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kawou piWKVnl aiiiiHMt krtyí an uouClinvlasy hladila a velikýma černýma
očima tčkavýma pohlížela a jedné

Rád Blaník č 36 CSPS Baltimorecítili že v tom byl trn iimiiui hi(ii vuiiiKiiiniir) novino pohlavního
Sbor V Sestryč5oJČD Minneapolis oiijmvu muiv nfcinl SMnáho ntiniewinl

kiiM mul Jun ! nopl ohrtrSI potlou

water and good
soft water

Lojzova ukázala zuby jako by
se chtěla zasmát ale trpce zase

na druhou

Najednou popatřila oknem
M W Hotner Cedar Rapida la ftonrojn na XKonau tamo nnoivun Hjn? prď

atrwink nume Marinu ti í plil
1500
5 00os Pospíšil Cedar Rapids la iriiniiji pranli! níitvull vxrMjnoatl mátostáhla obličej Ženské kolem nípovídala: "I hele — koukejte —

mai mwjicni lliniiitlta ]mv navno ffalofftny inÚhrnem $3ii5t-o- řfioooo JI73600Lašťovka — ale pane zkříslo ho uainr inKorporovanj' aiiMiro po mi ltvycházely
Krlyl pilota iniltlUi aa o Pokroku Západu IHCedar Rapids la 37 dubna 1903to" "Tak a Pánembohem má dobrá

W F SEVERA pioz tajemníkŽenoť volal v síni lóa NepovímNěkolik ženských hrnulo ae k

oknu Maile by SWIťT & COMPANYTtosit a poijBilnĚ mniobjímal rakev
Mezuláník lehce jej pozdvihl i klesla Kilo coníetti letos byloS kopečka hrabal se malý děda

tmavý kožich měl až ke kolenňm iLojza přibíjel víko Potom a Me
(PíSz J U Eduard NavrAtii) ňwlřtovo Prldo tnillo Jaat nojlofilím madlem Jskébož ha ku praaí prádla dostatizuláníkem vyneali rakev a položiliale rozhalený) oa hlavě beraoičku vlintnl

prodávino za 60 centimů
Z počátku coníetti bylo vyrábě

no továrníky knoflíků a pařížské
ho zboží však dnea chopili ae vý

ďokmííiiřSnítnaraženu až do týla na nohách )i na nízké aclaké saně bez koěatin Sctřte Nvého prádla-nlk- ollr obalůvJW HROCHNa návrší zaklinkal zvonek —praskačky dole podvázané
J2t5JIJÍiií Irt ul Omaharoby velkoprůmyslníci a zřízenybačkory nad nimiž bylo viděti

k účeli tomu nové veliké atrojebílé punčochy Šoural ae skrčen

zvonil Lojzík chalupských a Rotili
ků Nícck přihlížel jde li to po
řádně na tři atrany

Pařížský karneval
I'ok rííií ni bud

Ohlédnout! se nesmíš nechcel- -
Měl jsem příležitost navštívitblavu v ramenech a nekřičel

apíše se Šoural Špičky noh byly Mezuláník aedl před rakev jednu z největfiích továren na con
íetti v Paříži Gudahťs

(lirný Mtílftv MÁk ilííe n řepu
Nojlupšl vlnit likéry a Jumné

doutníky
Hladkit víns k]oi od 71c nahoru

Koalky irslon od UM nutí oni
České Importované kurníky (ako
rotirlnkii tiisiiillovka rosolks
bil ptiiis líWigsl Telí UWii

lehce lvihl bělouSe a amutný dav litaby ti za krk nenasypali confet-t- i

jež pak nemožno dostali ven
obriceny proti aobě Když muži
Lašťovku shlédli pospíšili proti Při vstupu nejvíce nám bije dovykročil za saněmi

kapsách a všude jinde udrží ae očí ta různobarevnou! coníettiHned za nimi skrčen cupal Standard
němu nebo přestali rozprávěli i

hleděli mu naproti
"Pánbůh dobrýtro — dej Pín

jímž ae papírové aáčky plní již
zdobeny jsou různými peatrými

toto po dlouhou dobu Prodavači

vykřikují: "Qni n'a pas ion kiki"?

fKdo nemá avé kilo?) — Z kila

Józa za ním Lojza ae ženou i

Toníkem Lojza modlil ae jedno
tvárně: "Otče nál jenž jsi na ne

besích — "
obrázkybob dobrýtro" pozdravoval La

CXI íunky jsou nsío za neilcpřlí uznávanéRíditei továrny nám přicházíSlůvka viechny ale trochu hekal stalo se jen "kiki" neboť proda-
vači a prodavačky ochraptělí již

Julius Treifschke
(iliihiMliiík Inipurtoraiiinl
I domácími

iunky S výjimkou naSitli Diamond"No chvila Bohu kmotře že Průvod mající asi třicet dospě v ústrely a praví: "Zastihli jste
mne v pilné práci celý měsíc již

