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pták jeho! olk'ibaU
"K lyhyh teba hsmJb hylo hy

ml lt# smntřiřjl' pravíh

ntr iHleko tvlsko fH peVfitltř?

fWtry k vftli ni! 1 ob'toah jU

nenaleine míli by My pospUitl

tu otcem Ah řád ť nřínll--

r4da hy spíU la nfm nl s'řv h ť

mu ihřnt)j Mtkim h"jl
lim vf# Ie ostrovanům vi ly Jn
iblinli fhjí se I ly Hflo

4hli vyslyíenf nýhrl bel milosti

byli savleeni lam kam bf bv-th-

bylrt lih- - — a hro hf "

hlsdI a otfem

Vík dobrý ftten nedp ntř ay
tu tahyn-il- a příjJ JI vysvobodit

pfijlu ciiinr í avthli-1- 4 Ji P-t"-

popíl ttm chatě třobi konre

světa
K ly! rděla t% východ obl

ha sesfnapita Makuma stromu

Je lxmd!en a sUba Napojila ní

Mi o ol vřerejíí skrovní snldinj
leě není kIjrt ahy se ofclfleU

něliké t tnvě Nejprve dSuíno
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Mj fca ujita!! a ifjlcsll

ff íh'f" eťMpH miřst
HliPl rf'4Hl f ťxtrhoUn #id'Mia
Ufrh fMií'1 4ft a sem! pilu

M Ho a t t f I řf ff M tiÍMf po
hřvnijffuř Jrfir Mf ti'lif i

lloIrMlIilarr
t dMht itmMi vídi-k- !!

fi-- 1 pl1 f 'I '♦ ěVjf
a rtiř?'l 1 2rt

#i f frrtfíoll ř!f t 4 ř-

nrpll ) Mít HfMniitf Jsiř
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MÍV ti-N-J (imM !# !íf-- k

jirh J J fHjmJ ?

ŽcihH nrmofl Mlflfllr-lď-

Bih tf ipiť" t f 4it' h fvUfří f 4li

Mlf Knit4 #fk#fi ttrii'írh

%ll Vt-- tia
ilcviímtiMtiu „ ii it4

lt BtaM H U hj ttJW tohoto UA

Atí I JtnftMitWkf jř

Bkrkavky tořy t twruiH

frr&t rrřřI í II lís
Jet li také vť-- d JH J fjtl itíef tifmtř
a zalu'lctfimi kisru
tra i t1 th nanohott relir

ř4?ky svrsh krtls a v#tíi-a- y

nemoci kožní a kfvtí rl!fn(

nrCCC otekiiny bmt ůiMn
fh4ní (A™il Pft jTťiu v líiJcth klou-tc- h

kotili iolirnl
firtfr&t OťJ # Ooltharú t

t% 60a Jet to ]!{'{ domicl mi'n(
fifM k a kímPB motor f

KCZílVKU idfino obtíná t kr
tit4 mnířnC nánt Jíd4 nemoci letlrln

Lp((ho ]t'ku proti tra nemocím ihjIz

přlpraritL

Rány a boláky řié opary iPa

fenlnjr cwlřenlny vřely bnl% boláky boji
tírrerota JJtC ni rang a bultttitu t5a

Mwiř tito Oiřdííl m vžkycky knUf j!
chvílí

lotní choleru koliku Iulu

rrOjCDI tlcťní kíeře bolesti ritrv
vách tříoH ítíev odstraní rycblo úplni

ikttrňt Uk proti choltft d prtymv
sk 80 a 25c Odutrafiujo bolesti pil m5

ÍČnlm toku

it ftutaralou lácpa ft bolestí

Jl&iaril hlavy latou tilu žloutea

u Ilutí skvrny ▼ obllřr ]! nadýmáni ti
rató a mdloby I n'mod žen bití rflotaj

BererŮD Zimlni J}ali4ra ta 7ůe

iaždi žena by mřlarkubltl tohoto
bolesti ialndka

NCChUt K jíttlll zczá2ivnot a

laboií 1 vrhnatf odntrnfiuju
timtrom iiťidffnl h&řkd ta $100 a 606

Znamenitý sllitcl ▼ at ií 1 a po nemoci
rftznd koínl vyrážky 1 lifiale

8Vral) bojí rychle
íbterota Masf proti tvrabu a vyralmindm
zabOc

rwAn y bolavé Blzícf řervond a

Zapili OČI řanícená o( rhojl brajř
fyverova tlatd mast na oči ta tie

Vypadávání vlasů 11 £%°Z

vyraženlny Jtamezl tam kde pomoc )n
KxolnA Seterůt) ttUUl tlutil ta
Kdo cbro míil vliuy hebká a jumni

