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dmn a vyléval ai avou zlC
na Vítkovi Jaká toho byla příči-
li ?

0kr mři najinto přinínti úkol
ze remřpipu a neumři ho

Vílek vyalecbnuv v čem záleží

andno4 uprávnfi a přkné úkol vy-

pracoval Oxkar jej odvedl a byl
pochválen
"V'ida vida k čemu ae len Ví-

tek ih holl?" A od ló doby Vítek
každou pínemnou práci Oikarovi
muael pracovati
Učitelé ořem ao divili že mla-

dý IUtiboraký úatnč nikdy nic je

dnemné úkoly odvádí pře-

ce co nejpřknčji
Oakar ho vymlouval: "Jaem

lepal v pčřo než ve alovč"

Ilylo mu uvířeno a tak pomocí
Vítkovu atal ho duntojníkem Pe-

níze otcovy udržovaly jej na jeho
míalč Alo poatupovati nemohl
Vítkovi nebylo lze povinnoati
Oskarovy za nčho konali Proto

trýzníval 0kar Vítka čím dáte tím
více až v návalu prudkoati vó jed-
nou zvolal: "Xení mi tvé alužby
třela ! Odejdi v tu chvíli J"

Vít nemaje jiné aluiby před ru-

kama dal ae také k vojáku Byl tte

naučil trpílivoati v míře Hvrcbova-né- a

proto mu vojenaký pořádek ne-dČl-

velikých obtíží
Za nedlouhý čaa poznali předsta-

vení jeho Že Vítek velice ae roze-

znává od jiných nováčkův a než
rok aeSel a rokem byl již Vítek
niiíím a rok na to akutečným

Klál na rovni ae avýtn

bývalým pánem jemuž to ovžem
milo nebylo
Avaak doálo jeStž k horSlmu

Vítek atal ae představeným Oaka-rový- m

"Toho neaneau" bouřil
Oskar "toho mi přece není třeba l

Vždyť by mné to bvlo pravou po-

tupou abych mři dálo JeSlč při
vojenatinfi netrvali Jaem jí syt
Pájdu domfl"

Alo doma jiti nemohl Oteo mu

najmi že ae mu obrátilo Střatl na
rub že přiáel na mizinu k čemuž
mimo nřklcró nezdařené podniky
přiapčlo hlavně neamlrnč utrácení a

rozhazováni oynovo

"Zoataft na vojnČ" dokládal
otec "Vít tvOj nynčjSí představe-
ný byl ze vSech lidi jediný který v

mém nynžjaím neítřatí pomocné
ruky mi podal a alibi] že i o tebe
ae poatará jeat li že rady jeho upo-

slechneš"
Vít důvtipem avým znamenité

zlepSil atřelnou zbraň a dostal za to
veliké peněžité odmčny Kdož ra--
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lti2ibníki 'latn£ byl ubohý jen
k tomu aljr pan ()kr likoho
mři a kým by pru 4 Iři avou %(

voli Vilek vyatal o-- l nřbo mnoho
a kolikratu i omya!il: "Toho mi

anal přeco uetleba" AU klyl
rozpomenul au na avou matku jíl
avou uluibou rnohl nemil o poilpo
rovali poiifvall Hatiboraký co ae

platu týkalo nikoli nt-by- l ictizna-l- ý

řlk&val:

"Inu ovářin mnfi by toho třeba

nebylo alts pro milou matku neml
mni býti nic tííkího"
Jak již pravi-n-

o domníval o

()ksr že rnu noní třeba učeni iLd-fíiU- o

za to váak mři potřebí vy-

braných pamUkft rozličných hra-

ček drahých a tttálc novclio íalatva
VíU-- jua UřtavifnÍ! po boku Oaka-rov- u

alýchal rtpolu ním co mu

vychovatel vykládal a byl mno-

hem pozornřjňí a vdČčnějňf poslu-

chač ne! jeho mladý pún Z tó

příčiny vychovatel rád a ním o za-

býval
1 Htalo so opravdu žo to čemu

ne mři uciti Onkar umel Vítek

"Kdož ví nebude li mnž toho nfi-kd- y

třeba" řík&val ai Vítek a di-

va I pozor na novo

"Vítku proo ne nádherněji ne-Satí-

proó mí nekoupíJ zlaté hodin-

ky zlatý řetízek? Vždyť tv&

alužba na to htačí a nepoatačuje li

z úplná v Sak on by obchodník po-

čkal" Tak radili Vítkovi zn&mf

jeho
"Toho mi netřeba" odpovídal

Vítek "Hlazen kdo vydává pení-

ze za včci zbyteční nemoha h'i

ojatřiti ani potřebných"
"Vždyť ty máS čehož potřebu-jeS- "

