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tul ho Mávnu Pomal aby i

pofcrnMi mhl prohlédnout! a

hlřlá hn tvál " na okamlik (a

pahla
Pani Tilltvová 10 dnblf ttpiua

tovala al sotva le přislaupila ku

svému boulil Irnto rychle opM

poaa lil na svou lidli a ramnnilal

nřkolik ncsrotumitolnýcli slov

kuiá měla být i omluvou

()n aby ho I rozpaků vysvo
hodila pravila mu s úsměvem

"Ach to nic nelélá je můj syn
kl-r- odjfl do Aninrikyl'
Této výmluvy používala vždy

vůči lidem již nebyli sasvčecni do

rodinných její záležitostí

Žebrák po těchto slovech po-

hlédl na ni udiveně Pani Tetře-

vová pocítila jakýsi nepokoj a krev

hnala se jí do Ivále Nevěděla

sama proč a aby rozčilení poně-

kud zakr) la pravila k žebráku:

"Proč pak jste byl vlastně zavření

Mě se můžete přece úplně svěřit"
"Zastřelil jsem svou nevěstu

proto Že jsem 82 přesvědčil že

mi byla nevěrnou'1 odvětil on

klidně "Ona se těžce prohre&ila

proti mým nejsvčtějSim citům a já

žárlivostí dohnán jsem ji zabil

Byl jsem zatčen postaven před
soud a odsouzen pro zabití jen na

dva roky do vězení neboť soudce

bral zřetťl k polehčujícím okol

nostem Vzdor tomu jsem v5ak

těžce pykal za spáchaný zločin"

dokončil žebrák s těžkým povzde-

chem a hlava jeho sklonila se k

prsoum
Po chvilce pohlédnul opět na

fotografii a při tom vydral se mu

povzdech ze rtů
Paní Tetřevová nemohla se již

déle opanovat! a otázala se ho co

jeat přířinou jeho zvláštních po

k lby ano pak !min li nytiMl
pifnilmt inovii noniiiiati svolil

nanovis NhIhIiíi b)t lotti
lo pH bul li i mUmuk pnkia
'imI jala al dn ni Pitnilrnt
i)l"nMí tvou )tlnrfttti umf

lltlii liť diibiral lo r

lrvfm Niuíem na iiřm mlul

kl)l Imí !i itnmtiuH i do

pil liántt tUlivi a lHony Spne
fljili SUH naC píi-ali- toť
Umí uluva ji I l y i ti íll iliiltin
iflkoié iHiokttt Kpímiiovali a

ilr-lu- lid tt To ji ii bylo liřmu
loali Nit jak -

ji ii n i"i

MM ilitin by ta tiília nfkilo

uiý plátoval tu b rtťio ťiinl co
nu vlaMně ani IhlIki- - První
natí povinnou! j i lící me li aby

pti Mli-t)- l plnil iiašo ptání aby
(limu mu upravili iiu k činu lo

jrsi k zbudování sákona ku tý by
chránil délnielvo 1 1 d vydíráním
ho kapitálem a jeni by dal délni

clvu co ti právem zailouží Aby
doa?eno bylo zbudování zákonů

takých jest třeba abychom st

rvolilí do zákonodárný muže te
svého středu a ne re středu mono

polu aneb ty již jim nadržují
Tímto jednáním by volal o nápra-
vu národ a ne jednotlivec a hlasu
takového by presid nt slyšeli mu

sel kdežto hlasu jednoliivcé slyšeli
nesmí a nemůže i kdyby chtěl

poněvadž by nevyhověl nikomu

Jeden by chtěl to druhý ono

jedno sdružení by chtělo jisté
věci kdežto sdružení jiné by je
zavrhovalo Bylo by pak možno-

stí aby se president všem zacho
val? Ovšem že ne!

