Tyinl

ir

ihhki o tUvi
tm

ffCtt

lapofsto
del l

úrody

rinii

VYISCON5IN

mntht

vydaná dna
Týdní l pt !
dubna irw Jělským odborím rli
V disUtktvih VjíhoJnl 01 Kotky
Mointains pa crljf týlen lioni kl
dom IJ února bylo pořl nanejvýš pltzimé piu vilňt lostitU
ale larnutské práce ( vělšl
llv
cssil hiy adlleny tiri v klaji

lila
--

tf

I rnniho tJciJn ít&kytli

lima-val-

eitvwtho

Utolnt atlto

dne 33

hlMk
na isfsla ta prltnivfvh
I amukl pišia jíl
pro iWoďi
idátni pokročily ala ti)nl nšsled
km studených dilfft musely býti
cpfl

rirnir

lastavi-n-

lito

a

ptezimotaty Uobte Vláha
a v nřki
fýih rtiUlu h
sl přililo
: wiU
a
MICHIGAN
ovsa
vleoťtc
aeihou
It
oktaČuj
oách pOtfiniih v ftifnlnft ů laik h v atlantických pobřilalih ně v jilníih okteskh lČ silní
distřiklech kUlto stilnosti n ne dtltě sastavily všvihny tyto pište
tr u
Pšenice osimks
minulého
dostslek vláhy se oývsjl s nikl
a lilo p'kně vrtůstsjl a jsou v do
částí
sthdnkh
i
západních
rých
hréin stavu pasti iny se třímají
lihvnd li sláiň V středních a
ovocné
stromy ukládají na ovoce
Mouotains
dislnk
Kočky

llrl

rl

hnjn

-

tt

v At!e

ttelů mal

fla
řtau

Htt

ttnori 1903
'

i n iiuiti

ni to jsk V
Mnohý ponkni
I
"u Hné sikony aly
viopě
ilnVv nsiltivtnsly Ikoly
Jrlikot
ts ly v Aiwtiif
kp svobo ly
dMí ani do školy
tu lfnim by
!
Hiuiiiio Si tu la
!!!
tnůžclnstř Mnoho států jíl tiří
nilo kroky sťy rodiíové musili
'tAli toiVIl supcft fáťeČně do
školy a Nrbrsika j jrdi-- ( třeh
států IiHé ssmi si na sebe iiva
lul takové tákony pro svmt n
'lilot k plní ní puvinnmií svých

)!

Zi-se-

vše-obec-

t-

f

vši-chn-

je-l-

slsbi-kovs-

osvě-žovatel- ť'

