
POKROK ZÁPADU

ZAJÍMAVOSTI výdělku a ničeho Šel jsem poVOJENSKÉ HDUOBESKT
práci do Vídně z Vídně do Terstu
a tam jsem se přidal k partě která

To všecko působí ten "extra"
kabát který leží dosud nepoužit
v kufru Či ty záhadné černé oči

které mi tanou již několik dnů na

mysli?

Eofon jest přístroj zejména pro
námořníka velmi důležitý Vý

Od LIDĚKA
'
ARCUXBBA byla naverbována pro práce

Nilu Hodně daleko se mně chtěloznam tohoto názvu dal by se vy

chou destilací z hnědého uhlí
Mastit jest tmavohnědá olejovitá
kapalina která se na lodích pře-

chovává v nejdolejších patrech ve
zvláštních nádržkách odkud se

čerpadly zdvihá rourami k topír-ná- m

a vestřikuje se proudem horké

páry přímo do ohně Výhody ma-sut- u

jsou mnohé výhřevnost jeho
v přirovnání s nejlepším uhlím

z těch nešťastných míst kde jsemstihnouti slovem "dobrosluch"

již patrně vynešen počal si mne
setník dobírat Podruhé že si

opět vezme anarchisty a socialisty
k soudu aby dělali jeho setnině
hanbu To se mu prý ještě ne
stalo aby mladý voják měl tak
"locker" disciplinu
VůSec pan hejtman se na mne

dopálil
Při včerejším pochodovém cvi-

čení osopil se na mne jak mohu

se narodila z lidí kde jsem nena
Proč se na mne pan setník

Schilhabl hnévá
Při denním rozkaze který nám

byl čten na dvoře po výplatě pe

šel nic lidského"
neboť eofon slouží k tomu aby se

přesně určil směr odkud který
zvuk přichází Jsoutě v ohledu

orientanČním právě naše uši
čidlem lidského

Rozhodná doba v tibo bitvy před

raéstem Santiago

Nccht zdrávi neb nemocni jen chva-

tem v před dnem i nocí

"Dost dost to není žádná
omluva Vy jste neměl pas přesněz četl mezi jiným náš účetní
nranice mei jste zostat v zemišikovatel že zítra dává "Kriegs

těla o čemž se každý velmi snad neměl jste tedy práva "
mi S a a la

být jako "studovavší Člověk" takrecht" naše setnina ustanoveni že
no přesvědčiti může Zavažme un co pravá" vskocil májo sprostým a zpívat s ostatním "gejsou: pěšák — tu četl mé jméno

jest v poměru 17:10 cena pak jest
o 40—50 procent nižší masut ho-

ří jasným plamenem nečadivým a

vyžaduje mnohem méně personálu
v topírně než uhlí Úplná st

jeho plamenu jest pro
válečná loďstva přímo neocenitel

rovi do řeči Lambor "žaludek seněkteré osobě oči a zatočme jí ně mein" mužstvem ty hloupé písnič
ky plné "měsíčků a kytiček" jak

pak svobodník Lexa desátník
Poeschl četař Pražák šikovatel
Vávra poručík Pachner nadpo

neptá po právech — chce jíst
aby Žil a kde mií dají výdělek se vyjádřil

kolikráte dokola aby pozbyla ori-

entace Po té klepejme nebo vy-

dávejme jiné zvuky a vyzveme
dotyčnou osobu aby podzdviže- -

tam je jeho domov" To prý nebude p tou kadetkouručík Krizmančic a setník Schil
uno vzprima se major "nehabl nic