A proto první věc jest na nás
Až nastane doba činů tož nclefi

me ale buďme pilní pracujme
sami pro sebe súčastněme Be

schůzí předvoleb a zvolme si

muže již přejí věci dělnictva a

tito muži navrhnou nám jistě če

kance spolehlivé a pakliže se nám

dostane někde do naší strany po
litické čekanec na nějž by nebylo
radno se spolehnout tedy bude
naší povinností podporovali raději
muže ze strany druhé A když
takto svorně budeme jednati a za

necháme rozdílu mezi stranami v

podobných případech pakte dob-

rého výsledku dodělat! míníme

Časopisy jsou při volbách ovšem

hlavními činiteli a proto bychom
je měli míti zodpovědný za odpo-ručová-

čekance Váš
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©diny1 mul ti'if Hol nik vft

©táírl liřifit v m o t pnliiiJ
ptrrlmé na pani látat 6 naft n
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"Co i plrj-t-

'Oilpiiířir ptoalui ale l po
dva dny nt mfi-h- nr 11 "
koktal ml lý mul a vpadlé jeho
tváře attarvily f iiiitlrni

I'anl afkoli byla
dotírá Irna tnťia smutné skulu

nostl ( podobnými Žebráky )il
ícbiánl používali po nu: jako před
stírku ku krádeli a proto il (lit
la pfrd tímto podtjrMýni ácbrá
kctn lavřlti dvéře kdy i v tom po
acho Irch nahoru vybfihl policajt
"O tíral také u via?" látal te

ostře polilllcjo na mladého muže

Ten zblnll vrhl takový pro-

sebný pohled na [an( Tctřevovou
la v n( hnulo a srdce ona od-

větila: "Nikoli"
Viděla že utožák jsa postižen

ph zebránlbl by odveden na po-

licii a potrr-stá-

Policajt odpovědí tou uspoko-

jen ode&el a pani Tetřevová po-

kynula Žebrákovi aby veStd do
vnitř

"Vy nesmíte hned odtud odej-
iti" pravila mu "neboť mohli by
vás přece jen chytit Pojďte
do kuchyně dám vám tam jíst
Pak můi tn odejít zadem Máte

nějaký stálý byt?1'

Mladý muž sklonil hlavu a sotva

slyšitelné pravil: "Před třemi

dny byl jsem propuštěn z káznice
Co jsem tam vydělal za to jsem
si koupil tento oblek Ohlížel

jsem se po práci ale nemohl jsem
dosud žádnou dostat a nemaje
tím zaplatili nocleh musel jsem
celou noc probdít"
Bylo vidět na ubožáku jakou

bolest mu tato zpověď způsobila
Pant Tetřevová při slově kázni-

ce se zalekla a mimo vol oě odstou-

pila od žebráka na několik kroků

jako by sa ho bála

On ihned pochopil její bázeň a

tile výčitkou jí pravil: "Prosím
nemusíte se mně bát já dosud ni-

komu v životě nic neukradnul ani

jsem nikoho neoloupil A také

jsem tam nebyl pro nic takového

Je to též poprvé v mém životě co

žebrám aviak měl jsem tak strašli-

vý hlad že jsem bo nemohl již
aoésti"
Tetřevovi se zapálila a v rozpa-

cích mu odpověděla "Ah já
nemyslela na nic podoLoéhojá„"

Nedokončila tuto větu rychle
na stol postavila lilek kávy a ně-

kolik řízků Šunky kusem chleba
neboť teprve nyní počal ji osud
zvláStního toho žebráka zajímali
"Nechte si dobře chutnat"

pravila mu srdečně a mladý muž

ani nepotřeboval toho vyzvání
neboť zrovna hltal předložené mu

jídlo
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jak v ilnfíifm v vli-- IMu

fm( i pl( my bylo li by moliio

MKi!Íovt íinn ty v p ili n tr
li k a lk ilailnii b'pMi li cm ra

(aliniké %'lobky Nu tak vidi

lo ti do nctlávna c pochybovalo
o poilnbnéiii sdruženi a ono til

prý )o ra dvrlmi No jrn se nf

smějte le snad z toho n raku ne-

bude pr&t t ti ntoktátto prý půjde

Uple tu prý ani no milionů dolla
rů a po phpadě i více no a pouta
víme lakové velikánské irulily a

do těch natťoiicháma pSinici a

ostatní farmi-rik- é výrobky a pak
si cupnem a řeknrm za pšenici je
den dollar za buši za komu joc
atd O jemine lo pak budou