po-zJ- é

vyna-snatu-

Prodám vaši farmu

J

ší

W Olmliipnlíý

lioM iěluí Mim

1

kaita

iir%Ktt

Tu htu-j
jrdo pllpail kde ae
tech a na severním pscifickém po- hlavně broskvoně a to tak rychle
l starat stlt o dti kdyl rotli
mu
nedMe
jmiu
břeží jest ssimn
zpožděná x Je pro plíítl čtjry
'r toho 0iorn(iií
obavy k voli mraz Aru
WashioRton
Okroii trpěly
Není tomu dávno co mluvil
t
V
Ca
ILLINOIS—
Tořssl
01
vlhkým počasím
o nii'j8íir rikoní s krsisny
jsem
a
a
rostlinstvo
lifornii byly poměry všeobecni ob)Či'jý piňnířr
a těm se zdáťi le není dout pM
značně
a
mra
ovocné
lehké
Um
tu
itroiny
příznivé jen
pokrfiií
ale plrcr
Farmerské prite jsou v plním sný rol asi kahlý utná
tiky učinily nijaké Škody
němu dost odporu Když
je
proti
však
se
Se sázením koroy
zadrženy silný
pokračuje proudu hily
V jižním Mi mí dešti m dt n 10 t ni
I'š ni direktor dle zákona upozorní otce
až již ke Kansasu
Se
ho dítky nepravidelně navŠtě
ve
v
Karoznameaitiin
sev
ce
ozimka
ssouri v Teonessee
školu tu hned je oheft na
viijí
lin! a dále na jih se korná sál stavu některá pole jsou poškozo- střeše a
brojí se proti direktorovi
heHsenskou
mouchou
piloě a v některých částech je již vána
a jelikož na upozornovscím lístku
ovsa v některých okresích byl
sázení dokončeno
se nachází též jméno školdezorce
Stav ozininí pšenice jest
Vyhlídky oa ovoce
již skončen
tedy i ten obdrží nějaký ten štu- méně
na
broskve
učinia
ozimka
dobré
jedině
znamenitý
Uc jenž ovšem nebolí obzvlášť
la výborný pokrok od počátku sličné
když přichází t toho pramene a z
V hořením ohio-aké—
tohoto měsíce
MISSOURI
Teplý týden byl takové příčiny
údolí způsobily však mrazí- příznivý pro pšenici a traviny jel
Při přehlížení škol v okresu
ky uhodivší na 4 a 5 - m čá- vzrostají pěkoě Farmerské práce
pozoruji rozdíl mezi Školami
vždy
V celku však jest
stečné Škody
Zásev ovsa v distriktech
byly zdrženy dešti
v nichž bydli Amev
od
celém
itav ozimky
pásmu
jest ikoro skončen v jižní části ričané nebo Češi
české dětí
Rocky Mountains mnohem slib ale byl přerušen v severní části takřka v každém
přestapřípadě
v
Ranně zasetý dobře vzchá nou dříve chodit do
posled dešti
nější nežli byl kdykoli
Naškoly
V Čalifor-ni- i ti
nich několika letech
S orbou k aázení koroy se
vštívíte li Školy kde Američané
jsou taktéž vyhlídky příznivý zdárně pokračuje oa jihu a něco
bydlí tu spatříte již vyrostlé dívale ve Washingtonu' a Oregonu korný bylo tam již zasázeno
ky a jinochy kteříž pilně navštějest stav úrody méně příznivý
Počasí příznivé pro vují Školu kdežto mezi naším náTEXAS
blavLČ v posledně jmenovaném celou úrodu neboť
jest mírné rodem zde v okreau ponejvíce
státu kde asi třetina zásevu bude Lehké deště
spadnuly v severních přestane hoch chodit do školy
muset být obnovena
a západních okresích
Pšenice jakmile je mu patnáct neb šest
Zásev járky jest skoro dokon- žito a oves
znamenitě náct roků a dívka taktéž
pokračují
Mnohý
čen v Iowě a Nebrasce a pokračujen tu a tam byly poškozen} rzí na to okazuje le takovf velicí již
v
Pakotě
žádná
zdárně
je
jižní
Se sázením bavlny se pokračuje a chodili
anc-chodí do školy
pšenice nebyla však dosud zaseta v jižních a v středojižních okre- málo
Tážu se oč
toho
t
mají
v severní Dakotě a v severní Min sích
