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lnu tak nepravidelně smi uk
málo navštěvovat Školu nemysli
l Je pufrl UUxwli hlstii

řUtutKirti V Dtt XXXII

Chf t aailtrt Poli tl llr MscM

tnu mi

npjfajímsvf jM jou nátltívy ale-lín-

uititUů lilky UkavoMi
nilich utiiřkft pp Muchy a M- -

ksjkkh malířů jclml malby rfipmlmovi jitiě tak Itdaco tiifll
vrntřkaly mu tnacnou povřif KrásnápMrl í pnvIMvali — dl ')liot(l

n df li ntttilitli iroi lni Úlky k ho obrany j ho UM lusřné oblibě

ctitCkítklt tu trjmena tampiiylátkv tniu # ml ttl iAÍIiiivoru řln iltle k ndtli llo

TA SUDCC

II

''Kly pak )iil dmut — po

jih viiiipt" ptsla te Kohlict

J''"li UftodpOtMil

"l'o#plll viď J'Wo in (unii

pořfithř" pul Ioim Inrssni

uuvoru méně a nimi airlnr nlavtiějMho o

Toho dni po smiu "máliní" ( bale přítomné duby p O Ho

dm a v Mmdunub)lo U Ni pnvlmů ji lit o lrl ho
'#V'--~""- t rP r ÍSkMeudon irst vadálrn od VVldm r no rtplné tirho a t Ji

nm kof k na kamnech
ně ie tirovalovala Ilodinv kUna

Casio slvihámo j'}
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vf: "To dílko j moje mohu i

s BÍm dělat co rhci Mni urmá

nikdo co poroučet ta ně já jtrm
todpovědeo" Kdyby takový Člo-

věk tnal v té chvíli úplný obrnili

té věty ujiMé by jinak Činil a

méně Uk se honosil Uvážili jste
la slova "já jsem za ni zodpoví
den"? Kél by jn kaldý 1 nás po
nal a Jle nich sc řídil pk b

nebylo třeba zákonů jež EahraAuji
rodičům dělat se svými dílksnii

as hodinu clv a villa i aiihnv
páni Kódu) ovy nacházejí na

vysokém konci nad Sekvanouly a t chléva bylo shli-t- i koti"liáno tu liro Irlie stavím li i t a aiii

obrátková triké německé lrQ
coufiké i jiné lávodl o lískáni

jtbo malt b jtH jsou ritu pfnlfu
ni fťmtclriho nadaného Luďka

Marolda
Pan KtrrlSjiilUrnný mladý

umělec tMí % rovněž dobré po
větii a (Hio malby získaly mu

mírnost v uměleckém svMi
V Paříži lije celá kolonie Če-

ských umělců jako pp Kupka
Prcisder Plesnivý si Ilraunerovs
a j kteří vydobili si již mnohých
vavřínů oa uměleckém poli A

všichni lito umělci se národu

cxinitii rntkoBiia vviiiiiika n
pAj lrnm to spolu vvjcdnal " ttifkot

1'ooIpI rsrupala a barický Ne PaMŽ Sfvre St Louis a iclon
"Kdyl hudci tk dobrý' olpo kotlinu Seiiauskou v okolí Pařilepovím promluvil slabě: "Ty málividei jÓ2 "Ty mftj Hnlltku

k jaké to couly mám pro !! máti
Ve společnosti roztomilé Maabysme vntávalii'

dame Spillsrové a p K Spillara jit k sami chtějíAle v téie chvíli vzpamitoval seW J Alt " - II 11r uciat ftNKviivi íiuvmav mníc
námého českého msllře jsme v Stát má svá práva jako každýle ťánhoh imýlil já jícní mři jít dešti šťastně dorazili do Mcudo- -

a rovnyn a nohama skočil na pod
tahu
Zí'iia jím zabxucovala Motají

os dua co 4 teď opustčnrc mám
nu kam! uás již pp Mucha a

pořll?" svému neodcizili zůstávají obse došt--l ke kamnům a rozsvítil Hladík (český spisovatel) přudvíli"Jen se svařilku nerouhejte"

jednotlivec a ten stát pozůstává 1

nás jednotlivců Ta práva se musí

ostříhat jestli chceme Žít jako
křesťané a lid vzdělaný Kdo

pak trpí tím když dítko překročí
nějaké zákony! Předně ono samo

klopeni jsouce uměleckou slávouV okamžiku zspoměli jsme nepřiteíila Je Lojzova "co Bůh čin(
louč Vuiívév se na hodiny za

kýval a rozsvítil lampičku na sto věrnými a upřímnými Čechy což

nemálo přispívá ku cti a slávě
jemností zažilých oa cestě a

vstoupili do moderní svatyněic roiom se otnckal No mu
dobře íinl"