Já také pevně doufám že s ka
detkou nebude nic

nou Uvšem jest již xapalnost
masutu sama o sobě okolností pro
rovnováhu lodí nevýhodnou kro-

mě toho však je to látka snadno

skákat do recil Vaše povinnost
jest v Ča9 se dostavit ku svému

pluku to jste neudělal a proto jste

ním páže naznačila směr odkud
se domnívá že zvuk přichází Ve

dvou případech se jí z pravidla

"Co jest to "Kriegsrecht" čili

vojenský soud to víte a kdo jest
k tomu ustanoven musí poctivě

Ale anarchistou? To snad přece
nejsem A tenhle "Cvíbok" je prýpropadl zákonu Budete trestán!snadno podaří když totiž zvuk

podle svého svědomí jednat po
přichází od pravé nebo levé strany

zápalná která by se mohla nepřá-

telskými střelami vznítiti Avšak

hlubokým položením masutových
zásobáren u samotného kýlu lodi

něvadž se jedná o odsouzení neb moc humánní pán řekl mi adju
tant při odvodu

"To já vím ale což kdybych
byl více nepřišel pane major? Co
mi je do toho kde se kdo bije

Vozatajstvo za doby bitvy před
Santiago v Kubě osvědčilo hrdlnnost
bohatýrskou neboť jich statečné a ne

únavné suahy dopravit! v před zá-

soby potravní a střelivo v pravý čas

byly hlavními podmínky onoho skvě-

lého vítízstvf

P E Butler vozka na dopravním
voze i 8 píše ze Santiago DeCuba
23 července: "Všichni trpěli jsme
průjmem když přistali jsme však
Času nám nezbývalo povolat! lékaře
neboť náš úkol byl stále hnátl v po-

předí dnem i nocí aby stateční vojí-
nové naái zásobován! byl! potravina-
mi a amstiicí a tu jedině vzdáváme

díky Cbamberlains Cblic Cholera &

Dearrboea Itemedy kterých kdyby
nebylo nebyly byscue mohli prací
svou aaetávati aniž zdraví a snad 1

život svůj zachovatl V skutku jsem
přesvědčen že v jedné kritické době
oné bit y lék tento byl nepřímým vy-

svoboditelem naší armády kdyby
totiž naše vozatajstvo nebylo pomocí

propuštění obviněného A proto
ať se chováte důstojně a ať nemáte

Sluchová orientace daří se v tomto

případě nestejných dojmův obou
uší Avšak neurčitým a nespo jesi neoezpecenstvi toto na nej s kým — já pracoval a rvalsoustrasť s darebákem který se

s osudem o kus chleba — a to je
menší míru uvedeno Pro úsporu
váhy a prostoru jest však masut provinil proti Vojenským zákonům unes rano roi rekl setník po

ten nejtěžší boj já t2m mohJest to čestný soud a to víte že

lehlivým stane se promítání těchto

dojmů jakmile zvuk přichází od

předu neb od zadu Tu velmi
nesnadno rozhodujeme odkud že

nyní palivem nepředstižitelným zůstat co mi bylo do vojny
škole ve které vykládal o válečni-

ctví a jeho moderních vymoženo-
stech — že u jeho setniny se ne

na vojně není žádného pardonuA co na něm válečné lodi ušetřují Bosnou já ji nezačal a k voli mněPan hejtman si vás vybral tak ať
váhy a prostoru mohou zase se také nevedla Tá tam dole mohu stát ani — svobodníkemna nás zvuk doráží bývá to na-

prostou náhodou udáme-l- i směr obrátiti na silnější pancéřování
mu neděláte žádnou hanbu A

pak ať nemáte žádný špinavé
v lomech pracoval od rána do Proč?

Protože jsem se dal do smíchuvydatnější vyzbrojení dělostře noci vydělával jsem v potu tvářesprávně Pro obecný život
lecké prsty — budete přísahat" končil

známý Šikovatel Kolář jízlivě své abych si něco nastřádal pro příští když těm několika lidem z nichž
leta abych nebyl nikomu na obtižNemili dobrodružství Američana

našich civilisovaných poměrech
ovšem na tom valně nezáleží ne-

boť nevidíme-l- i příčinu' někte
budou šarše a dle mínění setníkovýklady Cbamberlain léků udržováno při zdraa teď když jsem přišel zpět abychve vldnt Americký dopisovatel va dobré šarše zcela vážně vypra ví a nebylo s to zásoby dopravit! vRáno v devět hodin nás vedl

