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pevností dvojnásobnou řadou ra-

kouských vojínů General e

maje raněnou hlavu ob-

vázanou kapesníkem kráčf v čele

svých hrdinných hochů Raku-

šané zdraví přemoženě s úctyhod

ným obdivem

"Požehnání úrodě- "- Venkov

ský farář oděn jsa v kostelním

rouchu jdoucí za školní mládeži

žírnými polmi následován je před

staveným a obětní radou a koneč-

ně zástupem venkovanů

"Vyobcování z církve Roberta

Pobožného' (král francouzský

'íjíitrflif'

majitelé 17 a Douglas uliceIDOMÁCÍ PRÁCE
KUHBVr— Pravldaln ntalwlnl priprSTB? ividinř alouoent teaeoplaack trojeptMik taiexrarol kraaoplaeckf kTaaofeculck právnicky a telocrlinj

"Už jsem tu — už jsem tu"
smála se Pavla zdaleka "tak — a

teď pojď ke mně milenko aby
tatínka ruce nebolely — —"

VYHOIiy-Kole- Jo! kapela kolejní orkotr literární apolek přebor Utni tělocvik
buřta tlakárna a veřejná aábavy

Palals do Luxembourf
(Palác LuxeraburkJ)

Palác jest nyní sídlem senátu
francouzského a presidenta senátu

Byl postaven r 1620 pro Marii

Medicejskou dle vzoru rodného
zámku jejího — Pitti paláce ve

Florenci Jméno své nese od

bývalého majitele pozemku Fran-

tiška Luxemburského Královna

odkázala palác tea synu svému

Gastonu Orleanskému po němž

zdědila ho jeho dědička Made-moisell- e

de Montpensier a vévod-kyn- ě

de Guise Po její smrti
zdědil jej synovec její Filip vévo

1'ODZlMNl OBDOBI-Zapoť- nel aáK Nová tKdy re rteb odkorech
PRAČE Za STUAVU-Btr- ara poakytruU aa tříhodinovou kaldodennl práci
KATALOQ-Elagan- tnl nory llluatrorany katalni kaldámu tdarma

__ Adrexa: ROHKHOUUH BROS OMAHA NBBIPES
966— 1031) Král a královna

Škola v níž béřon zájem vynikající obchodníciBertrade sedí na trůně objímají

Kecho dssící príóe potuluje

nervy Isa Ustavičná péče o dítky
ve 4b v aoel řasto im&Je 1 silnou

bati Vyzáblá tvář tvíde! U hos-

podyni íl matka Jest přepracována

Ntpfevidelná ímýra bělotok a

spadlá matka 1tou následky přepra-

cování Každá hospodyni potřebuje

prostředek aby jím udržovala v

pořádku měsíční Matení (čmýru) a

aby udržovala pohlavní orgány v

dobráni stavu

U1Í1E'CARDUI

Po silnici z Jičína ke Králové
Dvoru na posledním táhlém návrší

před vesnicí O ' ludal se muž asi jeden druhého zdrceni jsouce
hrůzou z proneseného vyobcování 1 září Boylcsova Kolejz církve pravé oacnazejicimi Kne- -

pětatřicetiletý Byl ramenatý

jako schvá:ené těžce

tlapaly Opálené tváře leskly se

mu potem jenž na skráních tvořil

stružky pod silným černým obo

žími jako důkaz vyobcování leží

na zemi přeražená nořící svíce

"Rezonville" Výjev z fran- -

zahájila své

odzimní období jak denni tak i večernída Orleanský který prodal jej

Ludvíku XI a Ludvík XVI dal
čím vyzíraly veliké modré oči pod

couzsko-prus- ké války Francouz-

ští kyrysníci útočí na Prušákyje svému bratru ťrovenskemu
w vae yi

v wdi
fposayiujv Ono vyléčilo pí Jone--nosem černal se hustý knír jenž Návštěvníci

dozajista nikdy veliké péče neužil Čím více uailch ptízoircu aobecenatra phléd

Eěhem revoluce používáno ho

bylo jako vězení aristokratického
Po nějaký čas byl sídlem konsulá

nail práci tím rlce ocení a budou mitl reNa hlavě měl šedý smačkaný klo

bouk z pod něhož vjplývaly husté váinotl tuto kolej Prileiltoat Jeat pokytnnta
katdémn horllv'1 aby owbne prozkoumal tj- -

