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v Janečkovi fcudovž

ve Schuyler Nefcr

Ř'zný ležák ze pivo-

varu stálo na řepu
NejlepM druhy vína likérů a doutníků
Prodává pivo na loudky ve velkém

Vzorná obsluha Chutné zákusky po
celý den 10

vám daný a proto chci vám psáti
o Paříži o té královně moderních majitelé 17 a Douglas ulicete jste pořád i když idete ke kra-

vám plná parády tenhle vis po
měst a její hlukem a pořádkem o

kojíček je jako na faře a ne v cha její palácích museích boulevar
dech uličkách a parcích o jejílupě o dobytek se kale nestaráte

slepice vám zanášejí roznášíte

KCRPY— Pra videi ný obchodní propravný pravidelný sloučený tí cpltecký strojepl
aecký teluffrafnl kraaoplsecký kraaofecnlcky právnicky a tělocvičný

VÝHoriy-KolP- lni kapela kolejní orkestr literární (Dolete sprchové lázní tStocvik
buraa tlakárna a veřejné lábavy

PODZIMNÍ onOOIlf-Zapoc- nel tiH Nové třídy ve vlech odborech
PRÁCE ZA STRAVU— Strava poskytnuta ta tříhodinovou kaidodennl práci
KATALOG— Elegantní nový tllustrovaný katalog ktidému tdarma

4 Adresa: ROHRBOCtíH BROS OMAHA NEB

neklidném a čilém obyvatelstvu
o její bohatství a chudobě o její
radostech a žalostech o její sou

nás mezi lidmi s chutí byste mi

natloukla nejraději byste nás vy-

hnala ze stavení — ' V tom se vý
kromnících a vlastencích o její

minkář zamlčel Pavla zahleděla mladých liberálech starých Sosá-

cích a jiných nepokojných živlech Bolestise naB těma svýma velkýma oči
o její delikátnosti řeči a její síle v

chování se o její vládě lidu a lidu

Škola t níž héřon zájem vynikající abchodiiícl

1 září Boylesova Kolej
zabájf své

podzimní období jax denní tak i večerní

bez vlády o její bajonetech a
mravní síle o její vědě a nevědo
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ma jež byly rozevřeny do široka

Rty se jí chvěly
Starý udělal rozpačitě dva kro-

ky sem a tam a začal znova

"No no — jen se na mne nedí-

vejte jako byste mne chtěla

uřknout já už jsem na takové

vy
vy
vy
vy
vy
vy

vy
vy

rychle minou nzIva 11 s
vhodných leků Rychlý a
jisté úlevy dowihně každý
při kašli naatureni a cho-
robách plic zvoli-- li al

Severův Balsám
pro plíce

CENA 28 A BO CT

(dř Pláce Royale) a rozšířil město

na 7ápad- -

Od doby Ludvíka XIII stala se

Paříž úřadoím hlavním městem

království francouzského Roku
1 6 1 5 francouzská akademie byla
založena Nové opevnění na se

veru města bylo zbudováno as v

místech nynějších boulevardů (od

rue Royale a Madeleine až ku

pláce de la Bastille) Nové čtvrti
města rostly jedna podruhé Marie

Medicejská vystavěla Luxemburg
Anna Rakouská ValdeGrace
Richelieu Palais Cardinal nyní
Palais Royal Mazarin založil

College des Quatre Nations nyní
Institut Za Ludvíka XIV a jeho
rádce Colberta postaveny byly
Invalides východní část Louvrů
s kolonádo a hvězdárna založe-

ny nové bouhvardy a nábřeží

upraveno vítězné brány jako Por-

te St Martin a Porte St Denis

byly postaveny osvětlování ulic a

policejní dozor byly zavedeny no
vé silnice byly zřízeny a bažiay na
severu města byly vysušeny a tam

postaveny rozkošné villy a leto

hrádky Roku 1784 předměstí
Cbaillot a Clichy Dyly k Paříži

připojeny a tato stále vtee a více

vzrůstala
Revoluce byla spíše doba zno

vuzřízení než pouhého zřízení

Královské residence přeměněny v

musea kláštery v knihovny a ka-

sárny zahrady královské byly

otevřeny obecenstvu a domy byly

věci starý mne nepoblázníte jako
Návštěvníci

Čím vf ce naSIcb pFízniTcft a obecenBlra ehlód
Tondu!"