tomu Modporufujo kriíanft vonicí
Bererota pomáda na tťitg ta tSa

BoICStl ZUbft Tríní

kg prti boUrnt tubi ta 25c Kdo chrt
míli Rubv ííhu5 a bíbi a pevnď dibtnS I li-

bou v fint i5nt aCal koupí Severů priltk
na tub ta 25c

křfíft bolesti T Jodnom
DtrZCninU mímA kíeó a revmatla-mu- l

1 zdpal arilfi boleni I v pnou a v tá
dch odstraní Jšotereta Ilvííc i n4pLiC &

flattr ta 25c

Rozpraskané ll??u™™A
vyrážka po bolení boji Btterota růívtá
tna$t ta 25c

rycblo aJ!t5ontrnnf 8
Kuti OKa terůt ničitd kuřích ok ta
a ccnt&

íí k vinni kamm

a Mirítljif njlnnějlf k

proti t ho ftbám plfrnU es Ayřfly

Cherry 1'ec'oral V rahodiijeh pří- -j

alrí h co 'k pf"U krip'ihřdvěmii
I rliii plif til iimfiPi

7
v li A Vi7T)1 V A iJl -

(Jlfřřy Pertořal obí

A fovněho h Mlřw

T-- Worrí ké Ihpli-ts- k
1 '
V Vdivatdké Spol ?

Pt lřřbtiřg Va schvaluje Jej Jako

lěk proti pru lkěř'i nehheníbron
ehítí lř ílrvvrley té! dodává

VŠ rn dut h ivrím trif ím chorobou

hrdla o f oř'ic'ijí

AYER'S

Cherry Pcetorul
OadrM t sf!♦ tja4

b'ii firoty Mia a

ijtntr j:l3ití íli-lki- l

Praze Iwkw CbJbI
Je nyní feskA lěkáni

iknisr Uklrník

triá tam na skhwlě vi5ecnny byliny ko

ffnky všelijíiké thé kapky olejlčky

ifávičky priíky mastě tiáplíistě
'ibwtrvt vodířkv pilulky zkrátka vše

ío do lěkárny patří Píipravujl té1

rozličné mazání pro lidská neduhy

íéčebniny pro domácí zvířata a véť
lim dílem treřímMdy nato pravé

íkfl Beverovfcha jfných t z patent-- 1

nich mám též hojný výběr Jakož I

barvy Štětce olej na barvení 1 na strc--'e

zkrátka vše co v lékárně mívají
ZvláStě velkou zásobu mám všech vé

cl z kterých se recepty připravují af
Jhou již z Cech anebo od doktoru zdej-iíc- h

Dlouholetý cvik mně dal mno

hou zkušenost a ta přišla a přijdi
mnohým krajanům vhoa — Zvláštní

ataroatlivost věnuje receptům
2fl_) A MASINDA

Ml 'atrtmis

Nojlepší lékárna
V CRKTE NEB

jest lékárna

F NEDĚLY

Pravé čerstvé a čisté léky se pouze

orodávajl Itecepty připravovány Jsou

s důkladnou pečlivostí zkušeným lé-

kárníkem

Vitehna InktX Uiiva f$ou na škladi

Ceny eo nemírní ši

onam mwKwi
vyléťt j1tfi a rychlá

iieduliy žaludeční a Jatenií zastara-
lou zácpu nccluiř k Jídlu závratě
mdloliy iiiiilaríi bolesti Mary
žloutenku oAklivonC od žaludku

iwarVýteřný pro ženyjřJ
01trii akvmy s otillcj oatřžttja a

umlarajo Cena 76 rtft

Nit hkhM vftvSofh lékárnách

Ženské nenitn l

bílý tok vWhny nepravidelnosti
mřnírní oMÍAfl pted porodem

I po

porodu zvliiAiJř puk pH zmřně

života vyléčí vždy vytecny"

on-iSiJ- '1íiiihiij

Krásnt dva litografovmi obra-

ty představující leské vtlikány
- - " — - r ~ ' e f

lovi a veřejné mistnos ti jakoi i
pro rodiny máme nyni na shladí
Prodáváme je oba po $100 aneb

mi ěretnii k Půkraíu Zdbadu sa

doplatek soctů
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V l!Ji íftojf Kft mil
t vil (i vtalft