aovu a proto zaslala o evé vttl
tento dopili

Cteadtane Ty Peb le 1901
Teem Milce potaacna aě vele Wine oj

Cardu! mni Moihl ClUtn ae lépe id
po mnohá ífivajil Mta Konám evou

prací tx tH pomoci tento tfden laetn
a nepociťuji lidnou nnavu To Je

Srela le vale vlno ml evědtl Teem atále
IluatlL mám dobrá epant jím h vil

černé vlasy na skráních již pro teCne rybody o nH n ae postarali a porilml

tu a později direktorské vlády
Senát uveden sem byl za císařství
a za znovuzřízeoí byla zde panská

"Poslední rebelové Ze bran

Morocca vyjíždí sultán na bělouši

obklopen jsa důstojníky a dvořa-

ny svými a pohlíží upřeně na

mrtvolu náčelníka rebelů ni zemi

ležící a na jeho kolem se kupící
živoucí ještě soudruhy
"Sen' Obraz dobře známý i

v Americe Francouzští vojáci

ryrokeho itupnS ryucováuf jakož borllroatl
Jakou tl Je iácl oavoju[

bílené na těle vyrudlý kabát

pruhované kalhoty a boty prachem
šedivé Prozíraví iácl

chuti Ne Jaem uhU uživit Wine of
Cardul pttkrát intkrát denni jmBolthávtla alt nyní ml nenapadne abych Protirarým atudenttm udilujem prlrllej abyStoje na konci návrší s něhož

Y TICHÉ CHALUPĚ

Pokračováni "

4'I vždyť vy to tik do opravdy

pantatínku nemyslíte vždyť máte

přece- - rozum Jak pak bych
nesměl řtavětkdyžje chtlupa mí
má a Žádného jiného to by bylo
krásné hospodářství Vy máte

vejměnek my vám všecko poctiví
dáváme ale dál jsem tu já pán!''
"Tak tak — vidíme — vy nám

'dáváte poctiví vejměnek podívej-

me se ladol zrno hrách samý čer-

votoč bramborky jako ofíSky

ítrýmě pořádně nažrat nedáte na

půdu do chléva do stodoly

abysme se báli vkročit o všecko

aby se s vámi člověk soudil — inu

inu jste vy to zeťáček!"

"Dělejte jak rozumíte!'' lhostej-

ně řekl Kubík

"Taky Že budu!'

U Kouteckých počaly potom

soudy mezi hospodářem a výmin-kářc-

který nechtěl dopustit aby
zeť přestavoval
Trvaly kolik neděl a pantatík

nachodil se k notárovi a k soudu

jako nikdy před tím za celého

iivota- -

Vyhrál ale jenom na polovic

podle smlouvy o výminku bylo
uznáno Že starý má právo na

světničku ve které bydlí ale dále

že hospodáři ve stavbě překážeti
oemože

"No dopadl jste!'' chechtal se

starý když od soudu odcházeli

"Dopadl mějte si světničku

ale stavět budu "odsekl mu Kubík

Pak bývalo u Kouteckých křiků

až běda a starý několikráte

ku Pace ale Kubík sta-

věl a dostavěl

Lidé chodili e na iu stavbu

dívat a když předek chalupy byl
hotov a jenom stará výminkářská
větnička zůstala říkali si lidé:

'Podívejte ae podívejte ten vej

poaadlll r rušných odborech kdel mohou na

lidé Jeon vzděláni aby ae atall vailml pomoenMty
a my budeme pokraiovatl aa viíntao redeni re
cvleetif Jich v prktických povlnnoatech livot-nlc- h

Večerní škola

Mladým lidem kleUžJaoo camirtninl Mhem
dne nule TeCernl ikola aoakytoje prllealtoat aby
al aabeapailll důkladného obchodního vtdelánl
Jakéno by nabyli návlííTou denni ikoly Ve

ikole hade ae vynCovatl poCInaJe 1 láfím
r pondělí ve atfedn a v pátek večer Vyněaje
tm tým! vědám titil uěltelé Jran aaměHtnáal a

kaidá pomačká k důkladné a praktická práci
Jeat potkytnnta Jaké ae lěll iácl denní