l tm iiut filiaci
řekla rozhodně

ne naSi práci tím yice ocnl a bn1ou míti ve

vážnosti tato kolej Příležitost Jest poekytnut
každému horliví aby orobnfi prozkoumal vý-

tečné Yýbodjr o něž jcme se postarali a poví tmi
1 vysokého stupnS vyučováni jakož i horlivosti

jakou si je Žáci osvojuji
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"Na mou tě milou" zasmál se
cbrčivě "vy to umíte snad už
sem ani nesmím vejít! Proč jdu?

V TICHÉ CHALUPĚ

Pokmbivánl

"Tak jak pak — aháoíte peníze
sháníte?'' ptala se jednou výmin-kářk-

a

mladé

"Staráme se jak můžeme" od-

pověděla Pavla "něco máme

něco vyupomfnámv Hořicích pro-

dáme straku a zaplatíme "

Stará otevřt la oři dokořán

''Straku íe prodáte?" ptala se a

nucené se smála

"Prodáme — jaká pomoci"
"Ale to jste taky mohly udělat

v zimě! Inu jste vy to hospodáři
celou zimu když je i ta sláma

drahá ji živí a sotva začne zele-

no povedou ji na trh

Druhý nebo třetí den potom

chytla si matka syna
"Prodáte prý straku?'' ptala se

nevinné

"Prodám a neděle ji vedu do
Hořic nevím co bych byl radši
udělal ale co počít beztoho mu-

sím k cizím lidem abych i m

dal co jim patří!" odpo-
věděl syn

"Vidíš vidíš hochu tohle máš
z té své paličaté hlavy sotva za-

čínáš hospodařit UŽ ti to takto
jde a půde čím dál tím hoř!'' vy
čítala matka

"Kdybych prodal některou z na-

šich krav bylo by ještě hoř" při

pomněl syn "musíme se obejít o

dvou snad nám zas Pánbůh po-

může

"Proč jsi neuposlechl mokl jsi
se mít dobře a byl bys bez staro
Sti! Teď ještě dluhy budeš dělat!

Toho na naší chalupě nikdy neby-
lo vždycky se říkalo že u Kou-teckýc- h

sou peníze — ''

mosti o její zábavách a vzpou-
rách o její vysilujícím odporu a

pokroku klidně stojícím o její

prádelnách Švadlenách zelenář
kách rybářkách a filosof ích o

její baletkách a básnících o její
hudebnících a bankéřích o její
umělcích a kuchařích — O Paříži

kterou každý cizinec kritisuje a

každý cizinec rád vyhledává kte-

ré se každý mravokárce štítí a ji

napodobuje: nad kterou "staří"
kroutí hlavami a mladým slyši li

pouhé její jméno srdce prudčeji
bije — o Paříži která stále ještě
jest světlem celého světa v každém
ohledu o tom středisku tak mnoha

výtečností a všeho toho co nelze

vůbec vyjmenovati
Dříve než však přikročíme ku

Otoky záněty bolesti v
kloubech a svalech na

atd BeJplo
zažene

Severův Olej
Sv Gotharda

Spolehlivý' a vždy účinný
prostředek proti místním
bolestem

CENA SO CT a%

Prozíraví žáci

Prozíravým stndent&m udél ujem prlvilej aby

vy

vy

vy

vy

vy
vy

vy

vy
vy

vy

Abych vám krátce a dobře řekl
že vás tu takhle roztahovat ne
nechám že si hocha utrápit ne

lidé on vzdčlául aby se stall vašimi pomocníky
a my budeme pokracovatl za vaflfbo vedeni to
ciření jich v praktických povinnostech Živo-
tních'

Večerní škola

Mladým lidf-- kteříž jsou zaměstnáni během

dne nuse večerní škola poskytuje příležitosti aby
sl zabezpčfll důkladného obchodního vzdělání

jbkéno by nabyli návštěvou denní Školy Ve ve-

černí škole bnde se vrucovatl počínaje 1 zářím

v pondělí ve středa a v pátek večer Vyučuje
se týmž vědám titíž učitelé jpou zaměstnáni a
každá pomůcka k důkladné a praktické práci
jest poskytnuta jakéž se lěšf žid denní

