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lib i jJ obtlul Vruhki
lyla tífiki jikoby pr?ntifn
ví Iřh co tfiá dělati ni 1 Jtoííti

liriy lak ipimatovata a t

íll ! Stlřébri rychliřx aby jí In

jrítA ťiit"krat o lptitit I s

IflohU llflft 1 ďit přrlllá
blt ftlr n ♦ prý to Jcatlj prý

ji pr ir H bude prý na dobro tk
lr-o-i Pr 'U tsk (tritrA a ttk
řdečř# fo stfý rjcritář t%9

obriHil a slíbil i bud jeid i

tnt"krát tnlcřli al jpfi }r tou

výjimkou kdyl mu livá žena poví
kt ruti nejvíce al posu l tkrrdila a

líbí Ir mu vícekráte Jíl íkodíti
tiebiid Vernnka s zamlčela a m

chvíli prosila rychtáře aby nfco
takového tu ní nežádal' !e je to

velikým tajemstvím Ale rychtář
neslevil a k ly! s Vernnka jeSlř
zdráhala řekl jí že jí udá v Be-

chyni na zámku že přijde na útrp
ní právo že bude mučena a pak

jako viecky jiné čarodějnic —

upálena To účinkovalo na Ve

runku Doznala Že vSecko co iná

pochází z velkého dvora Htaftkov- -

ského u Milevska tomu že udělala
a že mu už více Škodili nebude

když jí to rychtář odpustí a ji ne

prozradí

Starý Dobiáš podal jí ruku že

bude mlčeli ale nařídil jí aby su

už dala na pokání a nikdy více li

dem nedělala

Verunka vrátila se domft a rych
tář šel k Milevsku Když tam do

sel sešel se náhodou se šafářem ze

Staňkova dvora Tázal se ho

schválně jak se mu vede jaká je
u nich úrida a co nového jak to

obyčejně bývá když se známý se

známým po delším čase opět jed
nou sejde
"Ale spatně" odpověděl šafář

"tak se mi ještě nikdy co jsem ša

fařern dvotským nevedlo Bídu

vyženu a nouze se dere dveřmi

Krávy nic uedajl hubnou žena na
říká že nemá co by panu správci
odvedla pan správeo zase hubuje a
hrozí že si vezme jiného šafáře

když to nepojde lépe A tak kupu
jeme mléko máslo i tvaroh a dosa-

zujeme pomaličku a pomaličku až

dosadíme co jsme si zahospodařili
a poiom — vezmu nai a mošnu a

půjdeme světem Ano ano tak je
to teď v našem dvoře"
Dobiáš se usmál

"Nu počkejte" řekl "už to déle
trvati nebude co nejdříve se to
změní Vzpomeňte si na mne"

"Dejž to nebeský Pán Bfth však
už to není k vydržení" doložil
iafář
Asi za rněsfo vzkázal šafář po

zvláštním poslu rychtáři že se u

nich od té doby co spolu posledně
byli vSecko změnilo krávy že dojí
dost a dost a že Jsou Jako špalky
Stále prý na rychtáře vzpomíná
jak dobře mu prorokoval

Kychtář se smál kdyl to slyšel
ale mlčel Teprve později když
Verunka náhle zemřela sdělil vše

cko soused fitn a sousedkám rataj-ský-

a ty zase svým dětem a vnu-

kům a tak se ta pověst až po dnes
v Ratajích udržela

Každá rodina ve Spojených Stá
tech ff že Severů v Balsáta ptoti
plí ní neduhy jest nejleplím 'pro
etiedkera proti kašli
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h'byt ieit ÍVlI přtA ifrl bUrVibjt

iittf j(i Kili #tf)iffl antl lujl
i tk do 'Iru prTofribivtirt a po

r(ivuli aby dottialy l ie4tv a li-

st ly dimtkř4líckí nevsily k slibu
tanému dlí Niopnk aby pro nyniu!
Iiv vící miMí omluvu klaiímu opít
jako o vin biu leU dřlvějil a sva
íiiií vinu na ntmsku m ny K lo jrt
chopen funí afiglirkbo a Ltfdá

pouíení o Matce měny vm vlecl
směrech tomu odporoučíme capi

Sotind ťiirrptif jr
Týl vychází v seSite h knihového

formátu poloiněíítiě a každý sr-í-

o1shuje ďlkové poji-rhjá- o neste
rém a přelmřtfl k mém se vetahujf
cím Vf druhém ročníku vvAlv ná

sleliijfcl spisy:
Xntionnl tíml Statt iltnkto-rtc- e

White (I stran)
2 Cawnliin ISank-No- te ťurrtn

ci h Carroll IJoot ( (6 strm )

