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AI psa iifwiřil s na Makimii I

tiesMhé množství ptaitva j I

dl'i na skály ahy tn ifrátllo ht
řioti hodinku při sdílení dennídi

pMho l a potom vybledli ókřjt le
tititsderh

JtkmllM vlak přiblížila st Maka

mi uneslo sr lisjřio i hejnem a

pronikaví křiřínew roitltto (Mfo
v suk a malí le t dne neliš pti-t-

o

íhtfitl} pokní se o to v noel

kdy jot pfthřlžefti v sen

Toovtero bylo spojeno s veli-

kým nebelpeěírfl netrof i II svitli
deftňlho jest obtflňo sUiali střml

ny Jak sna-tn- by mohla v (ml
noění skťtniftoMtl ďi nl které ti

i hfl není vyváintití Ne!

ato iikoln st Makumu #ifstřll aj

ři fejMÍUfw ňplnku vy lili se

psm na odvážnou pouř
M'fo roiMval Meoi ikt po

liihé křijínl tak podivní Ie dlvr

přípidiío jkn by byla n Jíním
fieinánilrn svitl Míla sto thwil
s vrátili f vísk pes jevil kli I

npokojila tm a dolla lratnl al ke

skalám jel lemují severní pobřeží
V tom stinní pes a tavrěel

llostnl
Velíti lka poi hopili f vltří

nepřítele Je li to pes n

bojí se ho divoika ana má ihraft

oltřp kterým dovede tahnati lei
mu je lí to vlak Jiný dravec nutno
míli se na pozor
Zatím pes přibelhal se k černi

sluji a jal se vrčeli a funěli
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J# nyní rVsxa llklrna

A ilIASINDA
ikitf U44řm

má tam na skladě vlefirny byliny ko

línky vMljukl tbl kapky olejlěky

Ifávlčky prá(ky masti náplast
(flaatry) vinllky pilulky zkrátka vl
CO do llkárny palM Připravuji té4

rozličné mátání pro lidské neduhy
léčebi lny pro domácí zvířata a vit-il-m

dílem trefím vždy nato pravé
Lékft rteverovýcha Jiných t ( patnl-níc- h

mám té i hojný výběr jakož I

barvy Itětce olej na barvení 1 na atro-'-e

zkrátka víe co v llkárnl mívají
Zvláště velkou záaobu tnám všech vé

cí i kterých se recepty připravují af
jsou jii z í'c! anebo ol doktora zdej-ííc- li

Dlouholetý cvik mně dal mno-

hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajaridm vboa — Zvláštní
starostlivost věnuje receptům
26) A MASINDA

Nojlopší lékárna

V CRKTE NEB

jest lékiirna

F NEDĚLY

í'ravé čerstvé a čisté léky ae pouze

irodávajf Itecepty připravovány Jsou

s dokladnou pečlivostí zkušeným lé-

kárníkem

Víeehna iíikd Ulitu jtou na ikladi

Ceny ro nemlrněši

Proxířodck Ntaró eli&vy prodMIl
XCra "?Tlnjl4r4i

SOOTHIKO - STRUP
l'ro J'tl Jimi routou suby— ——

Viilv an t4 it4vu IIL4 Lllil tsi H Jt [ ft St ll

ní po ín in MtitMc iv mi VyWI vfitrovou koliku
A Jt noj Ipirn nHtřHtkeiii proti průlinuit ~ li i iJiL — ~ ~ n'rtt7 immm amwasafc-- - j #lt(Ueva4T

