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Kd! sija bolet počnou
Nrfeinjie ! bul mí slanou se

thrnnii l j mi
AI vllni nrniiH ledvin vyvine

lakí pro hatit minknu luku
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Ikolou t)t novaci Její f£uimuTA smr

v ni tnvntl tak vpítin jako
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hM V lu i ptrpflll al ItrrH

Třtmlm vis strrjřku nom
l n linívrllr '' tironala nikro

1'jiho Malta (ejl nároky a Mo
Al morové fi ti) tniM vít od- -vAni ') v lémts poměru

lft ám linrkn Jsto run
tmi MstriiMte hIkhÍÍ
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v ( oloratlii v lntlťlít lustnív-nír- li

domech a na ront írli
za #Sc0 11 ijl((M) 1 víre
líilnť'

lliiřiington dríha jest krátká drá-

ha do iHnver— liychllk vyjíždí ve

počin k noř nívnuknou leili)n um (tam mis
Vyutitktijlc tkni linuti Hma1UI1D láftiottirho Oliíana iirAl že dobrovolný Ma!tlniMn:iuut

SvtlAk lu idiAUm lAiiiotné I t ti ho sociální následky jmiii výhrad ťoloiiido
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"l Us pik holka co li napadá
m itJ te i ( litu jii hodná
- hodni Tonka' A Nepovím

ní fiancouttkoii rtemoi í SMi
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"Ale to I y i lift t la lo rt)
hoiUaít jak )i nrrhtl panlito
"lo n no -"

"t ím Ufk nt tiohA lak n

m l ni m n uplakala nic mi k
n( nrnl Kolik roka na nř f kt
lakhltj ke docki lnu }oi vátu

vlitími jako In l'c Syn VAc-la-

se ifT lnide li nii holka lyla
l y plísta tak) rrovna g lomu
uď (im Itk trostane — Kmtc

toniky jM dima salonu Obě

pláni vtlilrdrm k náiliilkům se tento najdeme v kaidrm vsděla
ludují: jedno dílř nrjvíš dvě

taná
Pan Tlios l Norton f 1714

i j lil kmitraktor praví: "l'o tli
Ulta kkoutcla innj íena nejen

alf i jinými n nux e

ftti Líčila t různým řpůsďiem
avlak bolesti y zádech a jiné

buď sesláblých aneb přu

vc tftem úplnou svobo lu vo Mulu

ném svítě Prulie a především
země 1 mladil vzdiMannsil tomuto
n ber£( vystaveny n jito

hladil i po svřllýili vlasech
Tonka sedíc iiín roshULIla se

po jiihc

tpukAch výstroji návštěvách
slavnostech divadlech plesích hledí si vlc praktických povolání

"Toho minii? I lo jo La odvstlivych podniků poněvadžilhavAcli
Ovšem laková dáma světa ne 4:10 odjj kaidy den a skýtá každoušťovka vil starý představený vý protestantská morálka a Čteni bible

tnnJc ani býti matkou vlce dětíminkír a toho si nic nedělej má jim ideál četné rodiny stálo živě

pracovaných ledvin neustávaly
Jedna krabička Doant Kidnry
Pills koujicna v Kuhn & Co lé-

kárně roh 15- - a Douglas ul pro

příležitost k pohodlí cestujícího
Dovolte ahych vám nastal naSi

pUruční knihu o Coloradu Vypo
Mateřství není Žádnou fysickounás tád ' lekl Nepovím vida le na mysl předváděli poněvadž
Okrasou ženy nehodí se nikterak MlnA monarchie a vvUkokná anosvětlé oči dívčiny utkvěly na ka

spřla jí tou měrou Žu koupil jsemmariilovi k umělému životu v salonu Jed eccnskA hiearchic onen luxus niž
může vám u vybrání si místa pro
letní prázdniny Zdarma na"Inu vy mne Toničkonez nátc načka a žtna muže světáka přejí dvě další Léčba tato velice jí

pomohla

tich tříd obmezovaly jemuž fran
couzská "cgalité'' úzdti popustilati aby se tomuto noěknémuKde pak toť Jsou lita co jste tu

n byla ale a maminkou vaší dost stavu již z důvodů esthetických Nikdo však nesmí se dovolávali Na prmlf j 14 vJerh nlirliolnlkfi ('ona
vyvarovaly Hnízdo plné dČtíncníjsme se natancovali Ó já býval zaručené immunitypro avůj národ ftOeetitn Kinter-Milliur-

ii ('o Huffulo
elegantním zapáchá kuřím dvo dosavadní avobodné nemoci ná N 1 vřlirsOnl eilnnteld nro Hn Sttítv