časy žene? No tentokrát jsme
na to přoce jen kápli a nyní vy

nadpozemští měSťané se těšte

neb vy jnle na nás pofádc polili
Želí jaksi a vysoki ale nyní my
budeme pány situace Buď nám

dáte co budeme chtít aneb ne-

smíte jíst- - Ale já vím co byste
měli nyní udělat Sebcřte kde-

koliv máte nějaké Washingtony a

požejbrujte na farmu ať již jest
to kdekoliv Ale to vám povídám
na O k a o u nezapomínejte to

prý jest pravý ráj ve kterém není

stromu zapovězeného

Jak doslýchám z Chicaga vyjel
si tam jeden pán r velebnýma bo

tama zase na svobodáře a dokazu-

je že svobodomyslnost spfljobuje
mnoho zla a že znemravfiuje Že

rozmnožuje Bcbevraždy a sám ra

rach ví co ještě jiného Můj ty
smutku to jsem si dali Vždyť

já naopak myslel že lidstvo má

pouze svobodomyslnosti co děko
kovati za to že nás již nenatahují
na skřípne a nevodí v poutech dn
kostela a nevyhání nás od vlast-

ních krbů že mučírny pominuly a

upalování lidí a kouzla a čáry

přešly a též všecky OBtatní ty
věci jež jsou dovoleny čisti pouze
v bibli v časopisu však se nesmí

někleri část ani uveřejnit ba ani

opakovat neb to jest proti mravo-počestnos- ti

To víte vlečko může

člověk čisti jen tehdy když je v

pobožném rozjímání Nu vidíte

čtenáři Pokroku Západu já aJ

dodnes myslel že lidstvo všech

těchto strašných utrpení jež pa

novalakdyž církev byla na vrcho
li tvé mocí a slávy se zbavilo

svým svobodným přemýšlením a

uvažováním — obětování sama

sebe a své svobody Jávati život

svůj v ianc pěkně býti narovnán

natažen po případě být umučen

neb upálen atd — a ono to prý
není pravda Naposled to snad

byla církev katolická jež nám od

toho pomohla Nu dobře však
si to budeme pamatovat vel

pane a přičiníme ae abychom i

zapomněli že ooírn řezničením

jež se provedlo za Bailolomějské
noci v Paříži také asi museli býti
vinni svobodomyslní Toť se ví

kde pak by se byla církev mohla

dopustili takových hnusností neb

její věřící to to vždyť oni museli

být praví beránci lidé na nejvýš
ším stupni dokonalouti nadchnutí

duchem svatým jimž takové pá
cháni zla se zošklivuje Či snad

ne?

Ale kam jsem to až k ďasij za

lezl vždyť jtiem chtěl napsat něco
o zdejší krajině jak lny svobodo

myslní se tu činíme abychom sem

také mohli dostali Dra Išku na

přednášku i zalezu až do středo
věku do prožluklých mučíren

Nedivte se mi milí čtenáři svět

toíí a lide v něm — No to

jsem to zase vyvedl Svět se točí?

Vždyť i im h opere!! když mé!

tu nejkrásněji! příležitost pěkně
být poslán zčerstva do nebe jestli-
že neodvolá že svít se točí za-

přel to a pravil že odvolává le

MiHooHiii r r
10 Wllllarn ul
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Samln t klurk S A llpráimk
bHiiklř Yt Hamln ml
vnitřní atráíca Jhh Kolář

hledů
"Znám dobře vaSeho syna" li kurt J J Koláf

rnnknrnl trál'- - JnXirt rllmi imUiil v'
Svoboda Jan Nániíwlnk Kanil Kunul

Tábor Nehraska i 4771 MVU
odtifvá uvá pravldnlná i'b6ř kiCdou prvou a
tlntl itludu v mlulol v im hodin vním
y airil p Jan Hroeb Vallni konaní Kranl
Iloll návodíl l'tr Tlhf Ukř A llrdklrk Vár lrilMrSIlMlínkMry Nt prlvodllVá! Ilolajl vnitřní atrálAnt Noílík vn-kov- nl

atrái Jim rHmk
Hbor II rřída Nové Dobr t 86 ittí

odbvá iviI)m kaddou S nadlll v niiaial v
i hododp v Národní alnl 1'řtidandkyu Kil
Šonk tm Ho Ilth Htr !tnlii KimIIIr l'bn
boráil INU Wllllamapokladnln Maria Vnrat
7' "" vwiMHiii viin nartoH imu
Poplntoii A v

