
'o

u víca
aU keaUi tUtira Sada neJkltM tM

Hjh trk W -
i A

Z cesty r OKlihomé

Pí faf ťllt1 Mtl "iVk lat'
lVllliil

Irvnl stanul na diáte Uok
ItUntuké v tJkishtinifl )et mě-

stečko lietiltow ftaM ai Joo

I bjtti Kd)l te ptk po R lio)
vfřnnl ttttila domů nalétla
mul — na nkn obíleního lie
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$315tMh Na věli štěpánského koste
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pokutuj Jak jm slyšel cny 3 sul! r KnsstláU

noh hlnícli $0 3U ncliUhvíťh $u}

la na hoř Novém městě prslském
odbila H hodina dne IV m m

vrčrr Pustou ulici podíl porod-

nice kolem vysoké idi která obe

plná rozsáhlou tshradu ústavu

choronivalnícli ubíral te párek

likaroků v se itroinfUnhily Na

všech stranách jeví se ňiný po
ktok Na cestě taatavili ismt te

ttmilovinýth Kuku v ruce hltvyna krásných farmách vlastněných
veakrce tkuSenými a dokonalými

hospodáři a aice: u pp Tomáš
k tobě atchýlené a šli ttk porna
lounku jen co noha nohu mine a

nřáli ti aby ta cesta byla hodně

ZASVLKA ZUOŽÍ VYPLACENA

KLEINOVA APEX RYK jest nutností na vaši polici
aneb v komnatě pro nemocné ježto jett vřele odporučována
všemi lékaři ta léčivý prostředek

Tento druh whiskey nemůžete koupili nikde jinde ta méně
nel 1 5 00 gallon

Objednávky pro Dakoty Wyoming Montanu Colorado

Washington Arizonu Kansas a Missouri musí býti 5 gallonů
má li býti zásilka vyplacena

Klímy Ant Ilanzlfčka Vác

Hájka Jot Turka Jos Škrdly dlouhá nekonečná a aby povstala
Kolem l hodiny odpolední vrátili tma egyptská Aby nikdo neviděl

jak ai hotoucně tisknou ruce a abyjsme se zpět jelikož jsme měli

přísně nařízeno přijeti k obědu nikdo neslyšel tlukot srdéček Ze
Paní Mslkovlká mělt oprávněnou JILEIH velkoobchodník

lihovinami srro&26aliDlj90iÉobavu abychom te nějak nezatou
dvou atran neblížilo te tidne ne-

bezpečí V právo vytoká zeď za-

hradní a v levo ústav kterýž v tulat li do mětta a tam na "mokru Oipaeuifal:-Mirrh- nl K Nallnnul Bnk Omln Prkr'i National Mnok Houib

Omh( Ho Omitlia Naťl Hnuli no Umaha j vliHilinjr cíprwanui a aolnaalCnl toneuvízli Mezitím co isme byli dobu už nikdo neopouštívá Jen
nepřítomni zavítali k p Malkov
ikému návštěvou mtnželé Semerá
doví dávní jetích přátelé Velice

vedrem uaatovall st nbtei
v pobílil vriijh atmtt aby
tdm ladného tf(la co nlir
vyfukovali
Kont f ii nlel pllehoit knui k

piásdného tii(ta skoro U samýth
ilvrll Dva sedlat i v ttrokýth
kloboučku pomUvilti na lavici a

vybMIi turecka aťy tc přisadil
£ena a dřtmi schoulila s n eh°
nohou na mni od lna v li t prvu
nemluvně přilulivli o k praům
Clilaprc rotloíil se také na třmi a

podepřel ti hlavu O peřiny Jedno-- 1

iuL mul iěai nerothoiltté rr-kr-

po okolí pak odešel nadíval
se na jakýsi prospekt výletních

partií na stěně tavtšený a pošlé
to opí t vrátil ke akupitií u dveří

Sedlák jenl byl dříve atarci

přepustil Část tvého místa zadíval
se (ednorukému mulí do tváře a

tahovořil:

"To jedete hodně daleko co?"