Tísnoplsecké soustavy
Jeat několik dobrých' aonatar těBnopleeckýoh

avt„k nejdaleiitějli věci Jeat aby aajlitln byl

dobrý uíltel "jeat to aěltelaká tlla a niitelehá

achopnoat jel tvor í Ikoln' a tyto jame al I

ber ohledá na péči a vydáni Vyněnjeme

Greggově Grahamově Pitmanově aonatavě

a hmatovému alrojeplaectvl Požádej-

te 44atránkovJi lllnatrovaný katalog

atltbla uu auciuuu)jQ0Ba

Za ti 00 u likárníka
silnice hadevitě vinul se do roz-

lehlého dolu rozhlížel se krajem
řloncbitl ryuSsvíel a mitl pozor na metbody

používaná pN niinl cvičeni obchodním neb
Žádáme tnaini návštěvníky aby

spící v táboře u předvečer bitvy
Na obloze v oblacích nad nimi

jest jakýsi druh apotheosy fran
' nemoct docilte ndi- -Byl západ horkého letního dne O rada a

Icq na adresu: "The Idiea'nim nřizna věnovali tomuto zkoumáni tolik laau kolik ai

pfejouAdrisory Department" TheChattanoogaŽhavé slunce vznášející se již

nad ohnivou hlubinou do níž Mediáne Co Cnattanooga Tenn
Obchodnici

brzy mělo klesnout! rozlévalo pá Tato ikola byla obivllt obdařena četnými

nárlteraml předních obchodníků omazvkýchlící světlo po lánech polí jež kol
Váiíme al teehto návltév pánové a anainé al

kolem se strakatěly Zita pšeni m MASNY KRÁM přejeme abyate r nich pokračovali Vafie pří- -

sněmovna Roku 1879 senát

opět zde zasedal

Někslik známých soudů bylo
zde odbýváno jako r 1815 soud

Neye r 1840 soud Ludvíka Na-

poleona pro Boulogneskou záleži-

tost r 1890 souzen zde generál

Boulanger Dillon a Rochefort
V listopadu r 1899 zasedal zde

nejvyšší sou j by soudil spiklence

proti republice— Derouleda Buf-fet- a

Guerina Marcela Huberta a

dvanáct jiných
Zasedací síří Přístup do této

jest jen se svolením quaestora
Zasedací síň má podobu polokru-

hu a obsahuje 300 senátorských
sedadel Proti sedadlům jest tri-

buna pro presidenta a tajemníky

pod ní je řečniště Hoření tribuny
a gallerie jsou přístupny obecen-

stvu Strop ozdoben jest krásný

ce a ječmeny byly liž ve stodolách tomnoat jeat pobídkou pro naie žáky a povzbu
zením pro náa Ctíme vale náhledy Tito mladí

a Již stran miata vlastní krajan!

BOYLES OOLLEGE New York Life Bldg
Bratří límiclové

na poli zůstaly jen ovsy jetely

brambory a řepy Tráva po pří-

kopě f vadlé květy listí na slí-

vách kolem cesty i to zapálené
ovoce byly ováty šedým prachem
Z luk plných chrastavce totenu

llslo 1244 jiinl 13 ul

Nej větší záioby raaia všeho druha FATJST PIVO v TRHU

couzského vojska— zdánlivá pará-

da pluků nesoucích prapor revo

luce císařství Afriky a Krymu
Obraz jistě každého vlastence

nadchne více pocitem vlastenec

kým než uměleckým
"Den všech Svatých" Zástupy

lidí ve svátečních po většině čer

ných šatech kráčí s věnci ku

blízkému hřbitovu '

"Orfeus"—Bohatě oděaé děvče
v záhadné krajince drží lyru ze

slonové kosti na níž spočívá hla-

va mrtvého básníka

"Den návštěv v nemocnici" —

Dlouhá řada malých bílých postý-

lek v dětské nemocnici osvětlena

ranním sluncem malí pacienti a

návštěvníci jich
"Notre Dame v Paříži"— Krá-

sný obraz nádherné katedrály pa

kopretin libečku svízele a mateří
čepuje žoviální náš hostinský

azenek salámů iunek a v&bec všeho co

r obor tento ipadadoušky vála omamná vůně jež se

tom žhavém vzduchu velmi těž John Ondrííóeli: vCeny levnější než kdekoliv jinde
ce dýchala rhntn7i(iMialt nn{ n Tnhnu nikdv nouze Kromě vf tečnám st loulskfm mat- -

