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Odt' pravldtlnlar-hdaprrn- l nedill Pled
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Nylrt aenkorni atrii fetr pelrlik H h'ira
aaudbvaji kaidou druhou nedill visialol

obrátit by jim místo to opatřil
když zde nemají nižádné známo-

sti? A ježto nemohou zahálet

přijmou zaměstnání jaké se jim

nahodí a odtud pochodí hlavně

onen nedostatek dobrých a schop-

ných dělníků na farmách
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líth and rarnam 1'attorsoa lllk
stranění nedostatku toho by bylo
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Jsou divochové kmene Ainos po-

tomky praobyvateli} Evropy? C H KUBÁT
Smírčí soudce

Ptiárna: Barktr Hlock rh tj
Farnam Ctilo pokotjó
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Nový náhled ethnologislů

Ve vědeckém tvětě způsobil v

poslední době velikou pozornost
projevený názor že kmen polo

dle mého náhledu kdyby v někte-

rém hlavním státě rolnickém aneb

po případě ve více státech byl

avědomitý jednatel jehož adreia

byla by vlude dostatečně známa

tak aby se mohli na něj rolníci v

pádu potřeby obrátit se žádostí o

dělníky a dělníci zase te žádostí o

zaměsnáof Kolnici by mohli v

žádosti své udat jakého dělník si

přejí na jakou dobu jakou mzdu

chtějí rnu platit a jakou práci musí

dělník konat Ovšem že by lakový

agent nemohl práci tu konat

zdarma ale nepochybuji že by

každý rolník i každý dělník zapla-

til rád přiměřený obnos za služby
jim prokázané
Jsem jist Že když rolník zachází

divochů Ainos který jest usazen orllrjriaclriil irnl nedll v mialcl v ankol- -

muli iou slili opilci £my ne

pili poněvadž kořalka jet pova-

lována ta nápoj plíiil svatý

drahocenný ntlli aby ji leny

mohly piti
Ainnsové ulívají ve svém ho

spodářstvl dřevěného nádobí
Vař! víechno v llezném kotli

koupeném od Žaponců který visí

nad ohništěm Vybíraví nejsou
neboť vaří dohromady ryby a

ptáky se zeleniaou a kořínky a

tuto míchanici pojídají z kotle

dřevěnými lžícemi Staré Ženy
k nimž rodiny jich ztratily lásku

musí spáti se psy v boudách Co

se týče morálky jest tato na velmi

nízkém stupni u Ainosů a mnoho-ženstv- í

jest dovoleno ale mužové

mají zřídka více Žen

Osady Ainosů jsou roztroubeny

po celém pobřeží tam kde lov

ryb jest dobrý a některé osady
nalézají se také ve voitř ostrova
na březích některých větších řek
Vnitřek ostrova jest divočina v

níž se prohání množství divoké
zvěře hlavně velikých medvědů

které Ainosové ctí jako bohy ale

vzdor tomu je rádi loví Půda

ostrova jest tak chudá že se tam
velmi málo rýže a jiných plodin
pěstuje a Ainosové tvé potřeby
kupují ze Žaponska
Lovec ainoský bez bázně na-

padne velikého medvěda pouze se

svým lukům a šípem ktrý jest
smočen v jedovaté Kťávé jež jest
tak silná že medvěd takovýmto
Sípe tu byv poraněn aotva vydrží
běželi 200 yardů a pak zdechne

V leaícli nixtražují Ainoové
různé skryté pasti na divoká zví

řítí a proto jest cestování v

těchto lesích pro každého ciznce

nebezpečným ceboť šlápnutím na

tuto skrytou pasť jest uvuluěu

jedovatý lip který prožene tělo a

má v zápětí smrt
V chatrčích Ainosů visí n Iflů-rác-

uschlé ryby kuré ti tam

Obyvatelé schrání pro zimu
Veliká úita u leny te povsžují

za krásnou vlastnost a ženy aby
tvětlily svá ústa malují se k dem

rtů a tetují Také tvé ruce a ra-

mena Žny ozdobují tetováním
Nedávno žaponská vlád vyda-

la rozkaz proti tetování dětí a

nyní mladé dívky nejsou více teto-

váním znetvořovány
Ainoeové nemají žádného písma

a proto také nernj( žádných knih
Každého podzimu odbvvají vel-

ké tlivností při nichž se tib jí
medvidi zvláštním způsobem Na

jaře te chytí mladý medvěd a drží

ie v kleci zhotovené ze silných
kmenů iž do podzimu kdy i z

něho vyvine ailný veliký medvěd
Na podzim msjitel tvolá tvé pří
buzenitvo a ité přátele a upraví
hostinu jejími zakončením jest
zabití medvěda Na tělo tohoto
ae položí kláda a na každý její
konec ti tednou hosté a houptjí
ie na této kládě tak dlouho až