setník Schilhabl do ponurých ka
se pochlubil té-rot- ě u nás ve vskrého zvuku před sebou ohléd voval že dnes by takhle měl vstátjednoho chicagského časopisu a

lékař dr Mac Ilrath který podnikl že jsem ještě živ a že se jich již o
popředí naší armády Jé a můj přítel
měli jsme to štěstí zásobit! se Cbam

berlainovýml léky nežli jeme opustili

ten váš Žižka" ten by prý kousáren na Senovážném náměstí
nic prosit nemusím že mám hez

neme se bezděčně abychom
ji hledali za sebou Avšak
zcela jinak je tomu za husté

se svou manželkou zábavný výlet kal — jací "strašní" vojáci jsouDřevěný schody a pavlače sténalyze své vlasti Chicaga do Vídně z těch jeho splašených Husitůkých pár grešů a že chci být ku
sem pořádného člověka — a t

Tampa a ve čtvero případech vím
určitě že- - léky ty zachránily můj
život

pod našemi kroky jakoby naříkaly
nad příchodem slavné vojenskémlhy na moři Zde na přes odkudž chtěl 9 srpna dále cesto- - Nevím řekl-- h to jen proto aby

nich je pořádný jen kdo má penívati zajisté se ani ve snu nenadálném poznání směru odkud pozlobil mne nebo aby vůbecporoty od druhé setniny Psaní svrchu podané' zasláno byloze — tak mne hned četníci chytlže se bude musit ve Vídni zdržetivýstražné znamení pochází závisí něco řekl ale myslím Že v těchU dveří na nás tři nižší setník vyrabitelům léků The Cbamberlaina "navštíviti" tam některá vězení jeho- nastávajících Šarších mnohonaposledy přísně pohlédl a pravil
a svázaného jako zloděje vedli
vsí celým okresem po veřejné

Medlciue CO Des Mol nes Iowa
neboť musil k velké starosti své

nejen způsob kormidlení a směr
vlastní plavby — na tom závisí

bezpečnost a existence obou lodí
té husitské krve nezbylo"Ať mi žádný mnoho nemluvíte! Jsou na prodej u všech lékárníků

siloíci na úřad Co je mi teďpaní a svých přátel i krajanů strá Věřím však že Schiihablův přeKývnutí hlavou stačí na odsouzení
platné to těžce vymozolované jmčse potkávajících neb aíespoa bla Předplácejte na Knihovnu Ameviti několik dnů ve vyšetřovací k desítileté pevnosti — anebo k
ní když mě mají za darebáka a rickou pouze řioo ročněvazbě tamního zemského soudu aho vlastní lodi pochází-l- i totiž

dek se někde silně narazil na hla-

vu když upaloval za Žižky od
Domažlic — a že jeho potomstvo

osvobození — jak vám pan audi
lumpa — a já musím opět utíkatvýstražný zvuk od majáku Těžko a V 1 VVtake nauciti se znáti prostory
podruhé — ze svého rodiště —ior rexne un je zoe soudcem a

rozumí paragrafům vy rozumítejest sice stanovití kolik lodních okresního vězení Josefova než se Výletnído dneška je silně praštěno na
mozekkatastrof nastalo následkem toho konečně dostal před jediného ale — bukvici! Slyšeli oni "štu

které se mi stalo vždy tak osud-

ným A teď mám být ještě odsoudente!" Tak! A teď pojďte snížené ceny
že nebylo lze v čas přesně určiti
směr takového zvukového zname

soudce osmého okresu soudního
tajemníka dra Weinlicha jenž

Inu jsem "študent" —

N B Dověděl jsem se že proč
zen a vězněn i"Vešli jsme do pološeré nízké
Všichni jsme nehybně pohlíželimu daroval zase svobodu Věc má na "študenty" tak s vrchu pro domoviny hledající Jakož i proúřadovny s trámovým stropem

ní Ale dojista je takových pří-

padů veliké množství Aby se na mluvícího jen setník nervosněudála se následovně:
t: Když si dr U stolu stál hubený kostnatý Když byl posádkou jako poručík