Lesy na pahorcích jež celé údolí vazem obslouží vás též výbornými vlny a likéry a jemnými doutníkymi freskami Ze zasedací síně
naysuviojoj apouruuo jiuam uepujucic

Nová změna vlaků
na dráze

UNION PACIFIC

ovrubují v plné září zapadajícího
alunct stály němy bez hnutí Ani vejdeme do "síně poprsí dřívěj-

ších senátorů" a "síně Napoleo

novy" jež změněna jest v buffet
V západním křídle jest pokoj

ševel se z nich nevylinul ani

Ihlásku nevyletělo Tam v zadu WC USCD IT-- WE UKEDnem i prosince počala dráha I
za vzdálenými lesnatými pahrbky Union Pacific vypravovati novýMarie Medicejské dekorovaný řížskéměneic dívá se ze stavení jako soví k severní straně ped aamým ne vlak do a z North Platte vyjíždě

medalliony a arabeskami a kaple "Nádraží St Lazar"— Velké
jící z Omany každý den v 8:00bem modrala se čepička krkonošskéoči!"

nádraží pařížské při světle svítilenDále pak jest zde privátní obydlí
presidenta senátu zvaný Malý

hod ráno tak že bude jezditiSněžky na východě právě naproti
silnici stál Btarý rozlehlý Zvižío za tmavé noci Pět osobních vlaků každodenně

Luxemburg A mnoho jiných krásných obraOd jara kdy se Toník s

odstěhovali do Chotče uply
kostelíkem na vrchu a skrčenými do North Platte a

Museum Luxtmburgské jež zů jichž umělecká cena jest Šest osobních vlaků každodenněvískami mezi lesy na dolejším
úbočí parkem spojeno je 8 palácem Lu- - značná (Pokr)nuly skoro dva roky V bývalé

Kuhíkově chalupě bylo teď vSecko do Graod Island
xemburgdkým bývalo kdys jeho

Poutník zahleděl se dolů k Tyto změny u&iněny u výpravěDouška —Co dělají ti moji Žáci

české školy? Což jen p Krejčík IVoranžérií a bylo později změoěno PREMIUMS TOR WRAPPERS mmjiných vlaků Union Pacific dráhy:vesnici c kosa ovocnyen stro
museum jež historicky vzato

se tuží? Vždvť ti druzí také to

jináče jasno uvnitř čisto venku

Střecha svítila novým lindelem

stěny běli a v oknech byla tabul-

ka jedna jako druhá zásep dosta
bylo vlastně kolébkou nynějšího

mů Vyčnívaly jenom střechy cha-

lup i statkův a ve středu vypínala dovedou Nechť to zkusí!
Louvrů Jest to nejprvnČjší fran

Cis 43 vyjíždí ve 4:00 odp
Čís 2 přijíždí v 7:50 včer
Čís 3 vyjíždí ve 4:20 odp
Čís 6 přijíždí v 5:50 odp

se bílá kostelnf vížka s cibulovitou
Pověrčiví lidéla nové dláždíce stodola vrata a

zahrada byla mladými stromky
červenou střechou

couzské museum ač liž sláva jeho
zastíněoa a přenešena na Louvre I v našem pokročilém věku žijePřimhuřoval oči jakoby zelení Městská úřadovna 1324 Farnam uljeho roztomilého a hezounkého mnoho lidí kteří jsou více méně

Diamond "C" mýdlo
USPOŘÍ ŽENÁM PRÁCI

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

chtěl proniknout! mezi stavení PHONKS16
prosázena Již tam Pavla á Toni

kem nebyli samotni ale a výská
vím robětem Pavlinkou

ítka Museum Luxemburgské pověrčiví spatřujíce v jistých vě Union nádraií 10 a Marcy Tel 6
Byl to Antonín Lubas zámeč

bylo otevřeno pro díla žijících cech a příhodách zvláštní zname-

ní dobré anebo zlé ačkoliv znaKdvž o bílé sobotě byla Pavla francouzských umělců jež stát byl
nik z továrny ve Vysočanech šel

se podívat domů I cenymení ta jsou čistě náhodná ana vzkříšení a z kostela hřbitovem

odcházela zatáhl ii někdo za Scházeje oklikami 8 návrši za zakoupil r 1878 Sbírka vzrů-

stala znamenitě Obsahuje malby

rytiny drahokamy sochy atd a
vísledkv pranic nemají co činiti

stavil te a patřil do blízkých polí Paulstsukoi Óhlédnouc se spatřila To ovšem neplatí o příznacích ne
Teď radostně zamával bolí a

nyní tsou zde zastoupena též díla mocí neboť to jsou znamenípanímámu Stará Koutecká byla
tuze rozoačitá a nemohla se na