Tžsnoplsecké soustavy
Jest několik dobrých eoaftav těsnopiseckých

aviak nedůležitější věcí jest aby zajištěn byl

dobrý učitel "jest to učitelská sila a učitelská

schopno ct jež tvoří Škola1' a tyto jsme sl opa-

třili be ohledu na péči a vydáni Vyučujeme

Greggově Grahamově Pitmanově soustavě

a hmatovém a sirojepisectví Požádej'

te 44stráukový lllustrovaný katalog

se posadili v různých odborech kdež mohou na
slonchbtl vyuCováí a míti poxor na methody

používané pH naSem cviření obchodním neb
Žádáme snažně návštěvníky aby
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dám Chodí beztoho pořád jako
věnovali tomuto zkoumání tolik Canu kolik sl

pitomý bláznil dost za svobodna
přejonale teď je to čím dál horší Máte

Obchodníci

Tato Škola byla obzvláště obdařena Četnými
ho kolem prstu děláte si s ním co

chcete BýVal vždycky dobrák návštěvami předních obchodníka omažokýcb
až pak vás poznal stal se i něho Vážíme sl návštěv pánové a snažně sl

přejeme abyste t nich pokračovali Vaěe přítakový kakabus který vlastní ro
tomnost jest pobídkou pro uhšp žáky a povzbuprocházce Paříží nebude zajisté ILLINOIS CENTRALdiče nectí! Mluvil slovo za slo zením pro nás Ctíme vaše náhledy Tito mladí

vem jakoby je krájel z tvrdého
na škodu seznámíme li se se struč
Dým i dějinami její vzniku a vývoje BOYLES COLLEGE New York Life Bldg

Celý dějepis Paříže od dob
postaveny na konfiskovaném ma

jetku (mrtvé ruky) náboženském-Z- a

panování Napoleona I bu

kamene

"Pantáto já nejsem vinna
vždyť všímám si jenom svého ni-

kam nad lidi nevyjdu" —

gallsko-římskýc- h až po dnešní den

neaí nic jiného než dějepis Fran Mm"To vás asi pálí že nevyjdete
nad lidi? Nikam vás nevodí
viďte nedělá s vámi parádu ne
chodi s vámi k muzikám! To by
jeste chybělo aby pak jako tea

borecký LaHar musil na sebe ruku

jwřuSEDIT-W- E LIKEIT-SOWILL- YO

aJSQAP tím
I pffiy PREMIUMS FOR WRAPPERS clljM

n Diamond "C" mýdlo f I

1_ USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI t--J

vztáhnout!"

Jackaonvllle Kia 1U
Pro miie se pantáto trápit

nemusí a taky netrápí já ho ne-

připravím ani o krejcar" řekla

rozhodněji ale opět obrátila se k

"Vždyť oni by v Lukavci a v

Chotči nemusili hartusit čekali

tak dlouho mohli ještě dva roky
počkat!" mrzutě odpověděl
"Právě že tak dlouho čekali!

Po té svatbě nemusili čekati ani

den mají to zapsáno''
"A vy maminko byste mi taky

ThomaHvllleua 4HSJ
New Orleans La 43 (X)

Vloksburk Míst 3S0U

Hainmoud La 43(10

Dayiona Fltt B9 10

Tampa Fla 0520práci
11 %1 V Valto Beach Fla 71W
nepřipravím — kdyby on se 10670

HH00

6640

Havana cutia
Jacksoa Miss
Bt Fla
Mt Clements Mich
ťrench L ck Sprlns Ind

Chicago 111

někdo dal připravovat! Byl by on
si přišel pro těch našich pár gro-
šů! I vždyť to z jiného neměl

t 3410
mohli pomoct jenom kdybyste
chtěli vždyť vím dobře Že máte

ještě několik set a teď je zrovna
30U0

I 1476

'HLT

dova bursy byla zřízena Vítězná

brána Vendomský sloup byly po

staveny pokračováno ve stavbě
Tuilerií a Louvrů a započato se

stavbou nádherného chrámu Ma-

deleine
Za Ludvíka Filipa zřízeny byly

nemocnice školy a věznice jako
Lariboisiere Mazas a Ecole Nor-

mále Červencový sloup postaven

byl na místě zbořené Bastilly a

osvětlování ulic plynem bylo za-

vedeno
Za zřízení Druhé říše Paříž

byla úplně přeměněna- - Široké

přímé dobře dlážděné ulice zni-

čily mnohou pěknou památku
První veliká nádraží byla zbudo

vána veřejné parky a procházky
s velkým nákladem zřízeny a při-

spívaly nemálo k okrase města ve

všech částích jeho Mnohé důle-ležit- é

budovy byly dokončeny
aneb znovuzřízeny Opera byla
dokonána a nová divadla založena