Oslovený učinil posuněk zalek-

nutí a rychle několikráte ta tebou

přikývl hlavou: "lía daleko

"Soad ne až do Ameriky?"
"Do Ameriky!"
Sedlák odbafl kouř z dýmky a

počal ai mlčky prohlfžeti ženu a

děti jakož i skrovné příslušenství
jež rodina si vezla sebou

Po chvíli zaslechnuv mluviti o

Americe přistoupit ke skupině
cizí muž v kožiše a beranici jenž
dosud jediný ani na okamžik ne-

byl odpočíval a stále kříž na křiž

Čekárnou procházel a drsným hla-

sem vyzvídal:
"Odkud jst pantáto?'
"Od Boušova prosím z

boleslavská"
Sedlák vyndal krátkou dýmku z

úst "To znáte asi Macouoa z

Votrub ne?'

Tázaný radostně zamrkal

"Bodejť že zuám dobře znám
A vždyť jn tomu sotva týden co

jsme se potkali v Sobotce na jar-

márce On teď co prodal tu ho-

spodu handluje zase s dobytkem
Onehdá byl také v obci u nás

Abych neznal Macouna)''
"Ale poslyšte tatlku co pak

vás vede do Ameriky?"
cdnorukému jak se zdálo ne-

bylo píliš volno tá otázky Tvář

jeho se stáhla v rozpačitý mrzutý

výraz ruka třepala cosi na kabá-

tě Pohled na ženu sedící ne- -

byl jsem potěšen setkáním te s ct
rodinou o I Semeráda neboť iest

črkim inihtanifnilto nMiell

tofithil yi'kl nit mini (tkli
lsntl t revllln poaohrnlm všech

Iřth domA jrl lni 11 ťl)4 prinlna
nín pomní n itolttiínl otvf t
Icnl ve dne I V nmi kourřnl l
mlkly v tlm tutvlrný trnul ono

ho mnatttvl jrl atatupujo mltml

daleká ci) da tveta — ř eklrnt
Uto pro cestující iMI tlidy urte
oá prootia hrtíct po polmicl v

obvyklý livot nřkolika minut

Jtd plletdem (ciluoho

imlrlcl oďjeiJeni druhého
vlaku
Tcoto prvý vlak Manul pravé ua

koleji tísně u prrronu Tííký
liro) opustiv laJu voíft dýmaje i
biir4cre rorchnal i po spletité
osnova koletnic a výhybek amrruu
k toplrnam Ovcdušl krytého per
roou nvlnilo ta tHSil hlasa
umu Huční votlky nízkými
massivnlmi koly obllšené bedna-milioe- f

po dlaibě chodníku cbaos

pokřiku tplývá v jedoo melodi

ckými ikurdy lignitových zvonků

Prudce zavíraná dvířka vagoaa
hvizd lokomotiv vzdálenějších a

jich obrjttoé dunění na koleji
vedlešl táhlé volaní Číšníků nabí-

zejících obřerttveoí steré otisky
t odpovědi pozdravy a talvy aml-ch- u

v Se hlomozí a vlFI v tČaoéni

hluku na této pídi zemí a zmate-

ný hlaa zaléhá do daleku odnáší

te do chodeb kasirnxké budovy
nádražní a do jejich kanceláří a

čekáren
Hlavní proud obecenstva proud

strhující bohaté rozespalé pány

přehozenými na raněnou koži-

chy a hebkými čapkami na hla-

vách právě tak jako chudáky
zmořené únavou povykem jako!
ustrašené bojácně le rozhlížející
hrnul aedo hlavní Stoly staniíného

labyrintu k celnici odtud se roz-

ptyloval ďav po řídkých hloučcích

k buífetora do čekáren nebo na

perron zpět
Tito lidé Z celnice se vracející

vnášeli do prostor nádražních

zřejmé uklidnění Málokomu z

nich bylo do hovoru pronášeli

jen alručné jednoslabičné po-

známky Mnohý nerozpakoval ae

složití ruce před sebou na stole a

ponořiti do loktu ospalou hlavu

dlouholetým již příznivcem P Z a

bydlíval asi přeď 9 lety v Omaze

kdež milou tvou povahou získal
tobě hojně pláte) Také on te
vyjádřil že bv zaiiBté nikdy v

