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Krajané kteří za jakoukoliv zá-

ležitostí So Omahu navštíví nechť

neopomenou bostiruic tento navátí-vit- i

a řízným mokem a chutným
zákuskem posilnili l ir

NavStívílc Omahu ?

Jest 11 ano iicof onieruc zastavili ae u
proBtřcd 1'rahy u ktarého známého

J OxiciréLókia
íaaa již i a „i

který má pro váa vždy nejlepSl OaiaJskj)
áxr imiKrtovaní kořalky i vína všeho
druhu Jakož i dobré doutníky
Moit impvrUnarul yrántkii

je( jedtml toho druhu ve mhli
Zastavte ae u mní a přvavědčtv se
41 Ir
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iNaleza ae tu míalo pro

STARÉ
mladé ženaté a svobodné muže Ve
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DOMOV
kdo ai jej přeje DopUu si o mapy
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"Ji? H1 J4 U)4niti (Akoté

Vtim 4 fiatrcptit i mn

MÍky! Tím bulfiacJm Uháním
ř#r vy!"

"Ji?" fal iim lifritirk "Ji
tthinern f Ala—

při pint —

vMyf nmim ani lídnoi dcfu
Jak mohu být pak ti hinpm?!"
4tpu vyprilíl na kf#jííhn n

ifiroiřn ivřtirnf trak "Co?

Vy 1 namit lidnou dc#ru ty
It nejal budoucím u hinem ba
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Uřjate — Ale řekníta mi pak pro

pina boha kde je tedy ten tchán —

kde je?"
Ano—kde je? Tof byla ta vt-l- i

ki otitka k níl neměl Airý veamír

odpovědi

Krejčímu sátím vzcházelo mni
ni avétlo "A kdo vim řekl že

ja jaem tím tchinem?" pravil k

obuvníkovi chytiv ae oběma ruka
ma ta hlavu
"Kdo? llaron mi to řekl Při- -

fiel laem ho dnea apomínat a on
mi povídal že jaté tchán že kou-

píte jeho atatky a že mi a kupní
ceny zaplatí mou za — za — bQb

mně netrestej! — pohledávku — a

zatím ae mi zdá — tiaío láteř— mně

e tdáM
"Mně ae už nic nezdá" zoufale

povzdechl krejčí "Milý příteli
napálil náa oba udělal ai a náa

blázny a jaké! Jaem krejčí Berá
nek 2 L a mám o něho také poble
dávko Také mně alfbil dnea za

placení a vydával mi za tchána
váa!"

Obuvník ae udeřil zaťatými přil
ni i do čela I jemu ae nyní úplně
a atraSně rozbřeaklo

"Ale alyiite takové lotrovatvl
není ani možné!" řičel vrtaje ae

pěatěmi do čela "VždyC by i
toho už koukal hotový kriminál!

Vždyť by ta to muail být potreatán
dle občanského zákona!"
"Zákon nám už nepomaže!" na

mítal krejčí a bolestnou resignací
Dali jame ae chytit jako dva hej

lové Iiaron Fučík nevypadá po-

dle toho aby nechal své věřitele

jen tak pro nio za nic provádět po
dvoře dovézt na dvě míle cesty a

ukázat jiro tu jen pěknou vyhlíd
ka a věže To byl všechno je-

den plán ďábelsky vymyšlený
plán! Lokaj kočí hajný — všich-

ni byli v tom A my jako slepí
jako pitomé ovce necháme eebou

smýkat kam chtějí neprohlédne
me když náa převrhnou hodí do

potoka vylejou nám džber vody na
hlava A jeítě ae jim aami svlé-

kneme do naha!"
Hněv ievcftv byl těmi vzpomín

kami rozpálen do míry nejvyááí
"Zabij u toho chlapa bav ví tabt
u:" aoptil "Kozkráifm honáku- -

ay! Nabodnu ho jako —" při tom
chopil ae vývrtky a dorážel jí na

krejčího tak vztekle al tento do
stal opravdu airach a žalostivě upo
zorňoval že je také ubohou žertvou
baronovou

Bařtipán hledal jinou oběť avé-h- o

hněvá % zarazil vývrtka vztekle
do bochníčka na podlaze Uaednuv

pak začal bochníček zuřiví aápat
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k litílku rJ íin akii a t%
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mi umiiífiii hixJinko!" vikřikl
tatiaja i taUku jakfi ohotvi atra-kat-

cíji íUtjrnl tříeiky
"A tli To krinína mou —-- ! jou
likuxky! lo j cíti itulená ku

cbyA! Snul nim chtfl Un tatr
roan oíl'tv jtrovotovat nijakou
komedií a tnaikarami—chachacha!"
Za viteklclio mntcbu vytáhl

balíka a ron-utř- l Široko před
boa jaký kffdlalý cfpatý křikla
vl barevný ornit nevídaného utři
hu