poklepával nohou o nohutakovéto zřejmé nebezpečenství Ilrath prohlédl se svou paní jubi H tak prý seděl jednou v alemajor auditor s "plechovým" za
vis t "Pánové neberte si to na svělejní výstavu a VídeB chtěl opuzamezilo učinětfo bylo již mnoho jích se svojí vyvolenou v milost

obchodníky ze Sc Paul a Minneapolis
Minn po North-Weste- rn tratích
budou společností dráhy C: St P M
& O ustanoveny na následující dny:
6 září 20 září 4 října a 18 října a
sice do všech následujících států

a territorií:

siym nmcem setník se ohlasu a

pak jsme usedli dle hodnosti natnávrhův avšak žádný se dosud ném horováni a když postřehl
stili hlavní město Rakouska a za
tím účelem uspořádána byla na

domí nemám co ztratit a o život

nestojím neužil jsem nikdy nicdokonale neosvědčil Eofon při řadu židlí u holé zdi cizího psa jakéhos Že na pinčla
rozloučenou v hotelu "Bristoludosavadních pokusech velmi dobře dobrého — ale zavřen jsem ještě jeho vyvolené cení zuby vytasilV pozadí seděl desátník-písa- ř a

obstál Základ jeho jest tento kdež ubytováni byli velikolepá nebyl — a nebudu! To je má prý svůj palaš a ťal po milém hadojídal ani si nás nevšímaje patrhostina při níž se nešetřilo dra'Svislý hřídel dá se kolem své osy obhajovael řeč Více nemám k lanovi tak udatně že bo na místěně svoji snídani Já seděl u sa-

mých kamen která sálala nesne
otáčeti a sahá hořejším koncem hocenných vín Téhož dne 9 podotknutí i" přesekl Pak vážně se svým ide
až nad palubu kde k němu zvu srpna vstoupil dr Mac ilrath se Lambor dosolitvil a temně rudýsitelné horko a oděn novým plá

álem odešel na vedlejší lavičku
_ V a 1 0 a w a a usvou paní do rychlovlaku na zákove vlny mají volný přístup oirev svůj Krvavý paias klidné oštěm potil se jsem za chvíli neho žár který mu během řeči vstoupil

v líce ustupoval opět do chladnépadním nádraží Kdvž mu chtělNahoře zakočen jesť svislou de- - trávník — Stalo se ale asi dvarázně s

konduktér vykázati sedadlo po
"

%m m W snědé pletu dny potom že majitel masakrova- -niame anes dva případy" pračala v něm obíhatt prudká ameri Pak ho pro£0us odvedl a audi ného psa šel s několika Študenty
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MISSOTJHI a WXOKIN O
Na výletní tyto cestovní lístky
může se každý vrátit! kterýkoliv
úterý aneb pátek v běhu 81 dne
po koupi téhož Tyto snížené
ceny jakož 1 jiná kýžená vysvět-
lení budou vám sděleny násle-

dujících písáren:

vil major k setníkovi "deserei
před válkou a porušeni povinnosti

skou po jejíchž obou stranách
se nalézají rovnoběžně upevněná
naslouchátka Od těch vedeny
jsou Ohebné naslouchací roury
podél hřídele dolů do naslouchací

cká krev a dle amerického spůsobu tor navrhl proři dle paragrafu
vpálil" nebohému zřízenci ránu

pod večer na procházku podél
řeky a tak snad náhodou potkali
poručíka- - Schilbabla se svým ido

ve službě na stráži" toho a toho trest dvou let — na

pevnostpěsti do oka tak že ho značně zra "Sehr interessant!" pravil setníknil a mimo toho roztrhl mu jeho lem Jak se to stalo láma nepoNávrh ten měli jsme schválit dle
místnosti Námořník který se
tu nalézá vpraví si konce těchto

a po chvíli poznamenal: "Wirslužební plášť Následkem tohoto vídá ale rázem octl se mladý brdi- -svého náhleduwerdea die Kerle schon kuriren!
na pod hladinou řekv a kdvž seNej prvé se tázal major nejnižší--a zakroutil si svůj řídký ryšavý

výstupu pobouřili se nemálo ostat
ní cestující a chtěli přispěti kon yškrábal na břeh — byl tentoho v šaiši — mneknír do výšky tak že se podobala