Omaze sobě tak nepomohl Vlastní

Rakovina a zastaralé boláky na nohou
Jimiž starší lidé velmi fatto lrp( byly až rloaud povaloviíny zt novyliVl-teln-

vAak mní ss podařilo po (lloiihýrb itudifch a rkoti&kíoh aaatavltl apfi
aob IMonf Ifmí mohu vyléčit! kaldý lakový pHpad a ruMti za vyléčeni obou
nemoc ( pakli nejanu pfllli daleko pokrofiíó Jtakovina povaUvá jako malá
neM&vka Jeí ae atiila 4IH a nedá ae níefm zahojili Pakli máte nějaký takový
bolák neudkládejte a plňte ml bned neb z počátku ae dá velmi lebce zahojit
hfteai je bezholeatnu bez operace rychlé a anadné MonSl pffpady mobu lé-

čili poítou Hrthem jioalednlcb rokn Jaem vylcY:i) mnoho takových pHpadft a
kdo se chce pfaaTčdftit mohu mu udati adreay vyléčených lid f a maže ai Jim
dopnut aám Proto nodkláilete a popiftte ml vás přfpad podrobné a Já vám
sdftllm Jak ae má lícit

Lé£lm tři s dobrým úspěchem revmatlsm souchotě padoucnicl Žlučové
a močové kamřnky zlatou žflu a žuntké a kožnf nemoce Mám dokonalé
ruffcenf s elektrickými a lázeflakýml stroji s X papriky a pro přespolní mám
vcAkeré zaMzcnl }e ae jim doatane dobrého o&ctfeut 1'íftte ml bned a popište
vas pfipad podrobně Adreaujtei

1)11 KAKEL li UIlEUEIt Cretc Ncbr
Úřadovna naproti poště telefon lorig distance A 15

Jaem tuJIaM dout (nim aieal krajany e ao mobou na mne a d(r£rou obrátit

též pěknou farmu a bezstarostně
hledí nvní vstříc budoucoosti Po

v předu bylo tlyšet kroky ale to

byli rovněž zamilovaní kteří niko-

mu neublíží a v zadu panoval

úplný klid Taková ulice je jakoby
tchválně projektovaná na pro-

cházku zamilovaných Zde mohou

ti tak upřímně promlouvati do

duše Mohou si vzájemně tlibo-vat- i

a nikdo jim nepřekáží Na

Ferdinandově třídě ani by te jim

to nezamlouvalo A tak ti zami-

lovaní dostali se až na blízko ply-

nové svítilny Švarný jinoch při-

tiskl horoucněji vyvolenou avého

srdce objal ji kol šije a steré

polibky kladl na její teplé rtíky

Jak bylo jim blaze v tom neruše-

ném nočním klidu Pojednou slyší

Jaký to podezřelý Šelesti Jinoch

přeBtal líbali ale dívka tulila se k

němu bojácně Odkud ten šramot

povttával? V předu nebylo niko-

ho v zadu rovněž nikoho vrata

oorodnice te nepohnula — což

chutném obědě jame se navzájem

a da hostinci! UaMnrtié krajany
Obe hod tvlá&iě v sobotu et tde
velice čilý hjlíill tu srm mnoho

farmrrů t okuli í se toutrdnfho
Ksriaati Zlii nn My! V

V Caldwrll Kain eit pllaně

prováděn rakiui proti prodeji li

novin VětUina farmeift nechce

hýli nijak obmrsovfna v této tvo
bodná reni
Ještě to samé odpoleJne pro-

hlédnul jsem solifl městečko Oby-
vatelstvo jeho Bt velmi přívětivé
a všichni obchodnicí dobře pro-

spívali Pří této příležitosti vešel

jsem do elegantně střiženého ho-

stince který viaatul p Vojtěch

Turínský mladý intelligetitni kra

jtn Turínský má stále na čepu

výtečné pivo na skladě pak hoj
no&t kořalek vlnu a výborných
doutníků Nyní zařizuje ve vnitřku
různá zdokonalení což nasvědču-

