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jaem tm v i lratf Mvrátll ~
Koni jm fnM olířého toho

ktllká itn lilhnttn inamsnl

tho tak Jim sl fi lal řte jsdan
%U oslé dra dny a proto laká
mohl Mmlřitl k t#to naí tvfil
Jak mni triím tloukl" klt

jafm lahU II dalka rul ftáp
ta nimi otrftajfrj t v ra po
bitím!

Mylo v uň'-r- f)hti bylo vtit l

doal a soutnfik DMtal IN tfft
vltili AIs strach rnn vám poj

kdyl jsem m blilll ku příchmlti a

mostM Jo li t Iřit if NeodilI
ll ftfkdo tatlM fit VÍínoat tiUft

nlK mál) jl býaU svortavá

i volám a hh minim a hlásím
starému Klímovi vrátnéma l#
nesu novinti ol panic jako ol

Htarý vUlyka imlěl Vípo
minka na návrat la zimního vtíera
na rodnou tvn na radoai Jrho na

rodtěe na minuté ety ho nijak
dojaly

i i i
i onianiv si ni anirr a vo

0

videch nov pokrajoval májo tvář
oil vyjasněny:

"Vstoupil jsem v In ba a rys
éape# do Jiily Otec vái praděd
eděl o krbu máti má val pra
bába a nebožka sestra nlco vylíva
la mluvili zrovna o miě Oni jak
byli pohromadě o jiném ani ne

mluvili
Star Klíma nesměl mně ohlá

sit! a tak jsem vstoupil i čistá jas
na Nejprve mne nepoznali neboť
kdeže by se mne byli nadáli Alt
jak jsem shal čapku matka výkřik
ll a jul chudák stará jako mladice
vstříc mně pokročivši mne objímá
la a líbala —

Té radosti milé děti! Selili
jsme dlouho do noci a já pořád vy

pravoval ovíem jen tak zkrátka a

páté přea deváté —

liáno jsem musel zase dále ku

Praze Ne! tentokráte loučení

bylo anažší poaěvadi jsem je uji
stil že jakmile avé poselství vyřl
dfm vrátím te k nim na Metihoří
A tak se i aulo Vrátil jsem ee

k nim a když také pan Lev přijel
do Prahy přivezl jsem lim a mno

hým přátelům ze sousedství leda
ooa na památka z daleké cesty také
několik kaménků s té skály na kon
ci avěta

Největšl však radost měl nebož
tík mflj otec když jsem mu okázal
zlaté rytířské ostruhy jimiž jsem
se pochlubil hned tenkráte jak
jsem poprvé na Meziboří zajel
vraceje ae ze avěta" —

"A což král?" pul ae Jaroslav
"Tan měl potěšení že se cesta

panu Lvu jeho ivakrovi tak vy
dařila a také nás všechny odmě
nil"

4

pan Lev?" pul ae opět Jaro
slav
"O tom by bylo mnoho povídali

Zftsul při dvoře králově a aul ae

pak nejvyiším maršálkem v našem
království Já ae radoval že jsm
zae doma a tu na Meziboří bylo
mnoho radostí

Ale v Čechách bylo zle Dobrý
a alavný náš král měl tolik protiv-
níkův a nepřátel neivíce mezi

0

Uhry a papeže a žel že Uké mezi

(?echy vlastními avými poddaný
mi Tenkráte bylo krotě bojováno
ale a pomocí Boží a svých věrných
král Jiří všemu šťastně a slavně
oddolával"

Ty lis pak zasul ta na Mezi

boří?" ptali ae Lidunka IJratří

ejí ae té otázce smáli sUrý vla

dyka však vážně odpověděl:
Ne beruško Nezůstat a ne

mohl jsem zflsuii Král volal
vlast byla ? nebezpečenství Šel
tem sám a otec mne chatě a rád

vypravil a pravil:
Syna žes z těch cizích zemí se

šťastně navrátil za to buď Pánbůh

pochválen Kdybys Um byl zů- -

aul velice bych se byl pro to kor
moutil a neutěšil bych ae Ne
vrátil li ae vlak nyní a boje budu
toho Uké velmi leleti ala to hnU— — —f

mni útéchoa les zňsUl f boji za

vlaat ' Jdi a lojuj utefni aby

Tak mni Ml milé 'Mil já l

íhut Ilojoval JMm rtyl Jam
ranln ale Pánbůh mne šachoval"
"To bya mohl ai mnoho vy pra