Paříž stále vzrůstá a ohromné

sumy peněz jsou vynakládány na

okrasu a zvelebení města by

udržena byla i nadále její světová

pověst jaso vzornénb města A

ač ty časy již dávno minuly kdy
Francie vojskem podmaňovala
svět přece i dnes svět podmaBo
ván jest Francií a to francouzskou

osvětou módou a mravem a stále

novými a novými vznešenými my-

šlénkami pro dobro a blahobyt

taky nepotřebujete 'vyčítal Toník Výše udané ceny jsou za lístky z

Omahy Neb

nežli z vás!" jízlivě mluvil Btarý
Pavla nerozuměla

"Jen se stavte jako byste ne
"I hochu hochu snad bya nás

nechtěl ještě o to poslední připra

Diamond "C" mýdlo pozůstává z čistého
loje Jest účinnější a vytrvá déle
než kterékoliv jiné prací mýdlo

Návštěvníky zveme srdečně aby si pro-

hlédli bohatý sklad krásných věcí

jež obdrží jakožto prémie

The Dudali Packing Co

Preniijní obchod 304 již 16 ni Omaha

věděla jste vy pořád jako sva-

toušek ale co tu jste není pokoje

Sioupecl—L(ntky na prodej každo-
denně dobré pro návrat do 1 č'vnal9 3

Sloupec 2—Lístky na prodej každo-

denně dobré pro návrat po 90 dní

Sloupec 8—Lístky na prodej 30 Iisto
padu 1 a 2 prosince dobré pro návrat

vit? Jak pak kdyby na sis přišla
nenoc nebo kdybysme umřeli?''
Stará Koutecká měla při té řeči

v chalupě Vás nám byli všichni
čerti dlužni! Jemu bych dal třeba

8 prosinceruce na prsou sepjaty a mluvila
poslední ale vám?! — a výminvšecka jsouc rozechvěna tuze Okružní lístky na prodej skoro do

vSech míst na lihu a jihovýchodě Zakář se zasmál A teď najednou
a

itrhavě
stávky dovoleny na ceBtétam i zpčtslyším o té ostudě mezi lidmi

Lidé mne chytají na silnici a hučí Upozorňuj tne na ' Umeí lyer
vl k via Nashville Chattanooga

LocKout Mountaini Atlanta a Macon dovyklouzlo Toníkovi

"Tobě taky — ale té (a paní
mi to z obou stran do uší: Slyšíte

Jaeksonville Fla
starý Koutecký víte-l- i pak že
Toník bude vypůjčovat z packé

Listky pro hledající si domovy za ce-

nu jednoho jízdného více $200 jsou na

prodej prvý a třeti útarek každého měsí-

ce do míst v Tennessee Kentucky Mis

máma zlobné kývla směrem ke

světnici) nic Beztoho jsme všecku

tu lopotu a trápení strčili jenom
záložny a že mu lánský Pozdník
baráčník kavíruje? Ze nic nevíte? sissippi Louisiany Ueorgie Alabamy

jí do hrdla!"

cie Původně as před 2000 lety
byla Paříž pouze malou osadou

rybářů kteří se usadili na ostrově
v Sequaaě zvaném "ostrov města''

a jichž kmenové jméno bylo "Pa
řížaaé" Roku 52 př K Labenius

jeden z vůdců Caesarových dobyl
této osady a překřtil ji na latin-

skou Lutetii Brzy po té bylo
všude znáti vliv civilizace římské
Dva mosty byly postaveny jež