je Že v obchodě jak náleží te mu

daří Vedle hostince řídí též po-

hodlně zařízený hotel při Čemž

mu vypomáhá jeho sestra Zde

naskytuje te cizinci vhodná příle-

žitost aby v čistých pokojích ký-

ženého odpočinku došel KovoŽž

strava připravovaná pod dozorem

slečny Turínských jest první tří-

dy a chutná znamenitě Krajané
učiní dobře když při každé příle
žitosti v hotelu se zastaví kde

budou vždy vzorně obslouženi

Moderně zařízený hostinec

vlaitní p J F THska rozšafný
muž a v každém ohledu bezúhon-

ný Ač teprve nedávno řízení ho

stince tc ujal přece naoejvýše

přívětivým jednáním velké přízně

jak u krajanů tak Í u jinonáro-dovc- ů

sobě získal Výtečný ležák

z Lempova pivovaru výborná
vína kořalky a vonné doutníky

jsou vždy u Třísky k dostání

Krajané když přijedete do města

a jste-l- i žízniví neopomeňte ni-

kdy navštívili Třísku V jeho

hostinci se vám nezasteskoe neb

jest výborným společníkem Pan

Tříska z ochoty přijmul jednatel
siví našeho listu a jest oprávněn
v každém ohledu závod nášzastu

povati Pročež krajanům možno

na oěho 1 důvěrou te obrátili

V hostinci p Třísky bylo mi

velkým potěšením tezoámiti te t
několika vlídnými krajany a sice

s pp Frank Soukupem zručným

truhlářem Petrem Sládkem Jot
Kozákem Henry Johnem Jot
Šelmatem Chat TomŠŮ Jos
Liškou a Jos Hájkem kteří s

vlastní pěkně zařízené far-

my v okolí Kenírow Nemohu

opomenout učíniti též chvalnou

zmínku o p Ant Malkovském

dlouholetém odběrateli a přlzniv- -

navili vypravováním různých pří-

hod a zkušeností S večerem

odejeli manželé Semerádovi domů
Musel jsem p Semerádovi slíbit
že te tét podivám na jeho farmu

rozkládající se asi 5 mil západně
od Kenírow Co toto plši obloha

zatáhla se hrozivými mraky a asi

kolem 5:15 hod v pondělí odpo-
ledne spustil te prudký liják rr———H Mzimni oMÉ započalo 1 zlil
provázený prudkým vichrem také

aby tak z té vysoké zdi zahrady
něco drobných krup padlo Jelikož
panovalo veliké tucho byl dcŠť s

blázince? Uba milenci po-

hlédli vzhůru a leknutím div

neoadlí ai do náruči Ono neoče

Rchrbougn Bros
kávané překvapení přicházelo o- -

vděkem přijat neboť většina far-

merů měla ještě mnoho akrů k

orání Déšť však dlouho nepotrval
a jelikož liják byl velmi prudký
země jen málo vody pfijmula

pravdu t hůry se zai Diazince

odkudž se nejméně nadáli vyruše EsjtWlaÍaaWBaalJafcmajitelé 17 a Douglas ulice
ní Co te bude dlt? Hlava jež

uiiuuv tiuiiAij itĚ-- i J- l- (lul 4 Iahmí fJlanrniMckf atroleol
Místy ale namoklo přece tolik že se nejprve nad okraj zdi vy- -

incký iHlcKriifnl krniylBi:ký krawr!tilck7 právnicky a tělocvičny
mohli íarmeři alespoS vláčeti hoimla vvlézala atatečně dále už VYIIOKV-Kolfl- jnl kapnla kolejní orkeatr literární apoieK aprcnoT ano oiocti

buraa tiakárna a vuftOné &tjavy
hybně s tupou starostlivou tváří

s niž usměvavý nádech byl zmizel Druhý den ráno rozloučil jsem se te nahýbala přes okraj zdi pak

bylo vidět muže a ten' přelézalct rodinou d Malkovskéhona děda a spící děti Zdálo

se jakoby pátral oeodpoví-l- i kdo

PODZIMNÍ OHIM)lll-ZRKif- nel sáH NovítHdy vlec odDorecB

1'llAíJK ZA STItA rara poakytouta la tříhodinovou kafclodnnnl pricl
KATAUlU-Kiaaan- tnl nor llluitroranr katalo kaťleinu adarma

