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ť!pino(f rf řlrnU l( KorU j"" " k film linu lei hluku bal okamlenf k hlav rdei

Mnoho podobných prípnilunejmenílho iahlflriut znamení

r"kX iMla j"'í bolelřni in ii leč- -

f4 j#)M t((ři( í
„A Je

Ulít Vll'Vt ') 11 lflliY'VfHMirrll Mil) U IAM ft(řr

Vledko al kmHČnA byU jef?i dra

nikdo ani nepromluvil tlm mén Na ro zaklepáni zlehka ot#-zavd-

a lodi byly apultíny vřelo v dveřích zjevila m

chAlky Vjfutoujiil Jaem po fibh laika v ířnýt h hdv4bnf t li Jilei h
nahoru Mellaita vne dívku a 061 JJI byly li fmtna nplak4ny
mulatka n4ldovaU M p]a'ím rukama mn př"i

iml ftpln tyléěena — Iwloa Wooin Hto klon ('al

' ťY'IUT1'I1 A UHV V NejmladM řnojn b eruiki irprbi y f k '#
Zkotilela joern ffinné vneho

dra Atigtit Koeniv llirnbur!
vílle Indián

VI' i )t VVílUT 'W "1'' !"" rtn4ííviot z iiM- -

Mfnt llini fnh přotřlkA neeltd pomáhti a Vilixh
'!řt Koentgi lívirtbuftkA kf by pomohly A týlo kupky V krátkostí mné

pomohly _ tiiřttln lyhe 3011

Vl'tflll'1 flTťlfVi lleí dobu trpla Jem fnm" I ítíerití lí
''"WUi HlilIMlll ViU jifm fnft(ui- - (M vílk a ko

řten ilř Aot?ota Ko'rtíia lltmbiirké kai kv ftilně mii !' ilv ~
Paní ('arolim Weie %1 Ht„
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Jediná m Česká úo?ážecf společnost v Americe
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é
mornf a lidrod rliudf nnul ve vii vlasti 0lfky oiíí tl 1'roiol piíte tiíiu ilejte
n4m Vai elileihiiivky a ptejte u Vali h o!n lnelnlkfi fo naem luk po
mftete 'Hmému iojefií a nad v latí Mnolnf noť 2orj(aiiltovan

Jlmlřif li Koho fetUei1a Jan Hiév4k niítopfrUcila
I) J řa'hel oklaliilk

l)r K JJirka a Jo 1 Vohorvk pri(vnl vyitor

Vyeliení a dlbe u k lotiliií v pímlrnfi Hpole'noil 2i V~''21 MadUori ul
V lianee Aut Koisla flM) r4p h ul Jj ř--
u l J Machala oemk ohrhodnlka a nottřn l'1 Kullertoii ae
u Jana HpévíSka v kanretiUi HU_fth avo tu b v hytu t ll ř íi 1H ul

ZAVODŇOVANÉ FARMY - $1000

Z tisíce farem v jlho-výchotlní- m Kansasu
o 100 akrech kaldá prodáváme obmezený poěet zaopatřených huhio-atatn- ou

a trvalou zavodnovacf aoiiHtavou doHtateěnou na 10 akru na kaidé
farmě Cena za kterou prodáváme tyto 160ti akrové farmy obnASí tolik
co by ulála noufliava zavodftovací a těch 10 akrA Neili koupíto farmu

prohlédněte ai tyto Zvláštní pod mink y pro osady
NavAtlvtu náa aneb nám dopÍMte pro podrobnosti

The Syndlcate LhikI nud Irripallon Corporallon
412 New Knglantl Life tíhig lít 1 and Wynndotte Hi KariHnn('ity M„

HTilfflin

"Opoidíli Jíl #" odpovlM
J Jpfi I mu 1(1 na oAokLta íitli h

kapitán

"Mpi hl kdybyehořTi ab

nebyl) přiili" odpovlM mulat

drným tvým hluern a hned a olA

mt lenítirmnl imiitl uvnitř beli

J44m byt jem tak unaven n

ztýr4n a viliky tnjj tn

byly tk otupeny in bylo ml Jidno
eo tm mnou a vftkol mn d'J
Kdy i jeni oetnul na palubí lo
d numohl Jeiil ul vftbffl přemf- -