ÍXETO YOU WANT A FARM

'T LQ IN THE WEST ~

ř llir ni-- niintr lniirl br Ihe
MOCK in4 no 4 escirie n "- -

WESTERM SETTlEftt
till Sil shnitt 11 na wlll b 4nt FHEEÍ

4HTIAM mí Tlt1 m4 rwMH 1r cwn iiu4 4 imIi mimmI i wr ui +
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orro iczla
Ixikludnh
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Aby molt H fiý r

lidi t ofnl fintím
J ho lřK

fif n 4 1 1 1ti krotím

IVmN li 11 otM
tramy f 4m t ktunf
rhf)l tř tfftťhnu

♦ idřlifi hílfn ltí

KODINBQNKA

fíhoilj i optiUittém minuti

i U4 it r i iMrtfi

VÍN

ř(rNlk
Ani m tfj#n jU opil divoUa

ku polřcll hj lotili tjby i ubírala
Ilt( pjť Hj(tí n bUntt
l4ťiď ohfiXhi VjUboraU fb'i l
tyliu a! byl kol tit(if)

V lal: n ot řorti olJ#lli
trn4 Maknma oJIoliU
uli(i a ihltiKU a na akvrnu tl
rjtMii # vltiila Co to? Í li

to pták jí tfinný mrak vřít(d
bouři?

Dlvkř incbaU lovaf Jřl ta
i4toky a kvapné aUti iiríkroa ak4

lu Trprv nahoře alanula na kraji
mohutné idi a akrjrla jnoua i% hal

vaoern upírá oko nt poilívný ij-- v

Náhlv ne uclivřla a e rtu aplvuula
Jíalova: "Dftm!" i'omala kor4b
"Snad pluie tem anaJ přijdou
opřt tl( lidé Mongo chraň mne!

Nedopunf áhy rooe polapili PuSli

na nd vichr bouři obeft!" volá
dívka chvřjlo ae aracbtm "Kam
ae ukryji iatavMi to tu veliký
Jftra? — Zde tflKtaou! Sem nikdo

nevystoupí tde mno nikdo nena
leaoe!"

BkrcivŠi ae ta balvan aUdovala
Makuma bedlivě kaídý obrat korá
b i jrn! plul c jibu Po delll dobi

vyhnila ne jejl tvář

"Mongo mne vylyS#d" lepce
radostné "dtlm pluje dál"
Koráb ftkuleuně ubíral te přímo

k aevera nepovšimnuv si nepatr-
ného ostrůvku ale Makuma již ne

mřla na břehu stání Sebravši ko-ři- r

udice i ožtfp vrátila se ke

skrysi JeStfi vřak nespatřila a vý

fiiny ierud místo jel otnaóovalo

spáleniště bifle nČbol se osadila

když doUklo se její sluchu stostné

vytí a bolestné ivuky jež roilébaly
se po lichém ostrově

Makuma bei dechu stane Co se

dřje? Odkud vyauívají ivuky?
Dívka spéje po hlase spěje přímo
ku svímu obydlí

Podívaná jež se jí tn tjevila na-

plnila Makumu gvlástní odvahou

jaké by nikdo v dívce nehledal
Kolem její aánobárny shromáždil
se tátup divokých psfl jimiž jest
GaUrtbat bohot Dravci vyieni-ctal- i

koři#l shlukli se k ní a na-

máhají se aby ji uchvátili leo

mei sídivjmi divoch Ite spatřili
i nřkolik nažloutlých kteří patrné
pochodí i jiné odrůdy ao hrubou
srstí a výškou rovnají se ostatním
A tito nečetní psi barvy žlutavé
brání se toufale tetáky i drápy m

nepřátelům již snaží se ne-

milé druhy tahnati Již dva válejí
s pronikavě kňučíce boUstí jakou
spftsobují iiiříví nepřátelé ostrými
auby
Není nejmenií pochybnosti že

oba podlehnou přesile a potom
potom běda i ostatním" žluCakĎro!
Kež ti postřehli nebespeěí dali %e

do bého tflsuvivie tbabéle své

bratry ve drápech krutých aokd

Zuřivý Střkot iedivýcb & protátí
je dokud nezmizeli a dohledá

byla by JUtl odpykala la srnUlosl

klyby tn jí nabylo podřilo
Uftftfill llp dii otí#f tlamy
dravcovy Pes ftf)l akoi
dal a na Atek

