kaz-

y

u číslicemi jež těžko daly by
se vyvracet Pruhou zajímavou
Věci jest Zpěv Mr Ivodeheuves

ředitel zpěvu má přes 1Í000 zpě- -

váku mimo několik sólistu a jo to

dojemným kdyl pějí oblíbenou

píseň "IMu zjaiiii každý kout

svou přítomnosti" Koulili tulii
celo shroiiiáiděnt na řtyři díly a

uiehj Jedn po druhem zpívá a

ku konci ao slehni spojí dohro

tumly Zajímavým bylo kdy I
l li vil Mnuti zpravodajovi den
ideh list A aby té] zapěli avňj dli

a ačkoliv byli jmuhu řtyři přec
chutí axptva!i cul sposohilo

iSeobrclioit Vcsftosl Pitu Kinulai

prai II abychom UJdí aví Hy a

IMteut a lidmi W'adsili ludll
nuslím lo by hjlo d"břo i halo

u5ty a " Pokrokem" iupravil a

pfi bs piiVntooli iiuMdy a n

mí ku píviIpliUmd vyMdmoit e

buf tt rUke so řud co tníSi a

mnohdy předal l h nul listy AI

lil bud' liHtrra psh tAll kU
h jtrt v#alv viurek na ví ty
viliitřto hotii-- "Pokrok" a H

í i iii (i i mi i '
joraoaioiNO mnu ji:nu ini'j
ky" Uíj4 Manil ky pH}mtt

luh) rU(:itý podravl Jíž zaao

př)ch4zíi íhmzI va pobavit
Nejdřív vak mii) zi'ít o ton
pojatí Jež pr4v4 J aludeii a jíž
jam tu mři) m ti nocí mrkt aA-kol-

ív

korn4 tunu neublížili kter4

byla dříve aázena U už tolik w-uíko-

al kter4 byla pozdí
fa už j xewbM ž z ní mno-h- o

nebude Jnenk al alunko
hřejo a Jo velký vítr Nyní 4--

pilno ao uklízením zelí Jehož m
leloa hojnoxt uvedlo a lak jo krou
žímo do audíi a hl4vky která Jaou

píkií UMchovámc do xlúiíiy a v

hul Jo doMtanoii alepíoo hly má

me alále co dílat J'aní pořad
lelko Jelikož jaem přiHlilila !it

popíjí dojmy ažílf couly mojí
drilií maticky když aem JmIh m

Hhtr( vUml V fatni' války tedy to

nyní uplriujl — Mitíka mříla vy- -

pliecnou coulu z í'rahy až do

Omahy Víak bedi když při'plať
ní kirfa byla již podána do

lak fen wimý řaa byl zaalielen ná- -

aledník vlády rúVomVI' MaliCka

doafala přeplavní iíxtck 2" Ur
i veiiei ráio Vak ao nenadala co

(n(( (M H( hJ(J( (JÍ1( M„liřkft

fcem mlla jeti v z4ří Uyl to den
av Anny J{áno jeňló někteří lídó

bylí pohrouženi V líhy Mpánek

víak z toho jo probudil Rumot po
ulicích Htrážník bubnoval a vy
viJával žo jo vypovězená válka i

žo touši ti kteří jsou povinní k

dlužbě vojenské narukovat do
dvaceti ětyř hodin Ach drahé

ětenářky představte si asi co ao

dělo! Muž který musel naruko

val a vío doma zanechat ženu

děti své rozlouéít se s nimi

O ale jaké to muaolo být loučení

když nevěděl zda li do s nimi jo
íló někdy shledá Když muž jíž
musel so odebrat neboť nadeílu
ehvílo jeho odehodu musel ao tu-dí- ž

ae vdemi rozlouéít — so ženou

a dětmi a tu bylo něco neoliyé

k spalřoiií Jedno děcko ae

ho drželo kolem pásu druhé za

kabát a třeli za nohy žena jej dr-žel- a

kolem krku Děli křiéely

plakaly — ach táto talíéku wj
choř od náa neopouštěj ná my
lě nepustíme ty už nám nepřijdeď