vovatl" mínila Mdilka
)t I sa usmál a přivil:
"V ty bouřlivé váUJn ěy

kaldt mnoho iktl Vlak vám

toho ii"inlfrn a jtko jem jíl
lreoa jrtjvldll povím abysfa

pomalí JaM to byl shvný král p

Jifíkají iftmflHÍ lili ťnkrát
řtitilovl vUti své rnilovní Z l

l aáhy mM - "
"Pan Li v ho přsckal?" ptal s- -

VfcUv

'Přoěkal Zi-mř- dsvlt 11 po

pft Jiříkovi Pánbůb jím dej
vřěnoti slávu! Zmřlí oni a i
mřeli Jil vřtlinow tiii hni tit
ní I ~"
"l'an Kolovrat Zlrovký"
"I on a io liv budu vepřeattfťi

ho chválili jtký to byl tfiinietnlf

rytíř a lojovník jenl v dalekýtb
lemírh lUdnával řkém
jménu
Jsetn tu jul sám milé ilřti

Mám Jen co jsem zalil a fiiú vípo
minám Viděl Jsem mnoho tkusil

Jsem mnoho Viděl jairn kraje
rozkolné v pravdě rajské míta
překrásná brady výstavné pokla
dy a vleliká umění lidaká ale věř

te le nejkrásněji Je jen ve vlasti

Milujte ji g té dule a svůj jatyk
mateřský Cvičte se ve vlein umění
a vědění tulte se abyate vláni

byli ke cti a prospěchu a abyste ji
dovedli bránili kdyl by toho ká

žala potřeba A kdyby vás svět a

cizina sebe vďe lákaly pomněte na

starého děda svého jenž vám pra
ví: ukalte se vždycky věrnou Ju

ditou kteráž jest pro vlast nebez

pečné i hrdlo své vážila též i Juda

Machabejaký činit Uk až do smrti
a nali předkové za Žižky i krále
Jiříka slavné paměti !" —

A ve vyjasněných o8lch pani
cův i Lidašěinýcb zářil slib že na
alova dědova netapomenoa a že ae

dle nich zachovají

IVrrr DarU' Paln-CUli- -r ]at prtvt tlm brad
nttaa )aboé aapotr-- bl v maoha rodiaieb al
Mjleleb aa aa eaataeli lova atd UiJUt J) tUIn

lo raea

Laciná jízda na západ
Dne 4 a 18 prosince prodávali

bude Union Pacifío dráha zpáteční
lístky prvé třídy do všech atanio v

Kansas Nebraska Colorado Wyo
ming a Utah za polovinu obyčejné
ceny a dodatkem dvou dolarů Čtěte
o zázračném pokroku v zavodňova

ných krajích blíže tratí Union Pacific
a použijte této příležitosti prohléd-
nout! st je osobně

Pro dalši podrobnosti popiné
katalogy jízdní řád at I navštivte
neb dopište nejbMžšfmu jednateli
neb II P DEUVKL

C T a U P Hystem
1302 Karnam Omaba

20 7 Nb

Pozor !

Ct krajanům na venkově ozna

rnuji 2e prostřednictvím meho ob- -

ataravatelského závodu mohu Vám

nšetřiti penlu při nakupování v kaž

dém odboru jako grocerníro stříž
ním oděvním obuvnfm hospodář
ském železářském hudebním zlat-

nickém hodinářském tabáónickém
doutníkářském likérním lékárni-

ckém atd
Chicacro jesl nepopiratelná nejvěť

á( zásobárnou v této zemí jeho pra
meny a vyber žádné jiné město ne-

předčí a odtud že i v nízkých ce

nách není k překonání
Jediná zkouška Vás o pravdivosti

tohoto tvrzení přesvědčili musí

Kdokoliv I Vaa co potřebujete t
výše uvedených odborů ať jednotli
vě aneb společně obrajte se přímo
na mně a ujištěním že uspokojeni
budete bned při první zakázce neb

úspora peněžní a spravedlivé obslou
žení bude Vás stále nabádali k dal
limu se mnou olchodování
Na dotazy odpovím po obdržení