Byl jsem-- v rozpacích neb řeč
duktérovi ku pomoci Jelikož ale
vlak musil již odejeti snažil se

v té chvíli knlatá hlava jeho s níz prázdný Srdcová dáma i mstitelé
psího živou byli i tam Od té

Union Depot 15A) Webitter St
Lam borová učinila na mne zvláštkým čelem a vysedlými čelistmi Onuthii Sebrporaněný zřízenec by dostal ce oby nenávidí prý "študenty" —ní dojemhlavě divoké Šelmy 595 Robert St cor Oth

podivnou náhodouzůstal staMajor podotkl že mám prostě
stující do svých

'
kupé které pak

aby nebyl pořádek porušen uza
Pak jsme my z mužstva přísa St L'aul Xlun

rour do uší tak aby mu roura od
každého naslouchátka přiváděla
zvuk do stejnojmenných boltcův

Jakmile se pak nějaký zvuk do
některého naslouchátka zachatí

- přivádí se mu k vědomí příslušnou
rouru tak že slyší na př zvuk

jenom levým uchem Nyní točí

pozorovatel hřídelem tak dlouho
í k levé straně až se zvuk zachytí
'také do naslouchátka pravého
Úkolem pozorovatelovým pak jest
tak dlouho hřídelem točití až

rým mládencem a za ním stále podle svého- - názoru navrhnout cohali že chceme dle svého svědomí 413 Biicollet Avenuevřel Teprve na nádraží v St míním
Minneanotfg MinnHipolytu byl dr Mac Ilrath uve spravedlivě a nestranně soudit a

že před publikováním trestu nikde Vzmužil jsem se neb jsem cítil

skakuje rozmilý pinčlíčck s rolnič-
kou na krku jejíž zvuk ho má
snad upomínat na věčnou pomstu
všem "študentům"

405 West Superior Stden do inspekčního pokoje běžně že oči všech lpi na ústech mých
vyslechnut a musil nastoupili zpá

opp Spaldlnit

Unlutlu MinoJsem pro — úplné osvoboze
se o praběhu líčeni nezmíníme

Náhledy svoje abychom volně í
beze strachu projevili

ní "' vyhrklo ze mne
teční cestu do Vídně kdež byl
odevzdán zemskému soudu byv

aneb dopište:
Setník se jedovatě zasmál ohlédl T VY TJlaSDaLENa to vstoupil v průvodu pro- -obviněn ze zločinu veřejného ná

jsem se~ Ostatní r úžasu na mne
zvukové dojmy v obou uších bu
dou úplně stejné Směr ten ozna

dTlOWia a p Agt St PauLMUnnfousa veliký hranatý člověk za
pohlíželirostlý černým lesklým plnovou

silí K návrhu státního návladni-ct- ví

bylo vyšetřováni zastaveno

poněvadž vyslechnutí svědkové Auditoři "A důvody? Proč?"sem snědé pleti a jiskrných zraků S
čen jest současně ručičkou která
se dole s hřídelem otáčí a na pod-

loženém kruhu zcela přesně směr
vozy

Člověk plný íysické síly a ener "Myslím že nemusel vědět tmezi nimi též účastníci banketu
na rozloučenou souhlasně dokazo DO TEXASgte U dveří zůstal stát a lhostejně válca a že se nanejvýš dopustí

přestupku proti hlášeni se při odnás měřil

Najneohrabanější člověk pod
sluncem Jan Novotný který do-

sud byl terčem všech vtipů a dobí-
rek u setniny stal se svobodníkem
za-ta-v že napapouškoval nazpaměť
odstavec o "Gemeingeistu a Einik-keřtn-"