A Lojza zanotoval:

"O Jpočifite v pokoji vířné du

Dřeie rhrttr-l- i avšak dáváte li přednost snaŽšímu
1 yifimiiní prací domácích použijte

(S&LSS EJJUUSY
Činí domov skvělejším a péči snažší

Msde only by THE N K FAIRBANK COMPANY
CNCMO Nw York Boston SlLoula —Makers ol OVAL FAIRY SOAP

jména českéhoto těfko jako dávno za clila Posvátný chlad zavanul z atelieru a za druhé stát a proto má také

stát to právo požadovat aby dítko
lifky ' 1'fseň zněla tase Živí peckých let když dostal poprvé

"hošaoské'' šaty Venku ozvaly

kde pracuje veliký mistr a kde
umístněna jsou jeho ještě nedo
končená i dokončená díla Vstříc

bylo vyučováno a aby mělo na
%ji kdo prve již dřímal a rival teď

se kroky a buchot na dvéře Ba
prvního sjezdu českých učitelů

odbývaného v Able Neb

dne 28 února 1903
byl prořízeii6jSÍ Když se do zřeteli nejen svoje povinnosti ale

také práva jinýchrácký maje ventu viseti na jednom přichází malý zavalitý pán v č

se šedivým dlouhým plno
modlili zaklapl Lojza knížky
"Tak teď se rozloučíme ne Není tomu dávno co četl jsemrameni vzal lampičku a Šel otevřít

"Mně se zdá Že jste švařífku vousem a vlasem s usměvavou (Podáíápro "Pok íl)"J D IImIIO iJWiWf taaaiiuamiiiv jedněch našich novinách jak ty

"trusty" oa východě zaměstnávajítváří Kdo poprvé slavného so
božkou a zítra se zase sejdeme"

V komoře a mezi dveřmi oa

líni poklekli a Lojza modlil se

zaspali" přívětivě smála se Lojzo
va jež mužem přede dveřmi če

kala
chaře vidí jest překvapen ieho

PoUrnf orání

Zdali pak jste uvážili Že váš
školní dítky ve svých továrnách a

tím jim zabraBujou použiti výhod
školních lest to smutoé že naše

přívětivostí laskavostí a čeho ob
"Ba zaspal zaspal jaktěživo se

syn Kteryz a těžkostí něco přečte
(aby tomu rozuměl) aneb napíše

třikrát Otčenáš a Zdrávas Maria
Potom dělali mrtvé po třech kř(

Žcícb ženské utíraly si oči a Mezu

lánice pravila plačíc: "Tak vidí

země tak jest pokročilá a přece ta

zvláště si každý povšimne jest

jeho jednoduchosť a skromnost
Tak slavný geniální a přec tak

skromný!

mi to nestalo"
Když vešli do světnice povídá

který neví ničeho o obyčejných
počtech — uvážili jste že jeho

poměry do kterých vy jste jej

vpravili mají malé nároky na jeho

la chalupská: "Podojím vámta jak se jí pěkoe spí chudáčko

kové nesprávné věci te v nídějou
Zajisté Že každý se mnou souhla-

síte Že ty Mké korporace neděla-

jí správněVw ž dítky Školní za
abyste měl snídaní! a vzavši V atelieru jenž slouží zároveň zavi!" Když vycházeli lei Nepovím

museum nacházejí se sádrové mo
třeba nepatrné působeni na schop

i Levnó

1
výlety

i "P0

1 Illinois
I dráze

městnávají Kterak tomu ale předely a i hotové mramorové sochy

hrnek a sítko vyšla

Lojza usedl na lavičku u stavu
dívat se jak bratr se strojí

ný a užitečný život?
dejít je jiná otézka a těžko ji rozMode) pro pomník slavného fran

nimi až na zásep
"Jsou hvězdy"
"A jasno"
"Dá Pánbůh že bude mrznout

"Dej Pánbůh dobrou noc'