A drahý otec váo musel vyslyšet
slzo jeho kropily hlavy jeho mi-lýe-

h

děti a nimiž ao dťívo těáíval

a nyni jo musei doma unccliat i

Víak co plátno musel so n nimi

rozlouéít a odebrat m piyě aiko-lí- v

nevěděl kam Tu musela ma-tick- a

éekat až co ao dálo stanu

Puk ko rozhodla žo budu psát tě

paroplavební apoleénosti a ta jí
odcala žo nyní musí poaeěkat
žo prý bude válka ukončena br-

zo A když už to trvalo několik
měsíeíi tu jsmo zdo nemcdkali a

psali matičce žo ho jezdi do Arne

riky a aby so na to přeptala jež- -

to se jezdí jinou stranou a sice i

i i i i i
pies Jíoloniaui (na„ auyí íjo- -

stala isanl tak nemeškala a již
se sháněla jestli jo to pravda
1'ak napsala zaso to spoiocnosii a

ta jí teprvé odepsala žo ano Žo

so jeilí ale žo si musí jiříjilatit
se

na cestu a při tom jí napsali
chce li jetí aby nemeškala žo po
tom budo cesta zastavená Jruhý
ni zase dostala od nich psaní a- -

hy jela s lodi Kiiidaiu Matička
měla víc spakované a lak so vy

pravila na cestu Ještó a ul jola
od nás nějaká Johanka Horákova
a tak jim bylo veselo Když píi- -

byly do IJotcnlam tam už na nu

ěiknlí xnpsali si jo a iiiunely jit
ohlídeo a druhý bii již atdaly

na loď A tu matička pravila

jako kadý kdo sednu poprvé) na

iď vdyť a a tnu putopliuo

Víuk to niu lobylo ni teprve

iyi jeli auiíliekým kauálciu tu

pojednou jed" k nim loď a vub o

so stran k niiu piijelo tolik UhII

Že v Uittlo chvilce jttil liiCII kol Ul

m ne jiiinuu i hapiinn mni tun-du-

nechal buř Kukoivit naět

pejitlntiii yahiukla i jiHlnťt lodi

rána ale ta tU vystiVbii4 do

vody I istujb í i mysleli lo Uď

j jejích lhď prostřelena a hnul
I řhid ji dcít při i dťuluho a t tel

se eu tt I a oni jint povld di In jo

t výstřel do ody Kdy d I"
ví niifcilo tuk byly upihtéuy io It

11 U V a ť' h okóHííeh lodi pilili
pMhliAt bkř lliiidam iiítío li

nřjakí brní K1y I tuková (

i o tv ItlMVt Uk kl V4l pt
iimltV kt ti im jt li naml a

dtmi Nechali jo r#lnt4l a j
jícH milými a pk si J vmU tu so

ví lulV Zny pUWly a d'ti
irtvlv a kvými otii Uliuku

pijf k uAml 'li p4nl ak Uř

dhit) niiShiij j ii pryž a nimi
li-d- iti ikimm omdlc1 M

Vietkv kl liatikljf mt lit IniiUnt

hhi trvalo tln a když byJ'
vao v poá)ku tak za mohli ua
la jetí l'nk už ai jích žádný no
vaJmal až aw v No vím Vorku
kdo opřt byla velká prohlííka
'Kažý muo umH pnát polítat
na víeeko a vyptali a kdo hru
mři pát a 'íat tak a nti bylo

inu( Víak co ao n nimi dřio
to už malíéka novdebt MumÍm

pololknout ím matička eintou na
lodí ani neaatonala a teprve až

tady na dráze naMydla Jinak
vao dobřo předržela a zac jo zdra
va Jedlé Jednou zdravím víoeky
řlonářky a aní fiořadafclco pře- -