2c poštovní známky Pište o kata
'K- -

MAX KIIICIIMAN A

talarallaké sítod

774 776 W I3ih8t BouPd

tf) Chicago III

řri mu4 l fnii #tfki araai i ait
i ťtvn

lilhávst Jeteli po se
blaM iimč) vidy měl

Jnofri Je ti svůj sa

trv beto a obtvoti thvll

Na v nohy spoléhal
♦ t k tílytky dul
k ly koll jpmn po stopl
lotře ručnici hnal

Jednou ví ik ' c mIu inu nadběhl

my alivrftv slídivý i hlt
a t j'iiky střeVe stihla ho
r kraji U% mrt

j ť# amt ' '"
íiil

I roljeli jain aob v

ji ní m odtil Hllff pqitfnjm
a koné také v pl&t#cb A

ťm Uk jam r araiili byl (o uk

nt prxdkt vleptal # kftň

panu hrovakébo jiko avfíkt
al hrfl n to alil a krev

fifbo ntHkala proudem Nfmckf
rytíř Itn Ilit-mVre- r ho tak ne-irit-

ranil KiMý Jiný m lom
koni byl by daleko te aedla vylítř
a btt eb zfiatal — Ale pan Kolo-

vrat Zťhrovaký áak víte jak v

llruaelti do zdi vrálel rftatal v

dle jako přibitý — Claař vévodo
vé a viichní !ali velice"
"A un Nřmec?H

"I'n Ilanea Hiembcrger ten le

iel v píaku Ten nevydriel při
tom nárazu Koně pana Žtbrov-nkéli- o

nice ranil ale při tom nirazu

vyletěl ze aedla a ležel v pícku jak

iiroký tak dlouhý —

Panicové nu trnili radootí a a ni

mi i LiduSka

"A coi ly dédečku tya taky o

tom turnaji i4paHÍl!' vzpomněl ai

najednou V&clav

"Ano milý itynku zápasil a nutil

jaem xts a vřecluu llu sebral neboť

pamatoval jxem abych zjednal ce

hkému jménu cti a ne bany a smí

chu

A tak jnem a pomocí boží také v

nedle z&mUI a nad avým protivní
kera zvítězil Z toho měl pan Lev

nemalou radont a na přímluvu sa-

mého vévody Daského Alberta a to

ho paMovskébo biakupa panoval mě

cÍBař Fridrich za odměnu na rytíře
A tak jsem ni ua té cestě dobyl ry-

tířství a to na Němcích což mne

obzvláště těšilo

Z Hradce rityrského jeli jsme
dále do Cech a to nejprve do Ra
kous přen Nové Město za Vídní
Tam jsme proto zajeli poněvadž
tam právě meškala císařovna Eleo
nora manželka císaře Fridricha
To byla sestra krále portugalského
a od ní měl pan Lev na cesta listy
kteréž mu dobře posloužily ivláště
v zemi portugalské Nyní jí v vři

zoval pozdravení a vzkázání jejího
bratra krále portugalského a ode

vzdal jí listy i její vlasti

Všecko to ji velice těšilo vřeC

každému srdce po jazyce tvém a

dlouho so vyptávala pana Lva On

jí všecko vypravoval jak jsme se v

portugalské zemi měli jak ho bratr

její podaroval dvěma krásnými a

vzácnými koňmi otroky i opicí
Na její pozvání znstal tatu pan Lev

několik dnft mne pak poslal přes
Vídeň napřed do Čech abych J
Milosti králi oznámil že co nejdřív
přibude do Prahy
O milé děli ! Jak jsem chutě

vsedl na koně jak jsem ho do

rychlého běhu pobízel nemoha ae

dočekali té chvíle al bych opět
tanul na čeké pfldé a abych si

den nadejal a ušetřil neboť chvěl

jaem e uké doma tu na Meziholí
_

zasUviti Jel laem totiž do Prah v
9 é

pře Illatnou Oíi mni radostí

zakalily kdyi jsem uslyfel zase

všude po česka hovořiti Také !

hned jak jsem hranice přejel slezl

jsem koní a pokleknuv modlil

rdat
Ičtj tsoa BeJstarU a ccjlcpf

ltflťt f4llif #mm hitin f Mim Ml

kslarrli jrMu-t- i % r t a fimi I plli
rchU a JMA rlf '{ trntrniý
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Ilolrstlliluvy JiJ prv'tT4i ir
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HA ř!if hkl rwOInt a

ilCpIIj hlavy IlVřlfHtU J'af
vyli

fleermj píMX f ř ! f-- i

l3 Uťl ttlmllfnM ala ťiíltlfkj
jich J"t MJiim)