K smíchu by vám bylo vidíti
couzského spisovatele H de Bal-

zac a poprsí V Huga nádherná
"Musíme pospíšit hovořil

"máme toho až dobtjna truhlu bu
farmera jenž se zdráhá posekati
obili se samovazačem proto že

rozcuchá nějaké obili 4 nějaké ne- -

luštit Proč ale na takovou věc

poukazovat a s ni se zabývat?
Proč se starat o ty děti až tam na

východě když právě my aneb náš

deme muset čekat do večera bar Brána pekelná" pro museum
"Dejž to Pánbůh taky vám

dej Pánbůh dobrou noci" va teď tak Čerstva nesehne a kdo

by ji sem v tomhle sněhu nesl"
Trocadero poprsí různých vyni
kajících osob a poprsí dam zejmé

Jih a jihovýchod
Laciné lístky ua jednu neb o

kružnl cestu pro osadníky a ble-duj- fcí

domoviny do lufst v Ken-tuc- ky

Tennessee Mississippi
Louislaně Alabsme Virginii
Oeorgil Severní a Jižní Karoliní
na prodej 7 a 21 dubna

Sever a scvcrozilpad
Levné pro Jednu cestu lístky pro

osadníky do míst v Minnesotě
Severní a Jižní Dakotě Manltobí

Západním Ontario Sackatcbewa-n- u

a Assinnlboie na prodej 31

března 7 a U dubna

Lístky osadnické prodávány
Jsou každý den až do 20 dubna
do mlst v Montano Oregonu
Washingtonu a Van Couveru

Okružní lístky pro hledající
prodávají se do výio uvede-

ných mfst 7 a 21 dubna

Podrobná vysvětlení ohledné
cen katalogu atd ochotně vám

podám (lop(i-t(i-l- l Bilo své cestě

W H BRILL
Pass Agt III Central R K

Omaha Neb
III Central úřadovna'
í 141)8 Karnara 8t Omaha Neb

S těmi slovy rozcházeli se dolů
zaváŽe ale raději vezme hrabici a

dá se do práce sbíraje při tom
každé stéblo a každý klas A mv

soused činí totéž co ony trusty?
Či snad je nám dítko toho uhlo-kop- a

tam na východě milejší než
"Ty poslouchej hochu tak mi na milionářek amerických a ank cestě a d le každý k svému ba

napadá že musím poslat do krsje přece bez ostychu vypravujeme
glických a různé jiné modely

znázorňující mythologické a bi
ráku nebo chalupř
Nepovím chvíli zíral za nimi ke Křančilce ie to jediná sestře naše vlastní? Jak snadno se chy

blické výjevy modely různýchnice a mely se tuze rádyl strojePotom zavřel chlév vrátil se do by vidí na jiných ale ač sami
také tak hřešíme to nevidíme

chlapce do světa s takovým ne

patrným učením a vzděláním že

jeho práce nepůjde ku předu o nic

lépe než ta práce onoho farmera

ie přerývaně a jiko nesměle posíní zamkl obě půle zaSoupl zá části těla lidského a výkresy vše

zde svědčí o geniu slavného mistra Hleďme tedy abychom byli aspoňvídal Józavoru a zasel do komory Nyuf
Kodin-- a P los Mařátko mno našim dítkám hodnější než ty"Do kraje — ke Křančilcel''

byl trochu více při sobě venkov

ský vzduch jej vzpamatoval Po

hrabici

Zde opět se nám často staví vvyhrkl Lojza a zakašlal "A kdo trusty jsou k dítkám kterých ani

neznají
hoslibný Žák slavného toho socha-

ře ochotně nás provádí a vysvětti tam teď půjde v téhle slolě?"
cestu odpor leckterého otce ienž

Pokraluriul budluje různé podrobnosti jež s"Po silnici by to snad už šlo
křižoval ženu a polohlasitě řekl:
"Chudáku dnes musíš být sama

tady v zimě Pánbůh tí opatruj

nerozvážně namítá: "Vždyť jábude pěšina nemyslíš? naprostou přesností a dokonalosti
jsem sem přijel 1 bvropy bez peMm — možná že místy bude jsou provedeny