rtotikfj rohlíky
bUb llií hnfhntkf

íail bolf f!iř un t Uřfi

ilo vytopení pk4řt

ki) ii u vit4vtir
6í vo i kupovali

ROI3IN80NKA

? (tnutý tt(i'ktj tvt npuittnJ-- n mtr&

!){ka ho ri4liilov alt iotv
hlí llt !' ílvořd nikoííli Ilvé

lhavfcb tlt ttpíri i i rltr rt ní

"J# to liík iilfhla do ali-ji-é

l'í]t" fjf Maktim )j''koJpna a

(klikou udiiil rti kliki 1'otóm
ivtu-otJ- i '0 nrfciním aabo
fUto povolil pol jpjl nohou

tnctiM kamen ]Til paIj laracho
til ivutii % ihtitftl oivalo i v ol-pov-

klf pot4ol toUky i plcikot
křř ltl [folckaiiébo ptactva lr& ta

opit rialíl klťl t Maknrna

toapala dále
KorecnS do'řla ni výl'i}-t-

k]e v bomaci apalo nl kolik peli-kan-

1'řiiplltavít o k nim potichu

jako kočka přiklopila na p'4ky
koS podlolilt pod koi víko obr4-t- il

jej víko připjali lýkem V

koní nasul lomoz s křik nebo ko-

řist so probudila Makům vSak

uchopila tčikf koi a vrací ae ř

sk4ly do údolí k obydli
Zde cekalo ostrovanka nemilé
ř kvapeni Kdy! složila koá po-

dle špižírny & obtřžkala víko ka

měny aby ptactvo nemohlo přra
noo uniknout! ntb aby pes do koše
ae nedostal chysUla se na odpoci
nutí ale uastojte plocliý kirnen

j?ní tvořil střechu nad úkrytem
tiiiizcl

Makuma se ulekla Kam dél ae

kámen? Kdo ta byl za její ne-

přítomnosti? Komu překáží prostý
útulek nefiratué dívky? Pokud
Maku ix a ví jest jedinou lidskou

bytostí na ostrovř človék tedy ne-

mohl tnieiti její obydlí Zavinilo li

to některé cviře jest zajisté kámen
na blízku

Dívka jala ae pátrali Záhy ae

znala kdo spQscbil nehodu Stře-

cha probořila so do jámy po praví
rti kdo právě Maknma vykopala
chodbu Patrni byla vritva zemó

neaucí třžký kámen přlii slabá i

povolila pod ním Chodba jest za

sypána a kámen vřtí šikmo v já
mé jsou teiy oba otvory zitara

'

Poznavii nehodu klesla Makoma
na mysli
Sedí dloiho o shořeného obydlí

nevřdouo ai rady sni pomoci Te

prve kdyi shasínaly hvézdy pře
mohl ji spánek a zdřímla na trávě

podle věrného psa

IX

Hosti

Jak smutně Maknma usínala tak

smutné bylo I její probuzení
Když slunečný jas probral ji ku

vědomí spatřila zničený úkryt a

zalkala: "Zlí bohové mstí A

proí jen profit Ach posad jsem

jim neobětovala proto mě trestají
Jak ráda bych to níinila jak ráda

bych je namířila leě nemám tu

obětnicr ba nemám tu ani obr 5

O já ntítaitn4 co si počnu!"
Divoika byla by zajisté větlí

ě4st dne strávila v hoři a bědování

kdyby jí nebyl vyrušoval hladový

pes Znamenaje že velitelka nem4

se k tomu by rotí dala snídaní jal
ae vrčeti a jevil vfibeo nelibost
To konečné vzpamatovalo oatro--

jsdínýfrt přílefsm Vírii( l nl th-

stansl vřřsřt Ilitdtt (A lak lt4t!

po př4tlkn "Aíaí{' jako ilřtihdy
Mif val oteo svho pa Miií Mi{

pamatuj al UV

Alo Mí hřpnstottrhal ftěrnl
k ly} sni ftřté byli pMn#JM
Afikama polil tro'ht solního

mai poííla přsmftill jik hy s

itostala k poklvln jnl jít po-hřhs-

ft iJn jámf K'j lřív# po
kcolí s vy(4hnorit k4msrt hora

I Um ďle si hrii4l4 tím pař
řijl pof44v4 la tonlo cestou řiepo
UM ti f kAmn kls4 nfl 4 ulls
Iiotalnoli na dřm fiule ner4

jl(4 vtH
Tomu nutno sbr4níti al jik?