Tábor HjrU íís 1)22 It K A

tifie odvětil mladý muž "On

nebyl jen ten jediný a nimi mě

má nevěsta podvedla''
Stará paní te zachvěla a oči její

i hrůzou spočinuly na žebrákovi

Jaká to byla náhoda již přivedla

ji tohoto muže do domu jehož
dříve nikdy před tím neviděla ač

znala dobře jeho jméno a věděla

že osud jeho sloučen byl a trage-

dií vlastního jejího syna
Chtěla něco říci ale dojem

strašlivého toho okamžiku urval

jí víechna slov Žebrák to zpo-zorov-

a proto prosebným hlasem

řekl:
"Nevěděl jsem že zde bydlí

jeho rodiče lei jsem slepěhladem
hnán od dveří ku dveřím Ale

nyní vám mohu říci že vi5 syn
dnem i noci myslí oa vás a v pláči
vás odproSuje Poznali jsme se

ve vězení při denních nafiich pro
cházkách neboť vězflové se tam

mezi sebou rychle spřátelí a jeden

odbývá achoKl první ndll v mSilnl vnokoi- -
ká lni PřndaMJk Mr Holil mlaui
přBdwidka loaořa Slámová tJrn Kalořln
ViilMihovaki líllK WIIIIhiii Hl nok Ind Mr
Hrud vá kam: řka Humla Tli-ii- nnriái
kn Murl 1'řlliylová vmt lil atrál lliirlior
II rub viinkiivul alrál Marl l'''linlivá vy-

hoř malnlku Anna Hrámla Tenula IUIu'ko
vá a Kannv Houknu aitol flIkiLř liíitti Uwli
da Mary floukal vyalimkynl do alitidu Marin

KtlHMT-PravId- iiln nbnhodnl prdpravn pravidelní louíenl WaarjplaackJ itrojepl
m:kf kraaoplkeek kraaořuCnick právnlnk tálouvlCuf

Vf HOliy-Kole- tnl kapela kolejní orkuatr literární apoluk aprchova lární tělocvik
buraa tlakárna veřejné tábavy

'

HODIMNÍ OIIDOIil-Zkpo- fne 1 tářl Nov třídy v vlecta odborech
1'ltAoiC ZA STItAVU— Strava poakytouta a tMbodlnovon kaWodennl práci
K ATA U)0— Klwantnl nov llluttrovany kataloí kalilámu tilariu

Adruiai KUHKIIOUUII DBUS OMAHA SEIJ

1MO MORE BLTJE-MONDAY-
S

SWlFPs PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Marie by 8WIFT & COMťANY

Hwlftovo Prlilo mýdlo Joit niijlepMm mýdlům JakdhoZ lne ku prsní prídls doitsti

Scitřtc Hvého pnírila—nikoliv ohiilnv

1 wiarin lioukaiovi
vyaiourua proroayno

1'mlp Mokulkr Tyrš A 1

Odbývá nvl arhrpii liilnini nilm'Nl a alft
kaldou čtvrtou omIIH v alnl MnUoví

Jullo Votavu IA a Kradarlnk Ht

miatprndamlkynl Koala Knn-- IWII llř ID ul
Injioiiiilia Anna llíli-- lM)tY ul ďnl-iiln-

Anna Hvaílna UM!! Jll lil ul pokladnici)
Maria Kuinr w a UbarlM Hl Omalia do
orkyiil Marin Vanlk vjbor malmku Knm
Illka Kiiinil Mary Kul IiiIi Hlt lákal
áíiiliil vbor Tuny Tř'ik Marm Vl'nk

druhému pak sděluje své strasti
SOT7TII OlCáVIIJPřijměte mé tisíceré díky za vse

lliil 1'iilinoré Hři-riic- Kruh íiřeruřek
Oillijvá avá kald drtilil nnndlll v

co jste mi dnes prokazaia neza-

pomenu vám to nikdy Žebral

jsem poprvé vc svém Životě a bude

to snad naposled"

mlaicl v mialnoHtl p Lajloura na Hilá (J ul
llarborn lluri-- ilfiliJu piirii'iili'i Anna
Vlai-- mlMt ipřiuUfiilkai Kalia Vonlank Ial
WHoll Ml Maria Vomíťka pokladnliiiii
KHoiora Flmrl nrrivodRli KraoiMa Koubaka