"Já ano no víak ale matka

moje"
I nepřealával dobrý ayn podpo-

rovat! dobrou matku avou která

t Sak nic zbytečnfi neutrácejíc celé

podpory aynovy ani nepotřebovala
nýbrž čáať po čáati mu ukládala

pro čaay nepředvídané
Oakarovi čím dále tím více pe-nč-

z

bylo třeba k ukojení vielikých
choutek vlaatnfch a požadavku jež
nafi vznááeli jeho přátelé a známí

Iíy lo to již i Jeho otci mnoho
Zdálo e nu že aynek jeho bude o

nčco potřebovat! tnénč bude-l- i mf-t- i

nčjaké zainČHtnAnf

Owkar podlé přání otcova mři
trochu přih'édati k obchodu a dá-
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Do Saunders a okolních okresoi

Rolntrl]uot prctji l n'lnttl p6]ka im funím
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VOLNÉ POHOVKOVÉ VOZY
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Ncjlcpší driiha do vk'( h diíhI

Kansas Miansačm úzcini Teiaso

Mexiku a naTIcliuuiořakeiu pubřcži
Jdo přímo do

Donison Slierman OroonviUo

Dallas Ft Worth Hillstoro

WaxaiacliloWacot Tempbi

Belton Taylor Qainosvillo

Locilxart Honrlotta SaaMarcos

LaOrango Dontcn Alvaraáo

HOUSTOH GUVESTON AUSTIX

1 SAN ANTONIO
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"Xihh ml loho kfch

lalMl alotiiil" pnH k VlUitl

"po tbon ktřý Jl Jalnou rnl

ty řídil Vyftoupím i atavtt

vojřřikíbo"
Vít pokrel řamrftm a přepu

stil Hlltř který od lni briy
toho iny onoho iametnánl
chytaja pro rďachopnoat avou a

tiiml4leiiot myali nikd dlouho al

Vil po nřjakřm čaae atal ae jje
mrálem Jíl dříve koupil matce
své ve inřalř přkný dftm a hoti a

Uail t nřm i -- taréhi lUtibortkřho
který ztrátou Jmřnl a nerozumem

a) novým byl kleal na myali
Jednoho dne kdy I Vít n matky

dlel na náviiřvř přineali lidé do

jejího domu človčk otrhaného a na
smrt potlučeného Starý Katiboraký
poznav v nřm ayna avého rančn

byl mrtvicí

Itiirklen' Arnlca Malre

Nojlrill raaiť a Tl pro {xtrianf extf
ny olokllny třerty yríenwy llloj trt1l

rtic řiBoblny kult ok a rlocky Tjrmlenlny
kotni úplné létl lloa lila orlra neTctmoa
lidné pnln" Haíi plnoa uprikoJoBoat

pnle ritl Uot ifte rbl{k Na
prodr) va vlrch lékárni-- h a a OooriraiD Co
Iktrnik6 ▼ (Irnum

IVovri premie

Jelikož ae naáe zásoba prémií krá-

tí tak že za nedlouho budou roze-

brány připojili jNme jealč jednu no-vo- u

prémii a aice knihu kuchařskou
v řeči anglické

Pccrlcss Cook IJook

Tato kniha čítá 320 atran a obsa

huje 1200 navedení pro kuchyni a
dfim a aice jak mhžeme ujistiti vel-

mi praktických a dokonalých Jeat
velmi příčné úpravy opatřena neapo
četnými vyobrazeními a velmi poho-dln- Č

roziHdéna alovetn jea' to tak
důkladná a dokonalá kuchařaká
kniha jaké ae obyčejné prodávají
po $100 My nabízíme tuto ku
chařakou knihu

úplné zdarma
co prémii předplatitelům Jelikož
akoro v každé rodino obzvláSto kde

jaou již dorůstající dívky achopny
jaou tyto řeči anglické bude tato

prémie dojisla velevftanou

Věčný-
- žid

Není díla které? by v romanoplsec-tv- í
tak poutalo vňechny vrstvy čtenářů

Jako "Vččný ild" Jeat to román

svčtoznámýi který kaídý čte se zalí-

bením Toto velké dílo čítající 1228

stran Jest nyní k dostáni úplné za je-

diný dolar HeSit na ukázku posle se

ochotné zdarma každému kdo on

požádá pod adresou

Knihovna Am Omaha Neb

Nptldy u tfirolty
Máme hojnou zásobu Spádu a taro

kfl kteréž prodáváme bru za 1125
poštou za $135

Knihkupectví Pokroku ZápaduKopali Erervf ékr