medvěda tím způiobem usmrtí
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ÍM'limlník liiiirtiitiiml

1 domácími

víny a lihovinami

aa aini aur nou? ntiruj
pfadaeilka Joarfa Nlámová la Jer Kateřina

i im Willlam Ml poklad Mr e

llráKdvi kanrlllka lxrola Tlrbi marlál
k Marie l'fllf litvá nit ni atrii llarhora
Hruljf fenkiirnl alri Marie flrhnUtva rt-h-

maletku Anaa llráJa '1'erenla Malacko-T- i
a Kunny Mniikiip apol fikat Mula Prnlio--

Mary Houkal vyulankyn doalenluMarie
Hnily uilaťirrilarikirnf Marie Koukalovi
vyalourni proroByiii

Ilíil ralmové Ilřerě7 Krab Ořerařck

(Mlívi ari actitne kaidi drahi panilll v

Riialri i mtatnoall p Lallnnra aa lani a U ul
Ilarlxrra Hanek (JfiuJni porulnlra: Anna
Vliu-- mlat ipledMiilkai Kalia Vor inek taj
11 Ho SI ati Marie Vornťka txjkladulce
Klenora Klierl prdnHAIj PrariHa Kouliaka
driikl nrrivndCI Kalia Vooii!ka vlliayaii
Anna Hlirka vntfnl atrái: Jirala Krnk
venkovní atrii: koale Mucha praporeťnli--
Anna íllf Maadalvna 1'lvoBka
Krauela HalaJ yuorDja]ika

řízným pltem a

Jciiijml doutníky
se svým dělníkem vlídně a přátel-

sky dá mu flulný plat prací ho 501 503 a 523 jižní 13 ul

přilil nepřetíží a zaměstnává ho
OMAHA PÍIJIIlt

TícIlopU to titulek v mcilě Vkusná
po celý rok musí od dělníka je li

tento řádným člověkem doznati

věrnosti a vděčnosti A v případě
tomto nemohlo by pak věru býtí

raHi-n- pokuje k tironajmutl es den I

týden— za Wc až 1100 riinně Coutne
atmlnné ziikutkr stfiln přlprareny Za

lfS)0 vylMirní-ii- zhoží stale v lívihb
]ui lze kmipitl za ceny lonMK ni-- JakiŠ

se platf jinde zs rho1 (patnr-Jí- i Jakosti
3 VLIVU TitKITHCIIKK

na ostrově Yezo ležícím severně
od Žaponska jest skutečným re

preaetilantem tialích předků to

jest oněch obyvatelů kteří as před
100000 roky obývali Evropu a

byli usazeni v jeskyních kdež po
nich nalezeno tak mnoho pamá-

tek Tito praobyvatelé Evropy
vymizeli úplně a jedině' různé
hrubé náčrty zvířat a rytiny re

presentující různé přírodní před-

měty zůstaly po nicb Dosud te
učencům nepodařilo rozluštili

jak zmizeli tito praobyvatelé a

právě proto tím vítSÍ zájem způ-

sobuje pronesený náhled že

zbytky těchto praobyvatelů nalé-

zají te na ostrově v žapanikýcb
vodách

Pakli kmen Ainoi ikutečně re-

presentuje starodávné obyvatelé

jeskyní kteří sídlili v Evropě
mnoho tisíc roků před tím nežli

historie vzala tvůj počátek tu te

přirozeně naskýtá otázka: -

jak te
to ttalo že te octnuli Uk daleko
1 Evropy?
Někteří učenci to vysvětlují

tím ie tam byli vytlačeni silněj-
šími kmeny pře celou Asii ti te
konečně octnuli na jednom její
konci v Žaponsku
Není o tom žádaé pochybnosti