Adresa! KOIIKIIOUMII BROS OMAHA NEB
který mne pak dovezl na farmu p zeď "Jeo se neboj pteiez rycn-l-

e

zde už jsme v bezptčll" ozývalJos Semeráda Pan Semerád ačnich za něho Ale otázka visela
mě dosti na Dílno oroce se mi na se hlas jiného muže kteréhož ne

bídl že mne seznámí s krajuDy usa
tu ve vzduchu neodvratné doža-

dujíc se odpovědi — a stmi sedlá-

ci pozdvihli hlavy dychtiví zvědě-

li co řekno
zenými západce od Kenírow líz

bylo vidět Prvý rušitel klidu za-

milovaných řídil se dle rady svého

nrflvodce tako veverka přehouplpaní Semerádová velice přátelsky
nás na práhu avého domova přija se přel okraj zdi nedbal několikaVida nezbytí počal se zajlkati

"A co dorna je zle metrové výšky aodvazne tesxocii

HO MORE BLUE-MONDAY- S

SWlFFs PRIDE

SOAP

la Oběd který připravila vyrovnal
te těm nejlepšfm tabulím boháčů

neboť nechybělo na ničem Když
dd ulice O několik metrů dále jenení práce ílovík ji musí hle

dat tam někde '

sme pak společně poobědvaliCizinec učinil posuněk zjevného

ve zdi upevněna plynová svítilna

která uprchlíkovi mohla výdatně

přispěti při slézání tc-z- ala od- -úžasu

"Hledat práci t Ale dovolte váioému štéBt Dfalo ze te mu při

zapřáhl p Semerád do buggů a já
rozloučiv te t rodinou jeho a p

Malkovským který nastoupil zpá-

teční cestu na svou íarmu vydal
seskoku žádná nehoda nepřihodimi kdo z vás je schopen již práce?

la Milenci kteří tento výjev zeVy přece — odpusťte nemůžete s
ci rok £ap no miwvy
zvěděv ode mne že bych rád procd oou rukou a to ještě jen levou Good in nardjsem se spolu s p Semerádem na

cestu po farmách Nechť ct ro
vzdálenosti několika metrů pozo-

rovali byli překvapením jako při
mrazení Ani se neozvali Udivdiny pp Malkovského a Semeráhlédl ti krajinu v okolí Kenírow

nabídl mi totiž pohostinství na

tvé farmě a odtud že společně po-
-

ničeho počít to soad vlte A

tento dědoušek anebo slaboučká

vaše žena — chcete snad těm

ukládat práci?"
jejich zvýšil se netmírně když zada přijmou ještě jednou vřelé mé

díky za nanejvýš přátelské chvíli objevila se nad OKrajem vyedeme po farmách Milerád water and goodsoké zdi hlava druhého mužejedooruký zrudl rozpaky a
přijmul jsem přátelskou nabídku Piikratoirinl

zlostí rozhlédla se kolem a stejně hbitě
Malkovského á v tobotu večer

"Ohledné mé žeoy" pravil po ako muž prvý i tento sesuočil se
poailoěni vydali jsme te na jeho

zdi do ulice lakmile milenci se

in soft water

Tfha zemdlenosti a úoivy uléhala

na společnost' kolem stolu usaze-

nou Hlasitý projev nebo smích

jenom zřídka kdy se ozýval a když
někde na chodbě zavzněl pokus

jakéhosi popěvku skorém všichni

se bezděčně udiveně ohlédli- - Re-

akce tato v několika okamžicích

po dřívějším zmatku nastalá roz

siřila se nakažlivě po víech čekár-

nách Odjezd vlaku očekáván

nikoli t netrpělivostí ale s jakousi

tupou lhostejnou resignací Život

nádražního malotvěta soustředil

se nyní jen v zevnější jeho části
mezi kolejemi odkud co chvíli

ozývalo se temné harašení páro-stroj-

sténání brzd hvízdání

signálových píšťalek
Do čekárny třetí třídy poměrně

jeftiě nejhlučnčjSÍ naplněné pe-

strou směsicí lidstva i vaků zaha-

leného hustými kotouči čpavého
iedého dýmu vstoupilo z perronu
několik oových příchozích