Makuma h dála a Mj ot-p-

f přtd v právo f Ikvoj rány
(sitlny nebo dravtd kňuřfn

utpijí Dívka vrhá ta nimi k

mtny jel Jim rovnlf aejsmi pří
Jemný a po chvíli nmdioti diví
psové ispHii pl hé povahy a í

řinoi( sihlfpií t ÍKJiltl pratilnf
namáhali s aby uniklí alJelen
sotta Mavn ie las a drahý má no
lm pftli
Mikům Jim přdlolíla třoh

potravy jil jtll s psi ktíjf po
Mflovatl H itva JI potřeli
koval pes ilornsnott nohou k dl
♦ oice která latím usedla} pochopil
ItjiMé I Itlil liehrotf nebelpefif
Makuma psa pohladila a his divo d

to snesl snil by byl inbl) vycenil
ano lehl u Jjí nohou s'ál# kfmíe
bolesti
Mskumii tupadlo by psovi vy

Ulila ránu a stáhl poranlrmu no
lm nemilí vlak vhodné látky

neroimjsb la se dlotiho veVhé
sukně utrhla pásku na dva prsty
iirokoii a ovinuli jí ilomenmi nohu
Pes nepokojně sledoval každý

její poh)b ale snel bolest kterou

p&sobito stálení bei pohnutí
Aby nehledal tnlkt-lh- lože na

nesla Makuma trávy rocestřela ji
blíže své skrýí a uložila na ni

psa Ale se druhým psem nepoří-
dila ao snížila se i jemu pomoci
Nestrpěl ji ani na Mlíku a krví na
běhlé oči broiebně upíraly se na

nepovolanou ošetřovatelku Neiby-I- n

než i&staviti psa osudu

Když tiaiejtří vystoupila Maku

ma t ukrytu by opět psy nakrmila
seinala Že těžce raněný rmiu-- l

Teprvé později nalezla jej opodál
mrtvého Za to povolněji! oSetřo-vane- o

neměl se k útěku: hověl si

posud na trávě a dával na jevo ra

dost an spatřit Makumu a po-

travu

"Co poónu ae pněm?" napadlo
divoíku "Doma t&stati nemohu a

odejdu-l- i prchne Těíilo by mne

kdyby skrotl a byl mi společníkem
měla bych také ochrance před
ostatní zvěří ale Jak jej udrželi?"
ISyla by jej ráda přivázala na tn

dobu pokud se nevrátí neměla
víak motouzu Ostatně motooz by
sotva prospěl neboř by jej divý
pe snadno překousl Nezbylo
než zfistaviti zvířeti volnost Na
rozebodoé pohladila Makuma psa a

podotkla: "Zastaň zde bude mi

vesele i Přinesu ti něco na zub!"
Chce odebrali ae k vodě aby opa-
třila chorému společníku pečínku
některého ptáka

H oštěpem a kosem vydala se
Makuma na lov Již uíla as p&l

hodiny cesty když zaslechla podiv-
né akuhrání Ohlédla ae a k ne-

malému překvapení zřela — psa
an namáhavě skáče za ní o třech
nohá-- opatrně zvedaje raoěnon

aby o ni nezavadil
"Pes jde za mnou!" zaradovala

se divoika "Již neuprchne!"
Doíedii ke skalistému výběžku

osadila psa na ópatí vědoun že by
nemohl za ní náboru a stoupala do

výšin Podařilo ae jí vyhledali
hafzdo v němž hověli ai dva mladí

pelikáni ptáci obětováni Jsou cho-

rému psovi jenž projevoval svůj
vděk lízáním ruky
Mimo četné pelikány sídlili na

ostrově rackové a skřivaui Prví
osadili pobřeží kde v četných hej-

nech sedali na stěny skalní v jichž
děrách a výstupcích upravili si
boízda Skřivani dali přednost
nitru ostrova zejména travnatým
údolím

