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nách není k překonáníf

Jediná zkouška Vás o uravdivos

tohoto tvrzeni přesvědč ili rnusl' V

Kdokoliv z Vás co potřebujete }

výš uvedených odborft ať ludnotb
vě aneb spolfčuf obraťte se přinuť)
na nit u 1 ?( % 1 I it
" " "jiní min íw unpoKUjUUf
budete hned při první zakázce nel
úspora peněžní a spravedlivé )bslou
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v n!á fhvílt roidmýrhaU uhh
rlflitti abt ohfA rihsf t"- -

p(il ď fbtty ptn vyhloubený
k4mft a vráttli k ohni aby vy

břla řtijiíí uhlu

Jll Uhoí dns parhulhávata si

Jutniu lis p#čn# řtbí nmhU
dotatfk vynachválili její výbor- -

né i řiutí

f#é jtk stalo I b' iřííínínl
liNkho vznikl (dteft na ostrově?
Vh í dávnými čsy bylo na onom

místě bshntítl hojným rKUintv?m
pokrytí lShniit ponenáhln vj
schlo a rostlinstvo iht nulo zasta
vivši nesčetné zbytky 1'ovstala
raiclin I!uď vznikl oheA dlou

hým tlením látek rostlinných nebo

byla raSelína zanícen blrsksm při
některé bouří: ohřft víak nemohl

propuknout! an vzduch neměl pří-

stupu k dole ním vrstvám zaníce-

ným UaMina jen doutnala tlela
Makurna nepřemítala o nuvodu

ohně přisuzujíc jej buď Mongovi
neb Uohu křesťanskému za to ča-

sem pochopila Že zachová si blaho

larný živel Um dél čfm více bude
rlbáti o to aby raSeliniítě doutnalo

volněji Za tím účelem zasypávala
Každou novou trhlinu již vynořil
se proužek dýmr
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Výprava JelTriesora

V misii Svatého (íabriela blíže
města Los Angela bylo velmi Živo

Představený misie oteo (íonzales
dal vsem osadníkům po skončení
žní vystrojili slavnou hostiiiu aby
Jo odměnil za namáhaní a povzbu
díl ku práci nové

V ohradě kolem budovy misijní
m

postaveny Jsou hrubé stoly a na
nich plno chleba masa vína a ovo
ce Pravou stranu zaujali mužové
levou osadily ženy b dětmi Všichni
radostně pospíchali i chat ana na- - '
deila ustanovená chaíle a zasedli
chutě k hodom
Několik knčžídbáo to by všude

byl dostatek: také bystré oko Gon
zalovo všímá si každého stolu a ra

dostný čsměv pohrává důstojnému
kmetu aolern rtQv an pozoruje kte
rak osadníci a nevýslovnou rozkoší

pojídají co jim předloženo
J'o některé chvíli rozproudilo se

v

veselí mužové počali tančili
Pouze jediný setrval u nejzazsí

—

bo stolu a opíraje hlavu o dlaň po
blíže! zasmušile na veselící se Jav
Náble ucítil ruku na rameni a

kvapně se ohlédl
Za ním stál otec (íonzales
"Proč tak smuten Petře? Proč

neraduješ se radujícími?" dí
vlídně

Milý otče nejsem Již podle
toho bych křepčil Léta tíží moji

a

ftiavu a nohy — A potom jak
mohl bych se veselili věda že v

daleké vlasti strádají moje děti!
Toto pomyšlení mě sklátí v hrob" a

"NezoureJ Víš že Jsem
hotov k sebe větší oběti abya na
byl avýcb milých ale posud nebylo
lze nikdo ve nvatém Petře nerná
většího korábu aby mohl a ním od-

vážili so na cesto k ostrovu"
"Pak je Um ivěř roztrhá nebo

zhynou hladem" vzdychl mul
C

w

řpM j"ft kr4ik'Mi d dí t Z'"tI
)m ! n )iU i Mmtsřpyl ibi
dívali vslikof iwf VfHfi lm

posli MhMrtf fcpllá
ftavl siiilnofi č4tk li tybl" laní

mi"
Vtř hi4 tui známý Oilní

jnl dávno tl kř(f iřiim kll
n křísni a Kp%f tvi lil s tkli

f f'#itl oť f aby splnil slib h

přodlsřil
"í i tnm stits ♦ ti tt ulili"

s "N'sin4m ls'í
ho pI na l fílsj vyk'ri44 i iji'é
fikl fisjvl J'rn! i it b'i 'ř
fovstl tf' sb a pro s4
Zffřa týd44 d M'nt-řit- s

vy
řild4 kip Jána I omáí JHíři %

nibíjnsl m mým Jrnfrf i"i ď
lřň přivém lí i ostrov ob díii
Aby ti avěřií 'doroě4 mu o lft mti

dopis"
V odpověď objal nlra(ný otn

kolena př J(aven4ho a rrloval
J#ho řtiki
rříílí jíířo iitlo IVtř daleko

od ovlyj poshfhl ta posláním
ď Montrsyp Vrátil sn ta drt
dni s radostnou iřtfl l Jtíftn
přijal nabídnutí Ountalovo a —