Nekoneiný řetěz

Dobrá pověsť Severova Krveči- -Odcházíme z musea toho nadpěšina"
a dej ti dobrou noci' Pokryl ji

prostěradlem pozdvihnuv svíčku
rozhlédnul se po komoře a vyšel

W7%

stitele jest jako nekonečný řetěz

něz řeč anglickou jsem neuměl a

přece chvála Bohu jsem ee dodě-

lal majetku i polnosti" Teď si

rozebereme tu filosofii Zdali pak

"Tak bych snad měl všecko šeni krásnými díly zde vystavený
jeden krajan poví o blahodárnémmohli bysme se a Pánernbohemdo světnice mi P Mařátko jehož neobyčejné

nadáni upozornilo na něj slavnéhovydat' zase řekl barácký a roz
iayz si sam postel na niz ne působeni léku toho druhému ten

zase přesvědčiv se odporučuje jej

příteli svému a tak to jde dále a

hlížel se jizbou
takový člověk uvážil změny které
se staly od té doby ať již v kte-- '

rémkoliv oboru Váš ivn nemá

božka umřela odestýlal a modré

polštáře urovnával brada tuze se "Peníze jsi nezapomněl?" ptal
Lojzamu chvěla Potom poklekl při

stále už skoro čtvrt století Mar-

ná byla snaha závistníko připra
příležitosti vydobývati si živobytí

mistra což zajisté jest velikým
vyznamenáním našeho mladíka
nadaného a mnohoslibného uměl-

ce odvede nás nyní do druhého
atelieru kde pracuji modeláři a

sochaři

"A — peníze — - vidíš byl bychposteli a počal se modlit ale když viti lék ten o zaslouženou přízeň azapomněl a to by byla pěknáoči tuze se mu přivíraly vstal Storz Brewing Co

OMAHA NEB

Severův Krvečistitcl zůstane jistěshánka"
ocistrojovai se ruCka oa eci

na dále škapulířem českých doRozsvítil si lojovku a šel do ko Zde zajírnavo sledovat! postupprobuzena protáhla hřbet

neb farmy bez dobrého vyškolení
Statistika nám dokazuje že větši-

na farmerů ztrácí ne tím že neumí
orat neb obili sekat ale tím že

nejsou dosti praktičtí Mnohý je
dost prozřetelný a po dlouhé
zkoušce na farmě prospívá Čím

práce Model pro mramorové somoryNepovím shasl a ulehl Hodiny
Poodhrnuv prostěradlo a patřehrkaly Dvě jasné oči kočičí z(

mácností Vyměšujeť z těla

všechny nečisté látky tvoři nová
krevní tělíska tuží svaly a dodá-

vá tělu nové sily a mysli novou
na hlavu mrtvé zeny zaštkal:

chy zhotoven bývá nejdříve ze

sádry a pak dle tohoto umělci

proměňuji bílé mramorové balváoy
v živé sochy P Mařátko pracuje

raiy chvíli světnici ale potom
se ztemněly Bylo slyleti pouze

"Vidíš máti vidíš tak ti musím 4důvěru Pan Štěpán Novák z
je to že tak málo farmerů již na-

jímají pozemky pomůže si oyoí kpro tu poslední světnici" povídalhodiny a chraplavý zdlouhavý Carbon Ind píše: "Ctěoý panenyní na soše "Máří Majdalena
Krásnou jest socha "Stvoření

nahlas Odstoupiv do koutka
otevřel černou starou truhlu jež

dech

III Severol Přijměte moje srdečné
díky za Váš Krvečistitel neboť

farmě kdežto tornu bylo jinak
před nějakým časem? Mnohý z

vás si koupil farmu za pakatel

vyrábí vtečný ležák t pravého ře
sk5bo chmele nlepíflio Jeímenovtí-h- o

studu a výborné vody z vlastní
artézské studnice

fivřtovoii povřst získalo
1 Inhvová pivo

"Blua mmom"
nejlciplt swiiil pivo

vynamenani! zlatou medailí na
ZamlHÍsipMké výstave

stála tu pod rozvěšeným šatstvem
obklíčena moučnicí ošatkaini ko

Evy" práce téhož nadaného u

mělce Jaká to mravenči píle
neúnavná geniální práce v tom

mě docela vyléčil Budu Vás
každému odporučovati" Severův tmšíky na brambory a nůŽÍ V truhle