jest sázení téměř skončeno by věděli více kdyby tam vůbec
v
nesotě ale něco jí bylo zaseto
INDIÁNA — Časté deště pro- nešli? Ale k politováni opravdu
jižní Minnesotě
močily
pádu tak důkladně že s ji st když některý ze starších lidí
Oves pokračuje slibně v jižních
mohlo potká takového jinocha neb dívku
státech a zásev jest skoro úkon farmerským! pracemi se
ale
zvolna
přece která je již povyrostlejší a jde do
jen
pokrsČovati
kde
čeo v středních údolích
jen a orbou po zásev a pro sázení Školy a praví jí: "Nestydíš se
ranně zasetý dobře vzchází
a bramborů se pokračuje taková veliká holka a ještě jdeš
Sázení bavlny učinilo dobrý korný
Pšenice žito jetel a timoia jiou do školy? Raději kdybys mámě
a
v
středních
západních v znamenitém stavu a
pokrok
Není potom divu Že
rychle vzrů- pomohla
částích bavlnového pásma vyjí
aneb
do školy chodit
na
úrodu
jinoši
stají
Vyhlídky
dívky
jablek
v
částích
Mis
zavodněných
maje
nechtí
na
slibné
úrodu
takto
třešní
když
jsou pobízeni
sissippi a Louisíany V jižní Částí jjou
a hrušek prostřední- Zá- Hleďme na jiné školy
blum
tam dívky
a
v
Texasu
bavlnového pásma
broskví byly zničeny mra navštěvujou školu pilně až třebas
ranně zasázena bavlna již vzchází rodky
zem a také něco ranných jahod do dvscttí roků a v mnohých pří
Ukončením měsíce března kte
bylo zničeno
padeth vzdělají se tak dalece že
rý byl divokým měsícem
a pak
Časté
OHIO—
dftště
zdržely hloJÍ nčítelkou zkoušku
ovocné stromy znační pokročily
OvSi-rže neob
hned jdou učit
Od 4 do 6 dubna celá krajina farmerské práce pšenice byla podrží Školu kde " platí I40 nib
východně od řeky Mississippi za někud poškozena hlavně na výaniž takovou kď
sažena byla mrazivým počasím a chodě mrazíky které uhodily dn víre měsíčně
mohou
učit
po
celý termín (le
a
dubna
ale
4
5
celkový stv
následkem toho mnoho ovocných
učiní počátek a p4k poznenáhlu
bramNěco
slibný
ranných
broskvoftů
hlavně
stromu
bylo jst
dosáhnou vyššího místa
l
V Californii ačkoli í bor bylo již
mladý
poškozeno
Nesmíme myslet když je hoch
byl
poškozen
Traviny
mrazíky
tam způsobeny škody jsou vy
ve
třídě šesté že již potom může
a
pastviny jou dobré ovoce bylo
na severním pa
hlídky příznivé
na gymnasium
tak jak
studovat
cifickém pobřeží jest saisona tak poškozeno mrazík)
na středních Školách v
tomu
jest
zpožděna že tarn plod nebyl tak
Tu opět musíme vzít v
Evropě
Dvojím loktem
vyvinut aby mohl býti mrazivým
věcí
úvahu
)M tady jsou nyní a
Ačkoliv si před zíkoiifrn mají
počasím poškozen
v jiný čas Tsdy
ne
jsou
jak
jinde
Podrobné zprávy z jednotlivých býlí všichni lidé rovni rozhoduí
znamená pro žáka asi
šestá
třída
ve skutečností
státu:
soudcové čssto
Ovšem
práce školní
NBRASKA — Týden byl te- podle kabátu alespoň někuff z pět roků
v každém roku
t
když
vynechá
deští
nich
upadnuMají dvojí loket j)-plý t prospěšnými
pro
všími dne 10 dubna
Farmerské velké druhý pro "lidí holé dlaně" polovic dní tu pět rcú nedělá
roků
práce rychlá pokračují pšenice Lék nečiní žádného rozdílu avšak pět
prácí školní která
Porovnejte
i
někdo stížen křečtni neiáživ-nost- í
jarka jest téměř již zaseta a se
e dělá dnes s tou Herá se
s
ovsa
zánětem žaludku žlučnato
zásevem
pokračuje rychle
Tehdy
před několika roky
v jižních okresích a začíná se v stf a vůbec obtížemi zažívacího