Vfa rtipalá Maktiml motilr4

my llnk Kýpe inova otvor na

Isvl síran jámy Al ho I# ( tvoř

dotatsk íiroký a hluboký Jro--

líkne s# Jím !o skrýl" k4msn po-

depiš silnými větvemi hf neklesl
olřissi svftj pokla l teprve potom
svedne atfechn a dola

Nehoda přiměla Mtknma k opa
trností razí rhodbu moohem sik

méjíl nel prvou aby ifttaí na

potřeba sílnějií vrstva která by ne-

povolila po! tíhou kamene

Nenadálé zsměln4n( zhatilo

úmysl Makomin aby sh4něla zAo-b- y

na zimo Uznává le nejdříve
nutno potarati se o bezpečné pří
střeší Podttd má dostatek potravy
v zásobě pracaje neúnavně na opra-

vě pouze pro voda dochází ke

blftkěma pramenu
Po sedmi dnech dokopala koneč

ně chodbu al ke dnu Teď bylo
nutno opatřili podpory Makuma

jala se po nich pátrali ale nikde

nenalezla vhodných trámefl Zau
až do dubového háje leó i tu po

valovaly se jen slabší větve jež

vítroderval
Dívka brala se tedy k východní

mu pobřeží kde někdy vídala na

plnírně kmen anebo část stromu
které sem odnesly vlny c pevniny
Stanuvši na keři na posledním

svahu aby si oddechla rozhlížela

se Makuma po okolí Náhle se za

chvěla a skrčila za křoví
K její sluchu dolehl z cista jasna

bMmavý zvuk JJyla-l- i to bouře?

Nikoli Makuma zná již tento

zvuk zaslechla jej ani cizinci ob-

jevili so na ostrově a odvezli vše-

cky rodié bratiy a sestry u veli

kém domě Je to rána z pusky
Dívka ztrnula Vracejí li se zas

nepřátelé aby i ji polapili? Upjatě
rozhlíží se křovím po břehu a —

běda! — skutečně tam znamená

tlupu muž& V jejich středu plá
oheň a na vlnách houpá se několik

ělunfi

V prvém okamžiku napadlo
Ma-ku- mu

by prchla a se skryla ale

když po chvíli znamenala že mu

žové n?mají se k tomu by zaSh do

nitra ostrova vytrvala na výšině a

bedlivě střehla každý jejich pohyb
Cizinci patrně připravovali si

oběd Po jídle ulehli na písek a

odpočívali delSí dobu Potom se

zablesklo ozval se druhý výstřel a

jako na povel povstalo mužstvo

chápalo se zbraní a jalo se zkou-mat- i

okolní skaliny
Co tu chtějí? V odpověď hou-

kaly pušky až do večera a v záři

ohně viděla ostrovanka ie cizinci

nakládali cosi dočlunň Pochopila
že lovili jakousi zvěř

Ani všichni lovci ulehli kolem

ohně soudila Makuma že nikdo

se neodváží po některou chvíli %

pobřeží Pospíšila tedy k sesuté

skrýši aby předhodila psovi potra-
vu a tase zmizela Pádila do báje
a vyšplhala ae na mohutný dub V

jeho husté koruně setrvá do jitra
To noo Makuma nespala jen po-

dřimovala a při tom bedlivě napí-

nala sluch by jí neušlo ni nejnepa-trnějšlh- o

zvuku Při každém prud-

ším zavanutí větra se vzchopila a

pátrala po okolí

ProS se skrývá proo nepospíšl k

fiiiní-ft- abv lim dala na levo ie— — — ~

j t t- -

ta strá lá samojediná? Nemá li

# přesvědčili Jnu H citifiri potid
na břehu

Zkiifiien pn řtrrl tlfll

k- - 1 MllfnM tí k tlnl nliváAÍ tlltll l f'™ '

tello 1H"II)I Ji bo řn(llh l l'l 4i"IS
I L

lf §w ri4Mn sni'i irwi prfci-
-

14 ktřřl U íťrtihflS lritiíS

l t +M s kWl - Vs otnwi ntil

M!Jm a I ! Mu
tn% i ll-- r f+jta: !' tf
Jm U )tp Kk pmti kulil sttil —

lhfHf n ks átm lákérsi (ioá-S-

Vraf Oi Otni Uhf j po tfíti linq 'i

3íapíi Spojetiyrli Slálli
Ná-těn- ná msos vvdiná druhou

l5iirliííton Jtt 3 stř(?víc široká a 4

dlouhá: ie i'ři[evněna na rámcích a

zfiftzoriiu) kaMý sta' okres tldlette
město a železnice Spoj Státa a dává

žádoucí a vhodné ponaučení jak v

domácnosti t tk v obchodě

Koupena byvíí ve velkěm množ-stvíst- ojí

Hurlington dráhu více nellí
15 cent ft jedna avšak po obdržtní
léhol obnosu v poštovních známkách