jí mnoho Í!-- 'o drohí riHpíxí

pbWi kterou aí pívají úlu v

řWbáeh
( ť ná paní I Vřelý dík za dopía

který ukutémli bude zajínatí kir- -

li kruh Itoriářktva lUnh ním tó-ří-
tí

když zano brzy zavítáte do

naíoho kroužku v "lllídoo'' Hr-ttl-
il

vái a celou ctěnou rodinu
zdraví 1'ořadatelka
AloMa Červená Yukon okla

— ('foná paní pořadatelko a ajia- -

uM nrudíky "Z II" ZajÍHto mi

prominete když do "Z JI" jož
ao mí zdá '! mt doÍHy ochabuje
několika řádky přÍKpjí íhíom
muhím ho tŽ přiznat žo kíoo ráda
ělu ale — nerada m a proto
nehodí lí do tento dopis k Otišlé

ní jen d ním do kose! Nejdříve

tedy zněnu o poéasí Hluníěko

avílí a hezky hřeje tak ž páni
farmeří mohou pilné v poli pra-

covat a zvláÁté do sefím [menico
dobro pokraéovat Někteří rolni-

cí už zaseli n léoh píenicc iěkné
se zelenu jí Mrtj manžel jí má za- -

aetou na 40 akrech a vSeoka so již
zelená až jo radoat na ni se dívat

Napsala bych něco o městě Yu-

kon lam jsem alo byla pouze jed
nou a tehdy jaem ao tam zastaví-l- a

'odlo pohledu víak zdá ao

ž jest to město posud malé —

Velice se mne zamlouvají dopisy

lety Vílámvásové u paní Uzlové

a domnívám ho žo obě jsou vo

psaní značně! již zkušené Do-

zvěděla jaem ho žo obá dcerušky

p Ant Malkovakého pokročilého
rolníka a dopisovatele tohoto li-d-

tu

byly operovány a tudíž přeji
jim by ao vbrzku zotavily za

svobodna byly to mojo kamarád

ky A maminko proé ty též nc

iiiipíses do časopisu co tam u vá-- i

tiovéhoTl Já jaem byla na na-

vité vó U přátel kdežto pdaoí tvo-

je leželo u dědečku a když jsem

přijela zpět tak jsmo ho stěhova-

li při čemž dědeček na psaní no-

vpomněl až předevčírem jaem
tam k němu šla pro poslu a tu on

luně teprve psáni dal Mrzelo

mněi to Žo mi jo neposlal hned

jak psaní obdržel — Nepíijde-l- i

tentokrát mňj dopis do kose bu-

du nodruhé naát více při čemž zá- -

rovců přispěji nějakým receptem
rozaum u uy na smcuanou i

{'trt funfl nruvlii ttn ''
ř"cn ňčoat riiiší "JIlídky" jest
abibíí víak příčinu toho možno

přičísli tomu žo každá hospodyň
ka má v létě mnohem vieu praoo

zeleninou a zavářením Snad

teiT nás budo zase více súéastné-n- o

Jen přijďte zaso brzy mezi

náa Srdečně vás a celou ctěnou

vaši rodinu zdraví —

Pořadatclka

Františka Teplá leih Nebr
11 října l!)lr — Ctěná pan! po-

řadatelko jakož i milé čtenářky

příjmřto ode mno srdečný po-dra- ví

po dlouhém čiuc musím

zaso několik řádek napsali Nu-

tí mé k tomu povinnost která dri-

le ui melu být zaplavená alo já
doufám žo mně ctěná pani poia
datelka promine tuh jsem dítvo

nuncia ani chvilenku času abych
sdla a nějaký lipU utvořila Teď

ui mámo vymláceno brambory

iy brané zeli naložené Aleniny

sklueny jablka uložena fazolky
obrané a zavařenin přea tii sta

kiattft Tak kily Jt juno so priít-nd- i

abychom měli co v ximé va-

lit a tof ao i kdyj se usaří žo

také musí sní! tak mí niusim

nijUlit taky ftenl ZaHÍlám vám

tudU předplalné na "Pokrok"
M''0 Nuío mil liuářky jtk
pak juto o měly n tom Ak Hr