Muž ve chlupaté kalmukové ka-

zajce a vyaokých botách jak se

zdálo zánovních vedl rukou ma-

lého zdravého chlapečka jehož
oblek skládal se z částí podivně

rozmanitých několikráte obráce-

ných a přejitých Ruky pravé
muž neměl prázdný rukáv kolé-

bal se od ramene k boku Tvář

Člověka tohoto bezvousá a na

dosti mladý jeho věk nápadoými
vráskami pokrytá vyznačovala se

těkavým stále jaksi rozpačitým

výrazem v němž kromě toho též

jevila se zvláStní zženštilost'

ba otrocká lísavosť

Za mužem následoval stařec

Všecek shrbeo pod tíhou uzlíků

jel oběma rukama nesl ubíral se

drobnými krůčky přímo po sto-

pách jimiž ho vedl jeho před-

chůdce Otličej kmetův splýva-

jícími hustými Šedinami obklope-

ný byl nyní skloněn ale přímo

jsi zpozoroval dobromyslný
nemi-

zící úsměv v jebo tazích úsměv

očí i iirokýcb měkkých rtů

cbvlli "se mýlíte pane Co ona

umí to nesvede nikdo po ní Ví-

me ona je krajkářka jediná a
znali že dvojice nemá už dalších

::Z ČESKÝCH VLASTÍ::

íarmu kamž jsme přijeli již ra

toumraku Překvapen jsem byl

velice nancjvýS vlídným přivítáním
ctěné paní Malkovské Dozoati

následovníků teprve dostali oava-h- u

Nejblíže měli k porodnicí

na jejíž vrata zaklepali A když

se objevil vrátný ohlašoval mu

ncjlepSI v Boleslavsko ano

to je moje žena tuhle ta JeoŽe u

nás po kraji tomu nerozumějí
musím paní Malkovská j?t Madoby HVVIFT & COMPANYJlrotný otuii stihl řídícího učite
ak vzornou manželkou a pečlivou le pana Antona Zimmermanna v

to te musí pane do světa kde se
párek: "Právě teď dva mužové

nřelezli tuhle zeď naprotil'' Vrát- - Bwlftovo 1'rldo mýdlo Joat nojlcpUím mýdlem Jakéhož he ku praní prádla dostatiMalkovicích u Slaného když v

1 —
neděli večer dne 13 m m vracel

matkou Čtyř malých dosud dceru-

šek tak i výbornou kuchařkou

Téměř okamžitě připravila pro nás

cestou utrmácené — jeli jsme to

Sctřtc véIio prádla— nikoliv olialůvný z porodnice zprávu tu ihned
te domů Jako obyčejně šel tudy

odnesl do ústavu choromysmyen

taková práce ocení Dá Pánbůh

že budeme ještě všichni živi Z

toho co ona vydělá No a řekni

Anna nechtěla jsi sama aby-

chom jeli do Ameriky? Nebyla to

tvá vůle?"

kudy ae chodí do kostela a do rm z nočátku kam sc
tiž asi s mil — tliuluou večeři

školy Tato cesta která dosti
oba mužové dostali: zda do zahra

Podobně I ostatní jídla dokazova
příkře stoupá jest toliko s jedué

dy blázincenebo na ulicí Všichni
la ie oan Malkovská v umem

strany ohražena zdí kdežto druháŽena slabě přikývla hlavou pak hvl DfekvaDcn tak že ocposirmi"li:trana est volná Toho večerakuchařském není žádnou začá-

tečnicí Odpočinuvše ti řádně Cudahysco ae stalo Nejprve zanajeno
byla neobyčejná tma a poněvadž

náhle se prudce schýlila k dítěti

vášaiví jo políbivíi zrosila jeho
tvářinku slzami

nitrání uvnitř zahrad ústavu Kaž
vydali jsme te r neděli dopoledne tmenovaný učitel byl velmikrátko

zraký přišel tnad v zadumání až dé křovisko prohledáno Kazay

koutek prozkoumán A později Standardna umluvenou objížďku V tou-tedstv- í

p Malkovského jest utalednoruký nabyv klidu sebevě
na DokraiceKtvkde nebylo žádného

domě se kolem rozhlédl hvlo ae vší určitostí konstatováno
zábradlí Ještě krok a v tom tptdlženo několik farmerů četkýcb