Jrtisi ta jo rána pro ni a mívat-l-

ti lo pantáto chýlil c osoby
trovoa e vsi no jo v lma byla
i mužem nějaký1 rok a teď jí uti:!el
tle považte co je lo pro lu ubo
liou Tonku kijyt to v6chnovill a

alyít kdyt lilí jeden ta druhým k

Dl choJI každý jf Jo odí lituje a

za táJy as amčjo Ilratr taky
kleje 2s mu lak zastane v dome
lita a miinou nevidí kudy Kam''
"Stakra chlap!" zahučel La

tťovka a prudce přešel k okou
"Ncbohí holka —"

"Stakra chlap! čert za vlásek

lapne a pazourem drŽl!"
Zlcvorka zapadlýma velikýma

Černýma očima těkala jednoho
na druhého

REYNOLDS City Pass Agent
1 502 Farnam ul Omaha

ramstujte Jméno I)oan's a nebette

do tance jako oheň kde pak len
kritc teď jsem jako starý pařízek
ale pořád jako pařízek — a vý

rtm a jest vhodným jen pro prostý
lid Madame octne se na poloviční

rodů jiných Také jeho sociální

rozvoj bude řízen okolnostmi jež
Jiných

minkíř směje sekýval dýmČičkoa právě dnes jsou tak charakteristicestě monsieiir-- a oba brzy sledují
zájmy "staro-mládeneck- é" — co ckými a význačnými ve Francii"nohy zdravé a to je to hlavní!

Chorá tou řečí jeho trochu oŽÍ nejvíce zábav a požitků a co nej Také jeho doba nastane jako dnes
NOvěta méně nsika "Morticoles Léona TJE-MONDA-I' ranču a Francie v době té snad

Daudeta a Zolova "Fécondité""Kam jsem ae měla strejčku krise které jako přední země
podají nám o tom nejlepší úsudkyvrhnout ne-l- i k vám? pravila propadla také jako přední země

"Dobře jsi udělala dobře dob které jistě nejsou vzaty z nějaké opět povstane zatím co druhé

pohádkové říšeře přisvědčoval Nepovím a líce padnou dolů'"Pantáto nezlobte ae prosím
jeho bylo usměvavo Ovšem musíme přiznatiže Ženy K této vyrovnávací spravedlivovás Tonka přišla te mnou -- '

"Kdo pfifiel — kam píiSla — ' francouzských zámožných tříd na sti v životě národů slouží za velmi'No dobře jsi udělala dobře
dobré studium hnutí francouzskéstoupily tuto cestu po dlouhýchzmateně ptal se Nepovím ale Zle

— a necháš ji chuděru o hladu
tak jak přišla!" vyčítal Lašťovka ho zalidfiováoívorka již byla ze dveří a po m alt

hněvech zdráháni a proti své vůli
Pocit matky dlouhý čas u nich (PokmCnvtnli"I zaplať Pánbňh nemám naotevfevSi je volala do sine: "Jen nic ani pomyšlení!" j Frank Langpau!pojďte Toničko pojďte vždyť on
vítězil a bylo třeba hořkých skla-má-

aby vědomě dopouštěly se"Co pak bych honem — ba (ZASLÁNO)vás strejček nevyžene! '

Nepovím zastal uprostřed sv£t
máš pravdu hochu já jsem —

rrague iNet o Června 1903
Zlevorko co pak bych honem —"

spoluvinyna národní zrádě Dlou-

ho pevně věřily Že muž za které-

ho se provdaly také skutečně plně

SWL--I'S PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Matic by SWIFT & COM PANY