An zdařil ae první pokus umí- -

Hua iikiumi jo mimo rýny a
I želvy bude lanati 1 ntákv ahv roic —
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eiň přlcť!' hf-rfinf- f h odíraní Mhy
t(rríi II ti ti ř !"' y' mt

řalU" Km o řei-kn- b hftrtMÍtk
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Skrkavky 11 temnici
Uh vypudí

fiffrůt Crftoťtl II 54
JřiitoIdlKÍ T)'tin 'rotI iNvofmo
f nlmloiiiuiti hutiini

itunoWm nrltr jř
1 rCUyj řáhy iml kríirs vtl
djt uemwí k?a( n krní líriiní

BrrrU KrftMiUl t l $100
Jile-1- 1 Milo nnnťnt tnnlíirnyslut cclia!l
k "íjiall uAlfrJto toliolu leku

r rcvnintlunsn micltd Jiimnř

jifCCC) ou-klin- l)ou!' ÚMřrlo

bitn{ft biU'tl nu jtiioii ▼ tXdccb klou-

bech kott((holi(rn(

ia SOo Jit lo n j í doiuiit' rnaz lol
kámen tnoov

JÍCZaVKU írdvinoyy obtdnd kr

tt? nifoní íiSnřt a Jiní namoci tcdvla

yU'čí Jintd
Bnerůn SUM Udcin a jater i í ř5
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Itány a boláky í
Wnlny txlrenlnyTrodjbni%bo1ákyboJI
Seterota M"r na raný a boUttita tStt

Msf tuto ovWčll 80 vikycky každý J!

cbvíll

n it lolnf choleru' koliku lnx
l rUJCUlj defuí křefo boleall V ttřu
rách a tán it stíev odttrant tychle a típloi

Sevtrue Uk proti etoUře d přijmu
tu W)r2"o Odxiniňuja bolcotl pil m3
iinítn toku

r i _] i fastaralou íárpti a bolcsU

iHuIUriI} hlavy zlatou žílu žloutuu-- u

řlutd íkvroy v obllřojl nadv(ratn( ti- -

ratů a mdloby i ť l íea létí výtečný
Hcrrrůo Ziratnl IhtUám ta 7Se

itlii žena by mMarkuttitl tohoto KTca

NechuCk Jídlu SKr0
UbosC I vrbnutt odstraflujti
nrrora iitutlenl futřki ta $100 aSOe
Znamonll Rtlitol vgtíií a po ticmocl

Seterota Mart' proti ttraba a tyraSmindm
ta&Oc
r f i tiolavd Blzíff ?rvond a

AlipiU 0C1 zanlcenáoťl řbojl byBererota tlatd matna oti ta Síe

Vypaddviinf vlasft Jf JÍ▼yraíenlny íamezí tam kdo pomoc jest
Oiond ífeMTŮ© tltitri ttaml ta $l0
Kdo cli co míli vlíiny bohká a Jumai

tomu so odponiitijn knísnfl voníd
Set erotit pomáda na thig ta tSo

Bolesti zubft 7?íii!Sí4
jf prť iícnř fu4 c4 2íc Kdo chre
míli stihy řit5 a b(14 a pvná li-

bou y fini list af si koupf tímerůtpráitA
M tvig ta

2-'-c

MrZeil lnu mtm křoS a rormatlr
tnus 1 riípul ti1& bolfnil v praou aTrí
dec h txlttiraní Ikterova JMM mipltuť Či

fUiětr ta 25c

Rozpraskané BřMÍJSiía
▼yr4íka po bolení hojí Beterota růhni
inait ta

trxf rycbl aJInSooHtranf JS

KUri OKU erd nc'ioí AuřcA ta
i5 centft

Maletníky dobytka gWjír Jl"tí hojlul llnlminl nmnl(4 ti
Biiwial pro ! Hrrríi btt prUk W
a ro a tWeroru KrtlTo"mf pro doby-
tek na ru a ttoiUtf aa eow