Odříkal to bez dechu ně-

mecky i česky — v jednom tahu
Byl to úchvatný okamžik pro

setníka když viděl jak učelivým
je český potomek Husitův —

Marsy a mne si nevšiml Novotný
přišel k setnině zárovefi s námi

vali že dr Mac Ilrath byl v době

vykonání tohoto skutku "na mol" Major auditor četl jeho genera- - chodu a říše Nebo v pádu
tom myslím že by se mu bylo

he a nichž jsme se dověděli Že seopilý Záležitost tato byla tedy
postoupena okresnímu soudu a jmenuje Celestýn Lambor jest 30 dostalo obsuky 1 v cizině

míním jálet stár příslušný tam a tam a žeŽaloba zněla na dopuštěni se zlo

vzhledem k lodi (a tudíž i vzhle-

dem ku směru plavby) určuje
Hned první pokusy konané s

eofonem na válečné lodi Indi-

ána prokázaly výborný výsle-

dek neboť se podařilo udati

směr zvuku až na zlomky kompa-
sového stupně Podobných vý-

sledků dopracovali se na lodi Ha-lifax- u

náležející společností Cana-d- a

Atlantic and Plant Steamship

Company

se nedostavil po provoláni ke své "Setrváváte na svém návrhu?"činu v úplném opilství K přelí-
čení dostavili se jeho přátelé mezí "Anormu pluku když byl tento mobili-sová- n

roku 1878 a táhl do Bosny Auditor st zaznamenal můj výnimiž 1 generální tajemník ameri

ckého vyslanectva pan Jindř Car proti nepříteli Tím se dopustili rok
ako rekruta
Ale Novctný nebyl 'študentem

To je to!Pak přišla řada na svobodníkapenter jako svědci posledně jme
deserce v času války V domov-

ské obcí byl hlášen že jde do který al- -

po uši se začervenav

šeptl: "Zwájóhr!"světa do práce A psal prý jednou
M a t

novaný tlumočil Po vyslechnuti
svědků odsouzen byl ďr Ilrath
k peněžité pokutě v obnose 50 zl V dnešním denním rozkazeA setník bo hned odměnil svým

!snfirflTjBiiieto?é Snací Vazra rolu

JOMOTé T02TMíecllTlaÍáclL

Nejlepií dráha do viech míst

oznamovalo se něm že uvězněný"Bravot"

z xerstu ze jede do práce na
Suezský průplav Od doby té po
něm nebylo slechu nastala válka

a ku zaplacení 20 zl konduktérovi
pěšák Celestým Lambor prchlOstatní proměnili pouze "Zwáza roztrháni pláště Poněvadž byl
z vojenského vězení

J"openl masutem Nejnověji vy-

vstal kamennému uhlí nebezpečný
konkurrent jenž je zajisté brzo

z dosavadního užívánf ve válečném

loďstvu nadobro vytlačí Jest to
masut Při rafinování petroleje

zbývá veliké množství uhlovodíků

Bosně a on se ku svému pluku Jóhrw ve "Zwei Jabre" od desát- -odsouzený ochoten obnosy tyto
zaplatiti byl ihned propuštěn na nedostavil — Indiánském ázenL Trtnika až po setníka který podotkl Tak mi nějak srdce poskočilo

Pan Schilhabl má docela dobře"Proč?" otázal se ho z pod že pro zbabělce je vlastně jen —

brejlí pohlížeje major že nedělá ze "Študentft" avolwloprátka
z níchZ se pak ještě připravuji "Protože jsem o ládné válce nikyAuditor sečetl hlasy napsal

svobodu a odevzdán svým přáte-
lům Tento výlet utkvi zajisté
horkokrevnému Američanu dlouhý
čas v paměti ne snad penězům
k vůli nýbrž Že dostalo se mu

"cti" býti v evropském vězeni

nevěděl" zněla odpověď protokol my ho podepsali a šli Či mně to přece tane na mysli
"Vy jste nevěděl o válce? Je to jsme závidím tomu dobrému Novotné

možné? Nečetli jste tam Žádné Druhý případ se neprobíral — mu tu hvězdu?