Žcmkó' nemoci ítepfavldalfi''
i k iH lir iM li- -
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Mil'" KitukU U J" ' m-- icn

úium kaMl ln fwma
kb V"H v l'U u%
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Wh (fllllřf Údí M'i)df Ob-kli-

Vrhni
ftfftrů ÍJk 't'U rfmtltm

taIM Suří liM by mII PUto pka
ckttitl

I iinrtoinfkjřt!ftf
hKrkíivky fMjr iiwmicí
tru -

frtrri Cmíikn t i Sít
3t to tk' j u'fý I- - k irotl iřef nfuMi

íhIu-Ii- uliini Kittitru

VÍ 1 f l"t tky fii tio)i'('i ti'}y ty

o neimx i koíuí a krení nlxímní

niUli} otvkllny Inuu' útrt'I jit

cháni h }i'i!f(t nu fru v tutci li klou
Lech kMti( li UK'ttrn(

na 50c Jct to nejlfpíf domácí jnar!n(

lieZllYKU llvinov obtítui kr

tt m'n( tánřt a Jiná nemoci ledvin

vyléčí jmtfi
íkrer&e HíUUl Uttein a jater tu $125

LrpSího proti tím nemotím nuU

připravili

Rány a bohíky KYff
Vnlny (Klřpninyvřcbafíolfíkylíojl
ftrrtrova ai"v ni runy a voiettt tu saa

Muřtatoosví-díil- a o víkycky knAdy J!

čímu

n_iinl letní cboleru1 koliku £alti

trrUJtlJl dccuí Ihle bolesti v Hla
vách a z&a':t střev í rychlo a úplul

Beterúi Uk proti ctioleřa d průjmu
ta 50 a 2óc Odsirafiujo bolesti pil mu
aíčním toku

I II zastaralou ziírpu a bolesti

JlUIÍiril) hlavy zlatím iilu žlouten
ku fluto íkvrny v obilí cil nadýmání iA- -

mté a mdloby ] nemoci }on h'H rftolnf
Hertrůt Zitotnl BnUám ti lít

Každá žena by mela tkuiml tohoto lrku

V„l# i iMi bolesti íalndku
K JlUlUf aezáživnoot

alaboaf l vrhnutí odatrafialo
tieverova iutuiWni futřká m $100 a SOc

Znamenitý tdlitil v štíří a po nemoc i

tfzu6 kožní vyrážky l liSelo
SYraD hojírychlo
Senmva MiuC proti tvrabu a vyralcniidm
za 50c

7((nni tmlavá slzící řorvend
iiUpai OCI zanícené oí l zhojí bray

txírerova tuiui irvtt m oř ta Zjů

Vypadávání Tlasft g
vyraženiny zamezí tam kde pomoc J't
mojfnA Seteríio MUtrl v!tit tu $tH)
Kdo chre m(U vlaný hebká a Jemaí

tomu ae odporučuU kriímiň vonící
íktervea poiruída na vbity ta tUc

Bolesti zubů
k) proti boleni tuh ta 2'c Kdo chra
mítl zuby řiu5 a bíh5 a pevné diUnů i li-

bou vfinf a dm aC i koupí tieverův prditM
na tuby ta 25c

fitrnntnn P- - loleU T Jednom
mftí křeó a revmatla-mn- i

i zápal avslft bolesti v pmoii a v zá
frh oilMirHnl tieeerom Jftrlitxl nňpUšť či

flutr ta 25c

Rozpraskané VŠtltťA
vyrážku no holení hojí Strerova růÍot4
masť ta í~c

ITtiíí U rychlá ajlmí onMraní 8
liUn OMH verůe niiUd k v tich ok ta
83 cento

Majetníky dobytka n?rHír4v Jlt hoJ1rl ttnlmnnt anammillé timaziol pro bnnA Hivrftv tw"tf přišle t 60
a25a aHweroru Kurlxiktror maC pro dobr-to- k

oa riiif a bolákr aa &gu

lAkf tyta Jaou na prMfJ rn rrnh otwho
drh kkjr K1# Uhoíoí nbcltnrl a n'iit tnm
poaflám j pWmo p epr-- u kIm oí fi'
nft ( rvtrHt IřkA ta 'W Ktr-i- 4 nu Ir
novrnlácfm dám aiuinA rtwwlr