Meti ( n i in a nebyl jem myllln-k- y

Hhopen Ilyl jem mei haníeky
přítomen (dtřadu avho tnatku a

kdyby ml byl nyní nikdo poručil

ahjcb nkočíl ď moře byl byt h l
tak meehanirky a bei dui učinit

ttei h4paje co % toho pojd ďdířé
ho čt zlíh Tak jem byl po pře
tálém na-ll- í lkém přern4b4nl
otupen ntrftnfn a l4b a tieiki
iu& enerj{í byla 4 čti úplň pod
lomen

V lakovém Hlavu jeme nalézal
k lyl ruka mulUova tMce dopalU
na mé rameno

'Mnoho Hlřítl do manleUtví a

na reálu" řekl pln jedovatého vý'
mč:hu Vytáhl nčaké papíry a

pravil: "Zde máte mé pr&kazy i

papíry lýkajM hm vaňl uholl Jenl
tu také závdavek pro první nakou

pení io ho týče zdejiího majetku
vaií ( holí buďte bez taroti Já
jej budu zatím npravovati SCt
nou cťHlu řekl % o-- l kvapil po
Mchftdkách do člunu a zmizel

Schftdky byly zae vytaženy loď

naio začala ho koHnati hnala ho na

ceatu

Zřízenou lodrí mé odvedl do při
pravené kajuty

Zde vrhl jnem ho na Iftžkn kde

pak propadl jnem Hlavu tupého
oraámeií a bezvědomí Začala
mnou lomcovali horečka

Když j ne in ne ze ntavu lobo pro
budil bylo již pozdi dopoledne
Ke Hvému nejvčtiímu udivení naiel

jnem ve hvó kajutě viecká avá za

vazadla h prádlem íatutvem i v Se

mi iibírkami jež jnem ai byl neohni
v prozatimném opatrování u konnu

la Tak i na to pomynlil hí tento

vňudypřítomný Mellazzo Zrak

mAj padl i na tobolku jež ležela

vedle mne na Hlolku Otevřel jxem

ji a vidčl že nalézá ho v ní obnoa

velmi značný složený ve vyHokých
bankovkách

Upravil jnem co možná rychle
toilletu a vkročil jnem do elegant
ních mÍHinoHlf kde nalézala ho do
Hti četná HpolečnoHt pánAv a dam

aamých to bčlochA VSichni pečo-

vali o to aby na lodi zařídili ho co

nejpohodlněji
Mé objevení ne mezi nimi vyvo-

lalo prazvláštní dojem Neuilo
mi že vňichni ai mne prohlížejí

patrným a až nápadným účaHten

Htvím

Několik ulov kapitánových roně

účaHtenntví to vyavěllilo
' "Mra Koezlova nebezpečně one-

mocněla" řekl mi kapitán Něko-

lik Htarřfch dam poptávalo ne mne
na její ulav což uvedlo mne do po-

chopitelných rozpakA Právě ve

chvíli té bylo podáváno nnldanf

Při pohledu na teplé jídlo probudil
ne ve mně zrovna divoký hlad —

za vňech těch pohledních příhod
nebyl jnem vAbeo vzal ničeho do

út a nyní veden fynickým pudem
nnedl jaem ke anMani a jedl téměř
hltavě Dám V Ht vulálilv I'o- -