Že tento kmen Ainot byl utažen

po celém Žaponsku když prvoí

Žaponci ti podmanili tuto zem

MAS(1Y KRAM

a JII straná města vlastni krajml

Ifmtří IřuiKiloviTs
(Itlo 1344 jiinl fj ul

NeJvfUÍ t&tiiby raní vlefao druha

U7enek tiUmt lunek vtiliec vtribo ro

f obor tento ijisdá

Ceny levnéjší než kdekoliv Jinde

léto oliue psáti jako malkyně
maulitvl Uyla jsem jii pro-vdá-

ityřikrát a čt í ikrí to jsem
ae dala rotvésti ale vidor tomu

nemyslím že v&ichoi mužové jsou

Ipatnl a (tile jefitě doufám le

jednoho doe i přece jen vybéfu
ideálního manžela

Nauíivlli ae initi Čtyři druhy
manžuln pouíiju této tvé zkuše-

nosti k lepSI volbě pátého
Po-tna- vli

ze tvých Čtyř manželství

razné charaktery mužft považuji
za ivou povinnost podati zde

tvým družkám různé pokyny jež
mohou býti důležitý pro ženy
které se míní provdali

Moji ítyři manželé milí čtyři
razné temperamenty Čtyři razné

charaktery různi zaměstnání a

tta razných ctností a hříchů Tři
z nich byli bloodýai a jeden z nich

byl černovlasý

Poprvé jsem te provdala v Šest-

nácti letech

Můj první manžel byl George
Tutlle president První národní

banky v Pittsburgu Oa byl
mnohem starií mne leč má rodí

na bo pro mne vybrala a já te
musela podrobili Nebylo to

manželství z lánky a naše povahy
te úplně rozcházely Já byla
mladá a cítila jsem v tobě touhu

po něžnosti oa byl vlak velice

chladný a to mne nudilo Když
ae nám narodil hošík tu se stal

ještě cbladnej&ím a mne rraožel

Itví takové te znudilo ještě více a

konečně to skončilo u rozvodního

toudu
Můj manžel Cis z byl úplně

rozdílným od mého manželi č i

Kdybych byli hledala po celém

tvětí nebyla bych mohla nalézti

dvě rozdílnější povahy B1
mladý miloval společnost byl
"dadem" a milionářem Jeho
jméno bylo Robert C Wright
Setkala jsem te ním v Newportě
zamilovala jsem te do něho při

prvém setkání neboť byl hezký

přljemiiý a zábavný společník
SRatek jsme slavili v krátké době

a všechno sto v pořádku až do té

doby když utratil tvé jmění a

počal zaváhali do mého Tu jsem
tomu učinila konec a rozvodem

jsem si podruhé vymohla svobo-

du Ubohý Dob bylo mi ho lítol

Manžel č 3 byl Jihancm jeho

jméno bylo John W Haven

Znali jsme te jeitě z dětství

Setkali jsme ta krátce po mém

druhém rozvodu a já pohlížela
nařl očima t dětských let Byl
civilním inžinýrem t vážným mu-

žem který miloval vědu Jaký
to byl rozdíl mezí ním Bobem I

Provdali jsem te zad ze tí

kterou jsem považo-

vala za lásku konečně jsem te

t ní probudila zatoužila jsem po
ivobodě a nedala jsem pokoj po-

kud jsem jí nedosáhla
Manžel i 4 mne hypnotisoval

Znali jsem ho po 6 roka a věděla

Jmshi la Ďétná ani jediného centu

viděla jsem ie ani jediné slovo

které vyjde c jeho rist není míně-

no upřímně přece jsem t ním ila
k oltáři jako ovečka ni jatky

Augustu W Clarke tak ie nazý-

val můj čtvrtý manžel byl Irčan

Zalíbil ie mi tvými komplimenty
tvým lichocením tvými elegant-
ními způsoby Viděl jsem že

jíž podvedl mnoho žen ale já

jsem ie domnívala jako každá

žena která miluje ie jeho láska

bude trvalá Kdyi jsem vlak

fbledala že jsem se mýlila a že

podváděl mne tak jako jiné tu

hledala jsera opět pomoc u roz-

vodních soudů a také jsem jí na-

lezla

Ty mé manželské zkušeností

mne po tčily v mnohém a hlavně

mne přesvědčily ie žen má

blátu tvého vnuknutí

Když jsem ku př tpitřila tvého

posledního manžela tu mi tento

vnitřní blat leptal: "Vyhýbej te
tomuto muži"