spojovaly ostrov s pevninou a za

nedlouho ostrov ten nestačil vzrů-

stajícímu obyvatelstvu a toto počí-

nalo se usazovati po levém břehu

řekykdejak se historikové domní-

vají Constantius Chlorus vystavěl

palác Termy obývaný později as

360 po Kr Julianem Ke konci
IV století kdy říše římská poča-
la se rozpadávali římská Lutetia

byla přezvána a na dále známa

jako Paříž Po vpádu Frankův
Clovis vůdce jejich usadil se zde
Za vlády Karla Velikého klesl

vzrůst a důležitost Paříže na čas

neboť týž panovník zvolil za sí-

delní své město Cáchy (Aix-l- a

ChapelleJ Po vpádu Normanů a

po statečném hájení města Paříže
hrabětem Pařížským byla zřejmá
důležitost Paříže a její znovuvzkří-šen- í

jako BÍdelního města bylo
znovuvzkříšení Francie

V Paříži byly opět stavěny ve

řejné budovy jež byly jí k okrase
Ludvík VI Veliký kázal zbořiti
obě dřevěné tvrze jež hájily oba

mosty na severu a jihu a postavil
tvrze zděué založil Školy a tak
dal vznik prvnímu duševnímu
hnutí v Paříži Hansa pak čítala
Paříž mezi své čilé členy Za

Filipa Augusta stala se Paříž hlav-

ním městem celé západní Evropy
residencí tu i cizozemských koí
žat kteří přišli obdivovat a tě-

šit se z velkolepých slavností zde

pořádaných králi francouzskými
Paříž stala se nyní střediskem

mody a vkusu a až dosud je V

této době byla Paříž obehnána

pevnými hradbami její ulice a ná
městí byly vydlážděny měla již
svou universitu krásnou velikou
kathedrálu "Notre-Dame- " a první
"Louvre" a vše prozrazovalo sí
dělní město královské a feudální

šlechty Za Ludvíka Svatého

byla Paříž obohacena skvostnou
architektonickou památkou chrá
mem zv "Svatá kaple" Během

"stoleté války" v roku 1357 Šiě

pán Marcel předseda obchodafků

pařížských dal základ k městské
moci

atd
Pište nám kam chcete jeti a my s raToník pokrčiv rameny a rrách- -

dostí udáme vám bližší podrobnosti

Vždyť se lidé smějou a povídají:
Vida pýcha Koutecká dělali té
Pavlině milosti a teď za ně kaví-

ruje jjí bratr už byli na Pace!1'

Výminkář čím dál ke konci mluvil
člověčenstva a dlouho ještě vlád- -

Navštivte nás v městské úřadovně
Illinois Central dráhy č 1402 Farnam
til aneb dopište na adresui

W 11 BKILL
Dist Pass Agt 111 Cent R R

Omaha Nebostřeji a hlasitěji
nouti bude tímto způsobem celé-

mu světu vzdor všem škodolibým

pochybám
"Pantáto lidé jsou zlí chtějí

vás pozlobit" připomněla Pavla
ale řekla to neiměie S DQnQTKOTFffll

DO TEXAS

nuv rukou do prázdna odcházel

"Musíme si pomoci sami — jak
to pftjde — '

povídal trpce —

VIL

Když mladý Koutecký za čas

ného jitra straku naposledy vyvá-

děl z chléva stála Pavla mezi

dveřmi a utírala si oči Straka sto-

jíc na dvorku rozhlížela sc kolem

zadívavši se pak k otevřeným dve-

řím do chléva natáhla krk a zhlu-

boka zabučela

"Tak jděte s Páoembobem"
lekla hospodyně a usmívala se na

tnuže slzy majíc v očích Zírala

"Pozlobit nepozlobit tak dale
Douška: Což jenom ze všech

těch mých bývalých žáků sleč

Anička Holanova (jíž děkuji za

laskavou vzpomínku) a p J F

Krejčík zbyli? Což ti druzí ne-

chtějí psáti? Jen to zkuste vždyť

ko holečku nejsme abych nechal
na naši chalupu přijít takovou
hanbu aby se taková žebračka
chlubila že nám pomohla a na

x-- a

NO MORE BLTJE-MONDAY- S

SWIFPS PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Madcby SWIFT & COMPANY