Ct red "Pok Záp"I — Váš
švitořil Nepovím pobíhaje

"Dej co máš co pak máš?'
zpravodaj z Prague Neb v čísle

44 ze dne 3 června t r prolévá

nice jako zmámen státi ruce mři
polovztýčeny a upjatí zíral na
dvéře Objevila ae v nich veliká
ženská postava a iotirala se do

sdíleti bude v manželství Štěstí a
strasti že manžel stane se i řád-

ným otcem tak jako ona se chtěla
krokodilské slzy — jest to buď"Co mám? Je tu trochu té

bryndy ale bude vychladlá nebo

12f7 Jižní lHií ul

vykonává sprírnS a levní vylepování
pokojí ntkKti prácB nnlíríké
ovalit I zvlnil JiikoZ I canklivánf
oken Jíki zAnoben til bohmm

náiif-nriéh- papíru nujnovřjífon
a njvkiiiifjlch vmrkll u mi hojnť
rimihf Ubuloriilio klm a prodává loto
lovnfjl bftt kdoknllr }nf v i„fit6
Z v!lkrou prá: mu nviifunou ruí!
O hojnou pfízi-- krajanfi liM

34 FR LANGPAUL

přítel Sokola neb Sokol na prosvětnice na levém rameni míla
mléko čerstvě nadojené chceš?' dělku — nad výsledkem přednáškvbílý uzel - -

prof B Simka pořádané zdejším
"Věřte mi strejčku ani porny

šlení nemám"
"Pro Boha vás prosím strejčku

státi řádnou ženou a matkou a
sice radostně 1 rozšafností te
všemi povinnostmi jež ve slově
manželství te zahrnují Byly uji-

štěny že láska muže tchopna jest

Sokolem a všechen neúspěchnevyhánějte mne!' vykřikla bo
"I jeu to přines a neptej set vrhá na starý řád ČSPS na Škollestným chvějícím se hlasem Ale

Zlevorko prosím vás pomozte ní výbor í na ostatní zdejší spolv tom již se zapotácela a svezla se TTTTTTTffTTTTTTTTTTTTTTTmu nebo se toho nedočká Ten
ky vůbec na všechny jiné jen nana podlážku až to zabuchlo

hle Józs tenhle Józa! Dobrák sebe ne Ze měli plakáty t ohla"Pro Krista!" volala Zlevorka
a sklonila se k ubohé "pamatujte

ale pořád jakoby byl i měsíce vcaím "Veřejnou přednášku" — I

kkkkkkkkAkkkkkkkkkkkkkAA

Malý & Cousin Ispadl Ale měly jste to cestu Swiftovo Prlde mýdlo Jest ncJlcpSím mýdlem jakéhož lze ku praní prádla doststiza čtvrťák — tím se poráží tamiae Toničko pamatujte sel

obětí a odříkání te že manželství

jest školou mravnosti nikoliv zá-

ruka obojstranné zábavy Vdaly
se aniž by byly přihlížely k minu-

losti tvého pana chotě kterýž
dlouholetým tvětáckým tvým ži-

votem není schopen dostáli plni
tvým manželským povinnostem
který ve tvé ženě hledá nikoliv

inu tady máme holenku bory to Ježto Sokolové měli vstup volný aLašťovka přebíhal jako zvčtřilý Sctřtc svého prádla— nikoli? obalů?
vzdor tomu tak máto te jich donení jako u vás musíte si zvyk

nout!" hovořil Lašťovka
"Stakra Józo ty stojíš! Kde

přednášky dostavilo z toho jestpak jsou sirky — Člověče ty jsi Tonka neodpověděla usmívala vidět že jest mezi nimi něco stmiJako bez ducha ' PATIST nJMxnéiSf

imtíritY 11

vylepo vuói
pokojů

PIVO V TRHUse a přikyvovala Ve drobném lého — že těch čtvrťáků tak málo"Počkej počkej hochu tuhle
líci jejím tkvěla však vřelost a dík družku života ale přítelkyni salo te jim nasypaloje to víechno ale třesu se — no
"Jen si z toho nic nedělejte že nu nikoliv matku četné rodinypodívej ae jak te třesu — to je

Zvláfitnf pozornont vř:mií vyhoto-
vováni niíplaft a ítftfi

čepuje žoviálnf náS hostinský

Tohri OtKlrAóolaT v IVrtrodní Hfiii
Rád CSPS má zde ti členů
kteří bydlí v městě na před