likr tyto Jkom na prMH t voh ottoho
4neb Irkjr K Jfl tkvulibo)iott tn-n- l turn

prf láid Jo pHmo po ezprVMii Kilo 1610
mA l vjrtirull kki KOo Kirrvn4 mkflr
nnrypltoíin OtwtKMlnlkftin dárri aluiné f lnuty

kaM# rnk lrni Fini n oiJruiníVkf
oiuni tMtáijr nupřM Na kaiddm ottalu
na idé-i- vi tutjnmno

W F SEVERA

CEDAR RAPID3 IA

Klajte Hertnrj ékj

Mi-Hrl- c Illtler
{ !% I i li 4 í 4 uh ďilii iniiiirm i) -

I h illel) litin lilitl f mílii
lllil l i l til tkli ( Irli Ihllrn i

i''ii rlitli4f jr ( ii'ii iVh u-- ut i r t

M 1 MHU ll#lil řl J l lfi l i

l' r rjr bUKM-- J r l-i
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krB klMi tutlarll 4ytřmt unI fiť
liřt I tuklsrl II h"r'kr I'ritKlilliUr
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ffnodmMi a Oo tikáralkl ? Ooiid II)

Mflpa SpojcnchLStAtft
Nástěnná mapa vydaná dráhou

liurlington jest 3 střevíce iiroká a 4

dlouhá je připevněna na rámcích a

znázorňuje každý stát okres důležité
město a železnice Spoj Státu a dává
žádoucí a vhodné ponaučení jak v

domácnosti tak v obchodě ajsat
Koupena byvši ve velkém množ-

ství stoji Burlington dráhu více nežli
15 centu jedna avšak po obdržení
téhož obnosu v poštovních známkách
zašle vám jedna Pište hned jelikož
zásoba není velká

J FKANCIS

(JP & TA Burlington Koute
do27br Omaha Neb

Kychlč vlnky do Chicaga

'Omaba&Chicago zvláštní rychlík
na dráze Chicago Je NorthweHterii

vyjíždí denně a Omahy 545 od po
ledne přijížděje do Chicaga v 8 45

příštího rána "Northwestern vlak
6 šest" vyjíždí a Omahy denně ve 4

hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 pííštl ráno Oba vlaky jsou
oo nejpohodlněji zařtzenj obsahují
Wsgnerovy a Pullmanovy spací vozy
jídelní vozy jakož i vozy pohovkové
Písárra k prodávání lístka

OKO P WEST
32tf) 1401 Farním ul Omaha Neb

Severovy prášky proti bolestem

hlavy pomohou vždy Mějte je po
rue

OHla I VOPtčIA

přrdMSft

ČESKA PIVOVARNICKÁ SP0L1

Jediný to ryze
ři-ak- ý pivjvar v Chicago nabízí ctěným krajanům a zejména f

pp hostinským ve Spojených Státech ve velkém f

FRJÍL"rÉ3 : ŮESKÉ : JPTVO
VTalataá

z cbmrlc a ccilcllio slaďo tlcrfi jest scjzďrarčilí a nejlcptí t trta
Kdo Jh pi!e jednou chce je píli stále a žádné Jiné mu více nechutná

Laskavé objednávky své adresujte:

otmvcvf Wtvyi Co crt C-ci-

množila zásoby na zimu Za tím
účelem docházela často k moři a
alídila po akatácb ale kromě něko-neohrožen- ou

lika mláďat nemohla oloviti niče- -

_lMakuma rázem pochopila oč
běží Nenadálá návitěva sice ji
překvapila ala nezalekla ač aná

a Žravoat divýeb le- -

lem Dala se do křiko abr nsv za — Uvt VAttv t„ WvttMiow www S v w mm vruiiji Hulá

1