"C íunek jsou nevyrovnatelnéholálým vyvoláváním Však nikdo
(3 tak dopadlo — lých oaob a chumel dětí odříkával

po něm Kolem bylo ticho viude
do zevnt-jík- chuti l uchovacích
vlastností

neodváží se zvednout! ze země
coníctti ač je ho tam již takřka

po kolena 1 lidé ae v něm brodí
"Vlak jame myšmi

— aie Dyi víny a lihovinami3 Prosty úplní oné drsné slané
aníb a sníh jen ten průvod tem
oěl se bílou planinou a jednotvár
ňé zvuky modlitby chvěly ae iť

to taky rozum v tom počasa —
ako ve vodě to jo policií ze sta- - mchuti tak odporné naobám jichž

nemám oddechu '

"Obchod jest čilým letos?"
"Nikoliv prodej není letoa vět-

ším ani menším ač již jest to
značná suma Pomyslete během
období karnevalu prodám padesát
tisíc kilo coníetti Přejete ai vi- -

"Tak pozdrav Pánbůh atrejčku řízným plrein a

doutníky žaludky nejaou tak ailné jakna ato let vlak jsem povídal) fe rem u místa v dolíku za noviskazdravotního zapovězeno
Šaškové tančí "cake-walk"uličdí-

by byt mohly501 503 a 523 jižní 13 ulmostem čekalo několik lidí Ne

povímových známých
uličnice pohvizdují ai: "Pojď Jemné lahodné hnSdé

přijdete na pohřeb"
"Ucjž to Pánbůh dejž to Pán

bůh"odpovldl Lašťovka chrchlá

je ale byl v tom hlase smích Po

Karličko pojď (písnička známá íděti dílnu?"Jeden z nich povídal: "I už The Cudíhy Packlrif Co
Praze aa před 4 roky ale v Pa

OMAHA NI3Iin

ÍBlldníí to lltilliik V méitě Vkusníjdou!" South Omaha Neb
říži teď v modě) různé maskydival ruku na obě strany Měl Ostatní dívajíce ae k návrlí
probíhají a vyhledávají t kteříneviděli uíc ale alyleli jednotvár

inHmu& pokojit k jir(ininiit( na dun I

týden— za Mc ai ftOO lmií Čhutné
ludnné fiíklínky ntiíla liHpraviiny %%

tmlKKIvýliiirnéfio rhirtt miln v rnolií
tni la koutiltl za con v lovnflM n? Inké

kulatou hlavičku i krátkými podl
rendlíku přistřiženými bílými vla !('( IJ""- „iiUY 11"ještě" posypáni nebyli ovšem žené hlasy: "Chléb nái vezdejSI

marně 1 nemohouce nikoho na
dej nám dnea a odpusť nám naiesy kulatý nosík tviře hodně

lézti přidávají těm kteří již jsouu_ o plutí jinde za zhtM (intnA)M Jnkoatl
W JVLim TKKITHOliKKvinyvrisčité ale Červené

"Vždyť jste pořád Jako rysi" posypáni coníettirn jako sněhemPo chvíli ukázal ae průvod před iírín-iirsarf--

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADnea před kavárny nikdo neodvá"lako rys a nohy jako lan to strání na vráku za posledním
domkem kamenickým Na hustá Ží ae aednouti si a několik amělců

nezdupaié vrstvě sněhové nebylo
kteří ai troufají zasednout! ke itol
kům na chodníky jako obyčejně

Jakub Sviiřiiiíi
vlaitnl

ELEGANTNÍ A 110JNE
ZÁSOBENÝ

lyíctí kroků jenom ta modlitba

je to h'ivn( nohy!" přisvědčoval
Lašťůvka ačkoliv ae na prvý po-

hled zdálo že na nohy nemůže

ale to bylo u něho dávno ž cupai

'jako na nohy nemožný Ala za

Sforz Brewing Co

OMAHA NEB
špatně pochodilo Oblíbeného

peretifu neokusili neboť dříve
než ho pozvedli okolojdoucí jim

letěla v dolinu průvod v jehož
čele jely saně bílým koněm taže-

né pohyboval ae v před Dylo v

tom vScni něco tajemného —

mrtvého

tím!

i erocernf obchod
do něj nasypali coníetti Zapla
tili a šli oplácet Různým okrá

"S vsSím dovolením"
Náš příjemný a laskavý průvod-

čí nái uvedl do nízké místnosti
kde za pracujícím atrojem vidíme
dělnic! jejíž hlava pokryta jest
pestrým papírovým kloboukem a

velikým Železným atínidlem které
chrání oči před prachem Tato
dělnice upravuje dvacet pět archů

papírů najednou mezi dva válce

které je uvedou pod 60 bodců v

jedné řadě a těch řad je 33 Bodce

tyto zvedají ao dvěstěkrát za minu-

tu Vyražené coníctti (ústřižky)
padá na válce kttré Je třídí a

odvádí do připravené bedny t níž
ae plní do papírových sáčků po
kile

Strojem lze obdrželi 356000
úatřižků za minutu t j 15360
000 za hodinu což ae rovná aa 15

kilogramům
V Bellvillo jest jedna továrna

která vyrob! ročně 800000 kilo
coníetti různého druhu c něhož
600000 kilo ae exportuje
Statistikové vypočítali fe vy-

hází ae v době karnevalu v ulicích
Paříže na čtyři ata miliard coníetti

Kdyby se ho upotřebilo na pentli
byla by tato dlouhá dva biliony

fe- -šleným vozům 1 maskami hudbouTu již také přicházel pan páter T č 1200 JI J lilií P