ř"!'7 Zlm!n"-- kt jienrtr roviérin j--

aMf rok lanna IVní na ot]inávk
ifMiwwoikn napfi 'a kaiVm oťaiu

DafeaťiraMivl jt JinanoW F SEVERA

CEDAR RAPID3 IA

Ej)iUte irtroT ák

MUrnl Jr4aU Manííamřr HUa

iítsl ! k4 ita #irta t f
aiiíM 1mn t4 tf t --Ttl'aJar

f V - vl"4' tnli t t ttaall
— Vtť T # Hir-- t

f tt(t f t HritaTflřeřy Hlaa

t4hfii ťkf li i r a aa
tf4t a Xm --Tdfl f

f ! ♦' M# a - -

at-- rf Mina

f hU III f MImr

art kt a lH a iMI t#H f mt-U- t

rfiutMMat i 'l i na t:nalk f iatil Irl
ťt Maia tnu Si řil Miaa l'(a(k
Ví-l- a V alrt

( 0 IV t Klnneapnlls
4t-- 't a--kt kl-i- ii a4J f mM
tť4—4 t t t%l: laťatnlt ř iiaíra ftlf

txWin at t t élm! rral řwk a4 Mf

fM atioa a a

Il-- b V i Vts prse KUa

hfi art rl t a 1 11 a rkl K4Jll at-!--t

tt 4tU rtni tk mol Ujaatatl F I
ť tntk i a itfak X Pra#a

Mma

l TI f llafvfsrít Kláru

téfi4 art i t M" I "UH v miatH řťt
4a VatlipN tfftft ta)Mll: fraal
k fraH Minft Pr Halila a

klantk lartl riti'f

I Oaksmlof mI t llenfer (

aHré flin kt - arnkíia a ílrrV M
mMtň i aUia alt f- - ' Hi Markat

al íaa Irfit Ujmu I lflo-- r St —

iaa llfKa kalkorrU 1M MtrkatSI

7 Praze oaciúBrs Ca Nil!

Je nyní hnki lékárna

A 31 IV
(katoav !f#rnlk

má tam tm skbulě vSefímy byliny ko

Hnky všelijnké thé kapVy olejíěky
ilTávíčky prášky tirnsté náplastí
t a - k_ a f

nasiryj vouicKy piiuiKy rxraiza vse

w do lékárny patří PílpravuJI té
rozličné mazáni pro lidské neduhy
iéčebniny pro domácí zvířata a vět--

iím dílem trefím vždy nato pravé
Léků Severových a Jiných 1 1 patent-
ních mám též hojný výběr jakož i

barvy Štětce olej na barvení i na etrc-'-e

zkrátka víe co v lékárně mívají
Zvláště velkou zásobu mám všech vé

cí z kterých ae recepty připravují ať
Jsou jiz z Cech anebo od doktorů zdej-

ších Dlouholetý cvik mně dal mno-

hou zkušenost a ta přišla a přijde

mnohým krajanům vhoo — Zvláštní
starostlivost věnuje receptům

26) A MASINDA
##k ktt

VE WILBER NEB

Vtochnjr ria noUfakt Jamn arařané badoa

ia ralml aiikt úroky a sa rtltcidoi apUUv sa t
tOtiJa nakolik polabllrob (Ki)litajlclrb a ph'
tilaroleh apolnénoati blooholali ikolaaoal
lomto oboro Ealrpan) tááůt rjrfliaol obobod

lama avíř-ntU- o Kupa)t-l- l nab prodtrata
blaata aa m D4 1—

Nejlopší lékárna
V CRKTE NEB

jest lékárna

F NEDĚLY

Pravé čerstvé h čisté léky se pouze

orotlávají Hwepiy připravovány jwm
a důkladnou pečlivostí zkušeným lé

kárníkem !

Virehna ttk UHta )ou na tktadi

Ceny ro iieimrnř jíí

I)K J S LONíi

trdu)a laárai ad 11-- 11 b'dla dOoldaa ai

4 t di i edl

"Viděli jste
Kclipso?r

Vát aor 1

Onnlk 1
- ii ii _ i

Bjpob'a via vlai
fjaratll

Zdarma !

aial joa ! afa

ivMant la )a Jlat4l mfm-- k na llattnl a

Ifldlnl ebll Jak Uf byl v IrlB

KCLIPKK MF(i CttMPANV

Mldltiory ladlaaa

Vlrna lia lal hifJá mUí tt m ualaa
oa (itt-Zmi- Bu tm ida Jia fatU) UfTta