Podivil Jsem te nemálo pěkně za"Ach páaové to byste Spatně že t ústavu choromyslných uprchli

dva choromyslnl: Edvard Čtpekvýše dvou metrů na železnou Kex Šunky jsou ioaše za neilepší uznávanéznali moji starou Ta za vlečky řízeným farmám našich krajanů
páku hospodářského ttroje která šunky S vyjírnkúiv nattich Diamonddovede pracovat a vSecky nás užr narozený v roce i74 ivoboanyUžasnou měrou účinkuje na vas
prorazila mu hlavu pravou tvit "C šunek jsou nevyrovnatelnéhoelektrotechnik do Leštiny příslušDokrok jaký zde pouze v kiátví! Povídám na celém Uoleslavsku

nebylo druhé " roztrhla Měl ještě tolik tily že
né a dodán bvl do ústavu z vrašti

vttal a v oejbližšlm ttavení žádal
do zevnějšku chuti i uchovacíc

vlastností

Prosty úplní oné drsné slané
Na perroně zahlaholil návěstný tlavi dne 30 července jako blázenkých 10 letech krajina zdejší jsouc

vzdělávána pilnou rukou českého

rolníka učinila V této krátké
světlo Ale k své rodině již se

nebezoečný a Bernard uruneckerzvon
chuti tak odporné osobám jichžnarozený v roce 1873 výrobce

nevrátil Po dvoudenním hrozném

utrpení dokonal ve 44 roce věkudobě domohli te zdejší rolníci ne
žaludky nejsou tak ailné jakoorculáoového zboží kteryz do

Vtlkj polir česká osada Bělá vídtoého blahobytu Jako všude
A konečně žena- - Malá skromná vého — tedy v neilepRIch letech

by být mohlyošetřování přijat byl 18 června
Hodkovic nedaleko Liberce tinde tak i zde po otevteol Lhero bvlo mu souzeno opustili svou mi Jemné lahodné hnědé1001 jakožto inkvitit krajtkeno

byla postižena velikým požárem
bytosť bystré ale prostinké tvá-

ře podobná skoro ještfi děvčátku

le zvadlá v prsou svislá t rame
lovanou choť dvě nezaopatřené aoudu v Liberci Při rozdělování The Culahy racklnf Co

kes pruhu byla krajina pusta a

na pohled oepohostinná Dnes

však na každé farmě uzříte vedle
Celkem 37 dvorců se 34 objekty dítkv Rakev pozůstatky ze

stalo ae obětí rozzuřeného živlu juwin v ivečeře oba patrně na útěk připra
veuí vytratili te vylíčeným způ

nulého byla převážena s Malkovic
útulných stavení obydelných pěklak se oznamme pořádán byl v do Mšece kdež jako učitel dlouhá

obem dotttli te na svoboduné stáje sýpky a jiná hospodářskábéleckém hostinci Slukové v ne

nech jedna z oněch nesčetoých

obětí drobné ale vysilující a mízy

ubírající práce které naleznete

mezi tkalčinkami a pfástevnicemi
oalicb pohraničných krajů Žena

léta půaobil V oku všech pří Nfinrva zaměřili do Vioičné ulice
dělí dne 20 m m večer věneček

tomnÝch třpytila ae alza toucitustavení Zakládají se zde hoině

ovocné zahrady vinice a jiným a odtud se dostali do ulice Lipovéna rozloučenou s místními rekru Vtichoi kdož jej znali dotvědčí
a zda další stopa zmizela O útěku

ttromovím uvědomělí čeStí rolnícity Tanci holdováno bylo az do že to byl muž ve tvém povolání
choromyslných zpravena policejní

pobyt na tvých farmách zpffjemkuropěoí kdy pojednou ozvaly te
svědomitý ryzí chtrakterupřlmoý