učili jste se pouze psát cist a tro
Něco ranně zasetého ústrojí musf míti lék dobrý a v
severních
Nyní ale dítko vate
Pšenice ozimka tom ohledu ae Severově Žaludeční chu počítat
ovsa již vzešlo
učíti
musí
se
předně: anglické
Táž půzdárně pokračuje ale na někte- Hořké nícjnevyrovná
t
řeči pak číst psát počítat
místech
na
sobí
sídlo
byla poškozena
choroby
rých
přímo
tělověd
historií
zeměpi
Lokti! zjednává chuť k su
KANSAS — Jarní přít jsou
a mnohému jinému
ťšanice jídlu a povzbuzuje ústrojí aby Totogrsmatice
značně zdrženy dešti
vám podává dobré důkazy
jest v dobrém stavu a rychle zase správně konalo avo)í práci proč dítě vaše musí pilné školu
Zásev ovsa jest dokon- Jest lahodná a nedráždí nýbrž navštěvovat ano pilněji než se v
vzrostá
"Jak obdivuhodný to
čen v mnohých okresích a ranní sílí
stává
zvolal pan Grahek z některých případech
Sázení korný
zasetý již vzchází
tobo rodičové aby dítHleďte
jest značně zpozdíoo ale tu a tam Calumet Mích a titíce lidí mu ky vaše šly do školy každý den a
Severova Žaludeční
Ranná jablka přizvukuje
se již započalo
pak hleďte aby nepřicházeíy
kvetou a broskvoně kvetou na Hořká stojí 50c a $100 a jet k
V devíti ( desíti případů
dostání v lékárnách nebo přímo u
Traviny opětně vyráží
jihu
vinou rodičů když přijdou
to
jest
Saisona jest vyrabítele W V Severy v Cedar dítky pozdě
jf
Učitelové ae
JIŽ DAKOTA-Seti bylo velice zpo- Rspids lowa
co mohou dávají oďmě
zpožděna
žděno příliš vlhkou půdou hlavně
čtou
své peníze koupené
! ny (za
ale zásev
v severních okresích
dltkám povldky prosí je aby při
nějárky rychle pokračuje na jihu i
V okresích Lutler Seward a šly dříve ale to všecko zmaří
Také již něco ovsa 1
na severu
tím
ře
doma
kteří
rodičové
jsou
Zimní Žito okolních mám na prodej kolem nedbalými Horší ale účinek bude
ječmene bylo zaseto
6000 akrů dobrých pozemků v
jest silné a pěkné tráva vyráží ceoí od tiO do Co akr při do mít lakový zvyk na dítko až doTrn zvyk a ním vzrůstá
poiralu
Kdo by si roste
brých podmínkách
zároveň" a proto ae nedivme pak
SEV DAKOTA - Sníh hojně
farmu
nechť
dobrou
přál koupíti
jestli dítko 000 zůstane nedbalé
napadnuvší na východě zastavil se obrátí oa
a
celku
po celé (vé žiti a v působení jak
všechny farmerské práce
Marcfce
Franka
na farmě tak i v obchodě
neučiněn dosud skoro žádný poDW1GHT NEB
34m3
Dále vám radim rodičové drazí:
krok ale bude-l- i počasí příznivé
tu se započne ae setbou pšenice
"Navštěvujte školy!" Věřte že
jest to práce mrzutá když snárne
po celém státu tento týdenpro někoho dělat a ten ae na nás
IOWA— Saisona jest teplá
a prodám Vám jinou buď
nepřijde podívat ani jednou za
vzrost rostliostva jest rannější
v Minnesotě DaKotácb
roa
Zásev
by ae přesvědčil jakou práci
pšenice
nežli obyčejně
Canadě a
Wisconsinu
děláme
ovsa a ječmen jest skoro již skonnejindt vzdělané
dle
učitel
Pak neposuzujte
dobře pokračuje v
čen v jižafcb
vzdělané
pozemky od
dítek
skutků
svěřených
jemu
Dle zpráv
aeverních distriktech
I5 do 1 10 výše mírné
Dítko pod jeho dozorem nalézá
jest zásev pšenice menší a zásev
splátky
se
denně pouze 7 hodin ze 34 hov
loni
nežli
větší
a
ovsa ječmene
Pište co chcete na
din
pět dnů za sedmi v týdnu a
S orbou pro eázenf koroy se po
než 9 měsíců v jednom roméně
na
mnohých