u totil ktiá j tc ii i tMi slav

iioftttrh l lt ! Mná múj mui před
ěiem sliboval lo ao jmjdeiu K

idki) pmliiat a j4 so těšila J- -

ko malii ditd na njikou hrubku
Alo lite milé kdo o i lUKka

sliKjl l l liíki imIaiio domu a tik
stahi l mně lVíal lnA l'-t- i

pod hi al tt ruky paba pl
tuKteut a ťi lA ruka mA hoUla 4c

kia si imsKlt ahiťh loď!'!
truvtt krti1 a při lont tnnS rb

mih tak jia íbt ptM tddl

řfj itfkWhi a d'li m ditily jak

r i

uvažovali m j I'íI'IÍ m) dorozumí-l- i

jak v jednání apolkovém Uk
též I v různém působení vm Cvíí

v li ! Věru bychom mohli mno-

ho dobru vykonali zanechali zdo

naším potomkům nejen dobré

Jmno alo féž i dobrý základ ku
dalšímu budování ííiii by m! 1

prodloužila lobft pnikU-tv- Hlova

nll v 1ito miU novů vlmll J-- J!

Uhim romuiHll

Aniui Kulíková Houlh OmnUa

ďokraAovánl) — Tíaíla jwiu
ho jíž pfcdi-- ia návílvu jíž

umínit u rodiny Velo

ckých na níž jnořn ne kol i hod

od( vydala MhnU-htvt- ' Jhohi

Žo přijdu bzy( víuk Ž

můj nebudu pevný jnein
linoij aoznala kdy jai-- o octla
v dome Vílockch "No vy ne- -

Kmite jiti pryd brzy vy muaíte zdo

:tt r t iíIvr: „umu
u ttifilfitti ét i l t lii tt li fi ii iil' Itiirut

nebylí na honla připraveni" h

pí V omlouvala Ncvřdřla jHom

eo mám činil Víuk jnem od po
lední' Hlodu Karlo by hí o moji
veřoří atarodl nedělala žo ní iihina-ží- m

vejoo a tu jMi ifi o tedy roz

hodin žo oKtauu I'řca to žo pí
domu no omlouvala míla jaem

"pariNkoil večeři" — peření kun
biumborová kaío káva a zavářo

lit' ovooo unií přihlo jako na za

volání vhod a abychom to dobře

atrávili doneslo n zo aklejia ''Ví

umíní tliii" mám ráda vino z re

barbory a prolo jaem nedala iio

dtilelco košíéliem To ilólámi

doma jen pijte Z toho nebudí

motanice pobízel Mr Vclioký
Illeirtc já jMcm jako tur a má

drahá polovice při tom uchopil

paní za ruku jo jalto kytka a u
mámo 70 na zádech — no — no

stará tolik není aln moc do toho
nemá No neijpcjpej no jako
mladá holka řekl uprimiió a to

dřlá ten "pajplent" ten mm dr
žil Hpokojcný přou vSechny u

trajiy atíhnuvSi rfxl Vlíckých ži

vot vzájemná porozumcnl a ko
J 1t 4

liecno ni iwm'iiih-i- ituiui ii iui

(dobrá kuchyně) ani ty lidicky ti

držujo při dobrěm zdraví jaem já
UHoudila I'o vcěoři bavili jnuio ao

dlouho Mru a celým zájmem vy

ptávěla o drňbeži avých 2 krav

kách f vě zahrádce a při toru mi

Hlíbilii žo zítrn dontanu pěknou

kytici Vňak Mr ten byl diimá

"válka" ac vztekem prý praStl
h novinami Váechtiy "fcntuňky
ti Němci běřou Huaňm co jo to

zit zlotřilou ehánku jdom poznal
vo Vídni! VítoT tehda když
chtěl 'Krancka' zabít ten Uher