Minneapolis
Duluth

Minnesotská a
cizozemských umělců Ročně vy The Gudahy Packing Co

Fremljní obchod 304 Již 16 ni Omaha

rty se usmály
Sklonil se na hráz do stínu sta podle kterých se dlužno říditi

dává se více než 100000 franků AMáte-l- i příznaky kašle zápalunevěstu ani podívat
"1 pozdrav vás Pánbůh paní

ré jabloně natáhl nohy podepřel Wisconsmska jezerana zakoupení různých předmětů plic nebo trubic nastuzení č

nlámo to jiem rádaževás vidím" Díla takto získaná zůstanou zdehlavu o ruku a pořád se usmívaje
zíral po lánech inveh chorob hrdla a plic můžete

po deset let po úmrtí umělce
povážlivé následky skutečně odpovídala Pavla a ruku stařeninu

vřele tiskla "Jak pak se pořád
Na b zkém leteliSti malý zava

pak jsou li to díla skutečně cenná

Milwaukee
Waukesha

Dakota Hot Spring
Deadwood

Providence R I

Portland Maine

vrátili a sice užíváním Severova

Balsamu pro plíce Lék ten semáte — dobře viďte a nikdy jsou umístěna v Louvru jinaic
litý rolník nakládal jetel na vůz

U voje stály připřaženy dvě krávy
červenobílá straka a opálená plo

nám nepřijdete ačkoliv máte chví těší po léta té nejlepší pověstidána jsou do některého krajinské
ho musea mírní podrážděaí uvolňuje šlem NO MORE BLTJE-MONDAY- Sska jež široké huby pohružovaly NORTH-WESTE- RN DRÁHAModerní francouzské umění jež tiší zanícení a uvádí spolehlivědo hromady jetele a nabravše pa

li prázdnou'
"Holenkiřzlatá už jsem na bě

hání stará nohy mí nedělají dob

rotu' odpověděla panímáma
"A co pantáta dělá?"

jest zde tak výhradně zastoupeno 1401-140- Farnam St

Omaharychle ústrojí dýchací do zdravého
ličkatých stvolů mutlaly s plnou

jest charakterisováno zde vědou stavu Ve spojení se Severovýmchutí SWIFT PPIDEpřesností dokonalostí a všeobec Tabletkami proti nastuzeninám
"Toť víte sedí a nemluví mám ným technickým mistrovstvím jež

Stráň na které Lubas ulehl

bvla plna povadlého kvítí: byl vyléčí nastuzení hlavy a chřipku HORTfl-WESTE- BN DRÁHA
zajisté opravňuje Francouze k ná za jeden den Cena 35c a 50cse teď milá osobo zle věřte rni

že na vás na oba tuze často vzpo
tu voňav bílý ietýlek zlatá

roku na prvé místo v soudobém
tabletky asc Na prodej ve všech

místi tuloolistého rozchodníku
malířství a sochařství Amatérská lékárnách nebo přímo u vyrabitele SOAPvypjatý svízel jemných kvítečků

zkrácení času

zlepšená obsluha
2 listopadu

mísám Taíík bic neříká ale já
vím že je mu krusao Kačka je
moie vlastní dcera ale jen se

díla tak všeobecná v Anglii W F Severy Cedar Rapidsrudohlavé bodláky žluté jestřáb Americe neexistují zde aniž jsou Iowa Hlaste se u svých obchod
niky a mezi tím zprahlá tráva hně

uikubne Frantina někdy přišla vůbec přijímána Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždínlků s léky o Severův Vlasteneckýdích i narudlých klasů mateří
ale Kubice do ní vždycky slípala 730 ráno místo v 7i00rno tnaNejznámější a nejlepší díla jsou kalendář na rok 1903 nebo si prodouška dýšícf suchou vůní a sví Good in harddobu přijíždí do Chicagaas tato:

něj dopište dostanete jej zdarmaže se k nám už neodváží Chodíme

kolem ičbě vč tUvaaí jako ducho jéiú □é slzičky Od kvetu ke Denní 8L Paul Mnpls eiprcssnt vlakSochařství jež representujekvětů honily se bzučící mouchy vvlfžílí v 7:10 ráno místo v 6:66 V toniškolu soudobého francouzského
třpytných tllek drobní modráčko- -

doba do St raul-M- plsPozemky na prodej
V okresích Butler Seward a

sochařství: "Přičinlivost" Umě
vé a okáči Čfa 2 Overland limited do Chicagatec vtělil myšlénku svou v postavu water and goodRolník již na jetelišti shraboval 7 45 večer má spací vozy pouze Daleko

okolních mám na prod- -j kolemmoderního dělníka jenž zaměst
rychleji Jede na západ z Chicaga doco pod rukama zůstalo pak sebral nán jest jakýmsi dílem jež napíná Omahyčeho krávy nedojedly hrábě ze

jeho svaly a vyvíjí sílu a eneržu
zadu vozu zastrčil do jetele také North Wcsltra to mile u 'iniii

vé nikdo nemluví a jeden zahlíží

víc než druhý A ty děti taky --

darmo povídat rámusu je pořád
že se člověk pomodlit nemůže

Tatík časem proklíná soudil se

ale nic plátno!''
Pavla dobře viděla jak je paní-

máma sestaralá a tuze sklíčena

"Jea když jsts zdrávi a přijďte
k nám brzyl'" panímámu vlídni

zvala

"I musím ae k vám podívat

abych přece než umřu viděla tu

"Babiččin polibek" Zde umě
kosu do něho zasekl a vzav oprať in soft water

3000 akrů dobrých pozemků v

ceně od 30 do 60 dollarů akr při

dobrých podmínkách Kdo by si

přál koupiti dobrou farmu nechť
se obrátí na

Franka Mareše
I7m3) DWIGHT NEB

Ufll-- 3 Faraa! 1!lec předvedl velmi dovedně kon íěsisiá ÁraéoTna:navlečenou na klice podsební stra
trast oné vlídné staré a vrásčité

kv řekl: "bie!" a liz vozovou

cestou zatáčel na silnici tváře a veselé hladké mladé

tváře "Panna Orleanská" — DA S lOWOífl TBT

DO TEXAS
Madeby SWIFT & C0MPANY

Byl krátký zavalitec velké již
Socha tato jest jedna z nejlepších

ojíněné tmavovlasč hlavy a nlz
jež představují národní hrdinku Swiftovo Pride mýdlo Jest nejlep&ím mýdlem jakéhož lze ku praaí prádla doetati

kých noh dlouhými tlapkamivaši — maličkou — Pavlinka ae
francouzskou "Matka Gracchův

Všechen oděv jeho byl dle mest
jmenuje viďte po vás!"

Padoucnice křeče --Epilepsy-

vylAnaY
Mám nejspolehlivějSÍ lék na

světě proti padoucnici a zašlu

jednu láhev na zkoušku zdarma

Šetřte sVélio prádla— nikoliv obalilyského střihu ale byl odřen rozb Krásná aocha vznešené matrony
římské vychovávající své syny"Pavlinka a začíná už říkat

jea na něm visel Sel vedl
pro vlast svou

krav skloněn nevšímaje st ničeho
Dokonale vyléčím každého trpícíMimo jiné jest zde několik skří

bababa nebo dededel"

Panímáma utírala si koncem sa

lupu oči

"Už jsem taky tatíkovi povídala

Vyjev na silnici Škubl opratí
ní obsahujících krásné medaile ho PopiSte nemoc udejte věk a

když krávy zastavily chtěl si vy
noílete známku na odpověď a

lézti na jetel ale tu vystoupil peníze a štítky bronzové

Z obrazů pak vynikají:abysme si někde najali světničku i
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Dr F E GRANTproti němu Antonín Lubas
"Mor v Klme Ubraz neseže bude svatý pokoj a'e nechce ze

svého prosím vás každý rád umře Sedláček ae lekl a na krok
Z Ridge Bldg Kansas City Motento vysvětlující aápis: "Objevucouvl

se pak anděl dobrý který poručildoma Toníka že pozdravujem
vv se mějte hezky obě" "Pozdrav vás Pán Bůh tatíu PullEianoTj EnllctDT6 spací tqzt a toI