A'U'm Koenii lliiriburbými kap

vfldku NVió ion Jílin (!
'
m

kapky — II I rnjHlMfdi i ÍTrMn

Orleant ni iiaitimorx 1M

('leveltu I O

AN IMPORTING CO

215- - 221 MA0ISOH UL

nitr tmi n i

Mifl"tiol loto rrtti-M- t ( V li

t jititio Oi 00l ( v Uel thi}
I ollitti' kot ( hf 4"liny ml

vMiee V ri Vťerliit li ]í %Ui)n a vyríttl
Al ilupomirl nalehl ne pjlvx iloto tUi
V rukou I WfllO fltfiMU ("Iirr tf tí tmi

kr)nřim n(i ve vlmii poin íliaii k Jíi ti

viariiinti jiriifiiyiu a onronn
na n4 raniaiulie #n nt Imi!iiI# je )

lacino

N-- Yorku iiiuiiliiirkii
do llmnlitirkij-

- clu N Vorktii

125 LaSalle St

nncAtío

ml l u

Iib hlaalt

la při íf hno na atMÍ alv h !

itIl#l ItioA nnl tmřnivl
nemoe' ktř4 má r fiof nA t

potřebí klidtl V hofPeiH a

kdyby poinal tnn bylo by ##

obavaii ro itHjhorilho MnU'ka

pUkala lomila mkarni a div před
mnou ňeMekU

l%Viupil Jm ilv#ř h zatřely
v i4rnku iarifi#itil klifi

otva I eoi lioodeiel liekolih

křokl otMv díř# a V leh

objevil n fřitloti(ý Htaril 1 4fi

MjittřÍT mne uklonil eu rn! r&

Ivořile h km mni a iř lta- -

vil mi jako odi( lkař

Ktfrttk Jtiumti ii'iU I''ijt t VI

Jitři O tom jak tni bftl tiťijleno
a vábenými lajitcl vydal jponkf
minUtr vilky n4lei(ij(i'( irividla:

IZiJ4IcAmi budil ponechán jejich

Htarý t dAntojnlkAm bu lil dán 11

lepil 'i 1'odh Jirh domárlbo zvyku

budil Mlltrnrtl inliech4n cot 'I

Vjlíduje-l- l toho počul buďtel po

koje čínokých vojákA lopeny anelm

buďuž jim dány "hibtei" ibetné

p4nve k ohřívání rufcou 4 Jak

kamna lak hibači buďtel zásobeny

palivem tak jako pro nae inuMvo

6 Zijatci bnrtel přidržováni Jen k

takovým pracím které dovedou

Nechať tedy dle nvých Hcbopnontl

perou vnřl čiHtí Hvčtnice ald 0

Kdyby některý s nich zemřel budil

pohřben na vojenském hřbitově (hi- -

kugun bočí) 7 Na hrob postaven
budiž kámen na předil mrané ne

jménem a liodnonií zennulého na

zídnl Htranó budiž udáno mÍHto

čaa jeho zajatí a den úmrtí R Co

zajatci s domova uřivezli budiž jim

pečlivé uachováno Jen přilil Spatné

kuny oděvu buďtel zahozeny

Kdyby zajatci měli zapotřebí pláSrA
buďtež jim dány odložené pláSiě na

Sich vojákA 10 Kdyby zajatí dA

Hloiníci zemřeli buďtrŽ rjohřbeui a

přiměřenými poctami podle hodnoali

— K tomu dlužno připojili rozmluvu

kterou měl iiiMpektor auntrnlnkého

vojnka anglický generál Vurrae v

Tokiu kdež ne na centě do luítta

Hvého určení Htavěl h jedním raně

ným zajatcem Číňan ten když ge

nerál navSiívil lazaret pravil: 'Jnme

velice ii i aul 1 nad takovým zpAxohem

janym ho h námi zakládá zejména

proto že jnine e domnívali že ii4h

dopravili do Tokia aby náa zabili

Jame dnen velice rádi že junio měli

proti Hobe jako nepřátely Japance

litujeme Japxnce Že ne munejí býti

nepřítelem tak Hiirovým jako jnou

naSi krajané" — O lasaretu praví

generál: "llyl Jnem co nejpřljeinnéj

překvapen když jein veSel do HÍně

n mocníce Viechny postele měly

aněhobllá proHtěradla U Žádaého

lože neecházely práSek na zuby a

kartáček Htravn tvořily rýe kuřa-tavejc-e

pivo mano zelenina ald

Mmo tabák a japannké víno "raki"