Udivený krejčí vitáhl ruku ja
koby chtíl néco říci — ale v čau

tadržel Poznal neírantný kostým
finského herce

"Ajajaj!" pokračoval Svee ve

iivých zuřivých žertech muchlaje
třpytnou čapku i dlouhými pozla
cenými tykadly "Také néjaki
bláznovská karkuhce! I ty mfij

a a

knejpe: a podívejme ne — na

mou tě — to juou — " nedořekl
hledě vypouleným zrakem na div
nou zobákevitoa obuv třapečky a

hvězdičkami
Konečně vykopl ježtě s otevře-

ného balíku malý bochníček černé
ho chleba Tím byl obsah zavaza-

dla vyčerpán
"A ty m5j patrone! Tohle jnou

tedy baiantí stehýnka a atudená
zvěřina!" křičel ISařtipán kopaje
znova vztekle po bochníčku "Co
víi-m- tomu bláznvoBlví říkáte?
Co9 Nepáchne to ul nějakou čer-tovino- u

he?"

Ustrnulý Jieránek vyrazil jen ze

sebe: "Maníme zavolat lokaje Hej
lokaji!"

"Lokaji! Hajný!" houkal dolft

Iiařiipán plnou lilou ivých vý-

borných plio Z dola ani muk

Krejčí veíel v otvor aby po
hledí do vnitřku věže Ale obrátil
e i bledým výjevným obličejem
"Zíbřlk — iebřík je pryč!'' vyko
ktal
"Cože — žebřík?" odpověděl

obuvník a podíval te lám Skutečně
žebřík byl ten tam

Teď ae obráželo ve tvářích tniatra

opravdové zděioní
"No teď až přentivají viechny

Žerty! Zbřík pryč naie iaty
pryč — a ten chlap lokaj a hajným
také pryč!" vyrážel ze tebe Bařti
pán "A my ta nahatí na té pra
— pra — bfih mi odpoaf tříchy—
věži na kterou jame ae dali vy
véat blázni Lojako — o —

okaji! Hajný — ý — f!" hulákal
znova řevem lvím Dole hrobové
ticho
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— Cyklon v St Ixoina ta 25
cestfi Ctřta ohliřku na jiním
miitě

Ub okolriíih Clivílcmi odlivtl
a ihUříiký ubavtilk tý buchnut
avéhn ti trk ii A nJmutfi{'jl by
lo In miíl tylo výbuchy
mírnit nlnr krojil prosil jrj
ňpAtilitě aby mf I zřet l k chatř
nosil pavliiiky ktrá vskiuku
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-

houpala při kM'tn krt

ku (PokračotÍnf1

Dia Hroty xurbriafny
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ni? 1 kr ai koíitVnř kouttil bihev Dr
hiug-- Ni-- Pisioviry a vo 2týilnc(h
byl vyltVni Takovřto vínledkv doka
zují rárhiiou fivblvo!i tohoto léku
proti kuilí tifidilHzerií Láhev zdarma
n a zkoušku u (ioodinnii Irui(7o()matia
retj CPíia lahve ooc a II im ti

Jcit mnoho fiiimikovvi-l- i hiioIrTnnif
klcré tvrdí že mníl dobrt- - pocinky
zvliiiti" ony ni zii)nd a jihu uvřuk tuk
d!ouho dokud lze dofctnti )Zcinky zvlá-htí- -

v kriUnnii h nokroílriii Wikcotisimi
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pri rií hih Ii mezi spinnvé a lenohivť-černoch-
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Nťbpzpcřná dobu

Letní doba ačkoii na pohled Uk
krásná přináší m sebou mnohé ne-

bezpečí a mnohou nemoc zvlásié

průjem a rozličné nemoci střevní
Paní Antonie Kostková z lled Lake
Wia plíe: Ctóný pane ÍSvero:
Vae léky íhou dobré Mně utnřelv
dvě dílky na prlijent před několika

lety Letoa ae mně roztonala holčič
ka tři měsíce stará — již bvla konť

kozička Koupila jaem vás lék

proti choleře a prAjmu a za dva dni
tttlo dečku dobře — beveruv lék

proti cho eře a průjmu odstraťiuie

rychle a jistě letní nerroc průjem
bolesti v střevach koliku zátiřt
střev a pobriAniee Cena velké láhve
50 clo menší 2rctA Nezapomeňte
ai opatřili v čaa láhvi£ku pro svoji
domái iKist aby jste ji měli po ruce
v pripado potřeby JAJyž 1dite
domova vezměte vždy a sebou láhev
Severova léku proti choleře a

prAjmu

přime im vyrabitele
k spoIrelMvalelL
ťplnj víirfr rtniht

irivii-- i novho vlákna ihotovnf uru--
JiikkoM llliilimn )i(lni lc v kni

rtmn iiimlř kmn liunnn pri-- ilrálion ti-r- a
v it l Io(jitr ilovuirtri rrnjr-ular- mii
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