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Členové bydlí po několika ve

společných domech a jedí u spo-

lečných atoia Každý tuá vymě-

řenou jistou určitou íástku ročně

na ŠaUtvo V nemoci obsluhuje

jící Ochotník divadelní a Čtenář- -

ÍRAZIERUV YYTEČMY LÍKXlo Ze zlatech dři stojí každý
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slavnost vánořníhq stromku Tu
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slovy :
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veeřiřku pověz ty mi pravda
eo ae li ptiti budu"
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dé dívřiny nejvíc po witeo-ck-h

Voda řrrjianá veřra toho jeat
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mi základy nebarvená z venku

Sírany domu pobité laťkami po

nhUí 'v letě víno neb jiné ro-

stliny pnou D vnitř panuje
vzorná řiítota a pořádek Xej
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Clonové sami jsou v práci

volní loudaví Sděleno nám že
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se fini mezi zámožnými a
Ti kteří vic--e jmění

přinesli zastávají prý oby tejně
Ichří kdežto chudým jako po ce-
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přidělouy jsoo Osada Ub a je

ji ařixeaí poskytajo látky ku

mnohým úvahám- - Tn kdo tai
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ným občanem a stane se fidem
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nom strojem v rukou svých před-ftTnýc- h
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svojí stravo §f Bj oblak doataof
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ra hrstka mouky aby £ se st jmi
druhy utišil

Ani na zem nezapomíná hospo-
dář ale jde aešk raboje sateb a
di ztuhlé půdy výSehu zakopá
vá chtěj m pohrou mátí třba
nyní žubolcaoa a v postech
líaniuou od zimLpro badeactsoat
ai naklonili Ano jelté víc a 14- -

jilo : O štědrém veíeca hýbají prý
a skály — kdežto př#e ji 10 ja-
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syna Božího narozeni
- Proto rif — eti příroda V
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„atromelka vstávej
ovoc dávej j itědrý den'
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„tlesa třesa O
ať a cara p
kd tuSj milý jta z které strany rozlehu s itě--

kot psů odtud pliji vjvoleeý
pro dívčina Aneb zakopávají ry-
bí kosti pod stromy jakého sta-

rá jd řlovlk první kolesa Uko
vébo doatanoa za manžel Těl

Ikořepíny rozházejí a po zahra-

dě aba prý rostla řimbaba
O itedréna veřera akláai $4 na
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vydán byl v Anglii zákon jenž
nařizoval aby všichni „tuláci

poběhlíct a žébráeiSpři prvr-í-

postižení bičem a propálení UŠÍ

pokárání byli podruhé pak aby
se mimo to navždy ae semS vy

pověděli a po třetí na hrdle bez

útěchy kněžské potrestali Za

panování Jindřicha VIII bylo dle

Harrisona y Anglii více než 12-00- 0

zlodějů a tuláků pověšeno
"y9 Pranoii uevedio se žebrákům

a tulákům lépe ÍL 13Ó0 trestalo
se tam žebráni poprvé bičem a

pranýřem podruhé cejchováním
a vypovSacecíia f$ emě TL 1531

usnesl se parlament aby žebráci

po 4vou % sobi přikování k
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stok nucení byli X lil?
soudil Jindřich U žebráky naga-lej-

e

a žebrařky k potrestání
bi-ře- m

a ' vypovězením ze země

Stejný trest elhl za Ludvika XIV:

itráka á každéhokdo se řádí

ným pramenem obživy vykázat!
nemohl Ještě r 1773 trestalo se

v Sasku žebrání biřera a vězením

Podobně~zákoiiy platily v Ham-burk- o

Uekienburku a některých
kantonech švýcarských ještě na

začátku nynějšího století

Proces pro 19 kr Mezi spo-

řitelnami Y Jřěmeckém a Srbském

čanadě v Uhrách veden po delif

dobu soud pro dluh 19 kr Soud-

ní dvůr rozhodl proti spořitelně
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15 mil od Cedar Rspids Městeřko
samo les í 00 p£t rjíl od nádraží
ca východ na skloněné vysořině
Znaíná řástobývatelstva v měste-

řko jest řeská řítá so tu ka 80 ro-

dinám a y bezprostředním okolí

nalézá se na2iÍ0 leskÝch pasdnf-k- ů

Mis to loto jest již staré by-

lo? založeno jíi před 85 roky
vtak analaějiíbo vrfl9H ntbvío
až za poslední 4 rokj" když tady
dráha vystavena byla Český ob

chod a průrrysl zastoopen ta ni-ttdo-
vě

vo obilní firmy 2 kováři
1 kořenářský obohod sedlář 3

kolář 2 řezníci a 4 salo-

ny V městeřku nachází se něme-

cký katolický lep? Jel velká to

cihelná budova a 3 mile od mest-řk- a

řeeký kostel kam} velebný

pán ze Cedar Rapid dojíždí So-

lon má velkou parní pilu kdel
vícero dělníka zaměstnání nalezl
Co nám '

podivuhodného bylo
zděleno jest že na místě kd So-

lon stojí a v blízkém okolí pod
vrstvou 5 ornic skála se nalezl

tlou?tky 10 až 1 5 st skrze ktt--

Vydavatel tvok Zij-i- '
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av ja jl

kuajie dráhy předřeno bylo jiný-- t

( kolnímy byf i novějšími mě

ste?ky kterým dráhy ee dostalo

ťjla ce jíl jednou atrořena spo- -

{noí která chUla dráhu skra

stavět a tonosi z okolních osadní-

ka zářastotii e v dríz té nafc

itf fni 7á4k&iai co aketoniři vřak

poJnikaléaebroae vzíkéíáal--

kf penéz za akcie nelíni dilíích
' krok a k stavU kýžení dráhy

Jtědrý den zvaný jest jaksi pří-

pravou k nastávajícím hodům

Přikrořma ted k bližšíma vj
pšiní' dne a veřera toho
Pusto panuje v přírodě aera

oblékla se v bílé roucho anjelské
aby se též radovala z tarozenl

yiemocnjho rfvrco poí ani- -

heni leží vlak ztuhlá bojic ae

snad aby jí druhé mrasy neuško-

dily Venku panuje jen zima ví--

tr chumelenice za to ale v domě

za okny květy posetými jit 5Uo
samí ruch hošpodjni obíhá ko-

lem plotny dltí nedořkavě J ře

bihají a inlta na místo nemťh
houce se dořkatí veřera aby vi-

děly zlatá praUtka Každý těší

se Jen na veřer a ten končin piřj
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