Mexika a aa 1'aelflckém jMbřeii

Jde přímo do

Eonhou Shtzxua BraesviHt

lUht H¥orthElIlsDorc
r7anŤiacMe¥co Templ
Bsltoa Tajlcr GalnesTÍIla

toddurt Eeorietta Sa&lCareoa

UOra&ge Cesto Atarado
HOUSTOH GIIVESTOM HIOT3

I SIN JLUQXIG

noviny nepsali vám z domova že protože delikvent prý se ráno ze Abych se přiznal sám sobí myvás hledají?" strachu — oběsil v arrestěT tetoUti íProř Jt vfo nemocných Catar
bm ae rtwnt ostatními nemocemi dohro-

mady teprve rred oiáio lty Bovaíoval m
nemoc bvIIIíiob Po nioobo a mnoho

slím že velkou parádu s tím

prázdným límcem v plesu "RozNoviny!" prohodil souzený Na schodech se setník po mně
ironicky "Na Nilu noviny z Cechroka lekán JI proaléallt TM Demos miotni a

Dredoiaovall tel miatnf lekr a kari Hile mi
ohlédl odplivl a zapálil si cigare-
tu pak Sel s důstojníky do vinár

koše" do něhož za každou cenu
půjdu dělat nebudukde by se tam vzaly? A kdo bynul j m almkem aemoc ryléíiu prtjblasltl

11 la ncrjteeilelnoa

mazadla a minerální tuky (vaselin)
Avšak namnoze zužitkuje se těch-

to zbytků přímo za palivo to za

palivo výborné které má nejméně
o 10 procent více výhřevnosti než

dobré kamenné uhlí Z té příčiny

zavedeny byly tyto husté tekutiny

jíl před delší dobou všeobecně za

palivo na ruských železnicích a

na kaspijských parnících později
také na válečných lodích italských

tuskýcb od loňského roku pak

zavádějí se též i v námořnictvu

nčmrdclai Palivo toto janenuje

Xt c_---t osvědčuje e tak dobře

1 ti fí Kizecko nemajíc petro-- l

'zrth íJrrjú vyrábí casst o--

mi byl psal z domova jsem na
TMl Tak dok lul a ie caUrh artami ny My tli do kasáren Slavná

porota od druhé setniny vykonala

Za každou cenu ?

Už se nějak toho zmizeni tam
světě sám Matka zemřela hladynemoc proto potrerwije ti frtrm leťeni

Hail-a- r atará Cara vjrráhen a f i Cňenev
Co Toledo Ohio Jeat Jediný axtarní lék když jsem si odbýval svá tři leta tvou povin ost dole v těch dveřích počínám méně

obávatna vojně sestru která ji měla žiTtrtaa Jent poutiTtn TDltrn dirkarb od
lOkapekdokiroTtlttfkr- - On aťinkuje aroma Šikovatel mí povídal po cestě:
a krev nllraatt fetrríe tflevté Oni nabiae) vit zabil švakr v návalu nemoce No počkaj oni si to ieŠté vy- - Jisto jestr nedají-l- i mi dovoleModolUraza kaidf případ který nehrl lékem

opilců — a jiného jsem neměl —torio rraojeav řwiete pro obtfnlkv pijou! To jim starej neodpustí" nou přes devět hodin — tak to

SCníhkupectví Pokroku Západu
Mime M Ma relké mnoItrf ani

molnch oborů Divadelní apiav mi

bdriíu jj Klímu Adrjte icůa
Pokrok lémám

Oaafcavfex

Adraaajta
A neodpustil přetáhnu" (výraz pro nepřijití_ f i CHESET A Co Toledo O

otce jsem vůbec nepoznal Tak
kdo bjr mni psal z obce do které
mai ničeho není kde jsem němči

Za tři day byla Ikola mužrr4a4 aa Irkiraac mne ▼ Čas po večerce do kasáren) nř
HaJťa Fajally PUIa stvem A poněvadž bvl rozsudek'JT to dopade jak chce