U baráckých Nepovíma jindy
každým jitrem již o páté klapaly a

hrkaly stavy Za stavem mezi

okna na zásep sedával Józa blízko

Krvečistitel jest za cenu Ji 00 kotevřel postranní přihrádku vyndal

aneb snad také bornestead si za
bral ale teď to tak nejde Chce-l- i

váš syn farmu koupit musí za ni

platit desetkrát tolik co vy jste
platili Soutěž v prácí trhu a v

tichém krásném zákoutíPo zname-

nitém déjeuner připraveném pří-

větivou a příjemnou Madame Ko- -

koženou tobolku z té několik pa
pírových peněz jež uloživ strčil ů

dostání v lékárnách nebo u vyra-bitcl- e

W F Severy v Cedar Ka

pids Iowa hojí chudokrevnost
okénka do zahrádky "máti" Ko

51'n

11:115

din-ovo- pravou francouzskoudo kapsy u vest Vrátiv se klem sedmé Iiétka ustlala vyhoupla
se rovnýma nohama na podlahu a dnu bledničku kurděje a zvětšepohostinností odebrali jsme semrtvé udclai ji khz a ti&e se

modlil Pak opět se pokřižovav

jiném je silně napnuta Velké

společnosti ohrožují nás se všt-c- h

stran a tak pro jednotlivce jest
mnohem hůře se dostat! ku předu

f tla topit Mívala na sobě jenom
né žlázy a zbavuje všech uhrů
vředů a ohyzdných vyrážekstáhl prostěradlo již byl u dveří

ještě do druhého musea kde

geniální mistr má uloženy sbírky
různých obrazů neobyčejné ceny

hrubou modračku a košili bylo li

tuze chladno jupku Ukuchtila Kolik je těch lidí nyní kteří sem HOTEL PRAGUE tŤSLSpolévku vodovku neb mléčnou soch a starožitnin různých věků a

národů

a chtěl vyjiti ale zamysliv se il

hlavu zíral komorou a vrá-

tiv se zamkl truhlu a klič strčil do

kspsy

nebo ouritčku bramborovou nebo Jakub Svačina
Rozloučivše se se slavným mikysedou Na hlubokou hliněnou

vlrtitolmisku nadrobila Černého chleba strem jeho nadaným žákemVe světnici byl Lojza již se

přijedou bez peněz aneb bez vy
Školení aby si pomohli k farmě
aneb lehčí práci? Ovšem zkusili

jste dost v teo čas daleko jste
měli oa trhy ale co by to bylo
Člověku teď platné by sebe více
zkusil aneb oa trh až do Fremont
jezdil on přece již nemá té příle

ženou opouštěli jsme neradi útulné tonalila poievky a joza vyhoupl se

na rohu 13 a William ui Omaha
Čisld s pohodlň sařísené pokoje pro cestující Jakož I výborná česká

strava vzorná obsluha V hostinci obdržíte výtečný HTOIIZĎV LKŽÁK
nJliiíí druhy vln s llkírft a nejjemněji! doutníky

Krajan! zavítíte II do Omany návštěvou ubytujte se v hotelu Praha a
uKutlfte nejenom mif„ ale bavíte se 1 všelikých násnázf H

Tel ÍAHU O pfízeB krajanft žádá VIXCKXC i J0BK0VSKÝ

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝzátiší moderní svatyně umění"Budu vám to tu ívařííku opats lavičky přisedí také kt stolu

Mnoho při jídle nehovořívali ne přinfm bychom měli příležitost
bylo!? o Čem Po modlitbě mátí častěji je navštívili 1 crocernf obchod i

rovat nic ss nestarejte a když
sběhnu domů dobře tu zamknu"
horlivě povídala Nepovímka rovna-

jíc si Šátek pod bradou
Atelier našeho slavného mistrai umyraia piuuui y nia puuuju žitosti tak si pomoci Lid pokro

íil ve vzdělání více běž v čem ji
Józa již zase tkalcoval Po chvíli Muchy nachází se v rue Val de
vlezla i Dítka za svůj stav a dvo "Uuďn tak dobrá" odpověděl Grace tiché to ulici Latinské nétn Vězte že vzděláni jehož HAMBUHSÍO-AMERICK- A LINIEbarácký přikyvuje a pil hrnek čtvrtě pařížské Tam uprostřed