Józa je málo do řeči byl vždyckyrána to je rána! fltlWli ví nUrkntj lll„nemluva a teď teprva A nemá tu Omahanášce byli 11 ostatní bydlí 5 až t c 111 willlum Ul"I třes se nebo netřeš tuhle se O cliutn sAktisfik nont n Johna nikdy noimo Kromě výtečným t loulským mat- -nikoho co pak já mu jsem pláten mil od města a počasí bídné vazemteďatarej! Křenu aby ti pod not

ale—odpusťte ten výraz— zákon-

nou maitressu Domníváť ae že
nikoliv věrná matka ale skvělá
dáma salonu jest manželi nejvhoď
nější a že mateřský stav a povin-
nosti by ho jen oddalovaly Muse

Jomnml doutníkyženská je ženská! ' NavUívle jej a podruhá Jinam nepfijiietecesta špatná byly příčinou jenatřeli"
V tom již Józa te Zlevorkou

jich nedostavení ae O těch ostat mmmmm e nAJn't „u jlí 11"Tak tak Toničko zlatá jen
pomalu pomalu chudinko ta přinášel hrnek mléka nich spolcích nemluvím Ze by 1i rpiiiuu uvu mm"Tak pij holka pij a tuhle měl řád CSPS jak píše p zpracesta vás tuze uondala pojďte Nectíte avétSupory

pracovatmáš chleba nadrob ti" pobízel TÍ Katalogvodaj nějaký patent na zdejšípojďte — tuhle na postel — po
ložte si hlavu položte — " Zle

"Ne jíst nebudu jen te trochu zdarmaPřiráží se každých §est měsíců

ly ač ncradybrutálným spůsobem
se rozhodnout!: buď muž buď
dítě aby po těžkém boji vzdaly
te mateřství a Italy ae tím co mo-

derní spisovatelka Camille Pert
nazývá "Floriíéres"

pokrok to nemá ale žádný tpo
lek tolik toho nevykonal co CSPSoapiju žízeň mám to je z té ce

vorka zdvihnuvši Tonku vedla ji
aty A nezlobte te že jsem vát

Vkill vfw uk jirijiHinii
MAict ukládal srmtred snity

Kovové Hjiofielrolky ilnrtu

Hpbwnf k(liál ♦ I000OO00
hrnfMW iliiliiou miit-- tuml 1'iu

Ano pánové! Postavil dvě síně Rohrbougn Brosopatrné a hovořila srdečně ko

nejšivi mateřsky laskavě La
tak polekala!" jedna z nich vyhořela zařídil Ná

Ale mlč a nemluv jaké pak n knírku: "(iivn mul yourodní hřbitov který jest dnetSťavka je provázel dýmČičku Toto duševní postaveni fran majitelé 17 a Douglas uliceCITV SAVING8okolí ten nejlepší toť práce tpoldržel v pravici napřažené jakoby 3Jlekadlo ale to víš jsem jako pá

pírka" měkce pravil Józa na omwm -couzské ženy není ziskem ale ku CSPS Ze to nemá dnet toho

příčina jest ta že celý ten majetek
těžkou sociální ztrátou Nové tpo"Jaká psk pápěrka jsi pořád awiky lolnunitnl kriíwjplwciry KnwořBíoIck právnicky a tíocvíínf

""VÝHOliy-Kolrt- nI kn[H kolojnl erknutr Ilttirárol iixvlek iprebará lárrií Wlocvtk
buř tlkárna m řrfn)ni lilMvy

chtěl bráoiti a jen jako letem dva-

kráte bafnul Divil se v duchu

kde te to v té dívousovité Zlevor-c- e

vzalo

stejný Suška od jakživa viďte
pojtoupil ZCBJ která zdárně po

lečenstvf jest egoismem a indivi
dualismem získáno kkkkkkkkkkkkkkkticvorko no tkadlec' tmál te kračuje dále a má no členů A

Lašťovka Ideál ttaromládenectvl zámož Jakub Svačina
(iHIJOni-Zspjí- nat íáH NoWtflílf nimb odborach

fHAOKZA kaMoilennl práci
KATAIXMJ— Klairuntnf nov llluatrovan katalog kníklímo larma