kračuje ale podá jest
—
Arcadi"
Z
Eodicott
ku
celkem
137
tedy vzato méně než
místech ještě vlhká pro farmerské
ST PAUL MINN
oam roka z celého věku onoho
práce
A pak slyšíme často nedítka
MINNESOTA— Soíh capad-nuvotc nsřlkat na učitele
rozvážného
na den 6 dubna byl náslebocha že tnu vychovali
jakého
tři
dní
dován suchým počasím po
My
Jeat to správné? Nemyalím
a pak nastal dešf dne to t m
& S
nemáme nesmíme z tobo všeho
noV severní polovicí jest podá
vinit jen učitele
Vždyť oa bledí
krá a setí jest tam dosuď oemož-i- é
v C 1001 jižnf 13 L
k dobrému
vedl
jen
by
vždy
ja
V jižní polovici pouze na
Výt£oa plve stál aa íepu KslUpaf
cestách po okresu po
Na
mých
ssl
Přasvídít
a
setbou
se
doutníky
visa
likéry
íičitých půdách bylo
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Sledovala jsem se zájmem člán
ktí-rbyly označeny
v "PZ"' isko "Učitelské jvahy"
Jíž dříve
Líbily o mně velice
častokráte chtěla jsem o tom škol
ním působení něco napsat avšak
vždy jsem se obávala abych svým
rozbíráním zmíněného pfcdrrětu
neurazila fillorit rodičů aneb ně
kterých učitelů neb učitelek
Škola učitelové dítky rodiče
s dornov těsně k sobě náležejí a
a mají mlti zájem a lvku k zdaru
dobrému k polřrbnmu vtipotntmu
půsdbení které se týká jich své
řenců dítek ť do školy patřících
Mně zmíněné tyto osoby a jedná
ní jejích povždy tanuly (a dosud
tanou) na myslí avšak velmi málo
mohla jsem k opravě toho učinit
a pakli ano tož muselo se tak stá
ti tajně mb mi ne přcpodivné
náhledy a rozličné úsudky a často
opáčně chápeme a nesprsvedlivě
odsuzujeme osobu i a její dobře
míněným jednáním které čelilo k
prospěchu i cti avšak pochopením
Opáčoým bývá neocenéno a i
osobou žel potupeno!
Ze bych o učitelích a jich půso
beni o rodi?(rh i dítkách ničeho
nevěděla to nemohu připustítneb
za mého dvacítíletého manželské
ho žiti strsvovalí jsme v nsšetn
domově 10 učitelů snad všechny
vyjma 3 A tu nemohu opomenout učinili zmínku že v českých
osadách mívají učitelé í učitelky
nemalou potíž nemohouce obdržel
ubytování ač rodáci vlastní velké
residence a stalo se u jednou že
pod všelijakými výmluvami zdržo- vslo ae vyučování ve škole
S naši školou musím doznali
až na malé výminky po celý ten
čaa jsme byli šťastni
ježto vždy
dostali jsme učitele dobré a k
chvále obapoloé budiž řečeno
nikdy Žádné mrzutosti aneb vý
stup jenž vyvolává rozčileni a
Do našf Školy
soudy se neudál
chodily jen ryze leské dítkyžádoá
jiná národnost není tu vmíšena a
každá učitelka ai chválila jak tsou
dítky poslušný a jak velmi lehce
chápou a aoadoo ae ucl úlohy
Jen kdyby všichni rodiče posýlali
je pravidelněji do školy neboť
nemůže býti oejmenší pochyby le
jen pří pilné návštěvě naučí se
dobře anglické řečí čteni a psanf
Rodičové vězte že nepravidelné
navštěvováni Školy jest nanejvýš
škodlivé pro dítky a pro vás
neboť dítko vaše
trestuhodaé
kdvž doroste v muže neb ženu a
nezná zákonitou leč nedovede ani
rozhodně jednat jako občan neb
občanka Spojených Států Jest
mnoho dítek kterým by to velmi
slušelo aby při svém majetku vě
děly alespoS tolik co umí učitel
Ooakun jen tolik co učitel ježto
často se rodiče (někteří) vyslovují
před dítkamí: "Dnes do školy ne
půjdeš! Vždyť ten učitel je jako
kluk sám I Co taky může vědatl
ky od nříieiú