Swiftovo Pride mýdlo jest neJlcpMm mýdlem jakéhož lze ku praní prádla dostati

Šctřte svého prádla— nikoliv cbalúv

jste doveult všichni dobře psáti
když jste jen chtěli

za nimi dokud na silnicí mezi to

v

poly nezmizeli —

Toho dne výminkář Koutecký
asi za hodinu po svém příchodu z

kostela přiloudal se do velké svět-

nice Pavla umývajíc u kamea

nádobí zahleděla se naB udivena- -

"Pěkně vás vítám — že přece

jednou — '' řekla vlidně

Pullmanofy Bulletoye sjaci rozy a Tolne

Sřkteré staré técI — Šalamoun

dobře pravil Že nic nenf nového

pod sluncem Jsme podrobeni
dnes týmž neduhům jako před
stoletími Lidská soustava těles-n- í

je značně tatáž Lékařské y

ze skladiště přírody jsou
dnes tytéž jako tehdy stejně
mocné zmírnili bolesti a vyléčiti
nemoc a to je příčina proč Dra

Petra Hoboko drží se v popřed!
všech rodioných léků Dosahuje
týchž výsledků dnes jako před
více než 100 lety Čistí krev

buduje tělo dodává zdraví a sílu

Lékárny ho nemají Prodává se

lidernpřfrnó"' nebo skrse místní

mnm rozy n ?secH Wh
Nojlepží dráha do všech uiíst

Kanxa Indiánském oženil Texasu
Mexiku a na 1'acillckém pobřeží

Jde přímo do

júisíi Steman Srssslív
alias Ft Worth Eillsbcrst

JasahacMoVaco Temp!

iltcn Taylor GainesvlHe

jckhart Ekariotta SattMarcor

Qrango Danta Alrarads

mm ofiwtsTOH km

posledy nad drápla po našem I

Tak to zde ode dneška chodit ne-

bude!"
"Všecko by chodilo dobře kdy-

byste vy pořád nehubovali" brá-

nila Be Pavla

"Bodejť bodejť aby byli čekali
až by oškrábli nadobro až by to
Pavlinka rozhodila A co se toho
hubování týče nesmíte záporné
nout že jsme tady doma a vy že

jste přivandrovalá chytráčka!"
křičel Koutecký

Pavla mustla sednout byla by
klesla jak se jí nohy chvěly
"Jen hrajte hrajte já holečku

takovéhle nevěsty znám ty už

mnoho lidí ošulily ale na mne si

nepřijdete Abyste krátce a dobře
věděla: Já tu hanbu na chalupě
nenechám a Toníkovi ještě trochu

pomůžu ale svatosvatě se mi za
váže Že bude poslouchat mue a

ne vás Vás poslouchal ziTsvo
bodná — co pak to na vás není
vidět jak j3te ho dostala čím

jste ho dostala čím jste ho do-

hnali i s tím vaším tatíkem?! Teď

to vlte proč jsem přišel teď jste
dokomandýrovala my už v téhle
chalupě nebudeme lidem pro

Potom loudal se ze dveří od
nichž na síni panímáma ubíhala
do výminku Všechno si za dveřmi

poslechla
Pavla na lavičce u kamen sedě-

la jakoby ani nedýchala
(PokrauvÍDÍ)

Vítete si sfíjeM itakr wL
MuJete si díiti ns n£ splátku aneb Jo platit! týdně beze

zvláštních výloh Hodnota všeho zbožf zaručena aneb se

peníze vrátí 11

GOOFREY Henotník Stw02&

Od času Karla V až k Ludvíktrt {Sduatela —Adresujte: Dr Peter

Fahrney ii2-H4S- o Hoyne ave

Chicůgo 111- -

Sleibi isaixžii
Trpív po léta následky nciHwného ílvotm NORTH-WESTE- BN DRÁHAhMilíml illurnl itrámlAii: lakn: vJUiky