AiJreaa: KOllltlIOlOII ItKUH OMAHA JiKil

Józa Nepovím přebíhal po svět- -

ných tříd učinil i další pokrok"Ukrojte sí Zlevorko jste bez
vliMlnf

který te dotýká ženy Přísloví:

tnad víte pánové co je Národní
hřbitov a co 'jest jeho a jaký jest
jeho účel atd ? Kdo vykonal tu

víc? Sokolové?! Ti měli o maso-

pustě maškarní plet a mezi tebou
dost mrzutostí A pokud sokolová

toho o hladu a máte-l- i chuť vy

pijte tu brytidu!" pobízel Nepo
vím

rro tpacici jsou starosti a pro ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZÁSOBENÝšpačka radosti ' ironisovalo po

ciiyony nepravý stav který ale zA co deia maminka?" zase HOTEL PRAGUE ČESKÝ HOSTINEC

o mésta Prabyvyššího stanoviska sociálního byl krocenií obchod iptal se Lašťovka vida že Tonka ní se týče? Jest všeho všudy asi
ako spojená honba za zábavou

dici pořáde jakoby něco hledal

"Prosím ti člověče sedni juž
a neběhej pořád jako vrtidlo přej

chudačceaby ti trochu oddechla"
"Ten uzel dám pantáto zatím

tuhle na truhlu má v ním trochu

hadrdv a peřinu — vždyť jsme to
věděli že jí nevyženete'' šeptala
Zlevorka když Toničku uložila

"No prosím vás co pak jsem
nějaký divák abych lidi vyháněl?
Ještě jsem žádného nevyhnal Zle

se napila tucet cvičících členů ale ti necvičí
obou manželských polovici Na"Maminka? To víte pantáto alespoň letos je ještě nikdo cvičit

neviděl Či viděl! Pět Soko ů
tomto neuspořádaném ttavu manna chalupě delá Teď te chystá žclstvl francouzského nese přední

V i 1 ''011 JIŽ lilií e

V obrhoilS tomto tinWtm-U- i Aunf
vřb''ř v'ho bol iřrorriíhři Zikííí
J hTmlvi h prví Jakohll Miřtt dobrá
nb Ni"n'lfi)r )"! v zvyku
11 h ii'iuf pHviiZi-- Niiíllvlí J„j
JikIiiou a (Hilruliá pMjiJl íiib

nraio uivauio "ťsi Hnízdo ve

na rohu 13 a Willíam u! Omaha
Čisté a pohodlné fMrná pokoje pro cestující Jakož 1 výlorná řeká

strava a vzorná obsluhu V hostinci obdržíte výtořný HTOIIZCv LKŽÁK
neJlftpSÍ druhy vín a Ilkirft a neJJeninřJSI dontníky

Krajané zavítáte li do 0nnhy návítžvoii ubytujte e v hotelu Praha a
iiíntilti) nejenom peníz ale zliavfte se I v&elíkých n snázf 8
Tel 11 M2I O „Hzeil kralanfi }U VIX KNÍ! i IIOIIUOVMÍÍ
~"TBTIMmnMTra uim

vinu manžel Na důkaz toho ně
bratrově svatbě"

"Vždyť je to to poslední pak prospěch kostela Jaká to ironie!
Pořádat veřejnou přednášku a žápojde na vrjměnek"

kolik výtahů z nových francouz-

ských spisů: "Ano dobrota láska
obětování mohou býti zřídlem štěTonka přikývla: "Na vejměnek

vorko! i náramným dorazem po-

vídal Nepovím

dat Čtvrťák a hrát divadlo výše
jmenované! To jest zdejší Sokol!
Neví čí jc Nuže ať dávají vinu

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ale bude muset do prác více než stí když muž i žena navzájem jich Zteď kdež pak na naší chalupě používají Když však žena samotná