1

Šťastná výsledky

sav

lejfc

ssai

učinily mnohó Omaža
ny tmiUonýml

v

němí plivl l "v někutýth ško
ll h fimi aka ltin0iiHky' do
vultm si pomamenat ta clo ono
sirsnv
jest paneivlre plivnseno
todiČŮ pintole dílky své nrposý
lají ptaudi Ině do školy a tsktéi
st strany učitele klít)! chttja st
šachovali dílkám i todičům Irnr
ribiii Ikolnl práci jako parou
Osidlo postupuj I fitinky pevni
na druhou a a líto na llttí aníl
by ufiti I bral ohled na lo adaii
dílky kou sihopny konst onu
A ta
pláci kutí se )int ukládá
Idi mnntí maji a toho velkou ra
1I0M
)aký jejich syn neb dcirka
I)£da ala učiteli
dčUjí pokrok
který nastoupí pak ntsto v oié
škole kde se tak tičíio již po více
Má II tento nový učit- -l
roků
gen kousek svědomí
tedy pozná
žc jest ncjvyŠŠÍ čas by udělal v
oné ptAci radikální změnu A
změny tylo obyčejně vyvodí v
Než při
ossdě velký rozruch
stoupíme ku této změně tu se
ocitneme na rozcestí
Kdybychom pokračovali v téže
koleji jak se lam pracovalo dříve
tu uznáme že bychom Jitky jen
okrádali o
drahocenný čas
a nic je nenaučili
Jestli ale
uznáme za lepší dítky dát tam
kam vůbe: patří a kde mohou dělat uŽittčoou práci tu
se zsjisté najdou dva někdy až
tři v distriktu kteří tomu nechtí
nikterak rozumět a kteří mysli
Že učitel snad to dělá jen z pouhého rozmaru a dítky schválně
Povězte mi ale jaké
drží zpět
dobro to dítko české získá z té
anglické Četby které vůbec ani za
mák nerozumí! Není tudíž daleko
lépe dát mu Číst něco lehčího kde
souvislost vět jest lehce k pochopení a tuto mu přeložit do češtiny
než mu dát číst něco co jeho
mladý moek oeul ještě mocen
pochopit? Žel že to mnozí u nás
na venkově nechápou!
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SWIFPS PRIDE