Vypadal oEuměle a zdálo te mi

ie není schopen ničeho pořádné
bo a přece jsem bo pozvala aby
mne opět navštívil Poprvé když

jsem bo spatřila pohlížela jsem
na6 jasnýma očima později mne

ziklrpil svými poklonami a tvým
lichocením

blylela jsem bo jak lichotil

jiným ienám a pak te obrátil ke

iri' Yi

VZORNfi 'AUlZUHÝ

pekařskýobcliod
laatnl

IriaMllf 1 lOHÍI
v Ms IWOarflelil ave

Kraani( uuí dobře když pelvo
objednají Sobe u 1'ienoslla Ztiořl
lee vžily řeratvé a f bul ní Nejen
f'tuf pienln cblib ale i Jlnii

jako rublíky bouakv kobliby i
rfiyní kolae co se ty: jakosti iienf
k "liltovánl" O fiHi-- n krajanu )Mi
MmH řilAHIf pftKNOHIU

Jos Vopfil ka
říEZNÍK A UZENÁft

na 5 a "Willlam "U1

ml V "! vldjr nelleuli tfhťr leratTthu
maa li'i druhu Jukoll ilinlnleh rftutf
k& uenáhikfr:h Kupte a nAi( na aSalku
a ojllfu'niia t iKlrih iiUJIbU M

VhiM ae dorííf a mhlete al Je nlijnd-nat- i

telef unem Tel á 122

řeči o nedostatku dělníků iarmer

kýchl Ale zaměstnává li rolník

dělníka jen několik měsíců aneb

dokonce pouze několik týdnů v

roce a pak jej mnohdy i bez pří-

činy propnul co? zhusta se stává

pak se nelze divit Že dělníci ti

hrnou e do velkých mět obchod-
ních a tam hledají své zaměstnání-Ovle-

ln v městech takých jest

pracovních sil nadbytek avlak

dělník kterýž chce pracovatpřece
nějakou práci si najde
Znám zde mnoho dělníků

kteří by le nerozpako-va- l!

ani na okamžik přijmouti

práci oa íarmě jen kdyby dostali

tálé místo a ilulný plat Ano

znám zde í dva řádné stárli ho-

chy kteříž mají dobré odborné

rolnické vzdělání a přece jsou
zaměstnáni v povolání zcela ji-

ném I oni by přijali JcHot:4

místo na větlí íarmě A tak roo
ho dobrých sil rolnických leží zde

úplně ladem kdežto na jiných
místech panuje o aě taková nouze!

A podobně te to má i v jiných
vfiilích místech Zde věru nemáme

příčiny etěžovat ti na nedostatek

schopného dělnictva farrnerskébo

neboť jest ho tu t dostatek a jest
jen třeba aby mezi dělnictvem a

rolnictvem doSlo k užiímu ttyku

jsem ochoten zodpovědět! každý

dotaz učiněný na mne ve směru

tom V fitě Ant Mikulík

3017 Pulaaky Ely 13 wird

Pittsburg Pa

Josof Kavan
II

pozemkový - -
a pojišťující Jednatel

iW)l VJ nllccS- -
PriMri loty v rimaael v So Omaae po-

lem ky aarorá a farmy a pobllfl llmili I a
atátu i uojiltánl opatři vim i' k aellniillcb
Iraui pil cená li nejnlf lli b Tál iabrá ae
yylioturovlalui alMtraatt