Nervy i
Lee-Glass-Aiite-

sGi] Hardvare Gornovejměnek nestačí" nerozumné miluje se obětuje a
A kdyby tlačil prosím vás — proilřv vc velkrn- -jen posměch klidí pak jest to k

zoufání" A zoufání vede kevejmřnkář pro dobrou vůlí musí!'' ThlMi( vyraíení (skované plechrvS nUřlní — Cinkaný pleih
'íkjný plich a sovové xbo' - 0'n-t- drát hfeblky noílrské
íhoži tiicykly atfe'i6 serané náboje aaportovase tuím

doložil LaŠťůvka vzpouře: "Jako tobě rovnou jsi

jen sobě ne CSPS a školnímu

výboru Toť odpověď vašemu

zpravodaji od ČSPS aby podru-
hé jen pravdu vám sdělil
Za řád Vladislav I č 149

ČSPS Čespesák

Čekáme pílliš dlouho a žaludeč-

ní choroby stávají se snadno chro-

nickými Rychlé požití Dr Au

Bratr je dobrák — '' připomně líl h 4t llarney ullie
mne volil vzala jsem ti tě znám
tvé přednosti i tvé chyby proč si

Oiiin Mtrla Tonka

"I to máte dobrák nedobrák
teď je dobrák ale za půl roku je

jináč pak taky záleží na nevěstě"

stěžuješ? Celou mou důvěru mé

illuse mou počestnost í můj pocit
hanby jsi zničil a ukázal jsi mi že
efřoismut jest vše Cynicky jsi si
mne Žádal hříšně brutálně Jsem

HflMBORSKO-AMERICK- Á LINIE Ws
" ni n my

HpoMniMit tato ndržule wlý rok pravidelné speli ní a Krropeu dvou
Érenlxivínil lodml Sejrvi hl lií jida % New JYorko lo lliimbnrku

IhIíi odJidřjí ve itrrU k r soMu

Taky je dobračka je vedle ze gust Koenig's Hamburger Tropfea
vyléčí všechny žaludeční choroby
jisti a obnoví zdraví

vsi ze sousedstva taky z

Jaon Vílími riUiví a

todíviitioiln ro7v'tvná
Í'ÍIJ llíHt V'f ti

firiřntň l wiuHlnva ner-

vová v ntipoMilkn f hřoiifie

e6 Uúo

SEVEK1JV

NERVOTON
hezpi-fu- poiniliá Jwii-- H

nry rozniífiiy uiliod-nóh- o

toho Kku mřil by ufi-vu- tl

váínlnil ktiH trp! )

aniioiiti iifirvoHiil lx)l!t(
hliivy zálinnřilvoHti n po-

hlavní hIbIiohK a odporuíu-- j
k olavVMA nlutiým a

hyt rikm íoiiítn Mírni

ritrapy při tunel kt Vita

Onu tlM
Na prodej v váech UkArtisch

dobrou žačkou a ty můj učitel isi

neprávu'' pravf mladá žena
Muž který setřásl se sebe své

"No no ale bude rád Že jste tuvK Ur i itlambtirakonerlcká Linie let nc iniom innri:iii X m II 1 latii IC K A rarill'S
NA PRODEJI NAPRODKJ!
Dobré vlkodavy (Wolf dogs) z

velmi Hpoleénont a vlaHtnf im lodi nialfcfch úhrnnou MtlOHnfflt f4l OU 4n tlK
povinnosti" volá ženu ke vzpouře

tu — to jináč není připomněl
výminkář parníkyJřehto Jaou veliké námořní zahrDUjIcl U dvmiíroubových narolodí

i pohodil cestujících sviAarzari7envjest otázkou zda přírůstek ze
vlastni íiíilní Jmi apoleíiioít Ohledné přeplavu a cen obrafteso natříd nižších Francii od Malthusia- -

Tonička se zamčela

"Prosím vás — bude rád jako

Čistého plemene mladé i staré lze

obdržeti za ceny levné v Nebraska

City Neb Dotazy české neb an-

glické rodpovf ochotně obratem

"I vždyť vím pantáto proto
jsčfil TouCe fikal aby jen šla a

nebála te Chystala ae k vám už

dřív chtila k Uětuice věděla že

by jí v tom zármutku neodelinala
K vám te bála — no víte jíte
mužský ten je vždycky tvrdší
Ale domlouvala jsem: Vždyť já

Nepovíma znám jen pojďte To-

ničko pojďte nemá tam nikoho

jo taky chuděra jen pojďte l"

Zlevorka vykládala všechno

leptem ale některá tlova maně

hlasitě jí vyhrkla Oba mužové

poslouchali ji napjatě Lašťovka

nakloněn až k ni div ta tlova

'Tak tak Zlevorko" pořáde z

myšlének hovořil Nepovím

"Kam by taky Šla? Doma teď

zůstat nemůže prosím vás ten
má juŽ ohláSky — toť aby do

vody skočila — kam by se vrtla?