metl HtyillaviMUnitou muirimiťt stamtu
riervoni-t- l ald vvliájH lnem mrní níío

&

Zdlouha zavíral za sebou dvéře

pak hladě si vlasy k uším po
kašlával a přešlapoval Byl odíu

jen po dolíčku v kazajce a pan-

toflích

"Nějak vypaJáte jako byste

byla plakala'' začal jakoby se vy-

smíval
Pavla sklopila oči a neodpo

věděla

"To jistě pro tu straku—"
Pavla mlčela stále

"No no — snad se mnou ne-

míníte ani mluvit? Přišel jsem
na slovíčko abyste si konečně

nemyslila že je nám všecko jed-

no" zdlouha hrkavě vyklidal
atarý

Mladá hospodyně tázavě se naB

zadívala
"Rozumíte levěsto" — a při

tom slově se zachechtal — "ne
musíte si mysletŽe to tak nechám

stále abyste vy tady poroučela
roztahovala se a syn aby musel

prodávat krávy a dělat dluhy!" do

prázdoa hroze ryl dále

"Neporoučím pantátoco můžu

dělám ale tolik nemám abych
mohla pomoct!" řekla mu smutní
"Děláte co můžete! Paní dělá

zkrácení éasu

zlepšená obsluha
2 listopadu

vlastni

Tos Vcstoupal
J --i 'i' --fl Zhotovuje všeho druhu kamenické práce gta- -

XII veškerá snaJia-PutíIau- ů

tiSTáse a zdravotnictví

jich rodného města Krásné bu-

dovy jako hotely de St Pau

Čluny a de la Tremouille a nová

tvrz "Bastille" byly během doby
té postaveny

Za doby renaissance celá fysio-goomi- e

středověké Paříže byla
změněna František I počal sta-

věli nynější Louvre a dřívější rad-

nici Kateřina Medicejská posta-
vila "Tuileries" Jindřich II a

jeho vznešená choť Diana de Poi-tier- s

následovali šlépěje svých
předchůdců a zanechali čestnou

památku po sobě v podobě nád

berných budov a mramorových
uměleckých pomníků Krvavé ná
boženské hnutí XVI století za-

stavilo poněkud čilý pokrok Paří-

že Však již za moudré vlády

Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo t 7:00 ráno Y toni ví pomníky dle přáni dle nejnovčjMi b vzoru a

i má též železné i kamenné ohrady na skladě anebmu v u

llk let dollaru na r7ne léky elektrické 4iy
ald : byl Jsem dále klamán podvodníky kte-
ří uoallaji ' mirek léku na ikouku ídarma
a Jinými humtukáH Jia Kkoro na pokraji
áliuby odeoral Jsem aedo hvropy kde Jsem

h o rodu ka víhUsnému odbornému
IfkaH lento mé predepfial iék který mé

láulna vylétli takíe se dnea c'tm lépe nd
kdykoli Jindy Doponud vlnntnlm onen
7í ny recept kterým mé byloidravi navra-
ceno a kterýkoliv trulcí mí o tento požádá
Italu Jej ídarma pKmluínou Informací lne

reeepiu tofcoto miZete al nechat přlpravltl
lék kadé dobré 'ektrnéia malý poplatek
Ik ten'o vyléčil jit ata neduilvc

mě dnes Nebojte e NeJnem pod-

vodníkem anlt bych co prodával Vae
Jméoa adrena luitanou v tajnosti l

íe im nepoctivým m6ete to o ve

řejnlt v tomto caaoplae Adrennjte (WmJ

C MESTSOX L J Box 6zi ChlcagoUl

duba přijíždí de Chicaga
v obstarává je za levné cenyDenní Bt Paul Mnpls expressní Tlak

vyjíždí v 7:10 r#no místo v 6:55 T toož

dobu přijíždí do St Panl-M- pls

jesi lo jeuiny ceaay z&vou puuuuueuu uruuu
a západě a proto také krajanům svým poctivě a

svědomitě poslouží 14

JOS VOSTOUťAL West Point Neb

Čí 2 Overland limited do Chicaga v
TVí veíer má spací tozj pouze Daleko

rychleji jede na západ i Chicaga do

Omahy
North Western to mdle u'iníti

iífhvatV vyWíeov Zichvatjra
uuťuiaij aurvoanux imlaf po Jedao-doonl- m

utlttnt Ur tí Inr t Groat Nerv
kMtorer £itietil yroa? 00 libev natkon- -

1 ilu4t ti j!n_ I _ U 1 r J

— Předplácejte se na
Pokrok Západu 5oiize $1

rocné Předplaťte se na Pokrok Západu Sl rocneEm Motm: 1401-- 3 Fara Dl~ ' —' ~ - ' i i Bilym A run u PblUdaávliia ťa