tiel minu iý#n — připluje ku Mv

l'etrí o Jk taj vypraví se na ostrov

(i!ahat
Oten Oontales IVlr a několik

jiných osaln(k4 vypravilo s do
Hv Petra by tu vyřkali příi bod
bxli Petr byl roičilen nemohl

olajíti chvění Kocečné konečně
má býtl jfho nejvřelejií tulba
splněna
Třetího dne po jeho příchodu

skutečné vepiul do zátoky slušný
koráb Heaul" (racek) a kaidlán
JelTries vystoupil na pevninu kde
setrval přes noc aby přijal naučeni
otce Gonzala
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Iettlf cholera koliku l!u
ťTDJCllJ dcřní křeíe bolesti T itřc
TÍch tiánH itřey odlrnírychlodplQÍ

htttrut kk proti tholtn d projmu
a 60 2'c OiUtraRuje bolesti při m5

iíčntni toku
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Diaiaril) bUvyzUtoutflu iluutca- -
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oevcnna giaia vuuvtia ďi ta tůe

Vypadávání ylasft li xl™%

Tyraženlny zamezí tam kdo pomoc Jctnožná ikverůo liUUÍ tOui ta $100
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ROBINSONKA

()troanka ol lethl i t hloubi
lui i olala tfcí do n4ruř abr

" #

ji odřipkla do cbatr Nalizli t
hřťíoTinoo ala proj4l loď Kdy

nkjtna a ctivU ku trove
dení úmyslu? Kdo] to J!

lo Makuma nepřemHala o této
okolnosti: lest ifastna la mi AíiS

Jl jest jí po stril£ řiao{lky jste
roilejsl nei dříve
Hřhera léta neoblevila ie lil

spasná loď b tiepřisli ani lovci
Clun Jest opět vytalen a uložen v

ohradé zde bude odpočívali přes
zimu Dali Jífth ulito ho ostrá
vanka příittho roku k lovu a ke

kraufm vychfczkim
Zima rainula v lednolv&rné sa

motÉ Wz Vhí příhody lež by stila
za zmínku a takó příští li to jil
valné pokročilo při obvyklém za

mcstn&DÍ

Jsanita znala jil ostrov dosta
tečné ve prftvodu Msovu zvrou
bila jej téméř celý Makuma ne

zůstavila cd nemilé příhody dívky
bez dohledu nýbrž přirnžla Maca

by ji všude následoval VřdČla
2e pes nedopustí aby čilé dfté
stihla nehoda

Kdysi vrátila se Juanila Sečka

zdřsena a udýchána ty zvCstova'a
2e spatřila na ostrove oheň

Makuma právř rozvinovala maso
k sušeni
"Kde kde?" opula se kvauné
JJIte vyvedlo ošetřovatelku za

ohradu
_

a ukázalo imércm kde bylo- m

nt kolik balin
"Není možná!" žasne divoska

Tam nikdy cizinci nepřistávaií
Musím to vsak vypátrati Jak
írastna byla bych kdyby mi bylo
ue opét dosici obné!"
Přikázavii Juanití aby setrvala

v ohradí pokud se nevrátí olílila
e Makuma označeným smérem a

rozhlížela se pokorně na všechny
strany Nikde není neimenží

známky po nezvaných hostech a

přece — přece vvstubule dáli

Černý dým —

Divoska chvěle se touhou abv
rozluštila taiemslvf abv zmocnila
se drahocenného prostředku ke fří
pravS pokrmil Skrčila se a ulaií
se po čtyřech chvílemi zvelajfo
hlava Konečně přiblížila se k

dýmu m na sto krokĎ vyhlédla ze
křoví a — vyskočila jako Klená i

pádila k dýmu

Nespatřivši ta pranic neobyčej-
ného pochopila !e jí nehrozí ne-

bezpečí Ji] obchází místo při- -

FurCe
!

man jjj
Nortlinesterri liide A

HTa IU MIMNKAfOIJH

7 Praze Sete Cajiií
Je nyní česká lékánm

tkniear léktrnlk !lV

aiá tam na skladě všechny byliny ko 'i f
friky všelijaké tbé kapky oleiíěkv
A A I T in S

iidvicsy iriHsy miiHie napiaatě
(llastry) vodičky pilulky zkrátka vše
do do lékárny patří Připravuji té'
rorličné mazání pro lidské neduh
léčebnlny pro domácí zvířata a véU
lim dílem trefím adv na tn nrui
ku Heverovícha Jiných t z uslnni- -

nich mám tU hojný výběr Jakož
narvy aw tce olej na barvení I na atro-'- e

zkrátka vše co v lékárné mftraif
žvlášlé velkou zásobu mám všech vé
cí t kterých ne recepty připravují aC
Jsou jiz z Cech anet-- od doktoru zdej
ších Dlouholetí cvik rtma tul kra ni" IIV MSI S Si 117

iou zURetHt a ta nFUU a tmi- -
tniobýtii krajanim vImjo Ziáit
starostlivost věnuje receptftm
28-
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