Musela by do služby ale kdo ji
vezme vždyť tomu rozumíte" vy-

kládala Zlevorka

"Do tluŽby — kam do služby?
Proč by chodila k cizím když má

bližšího!" fekl výminkář

Józa jakoby neposlouchal upja-

ti zíral na postel Tonka ležela

tam odvrácena hlavu přikrýval

jí přižloutlý temněji květovaný

aalup a na těle měla vlněoou

modrou sukni Kdyl nastalo

ticho opřela ta pravici o lůžko a

aednuvši odvazovala plachetku

nismu v manželství vyhojí Odpo HAMBURG-AMERICA- N LINFjá vždyť je to — hanba" a sklo

MOMWW í"Uř"íi YOYvcnivši hlavu oslzela pošty Tom Kastncr Nebraska
věď lze očekávali zápornou Tak

jako kdya "tiera état" (třetí stav)
žádal rozšířeni a nikoliv odložeaí

VivkviVcAvvv lVwn ib alCity Neb 4axamStakra chlap — inu chlap!" ""1 I„)ni
šlechtických výsad tak dnes činípobručíval LaŠťůvka a přecháze

téčtvrtý stav a rozšířením výsadje zatínal pěst Farma na prodej! Paroplav Spol Sev-nameck- éiio

Lloydubourgeoisie Cíle dostihnuvší proftekněte mi co to takového
Prodám dobře zařízenou farmu Fo parolodích expresních nejrychlciSí jízda přesl:lciruiié zaHzeaý a

more za j dní 15 hodin a 10 minutobnášející 120 akrů za výhodných

letář atává te vhodným vytrvá
lým bourgeoia který rovněž tak
jako zámožný majitel pozemků
počet dětí ku svému a ku prospě

člověka napadne co ho to
ae nahlas a zakousnuv

te do lpičky tuze zvědavi pohlí-
žel na Tonku

Uniový IIHtiiic?o Přeplavili oBnjr:podmínek Farma tato ae nalézá
5 mil západni a půl míle severně

vlainl

nu děti omezuje Vzrůstáni franPokraloTáni od Weston Vzděláno jest 90
akrů ostatnf jsou luka a pastviny

Frank Semerád
na rohu 16 a William ul

couzské demokracie neznamená
Severovy prášky proti bolestem omezeni životních potřeb ale zvý-

šeni jich a zlepšeni v ttále rostou-
cích massách a tím iisté omezeni

hlavy a neuralgii jsou nejlepší
útěchou při bolestných záchvatech

Po parolodích ezpreaanfca t ílew Yorku do Břemen tg CM)

Po parolodích pravdelnýcb t New Yorku do Břemen ''"'"''''%:?) 08
Po parolodích expresánleh a Břemen do New Yorku !""38 50
Po parolodích pravidelných a Břemen do New Yorku $iiM

OELRICHS & CO 5BroadwayNew York
— Hlavvnt lednat! pro aApad

H CLAUSENIUS & CO ZZS""
leiák stále na íepuňízný Metzfiv

Pravé ptzenaké t pravovarecného pi- -

Velká zahrada hojnost vody a

výtečné atavby hospodářské Ce-

na pod I50 Koupěchtivý nechť
ae obrátí na majitele

FRANK MORAVCE

4Jkj Weston Neb

počta děti i v tich rodinách které vovaru a Plzoé výteni Korbelová vlnatoho druhu protože zjednávají
okamžitou úlevu Cena ac dnes hojným počtem dětí jsou kořalky aty nejlepsi doutníky Teplý

zákuaek po celý den Vzorná obtluha
TEL F2321 FRANK 8EMERAD

poštou 27c