Tě 1209 Již Oulke
V obrhodS tomto nalftxnnt ňvtný

rfh&r Aho ImI rrocurnlho Sítioíí
Jafaratv a prvé Juliotl Mlr dohrA
nttb u ftritflrirjcwe ve nvyku fickoukitti

nnfjaf tun iiHraftuk NuTÍUrto JiJ
jwlmm a poárabi pMJileUi tana

jtce siavo jeanotvarne zvuceis
Joza si někdy zanotoval ala je mléka malebně seskupených obrazů soch

malebného vyšíváni moravského

nádherných drahocenných záslou

nom tak více pro sebe protože
nebylo v něm kouska zpěváka

"Ty poslouchej' začal Lojza
ženě stoje již u dveří "povídal iVTTTTTYTYTTYYVTVVTTTTTTYa

čínských a japonských modelůpodle nápěvu jeho nikdo by byl
nepoznal jakou vlastně zpívá

prve Józa že by měl poslat do

kraje ka Křaněilce ie je Bětuški knih různých druhů starožitných
ábytků čepců a moravských kloPánu Kdo pak by tam došel?"

"I kdo by vám teď šel do kraje

vaše dítky v sedmé třídě nabudou
bylo by dělalo divy v tom čase
když mnozí t vás sem přijeli
Tenkrát takřka každý mohl učit
ve íkol ale ať teď zkusí složit
učitelskou zkoušku) Proto nyní
váš syn ae má měřit s lidmi kteří
maji dobré školy dobré vycho-
váni cvik v obchodě a vy to
tak opomináte činit 1 ditkami
vašimi jež pak mají malou pří-
ležitost pomoci ai vzhůru
Musíme měřit soutěž a učení

našich dítek a časem v kterém

u— j
— —

j
Hpolečnotít tnUt udržulo nelý rok pravidelné spojení a Kwipon dřen
sroulMiryml liMÍ'ml SoJrychU-tš- í Jízdu s Sen Verku do líímiburka

IhIA odjiždAjf ve iUrU-- i wMu

Hambursko americká Linie lest nelsiaríí Německá Trans-Atlantic- Parol 's
vehní Společnost a vlastní IÍ02 lodí majících dhrnnou snnsnost 841088 tun 85
tčehto Jsou veliké námořní parníky labrnující 84 dvouíroubových parolodí

'

kieré In pohodlí cestujících iTláSř zařízeny Jsiiu Takový počet parolodí asvlastní žádná Jiná společnost Ohlední přeplavu s cen obraCte se na

HAMBURG-AMERICA- N L INF
Ví9 "RoioVVv Vs Wveavio VVV

j

táta pobručíval byly tváře její
jasnější Že bývala hezká bylo

boučků kosarkem ozdobného

postroje koSského vycpaných ptátakový lán cesty A co byste tam

švařlčku posílal já vím že o vás

dříve nevěděli" rázně řekla'joa" dobroty plny ale ie bývala vy- -

ků lidských zvířecích lebek
věnců darovaných slavnému mi-

stru nákrčníků dětských česko
"Inu mívali se Bětuškou moravských dřevěných hraček jež

Jediný českýN3

a závod olovnlcký strojnicky
a zámečnický v Omaze

vlutnl

LEO BAEOCH
503 Ho 13th Mtreet

Telolon 1M7

Zavlilinl vody plván ksoallsaee pro-
vádí la levné a dobře U8tf

Htálai MaataWUÍ pra Jedině osrřiděn
né ClnelMdiifcé piva pumpy

mina iipus VI íy ncDiama

f Takhle šlo to u nich celý týden

! I od rána do noci Změna byla
leda na jaře na podzim kdy

rády když tam dola mohli vždy
oěkdo přišel a maji také dost co

seskupili dovede jen umělec pra-

cuje neúnavně geniální nás mistr žijou a oe dle toho co my jsme
dělat i polem" klidně vysvětloval eho laskavost přívětivost a jedu fm ava pracován na kousku poie