3 ItimtAalinm in Iixtory Henry

jiomis iselnon (10 stran)
4 The Wurlr Ourrmcm Richard

l líotbwell (24 stran)
6 New Yurk Jlank Currennj

lt Uirroll Uoot Vii stran)
0 7ie Vurrup y Fammof ISOl

John De Witt Warner (20 síran)
7 7 tm 1'eoplů't Monty Wm L

Trennolm ( ii stran)
8 Scotch litmk Curretvt(2 str)
J Uiir Jvper (Jurreucy as t i

and a tt choulil oe WDodsworlh
(10 stran)

JO titule as Jiunkera L Carroll
Uoot (32 stran)
11 VoirCt Financial J'oul Ilora

ce White (20 stran)
12 A Jhinanciul CoUchistn Fred

rerry rowers (ltí stran)
13 New Eixiland Jlunk Uurrvncy

(Jurrent ltedemptinn Devdopmtnls
L Urroll Koot (32 stran)
Všechny tyto sešity jsou k dostání

a sice stojí každý sešit 5 centu aneb
celoroční předplatné H00 když se

dopise na adresu:
Calvin Tornkins Seo'y

Sound Currency
62 William Str New York City
NhíÍiii odběratelům novým i sta-

rým kteří nyní své předplatné zašlou

možerne poskytnout! ktcrýchkoliv
pět z výšo uvedených sešitu alarmu
když si jich za prémii přáli budou

82—

Odporučili

mohu svědomitě a též odporučuji
všem kteří trpí nechutí k jídlu a zá

cpou užívali pravd Trinerovo hořké
víno neb jsem jej sám užíval a uil-va- m

dosud l v mé rodinó co domá
cího léku a přesvědčil jtm se že

jest to velmi dobrý lék proti žalu
detiním nemocem a vzbuzuje chuť k

jídlo S úctou
Fr Kotsun

278 záp 12 ul Chicago III

Mame na tkladé velké mnolttvl inlift
ZÍIsvDvrh a nounťch ze vřech mifnírh
otrorli Llivai lnl spisy mánie vftcchnv
lež Jsou k dostání v razných sbírkách
Vlíte si o seznam a obdržíte Jej zdarma
Adresujte jednoduae-- t

krrtk 'Avmlu Omaha Nth

wml k pMsazní ku vťtrníkuzs

pouhch ftOOO nsprodfj

lLTÍtín S objenáves m„

dář Omaha Neb
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l! kravičky tnUu mUkt
tiou kři arn-l- nřníbl ttifi'ljr

vřtřt nbo j%k ]inl říkají
tlouci

Nfkdy promnily li vé ! ri y

t% Irtif obyčejné a vwtoupily fo

lully rlktvráho ttkti TakA }r ý

tiřkily ta l)oj'ttyfié ro vdal jr

aby rv4 koutli a své cary Ite a na

úkfrr ourlek tnobly provoiovati
Tak v vyjrivovalo nkó v 1U-tajíc-

o hciké Verunce bowporlyni
Utku Kuka'ovl it rý je#t

také divá nebo li Uní léna ír

rujtt a utni rf duby t ku iidíUt
Lidé ni to ovSem vyravovali al

jen Septem Dáii o to říci nahlan

aby ne jim nepomstila Její utatck

byl nejlťpií a nej)ořádanejží v ce

IJch Hatajfch v nřm bylo vždycky
vieho hojnout

Ve tá]lcb stály ncjpeknřj&í a

nejtlutií kravičky ve nkleplch ty

nejvřtií hrnce mléka a rtnetany a

což másla a tvarohu! Stale prodá
vala a atále vicho lot A což

drfibeže na dvoře a na rybníce a

ovoce v zahradě! A jaké! A Ve

runka také přála každému Kdo

přišel a prázdnou neodeíe] a č

ládka neměla ne nikde tak dobře

jako n Vtrunky
Jedenkráte vřak přesvědčil #e

starý rychtář ratajnký DobiáS Že

hezká Vernnka je přece divá a že

čaruje
Jednou bylo to pravé v noci

před 8V Janem Křtitelem Sei starý
rychtář od řízení z Bechyně doma
Zdržel ne tam herky dlouho a ně

kterými jinými rychtáři Měsíc

svítil jako rybí oko Kdyl přichá
tel ke kříži který stojí za humny

ratajkýrni co se jde k Bechyni
spatřil pojednou jakousi osobu

která zpátečně na kříž lezla Za

stavil se a díval se z úkrytu co to

asi za postavu a co to dělá Pusta
va lezla lezla až vylezla nahoru
na kříž a když tam stála roztáhla
ruce a mávajíc nima do všech čtyř
uhlů světa křičela co hrdla měla:

"Jak daleko vidím

tak daleko řidírn

pokud mi užitek nese"
Po hlase poznal rychtář ihned

hezkou Verunku s Koukalovic
statku

"Je to ona" povídá i "čaruje
Lidé přece jen měli pravdu" Po- -

spíiil si tedy a protože byla Ve-

rnnka zády k němu obrácena nevě
děla až byl u samého kříže Lekla
se div tecpadla Rychtář kázal

jí aby slez a Poslechla a když
stála před křížem uchopila rychtá
ře za ruku a prosila jej o všecko
na světe a zafíkala aby o tom co
viděl a slyšel DÍkomu nepovídal
Kychtář zdráhal se jí to sltbiti

ale divá žena prosila tak snažně a

úpěnlivě že srdce starého Dobiáše

přece obmřklo Slíbil jí rukou
dáním ie nic nevyzradí ale jenom
pod tou výjimkou kdyl nebude
vícekrát čarovali Slíbila ale
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n„An„ lotnf choleru ' koliku žalu
rrUICni uí křoíe bolesUvaii
Tich azán ít Btiev odstraní rychle a úplni

Setnút lek prott ewntře d průjmu
ta 50 a 2óc OdstraBuJo bolesti pil m5
íčním toku

r i zastaralou řácpu a bolesti
iTlUlliril) hlavy zlatou žílu žlouteu
n řlute ekvrny v obličeji nad mříni z&

ratfi a mdloby 1 nemoci íenlčií výtečn}
Serrrůo Životní Babám ta 7Se

iaždá žena by melazkuiil tohoto léku

VAA1„# Ir IMI bolesti žaJndku
wcwiuu n jiuiii aezáživnost
lahnř I Trlirmtf mlotrnřiil
tkttrora ialudení hořká ta $100 a BOtS

Znamenitý silite! ▼ Bt íří a po nemoci

Svrab ÍŮz£iuDír7tm7
1 m

Rettrota Matt proti ttrabu a tyralminám
1 uvc

7ínol bolaví bIzH Zerrend

ÍUpai 0C1 zanícené oíi zhojí braj
omerma ttata marna oci ta Ke

Vypadávání vlasů g 7°
ryraženlny zamezí tam kda pomoc jest

Kdo chce míli vltrny hebká a Jmo4

Setítara nomada na vfiAtt 9

Bolesti zubů ?£ÍÍ&w'&
Hf proti bolmi tuli ta 25c Edo chce
mm zunr (íate a Diiě a perná d4§nů I li-

bou Tftnl z tíit aťíl koupí Bmer&tpr&ltk
M tvbg ta 25c

SManlnn
kř-íž-

e
bolstl ▼ Jednom

mul 1 zApal iTilU boleitii ▼ prsou a r zí
dech odstraní Secerota líojivd nápLut &
flattr ta 25c

Rozpraskané llŠlnJů
▼yráiku po holení bojí Seeerova růhná
mott ta 25c

Unit ikn rychle a Jistí oostraní 5

centu

Maletníky dobytka "tVJ™
rtf jlrtí boJIH Hnlment sa b snartKrníu t
mtÁaX pro koní HvřTftv ryiy priH nu W
a ano a HrjTfjroTu Ka rtKko otaof pro dobr
tek na Ku a bolák sa agu

Ikr tjrto Jwu na prorJM t Toch obchr
éeeb lek Kdn UkovobobchwlA a-- rú tam
prrilAio J prirno p eiprnu Kilo prtlo títia
mbtm l 7brl tťka t SfOO Kipronné niKlr
nerpliofmOiiohrHlrilk&rn dáni nun4 uyrVrftr vlníftiBnlí kilfnrU rofláráii 1tkmAflf rok pvtnrrn na otijnlnáirkr
biu ní bt uuluiř ninř~i kaJUMm obalu
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