Paroplav Spol
Sev-nemeck- ého

Lloydu
Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

oenyl£S~-w- ~

Pe parolodích eipreasnfcn % New Yorku do Břemen '$3800
Po parolodích pravdelných z Kew Torku do Břemen 3000
Po parolodích czpretsnlch % Břemen do New Yorku $3860
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku I38M

®-Hlavni tlFado-vrnaiMSea-

JELRICHS & CO 5BroadwayNew York
-j-
aClIla-v-nl Jednatelé pro B&pavdslb—

ULnuoimuo ♦ uu cuicigoiixino

Sletbi irLixžaiku'' pravil Lubas a než se sedlá
"Dikuju pěkně za pozdravení

TrpéT po léta následky ofifiaeoho Ilvota t tOuOrtorč wy na ilm mim
Nejlepil dráha do viech uifsl

ček vzpamatoval políbil mu bně

andělí zlému ozbrojenému bolí

by udeřil domy a po každé ráně

byl mrtvý v domě" Legenda o

sv Sebastianu —

miaoi laan: tjuxj uwnijiu kuiu
mnjnMti IkImii mmétf stTrIlavOflHtaky všecky pozdravujte a přijďte

brzy Pantátu bysme taky tuze dou promodralou ruku a vzal jej
Kanias Iadiáankém áremi TexasunerToanMi i atd Tvhaael Jnern murně ní ko-

lik aet dollar oa Hlína léky elektrické aaay
td : hl lam dále klamán pod vodníky kt- -kolem krku aby jej políbil Mexika a aa ťaclOckén poofeii

Jde přímo do
rádi viděli!"
Pavla pak všecka radostna po

m iit 'tmMb léku u akouAkn adartna"Napoleon III n Solferina" —Stařec uhnul hlavu a hleděli si
itn4t kiimhiikáfl Jaa aknro na Dokrmil

Císař pozoruje bitvu sedě na svém
~iiiL3 Shermaa SreaiVaihubf odebral Jsem ae de Bvropj kde Jeem

ae uckrlll o rndu ka véblaanémo odbornému
Tnin mA ntodAnNil lék kterf aoé

spíchala k Chotči těšila ae jak

udělá Toníkovi radost až mu poví
oblíbeném "Buckinghamu a ob

aaplna vyleíll taká ae dnea cítím lépe ne

kdykoliv Jindy Iiopoand Tlatnttn onen
vrionf recept kterým mi bylo adrart navrá--

že mluvila s maminkou a jak teď klopen jest svým štábem z něho!
možno rozeznati generály Fleura

I nn_nQ0&_Anrfraaofnu Kouteckých vzpomínají Porny

do očí

"Co pak mne už neznáte?'

usmívaje ae řekl mladý
Otec odtáhl mu ruku a couvnuv

ještě o krok hleděl na syna
"Tondo — co tu hledáš?" ptal

se rozechvěn a polekán
PokraftoTánl bad

Zúíol Taylor GaJnesvSlaoenoa kterýkoli truici m o tento ppivia
lailu jel adartna a phloanoa Informaci lile
reoeotu tebe to muu al nechat připravit)Slení že rodiče se hněvají bývalo
lék v katdé dobré tékáraé ta malý po plate a

-- 1 in ti 1 a neduli reaiediné co je tížívalo
Fiate mi dnea Nebojte ae Nejeem jxxj-nrti-

M

enia hvch eo nredéval VaaKdyž Pavla doma vešla do svět

Neye maršály Vaillanta Regna-ult-a

de St Jean ďAngely Monte-bell- o

Leboeufa a Mazura

"Kapitulace Huningune 20

srpna 181 5" Hrstka statečných
obránců francouzských vychází z

ockhart Ewletta SaaSIarcss
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lméen a adreaa laataaea v tajnontl Belnice rusovlasé robě v náručí

——prodírán velkém

Taítní vyrážené lakované plechové n&iinl — Clnc7arjý plach w

teleiny plech a aovovť thotl - Ostnat drát hfebíky neílřalte
tboil oicykly atřeibé zrraně náboje a sportovala zuozl

9th Haraey 'alice -
Oaafta Hebr

í_a m vfm mfalete to u ve
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