Obraťta a dAvěrou n něho a

bude vám apravedlivě posl úženo

neboť historie a tradice Zaponců

vypravují o krutých bojích jež

praotcové jich svedli 1 divokými

chlupy pokrytými muži jež nazý
u£ívejt Ltxstive Bromu Quloln Tutivali "zemskými pavouky" poně umí iaiho poflpla
na kf ié irslilto ilficvadž sídleli v jeskyních vyhloube-

ných do země Tento kmen bránil

te zuřivě proti Žaponcům lípy a

kamennými tekerami leč odpor

jicb byl marný a Žaponci te tttli

IIINVOHOnA
rlaioi

velmi vkusné zařízený

Grocomí obchod
1259-126- 1 jižní 16 ul

Mimo iroeerle mouky a krmiva naj
dele v olicbodé tomto vidy aejvílil a

nejlepai výV--r laiiftdek liniimrtuvané ry
biray nakládané' ouhofe jemné atolnl
oleje atdt Ztioži víuy lirUré Obaluha
vzorná Telefoa A tYl 21

v oné krajin pány

řředpl ni zničení zelné alkazy
Kwpuť ávt unce (jolú Vunt WH-ini- r

l'owor v třech kvartech vafíct
Vřjžyj pofc ti1 a to jcíté vaří idlrafl
ť a ohnt a ptíárj pintu petroleje
Touto ml4iilriou pohybuj prudce po-

moci pumjijř na tlak po při minut kdy
emulte bM1e dokonalá Tato rozFHÍ
ae pak přidáním ttrjného mnointvi
voly nn'rí to bude hotovu k pouiitf
EmulM Iocíli w vidy aoadné tvrdou
nbo měkkou vodou Abyla-l- i rozře

0r E Holovtchiner
' ky Ukal

OKKIOl aa rohu U a Hoarard al tkeelr'1
Blockde dveří 110 Talefoa

W ulaLal k HaatMí eaaá éás S tm haaia aH-- A

Vědátoři již podrobili studiu

lebky Ainosů karakter jich vlasů

a jiné jicb vlastnosti srovnávají
te v tom náhledu ža tento kmen 4ti I d4odjyollD} %ué t SoS ftrinmi rMtawj iřv

SEERO-HOfflEC- KÍ LLOTD

Prirldelal poitotal
a paropiereuef doprava

z Baltimore do Břemen
přímo po norfuk rlTOulroalroTyek

Kiiriilí:h parnMrh
i

od IMtl ůo

(Jasael Ilrelaw libeln Heeln Ilaa-nov- er

Frankfurt Ilrandcbnrf
(heainlU Jteekar

II kajuta 2 Baltimore flo Eremca

od )350 nathoria
Tyto parníky ma)l pouta Jedna trldu kajut-p- i

Jel onaařuna Jaat Jako II kajuta
Vyie Jmenováni parníky laoo vfbradnl

eová ýtani sliudovani a aaHxni aalaay a

řolriijakalnfaiproauirii:
na palulti flek trkki

Iraltl aprivy podivaji lenerilnl JelnaUK:

A IIOIlUHACflEn Se ilaViuta (lay Pl Haltlmore M4

II CIATJasr-WIT- J St CM
M larlKrn Hl (ftlUege III

ete )a)loh a pni aeral

není asiatického ale evropského' děna hned při vroM mtiíe m tak atá- -

původu Zílezilíaí pozemky na prodej
V leverrjím Wíscousinii ChiraJicb obličeje nejsou ani v nej

po St Paul Mínneannlia A Dmai "Jako lazar"

tl když ji mi nyu použito a to bez za-

hřátí pouiije-l- i vody mékké Je-l- i

voda tvrdá má se zahřátí před amíne-nl-

Aby mol triný byl znifrfl má ae po-

ulili Gold Out Keroaene Kniulaion
ihned jakmile ae mol na zeli (pozoru-
je Má ae jl použiti na kořeny potnocf
vaku nebo malé pumpy na tlak kdyi
jame prve odhrabali aal na dva palce
trmi Vlnité pruhovaný íAřldlen
brouk v ůopftm atavu 'inl kjdu
protíráním malých dírek do liatů zeli
kdeito larvy íivl ae na kořenech V