Hinřjf hí zajatci koupili vSe pokud
to dovolují lékařnké předpiny Za-

jatci byli nejrAinějilho povoláni
Hedláci kováři íovci nádennfet kupci
ald VělSina jich raněna byla do

zad tedy na útěku

Jnle-l- l íhti Jutě vJSdy neJSťaatnřjSÍ

I'o koupeli to řivot v?dy zdá řiti hodnéj-iíi-

Tomyilete na tu radoht l y 1 1 skrz

ft)W{ kaJdy" livotoí tUtroJ k ěinmMti

Jet m100Veil koHnkft a roatlin 15- -

kárn() by ríi tojko „(Mn Jmni

ttt uokoKO prolitaJ( Piřtes Dr

Peter Kahrney Chicago III

— —

SverAv Olei av Oottharda jeat

nejlepil domácf muánf proti re

ynatiama

——
Zim vurkih Tyf nt

KIy f MflUno runou obj
♦ 11 htlf Mm obou těVhto mufft

ťjaVKftf přoVZlA jítllíl byli oba
k aob riH přivá 4 1 i Zároveň

příh4MI iha íernoif rtíniil krá

řU plaěfel mulatka (ta jikmal
druhu tVi eoal nt vypvlilo
pll# Jako tirel nepořádné nahá

fiýih il8 hfl bytoal li LU l

řiiyalílm I to f ř t iif-- r jet
má— nevat Veliký petře
pruhovaný íat Jiký rioaívaJI lPf
noiky (hihml nejen juuvu n

známé l iakrývf I J'jf obWeJ
Mtárt Jk Ji lu ti pr4t

iioii íniiítif)'i ( H4 holila a ko

nejítU neUdilmi lovy: "Milán
kuM hýčkala Ji muhtki "zUté Jí
f4tko „4 j 114 ilirruiko!"

V chvíli té přiznám ae blubo
k4 a upřímná aoutral a Kloní i

m ti 9 zmocnila vAíi ubohému tomu
atvořenf které za mfto 'fířf
it blřliiřl)ti a npvílfihn mí'
lo m t4tl umulďiti lřtf tjlin-l-nřjžlli- o

kujHřlví jol dluiirfin
Nffbof íiíc Jiii'lio fH-- i ktlf řtvf
liehyl t'fi nfiať-- iiMjhřiitáliiřjif to

tiinilf jaké jfn ni uutink 'ři"lila
vit VMyf jttni 14 ani
kdo J U til Hi4 iifvřti Jk jncfn

lit Ealil't sni jo j í Ukt

Ni víak v tom ji! puriifil Mel

btta tiř!(liitkt) aly
ÚFinfk (í!fťhl mtr"li rotka

tu rottati! ap(r a lwl

Itjrin to Avattlinf Mintotiva K1 y í

doířtl řekl mi mulit: I olí A !