Sují Krajina jett zde pooěkudvýkřiky: "Hoří bořil ' OheB vze strážnice ve Štěpánské unci a

hlídkv které o 10 hod v noci

nese na zádech útlounké uvázané

spící robě jednou rukou třímá

podélný vak drnhou vleče pytel s

peřinami nicméně její tvář je
iasná vlídná ačkoli v černém

vlastenec a ttarottlivý otec Zají
Sel 1 budovy která sousedi na té zachovaií Damátku jeho vevlnitá avšak role jsou velmi úrod-

ná a v odměnu jejich obdělavateli bvlv vyslány na cestu dostaly už
hostinec v němi te věneček ko - „ 1svých srdcích

nrivu o útěku Diaznu aoy pu
přinášejí hojné úrody Jelikožoku zdá se procbvívati záchvěv

BANNER LKJUOU HOUSE
vlaatnl

UAHOCH naJIhovychrohu24aNul
tiilIL HAHotHr Tei 3302 so ojuha

Výteční pivo vlála na tepu NoJlenSi vlna a likéry a Jemnř doutníky
Chutný tákuaek vidy po ruce Jest jednatelem pro proalulé kentucké

kořalky a výcbodnl aamoiitná Za výbornou jakost váeho rboil ae ručl

cal Pak počalo holeti sousední

hospodářství pouze slámou po nich zahájily pátránfV neklidni domácnotti it obsilpůda byla úplně nová nepřinášelaskrývané tesklivosti

lednoruký muž jenž první ve Ve čtvrtek 24 m m večer man
kryté Na to se požár rychlosti v prvých začátcích kýženého 1

namnoze velmi žádoucího užitku Jestli Jutě atratlll tolik peněz co
želé Vilém Kioský a Marie Kinskáblesku rozšířil po celé obci Ha1 dlouho se rozhlížel po vlech

mohli a neuzdravili jste te jeV poeiedofch tedroi letech úrodylavicích a koutech čekárny jejíž doatah se do prudkého sporu ve

svém příbytku v Toseíovtké třídě
sičským sborům jež te k nestěaií

dottavily nepodařilo te požár na Čate zkusiti Dra Petra Hoboko
jtou však pěkné Zde pěstuje te

v kafdé láhvi tohoto léku je za
ponejvíce pšenice Také pěttovánflokalitovtti jelikož paooval o

labé osvětlení sotva pronikalo

spousty tabákového kouře snaže

e vypátrali kousek místa jež by

V páté čtvrti pražské Rozprava
hvla velmi Živá a zejména ženakorný dobře te zde vyplácí Kor tluha Už první dávky vám to

dokážou Nemůžete ho dostati vbrovský nedostatek vody Jediná
nfivádela ku platnosti tvůj řečnilouže v obci byla vypráhlá vedrem na jíž nynf kvapně dozrává přece

však ien málo ii sázejí Letos Ukárnách Prodává se lidem pří

Les-Glass-Andre- esen Hardware Comu
prodtTji Te Tlkn--

Tiačtnž vyráiené t lakované plechová náčiní — Cínovaný plech
plech a aovová abotí - Ostont drát hřebíky Dolířaká

abožl oícykly střelná toraně náboje a sportovtaé sooíl

9tb tt Harae j allce Omaká lebr

zaujali Muži i starcové ženy

děti ve mdlých a neladoých skupi cký orgán Marně Kioský domáa kromě tobo byla i nepřístupnou
hal ae klidu Znovu a opět jejhasičům protože v okolních bu mo od vyrabitele Dra Petra

Fahrnev-- e ua-i- il So Hoyneoácb tísnili se podél stěn povalo jest pšenice pěkného zrna a farmě

ři dostávají si 60 ctú za buši podněcovala Konečně přece nadovách zuřil obefi VětSina rolnívali ae i na zemi jakkoli dusný
ave Chicago 111atalo uklidnění žena odešla totižZdejší rolníci se nemálo diví tomuků nebyla pojištěnavzduch po celé jizbě témčř sálal