"Víak už jsme myslili —"

"Nono buď Pánbůh pochválen
šlo to jtn tuhle" a Lašťovka uká

zal na hřbet "ale atakra bylo to

čiperné zle vzalo mne to v hiku
ale prosím vás kosti mim ze že

baletkami jest dovoleno volně
Uplnýprojížděli obecenstvem To trvá V otirlioill tomto naltirnnta

výtir vřcho itmli nrn'ho
pan učitel ae zpěváky a vy
táhlou zpěvačkou aopranistkou
široce nabaleným altistou nak

Ja faru va a prvd Jakoall Míra doliraž pozdě do noci a pak obretn

vyrálií výtnftiý MAk t pravého ée
kétiolitii)M n)li!iřlllio Jiiřrnniiové-h- o

šimlu a výborné vody t vltiuttií
m"lMi ltinlllll:

HvétovHti povést zinkalo
si lahvové jiIto

"Miw RiMon"
nJli-pl- l ninliil pivo

vyrnmiiBnsné stbitou mmlalll na
RinlMlsiiIppaké výstsvé

atvo uchyluje ae do zábavných
nul u Mriifliij va tvyku nxkoukall
nu n')a Imii pMviidik Navitlvt Ji-- j

Jailnou a iHXlrulia phjilnta aitnaLíbal a Pohnětat trumpetamileza masa aic jako vrabec ale
místností kde ukončují masopust:Spustili krátkou předehru a píseň:
ai ráno až ráno až bude bílý"Již se a tebouto učíme — ' zazně

den" — Ukončují? Nikoliv ne

boť plesy a zábavy v Paříž! nema f"1 'í'"'''mla dolem Několik hoíků pustilo se

npřed na věž Zuberltí muži Edward Donat
Inalnl

konce ani po masopustě
Včera v masopustní úterý con

zatím odvazovali rakev a vložili ji

oa máry hrobníkem připravené
i

Hostinecotci hrálo velikou úlohu ViděliNad máry připevnili obručovou
tmuisme jak obecenstvo házelo je na HAMER LKJUOR HOIJSKkrytbu a na ni uchystali černý

příkrov a velikým bílým křížem

uproatřed

kosti — to mi pomohlo!" hovořil

cuptl do síně

"1 ty mi umučená hodinko

Uětutko zlatá" povídal v aíni a v

hrdle zahvízdalo

Chvilku díval ae na mrtvou ženu

pozoroval ji od hlavy k patě

"Ta aeslarala chudák — ' roz-

právěl rozhlížeje ae po vlech pří-

tomných kteří mu ustupovali

"Když dělal tři kříže Lradamu

drkotala

Dívaje se upjatě na líce nebol
tioo skleslé ruce sepjal a modlil

ae

'A kde pak je Józa?" povídal

pak nahlas ala jako pro sebe

Při tom iiž vcházel do avětoice

sebe jak c oken aypali ja na
tlačící ae zástupy a jak

miliony a miliony malých ústřižků

leželo ho na dlážděni a chodní
Po zpěvu a kněz pomodlil po

V 1'IATTWMOn ií NI' II

Vfliifaé pivo sUI na čflpu

NnJlitpM vfos likéry a jonioé

doutníky stála v záaobé

V%ornd obsluha Chutné

po telf Jen 1 4

l_ _ _ (VýU'řné nivo lále na éanukropil rakev lest Zubráků vy-

zdvihlo máry a průvod dupal po jiajiniim vina a nsnry a jainna (loulnlkyJt Jadnstnliiia pro proululé karitaoké(Jhutný ríkum-- víily no rnea

čtyři ala milionů metrů aneb dva

miliony čtyři ata tisíc kilometrů
alf by ae mohla naša zeměkoule
ledeaátkrát ovinout! kolem šest-

kráte dosáhla by na měsíc lila
va jde kolem co všechno ti sta

kách ulic jako pealrobarevný ko-

berec To bylo křiku výskotu
hluku!

dřevěném mostě přea Chrudimku kořalky a východní ntiiioíltné Z výbornou Jakoat vioho zboží se rufií

Mezuláník zatím aedl na aaně
~0000- - i1'0'cvoooooVýroba coníetti poslední dnyobrátil a zvolnička jel vzhůru k
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