Zahřmřl ti'inřř utraíli vó to xlovo

V tom okamlcnl byla hrbu "'H-vat- i

h na jeho hlýnkajfcf ho oči a

na ivaly jež kfi'čoviti cukaly mu

ve tv4ři

Jk KKle)ial

Snad nikdo ve uvélo npod pilo-

val {ofitě avalehnl tunlouvu a pocity

takovými jak řitiil jHcrn v tom oka-rníen- f

k

Nyní přiíla na řadu nnvf-itt- ale

péro vypadlo ji % obvřjíol h ruky
AU muUt ho nhybl zdvihl péro

vctlaíil jí je int-z- i pruty a vedl ji
ruku
Kon'ín8 podepHil on nám a j

íté jeden nvčdek l'od íátkern

kterým byla zabalena t&f tnó ne-vint- y

ozýval ho hlHÍtý U% Akt

oddávacf byl u konce

Hyli předvedeni koně Hlellazzo

chopiv mm nrnyrilu zbavené nevfnty

vyikoíil na kftň uadiv ji podle
ne by Jk byl vvHazcn na koce dru

hého jehož uzdy chopil ne jezdec
třetí — OHtatnf kromě kněze a

úředníka nánledovali zdálo ne mi

najednou že přibývá jich každým

okamžikem kde ho vzali tu ho

vzali ala obklopuji d&h a ji jich

bezpočet —

Jeli jame dlouho Dále dile

ilo to be nejmcnňí přestávky nocí

lénem prérií kolem ONarnčlýuh

bud HlAlfl rychleji a rychleji ai

jeli jame ontrým kluHern

Konečné byli mt u cíle

Objevila ho nám Široká tmavá

voda U břehu byl uchj-Htan- člun

Když jme ho k némn přiblížili
zdvihlo ho v nřm ne kol i U mužA

kteří mulata i nán pozdravili I'a

trnř čekalitu na náit Teprvé nyní

jHem poznával že mulatka je a ná

mi také Nebyl jnem ji vidč! po

CCHtU

Do člunu VHtoupil Mellazzo má

žena mulatka a já OHtatnf za-

stali na břehu Venla uhodila do

vody rozdělila vlny a člun jako

íipka letči Io proudu kolem 'řehft

větiinou taleiměiiých 1'roud kte- -

t„„ tli rriiiřnvil nit tne- -

náhU víte více kaidým okamíe

olm byly břehy na obou atranách

vzdáleněji! vlny bijící o bok

prámu byly atále ailiiějif mocnějil
a bouřlivější
S prvním avltáním doatihli jem

příatavu
ltyla tu jediná loď

Na palub opření o zábradlí atáli

dva molové Kynuli nám I tito

patrni čekali n ná Třitlílili

20000 akrů pozemků

od #0 lo #700 iUv9

na 10 roků k splácení na 7 procent úroků

LepSí míato není k nalezení — Bohatá pftda Doni ryb ihUío a

ptactva vSebo druhu Vyjednáme jtidu lacino pakli ho od 4 do vj
najednou HÚěafltnf Chci en čeuhy mám jich už puknou ohhIii do

v lVree PiSut mi chcete li ao Hem na tyto pozemky podíval
Ziuíněných 20000 akrA otevřeno bude oHadnlkftni tuto zimu a

vSichni ji2 by hí přáli odehniti ne k prohlédnutí těchto pozinkA nei hť
mi dopíňou v této záležitonti a unpořádam okamžitě zvláštní výlet buď t
Omany neb jiných ntanio Nyní jest ca jiti

INSle okamžité na:

O O Wiillmiclor
IMheam XÍCIC!C5 Ntlltioil rVX

Pozemky tyto nalézají h v krámém ochlazujícím zálivu Trea l'ala-Í-

45 mil jihozápadně od ntauice 1'ierce

- Hambursko-Am- ei akciová paropl spol

Po pHndiMlfch exireaiiích nejrychlejSÍ Jízda přea mole za pět dní 21 hod

To parolodích expreaHiiích 118 (K) $iV0
Po pitrolodích pravidelných f IflMi f'kJM)
Po parolodích Un'or Unie $i!)Oo
Po parolodích lultimorské linie tlfl00 fjt no

Ohledně přeplavu hlaute ne u

'kládaly mn za člověka bez ardcen kre flMjm Dra Petra IlOHOKO

a bea citu Mladá choř má byla odehere kaJlou akvruu neciMoty z krve
( J[AMBURG-AM- E RICAN LINE

9

37 Hroadway
V KW YOHK

"orální tttAomj
tMnMtl

(těíce nemocna a j ne na nt ani ne- -

pálíval a měl jaem — alenpon před
nimi — amjal pouze pro avAJ žalu- -

dek Ctihodné ty dámy měly tedy

jprávoinlti mne ta člověka napro- -

ato necitelného
Vata! Jaem a přikročil jaem k!

kajut tvé choti

Viecbna krev boala mi ? tom

IVA IIOMI01AltI2
Jfdlnj fťký rolnirkj raMojih ve Hp Málťfli TředpUlné $1 rWiiA

I)0 ťfh

II