X

menllm podobny iapanským Jich
vlat jest velmi měkký a bebký

pleť jejich jest nahnědlá a nikoliv

žlutá jako u Japonců jich Cela

jsou iiroká těleaoá toustava jett
ilná a vousy jicb jsou husté a

dlouhé

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních at 400oakrll vybra-

ných pozemka rolnických Ti
kďoi koupí záhy mohou vybrali

_I Kl I š š a

fiká lid nai o elovlku
Jenl naaledkem rvm-tlatu- u

dny íkIk) b'to
itixmUtn Jeat oa Jiiíko

Jarní počaaí aná téměř vždy len

účinek že chuť k jídlu není tak

dobrá Játra nejsou v dobrém

stavu když nastane ten případ
Užíváním Dr August Koenig't

Hamburger Tropíc budou játra
v krátkém čase do dobrého ttivu
přivedeny

Není o tom žádné pochybnosti : Severův lék
si pozemay pri aratnycti rekach a

jezerech v niebi jeat hojnost ryb
a jež pokytuj( nevyCerpatelaý
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobé kdy jaou éetné larvy na koře
nech tato etnulae pouiije-l- l ae ji jak lAAAaAaU —proti—
jeat předepaíno pro zelného mola

oídl ae ůfinnfm prostředkem Gold

Že praobyvatelé Evropy byli po-

kryti cblupy a vzhled člena kmene

Aino se poéobá onomu jaký ai

tvoříme ve tvé íaotaiii o pradáv

ných obyvatelích Evropy

dobytekrevmatismu Fozemkv do vétSioí lanu ui Frank Langpaul
Uuat Waahina: Powder zním velmi

úapéíní wln houaenky takto byv
opotřeben: Koípaať tři Unce Gold
Duet Waahlnif Powder v rallonu vodyNěkteří obyvatelé oatrova Yezo

něoy půda jeat úrodnou a (nadao
zpracovatelnou Cbicao Milwau-ke- e

St Paul Minneaooli
a poatřikaj tlm rolinyjaou tak pokrytí cblupy ie ie po-

dobají tkoro medvědům čím

větií množství eklupů má ten
Dulutb Superior Ashland f ta

NORTH-WESTE- RN DRÁHA

zkrácení ínsu
zlepšená obsluha
i llNtopadu

Denní cbicKik ivltítní vlak vyjildl
v 7 ráno mlíw v 700 ráno V tai
lek aHJÍiáí 4 ťhlca

Denní HL Paul Mnpla cíprcnnf vlak

vyjlidí v 710 rra mláto v M Tká)
aWba arljíidi áeHt Paal-- lpl

ČI 1 Overland limited do Cblcaca v

7" 43 vaěer aaá spad reiy faai Dalek

rychleji jed tápad Cbiaag do

Oasabv
Kortb WetWr to aiftá ěalu

msli tftíínTill-- 3 Farní n

který příslušník onoho barbarské

V hroinyi h teeb bol
aiaeli apolehlirl a 11-peí- ii

potnftíe
nlři

kyaellrin odvidl rÁtM

otekllny podneenje
tile taae k pravidelná
priei Cena 1100

o4e ve véec MUraéck

ÍV ií--

jini prospívající měst na drásá
C St P„ M A O a na dráháek
jiných poakytují dobrých trh pra
_l I I

1C47 Jlioi IIUiI
vykonlvl aprlrn a levni rylepovaal

pokoja veSkarl práoe oaUrak
arnltř 1 aeoíi )akol I aaakllrtnl
okaa Jeat aaaobea Ul bobatra rf
btreai alaWanlfce paplra aejnovcjalc
a ee)rkaeaiVh raorkl ná bojae
iaokf ubuloraoakla a prodává loto

levaljl tal Mofeollv Jlnf v mtmt

Za velkeroa tvranl ai avtfaaoa rot)
O hojnos prtse kniaal Sad

34 FR LANGPAUL

ho kmene tím považován jeat za

Dobré místo a dobrá pří-

ležitost pro tenkého
lékaře yDodgcXeb

Hledám čeikébo dobrého léka-

ře do natí čeaké ossdy Přibláíky
neb dotazy nechť ae dějí pod

adresou:

JOS B MATHAUSR

3jkj český lékárník vDodge

krásnějšího Vlasy oa blavi a

vousy ai nechávají vlíchni obyva-
telé rftsti do úplné jicb délky aniž

by je někdy česali aneb je zkra

yivwmj laiuiciaao
O bliilí podrobnosti piit aa

Gt W Betl
aaweaakeay kealeat Balaaa WV

—-a7Jf- vyiX

Ilproa AarAlt faeeiaiea

covali
% WHřr##TVVVfVVTTVVVVVVVVTVVVVTVAinoeové bydlí nyní r hrubých