Jínili
V čichách tam byli kantoři lam
se musely děti jináč učit tam mu
sely Tam jim to učitel vtloukal
rákoskou (ovšem do opáčného ml
sta) ale tady v Americe nechají
je dělat o "recessu" takový hluk a
rámusí Škoda toho chleba co
tam odnosítcl Z kluků páni nebudou a holky vzdělání nepotře-bujojen když ai dovedou spočítat ro dostanou za vejce" atd
Zkrátka řečeno najde se
atd
na učitelích chyb až hrůza Dítky
zase ukolébají ae omluvou £e ony
do Školy nemohou jít z lásky a
útiocitti že jsou malé v zimě Že
by nastydly v letě pak že jsou j ž
velké a že musí pomáhat praco
vat atd ale ze zkušenosti vím že'
by se malé procento rodičů po čas
vyučování dobít obešlo bez děcké
pomocí
Nemohu se ubránit abych ae
nezmínila o jistém případu
Není
to vzpomínka bolná a přec jak ten
věk plyne! Jest tomu 20 roků
právě v jarní době této kdy vedla
sem ponejprv do Sko!y 6letého
Nevím
Fr a 4ietou Mařenku
zdali mna ty děti viděly ale pla
kala jsem celou cestu neb tni ta
nulo tis myslí že 10 jest prvý
krok miláčků mých do světa a že
je již nebudu n it' doma v zahradě
kde byly tak dobře chráněny přede
všírn úraern a vůbec zdálo se mi
že příliš brzy vyrostly
Ony však
le ctiprfly a velice se lěšily na
Přišedši a nimi do Ško
učitelku
ly požádala jsern učitelku
aby
le lí 10 možno nechala je sedět
pospolu Číst že oba jíž umí čísli
ce laké že již znají a Že fioilufny
Pak jsem ještě ou
také budou
kromě dala učitelce některé pokyse týkaly jich povahy a
ny
osúbek
Učitelka ta
jich
malých
byla též mladá a prvně začínal
učit
Poděkovala mi a zároveli
mne též pozvala k návštěvě (koly
co jsem jí a radoatí slíbila
A od
té doby po všechna ta léta příkrá
le i vícekráte za vyučováni Školu
ráda jsem navštívila
S velkou
chulf spěchala jsem tam vždy mezi
tu drahou drobotinu
ráda jsem
pokrok jejich v učení pozorně ale
dovála někdy jsem též nějakou
lahůdku pro žáčky přinesla a a
učitelkou neb učitelem o všeiíčemi
Učitelka upozorřto
rozprávěla
vala man na to neb ono já zase jí
vysvětlovala omlouvala a do len
šího světla stavěla národnost naši
i náš lid
Jednou se také přihodilo že jeden synek přinesl do školy fsjnto
vou láhev alkoholu (lihu) a pozval
ostatní školáky aby ním šli ke
studni
Opatřivše si ještl jiné
nádobysrníchalí líh a vodou laké
trošau pílí Jedua holčička to pověděla učitelce Ta to dětem vzala a přinesla domů jsouc velmi
I tázala se mne co
rozhorlena
a tím má dělat a
jí jf odvětilo fe
dočista nic
Hošík že lib nepochybně vzal litíkoví ald Od té doby hoch ten sám od sebe naší školu
opustil t nikdy více do nl nepřišel
Nynf jest l rodiči avými v Jiném
státu a dozsjista vzpomene ai nl
kdy na to jak chtěl učit děti znát
vliv lihovin na tělesnou jich soustavu
liylo v tom sice trochu
žertu ale ve skutečnosti případ ten
Učitel musl
byl velice vážný
aobé i ve vážných okamžicích
jistou míru nadvlády kterou má mílí nad avými žáky ať
to jot již přísným pohledem aneb
Některý ovlá
Stálým úsměvem
dá dítky takto jiný zase jinsk do
vede udržet pořádek ticho Ivou
d&ttojnoit a jestliže ai tuto nedove
de udrželi pak těžko provádí úkol
nemůže
avúj nejedná dobře
správně a úspěšně zastávali úřad
A to vše sezná ae při
učitelský
prvnf návštěvě ikolnf
u

SOAP
Good in hard
t

water and good
in soft water
Maile by SWIFT
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Gudahťs
Standard
I'x

jsou nsšn za nejlepší uznávané
S výjimkou našich Diamond
šunky
"C šunek jsou nevyrovnatelné o
do zevnějšku chuti i uchovacích
vlastností
Prosty úplně oné drsné alaoé
chutí tak odporné nsobám jichž
žaludky nejsou tak silné jak
by být mohly
Jemoé lahodné hnědé

Šunky
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The Cudahy řacklnf Co
South Omaha Htb
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Vi't''n plni mále ns (pu Ntjleplí vín s likéry s Jemné doutufk v
Cbulný rdkiKtk vMy pornu
jinsilnin pru priMlnié ksniscká
kolníky s vVliMlnf Minjltné 'i ifixitBuM Jskusl víebo zboží s tul: í

Jl

FÁUST

rKii' PIVO V TEHIT
čepuje žoviální náš hostinský
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HOTEL PRAGUE
ČUU

na rohu 13
Willíím ul Omaha
a pohodlň! lHz n4 pokoje pro cestující jskož vylyris tiitki
I

V bostlnel oMržlu tflntnf BTOHZO V LKŽÁK
strsvs a vzorná obsluh
Dujitpíí éruky vln a likérů a nrjjsmof JSI do'itn(ky
Krsjané savltiu 11 do Omiby nsvitftvou ubytuJUse v botelv Prsbss
ulelKta aejenom paněz sis clisvlte sa I viellkrb Dsoázf
g
O přlzea krsjsnů Ml
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lMIBKttrsk

i
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Na jaře nachladíme ae často
velmi snadno jelikož jame ae
změnou avého spodního prádla
Zahřej ae korychle pohotoví
flíkem Dr Auguat Koenig'a Hamnastuzeni
burger Brust tbee
zmizl
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