zille vám jednu Pište hned jelikož
táxoba není velkn

J FHANCIS

GP tt T A Burlington Koute

do27br Omaha Neb

HjTlilé vlaky do Chicaga

'Omaha&Chicago zvláštní rychlík'
na dráze Chicago tt Northwestern

vyjíždí denně z Omahy 545 od po
leilne přijížděje do Chicaga v 8 45

příštího rána "Northwestern vlak
6 řeii" vyjíždí z Omahy denně ve 4

hod odpoledne a přijíždí do Chicaga
v 8 15 pílSil ráno Oba vlaky jsou
co nejpohodlněji zařfzcnj obsahují
Wngnerovy a Pullmanovy spací vozy

j lelul vozy jakož i vozy pohovkové

Písárra k prodávání lístkft

OKO F WKST
32tfl 1401 Farnsui ul„ Omaha Neb

NA PRODEJ

nů min f pneic)

Úplni (tádo Stilr kont v!lnlr p W III

Iturireseni jtil i to BdTo drui v

Salina oki-mt- a

( hřebců k službám

6tyřt Kobyly a tři hříbata
Vlor-hnj- r 'I1 S ílllio plwiii Stilr a

vitilua dnbyl l cn Ul ltntut olí m la
Ut niiiimaf llrttklnír kúíi 1'aiCHiiilnl pul
DiaáTán l- -t dpbrřail inalol sa D)li)Sibo liMk-D- '

f kooí ÁOK-rl-

Vh rodá m a spUllíjr a umný
rairlm přlmiř-o- i Zda bmU přtl lluwl nahřU

jiatnkrevaf cb koul dalnko pod etna obchodní

kUJltol Wm BargMi opatll Ut Adrata oa

II Powara Wtlbi r Kth- aob Dlí" poduptiinilio

WGIItHTIXOH
T'tř WIMIKH NEB

Noiiííliol iiiíiri
lll lrpnl raknm nraillvnoatt rheiimaila-iiiimi- i

aitt-l- ) JukiiukDlI JiitKii n inoc( imíMI

(Hl4jti)l a ulrnv to Jit rndou
a má kiilliy i'otiM m II vrbojtio kníilou o

v U vjriHnl M nni m-u- l a rlnk iádnl
neliof tám II vrátím pod téru koti o jortiic--
Doliuillo-l- l spokojeni Vrliojll J'ii mnoho
K-- t oo m tMnif nn jo na Diorua uuira
nl ryhojlm I Adrtwa:

Mír AutWMinun T0 ílittri Wi

Prostředek staré pro děti!

——Hro dí-t-l lltnl r#tou tuhy-- - -

VMjrsBiuá dívktdítkám kdylllm p'ínsJ1
rtll rulijř 1'tHikojl dít iimiml IkiIpsI a dia-- n

po Min stnfknoii VyWíl vítrorou koliku
m Jt nJIMIra proalh-dkat- proti jprfijmu

řaiT1iřM1tttMT1fMMH!TTtřrW

f in Thř wtar
' II llir mrw pinrr l%wel lyaocs iiitno 4 escific s
rcALtfcoTua WESTERH SETJIER5
řtc!l a'l ahont tt ana wiil ba
m é'U 'TU t t Tm~f?n
► tH MU M4 rM "~ fcf- c- lil -

hatntuntuuuUiiUiiUUiiuuJ

Maietníky dobytka fi resort} oa

1 WAf f tl ~ I t lbů nmíTill 14
maxAnl pro kmA fpr& f prádle W
lAo Krrrtrru Kurtxikiror manť pro dobf

likf tjrto ! na prMl r rmh ňbohf
&rh ú ky Kde lAkoTýoti (ibohniJA nořil tmu

nory piAonn iwhii)nliim dím lnn4 ytiotr

kl'1 rok wlrMi í n oljwlnávkf
nutibýt MMnr nt'"l Na kaMám oialu a
Ba kall atbrl jMjmno
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