No nevím nic z 16 doby V fa

k vápeně na mě pohlédl nic hned

vytibl mnj žert 5 no ano to jo-ílt- ó

jnlo nebyla v tom hlzavém ú

dolí víak tehda jmne du leali
my ('i íi dost ěiiNto a Němci někdo

lo vždy nějakou modřinou odnenl

Myl jsem uilád HV(dodeii mladotit

indoHt a taky tehda jaem ho no

clinl naverbovat k vojáku neJťa(
něho citaře Maxmiliána alo nějak
z toho ki ild - - pii tom po oěku

mrkal na dvojí pani "iiiiimoI

jnem jit válěit jinam" - jií hla-

sitě ao hiuál což vxhudilo u nád

vSieh artleřný umieh Jistě na ía
du přUla válka z r lliti jak lia
kukani so sinali o Neuico sul k

nldani a Juk to djuitiirt n velkviu

váleěním poplntkem pro nfl skon

čilo ya pomne v Ahiivík HnUlt iu

dohtulo Udkotisko výprask Nit ko

iito jwiiio so pustili tako do karcl

in) slib jsem o kd)Í litinám ítě-kl- í

v hWe h V kaltech je najdu
v Sak ani to nul l'il rozchodu mi

řtkla pl Vl 1'lied lnul Ib spát
dudák ml 'ik poj f t iiiíij nu

idiltlnv spáěl maní vád héli ěi

věsti! (t ju so iieduiřitc víak

j s nauiMui "íiksbivat" a pk
Um ť dplatlnt Uily jium )

iioo ktásii a tiehV plni hvěl!
Irilě p situh'1 od Sl'tU piijii
dvly autionololy O krásní pru

jil lky a j4 dlouho J 4tá jirm n

vnVu pMíutujío fkrt mi w
ěrn Vrjdma d ku'h)iu't Kl
iíUi I i i jiá dpaly Mitfa

l l na řnriiiž lb pil studní h

"li j iu iislda ! ani m přijd

tť" Viai tdtto it Ji lu
U hu$ nolhar - Jm
ínU tVI Ta ul J l

)lA jdU jwm Nk

iiitsUti jf ia% kaikim ti %

hodiny j-- i ukalV ui kur

U - kil SpíMtlf (iVkuiiviid )

MatU X'vk4 N mu trv(

na pokračování —

rořadatelka

Lena Miikovuká Omaha Nebr
— Ctěná paní pořadatelko
II" a milé auiifky! Obdrževší
radostnou zprávu od mého ayna
Iíoborta který na technické fa

kullě v JMtonu studuje domní-

vám ac žo í váa sdělení to bude za

jímali V dopise syn sdélujo žo js
mně povdéčen žo jaem jej poslala
lo tak vynikajiei školy v níž nyní
učení jo v plném proudu a je si

ce pravda ío mu páni profesoři
hb-d- í úkoly zostřili jinak ale jde
vše ve vzorném pořádku a také
učení mu jde dobře — Město ÍJo- -

ston a přímoří jej velice zajímá a
zvláště západ slunce prý jo tam

překrásný Lesy mění již barvu
do červena u jsou plny zralých
kaštanů Časem má prý též příl-

ežitosti vyjeti si do hor a panem
K Havlíčkem rodilým Omažancm

a nadaným houslistou a a přítel-
em Paul (jclepsaicm Je nadšen
tou krásou přírodní Počasí jest
lam teplé tak že nemohl odolat

koupání so v moři což jo prý zce-

la jiný požitek nežli v té naší
Miaaouri My Omažané jsme však

povděěni že mámo alespoň tu na-

ši "Muddy Missouri" a časem

působí nám to potěšení když mů-

žeme ho v ní trochu zamazat

Vždyť bláto pomáhá od rheurna-lism- u

Zároveň syn sděluje —

ničeho neočekávaného pře-

ce nlo potěšující novinku že totiž

pan K Havlíček uzavřel koncert-

ní smlouvu nu jedno cestovní ob-

dobí jio všech velkých městech ve

Spojených Státech a Kanadě a

sice s honorářem $'1500 jako kon-

certní houslista pH jehož koncer-

tech bude jej rovněž doprovázet
vynikající síla Sekretářem a ma-

nagerem p K Havlíčka bude ayn
slavné sopranistky Mme Christi-n- y

Niolsonové Dále syn můj v

dopise podotýká až mludý Havlí-

ček ukončí tuto koncertní cestu
že čeká na nčho jiná smlouva
však a dvojnásobnou cenou —