Z — - Mí -- 1 Ě

baráckýjeui pyvai osci 7iiem dcdo posa
Paroplav Spol Sev-ngmeck- ého

Lloyi
Po parolodích expresních nejrychlcjSí jízda přes

moře za 5 dni 15 hodin a i minut

MSPřflDlairnl rrm-'-r 1

věděli aneb co tenkrát bylo Po-

šlete dítko vaše až tuto školu

projde do školy vyšší a tu teprve
mu bude možno uvážit jak málo

"No jak myslítePánbůh chraň
noduchost svědčí Že ani veliký
mistr nemůže v sobě zapliti do-

bromyslnou českou povahu Po- -

zen bran "'imi V sobotu časně
t ínn _ A t í í 4 mi n 4 1a 1 u nP-a-

abych zbraňovala ale uvidíte Ze

přijdou-l- i přijdou jenom aby něco
shrábli A na funus nepřijdou

cházíť ze sesterské Moravya hrdě
Po parolodích expreasnícn s New Yorku do Břemen sjg QC

ví a jak mnoho ještě musí vědět
než se může pustit ve vír zápas
do oěhož musi přijít chce-l- i někdy
zvítězit

juž tak jako tak oenf to možná

dodělali a dávali dílo se stavův

odpoledne nesl je Józa faktoroví
do městečka V nedělí ráno šel
do kostela táta máti doma pekla
placky jež namazala povidly švest- -

ro psroiouicn pravdeinycn s Hew 1 orku do Břemen §30 00
Po narolodfch ernreanufch c RretnAn ňn Mw Ynrkt

hlásí se k národu svému Mezi

umělci pařížskými zaujímá přední
místo a malby jeho jsou nejvýaby tu zitra ráno byli ' _ - foaov

Po parolodích pravidelných s Břemen do New Yorku I84M
Nejen že jest to vaší otcovskou"To je pravda to je pravda —

budou ooi snad mít i starosti"
znamněji! ze všech Slavný mistr

jest v nejlepšl mužné i tvůrčí tile "Hlavnt ú řadomaHi- -

JELRICIIS Ss CO 51iroadwayNew York
--MatJsCiIlámvní tAilnáttAlA _a n a

doufáme Že genius jeho zplodízamyšlen řekl Józa

jablečnými nebo

Íkovýmijindy ve všední den bývaly
brambory tvarohem

t hrách nebo Čočka krupičková

povinnosti zajistili dítkám vašim

obstojné vzděláni ale jest to také
vaši povinností vůči naší vládě a
budoucnosti Vláda nám zajišťu

nám ohromné množství oádher- -

Tililt I [Olllllf litlZElf

Me a ieslairait
Tlaatni

JW HROCH
1245 Jlžnf 1S Omaha

ftířtiý Metzftv ležAk stále na ěepu
Nejlepsl vlna likéry a Jemné

doutníky
Sladká vína galon od 75c nahoru

Kořalky salon od flSO náboru

"Proč starosti jaké starosti?"
"No mají ayua mají dceru ých maleb V době nedaleké H CLAUSEŇIÚS & CÓ °°-8-a IEAnBora

je život a svobodu a chrání oáa v
domáháni ae našeho blahobytu a

bude se to prý ženit a vdávat ne-

mají li to juž odbyto"
(kratoriat

nebo jahelni kaše bramborové

hoětinky v sobotu když po vesni-

ci tloukli podroáslí chlebem

nebo bramborami V neděli oa

požehnáni šla Bětka oešli-l- i oba
zůstal-l- i Nepovím doma zašel k

Latťůvkovi nebo Lašťůvka pfilel
k oěmu Prvé dni v týdnu Na- -

navštíví geniální mistr náš i Spoje-
né Státy kamž jest pozván a jame
přesvědčeni že dostane se mu v

Americe téhož ne-l- i většího uzná-

ní jako v Evropě On ital ae

zakladatelem moderní malby pla-

kátové jei jest oa vysokém stupni
r Paříži (Ovšem oelze připustili

Lee-GIass-Andre- Misím Goma
—proder velkca—

Tlačené vyrážené lakované plechové Báčiní — Clicraaý pUck
ielezný plech sovové sboí' - Ostarí drát ařekíky Boitřsasi
sbožt oicykly střel Lé sbrané náboje asportovsaa soost

♦ České importované kořalky fako

zaopatření majetku zavádí školy
pro naše dítky aby byly vzděla-

nými a prozřetelnými obhájci naší
vlasti a státu a oe aby činily na-

opak pro nevědomost tvou Jako
obyčejně myslím že i letos bylo

dcunta utíráni !r Kilnťi Orwt IVerto roztopclnka mandlovka rosoika
bílý punifSSO gal 24Kaatorer Zlatat proft (O Uber na tann--a

OMriit li idtrmi DrK Elin Ltd
ArakStiaila4lphla Pa 9ta Haraey alk Oasaaa Rebr