"Ani si nemůžeš matko pom-
yslit" píše syn "jaké velké jméno
má Karel mezi umělci v Bostonu
a panuje všeobecný úsudek ai je-

ště více mladý Havlíček zmužní
žo budo (Leading Violin Artist)
vynikajícím umělcem hry houslo-

vé" — Je sice pravda že p K

Havlíček na pohled zdá ae mladi-

čkým však lze zároveň a jeho
tváře seznati že je to

nadaný příjemný a životem urné--

leckým neporušeny muž Ano je
veselé letory a při jeho poslední
návštěvě v Omazo bylo vidět žo

nezapomněl plynné česky mluvit
bez všelijakých umeloh kudr

linek — vzdor tomu že jo mocen

jinycli reci ftiiauy liavuccK je
znám mezi Američany jako 'Cech'
Při této příležitosti nemohu jinak
nežli nadějnému mladému kraja
nu přáti mnoho štěstí a zdaru na

jeho slibné umělecké dráze dá
so mi Že jsem již mnoho místa za- -

brala nemohu si však pomoct
neboť jsem vždy nadšena když
někdo z české naši omladiny vy
nikno mezi jinonárodovci ježto
vím ze skutečnosti žo každý Cech

musí svoji energii a silu zdvojná
sohit ehcoďi vyniknout S po
zdravem na všechnv čtenářky
"Z 11" dopis avuj zakončuji

Ctěná přítelkyně! Vřelý dik

opia který" skutečná ná všech

ny znjiiua a jsme nrn na naše
mladí krajany ktcii si dobývají
slavného jména avřtového Tci

já znám mladého umělec mnoho

rokřl a přeji mu ňxpéch nejidaří
U A vaicmti ymt přeji A

díir v j hti studiích pylu by nám

milí kdyby totí) krajané a kra-jank-

kteří ao dodělají ní jakého
úspěchu vk svém povolání a vo

řejnosti )ÍHH lobof llut by itej

llco povuhutovall jiní k řtnnoatl

SrdefnS U udrail
IWadatelka

Kotórn íi Sloup
KrocornI n eloiAfvy
u lu ta mi - TA ivi

iU II i nimi twMmt V My +

tvé a ♦! T

podpa-íOi-
n jfUllolHlU illounrno ir

vání a i railřji piidajl ku
au-Kli-

Ttf vřru p libt n hC

jidnoty jíiiun4rodii! jnou buďv
A na tťh aamýrh lákla it-c-

pa-if- jí

wmý akon řrovn

tak jako til řokA a ju iroviu
lak hrti'nA v prípadA mnlontatku

Mnítva uvh a fuunnt utrAnky

j4kft jwlnoiy řké l! íAmw j'l
třrh mlniťh aAkUdA hojnost

nMiintva a l IrvAnl lajUt
Slil diplúvati íady mUdintl

kilaiui a iu'uuilmw m pak obavuli

láníku

Kd)hy !Ut mwJnu pjiti tui
íVkké pslpůriul jidiH-í- V jťdua
tťlvmi ft puvVitt pioi?liA lí
uVu ťy iwlplly i t)M tr44ky

ktr ji pMuihaná p

iM Manu a li jn ku pUW

lt kd)t nrwli tuml ilAatí H4

vojt utrumi ař H' aul ta dru

hi tné vyhmly
AI la l " iapla i' j l

nM Ukuvd jt na nia
Uu( lh&i lnjt fmuíA ale

I imoilmV

h{ jíl na l)ťhu UtitS