Přistoupil k ní a uchopiv ji za druhá iirOvoď! Kaliu Vomáfka vMlkyuti
Anna Hlávka vntřnl ntrálí Joala Kriiimk
VMiikovnl airált Koalu Min-b- prapnrn'nlrai
Anna HuhMavaký Mtmdalioia 1'lvoTlk

ruku leptal k ní: "Jen jeSlě

krátkou dobu a oa přijde také
Krani:ll HaliiJ vbor inajiitku

BRAINAKD Neb 12 října
— Ct redl Ještě doposud řádí

blesky v Nebrasce Minulou ne-

děli omráčen byl bleskem p Ant

Vaniš bydlící asi 3 míle od Brai-nar-

Spravoval něco venku na
dvoře když pojednou zachvácen

byl vichrem Blesk sjel nejdříve
do sloupu pak zabil prase a ko

nečni zasáhl i pana Vaniše nalé-

zajícího se poblíže a týž tkácel te
také

Minulý týden došla tem zpráva

po drátu Že p Laoc komelista

dělá koncerty při mlátičkách

Hraje prý ty nejlepšf skladby jaké

jsou Hraje na př tolo "Vzdá
lená jsi moje milená" "Louka
zelená" a ''Na šišato" a hraje je v

té nejlepší toniní "C Dur" Zde
v Brainard už také hrál a byl do

provázen bubnem a — psern Od

té doby nám tu už nezahrál a nyní
místo jeho zaujal náš virtuos p

Topil Ten zase dává tola na

harmoniku a ji st vždy doprovázen

chlapci kteří ho někdy doprovodí
až domů

Minulou naděli tu bylo jako po

vymření Tak jako by so byli
uradili asi polovice obyvatelstva
města vyjela si ven Někteří jeli
k známým někteří k přátelům
jiní zase na hon a podobné

Ttiprve večer přijížděli zas zpět a

většinou byli "durch au'' namoklí
ale takto na vrchu byli suší Nej-

lépe pochodili naši honci Lovili

od rána a každý t nich přivezl ti

opici a dohromady jednoho ušáka
a jednu slepici Štěstí jim patrně
sloužilo a oni také o vír ndMi
neb se jim jednalo o to jak prý

by to domů dopravili
Dnet nám tady prší a každý má

oa to "natažené uši'1 Kolnici

říkají Že to padi zlato a 000 za-

tím jest všude bláto Nikdo sem

teď nejede a už te zatahují koleje
blátem Vlude jest ticho jako v

hrobě žádný nekřičí ptáci nelve-hol- í

ba ani ten mulák te ui ne-

zasměje
Bude prý taky tady nějaká ve-

selka - povídala to tu jisti aclka
Bude prý to hodni atát ale ne-

budou prý všechny zvát jenom
prý přátele a blízké známé a nikdo
ae tam prý nesmí ukázat kdo

nen! zván A také ae tomu ne-

musí nikdo smát neb se ještě
neví kdo tam bude hrát Pán

Bůh a námi a zlé pryč ti brainard
Stí jsou snad pro ně sprostí a nic

neumí a aby snad nemusel nikdo

nosit na zádech varhany vezmou

Sotva slova mocna vytáhla

Jos Topili kapaní Tetřevová peněženku z kapsy
a vtiskla mladému muži pětku do

ruky Pak mu pokynula a na

schodech mu řekla: "Přijďte dnes fEZNÍK A UZENAft

na 5 a "Wllllarn ul Cudahy's
večer k nám a bude můj manžel

doma on učiní pro vás co bude

moci'
Stiskla mu ruku a rychle vrátila Standard

má v (obl vády rnijlutiái vfMr ínralváho
maaa druhu Jakoll vltnlnfoh vfrnb-1- 5

umnátuUlili Kuput li nlhn na aloulku
u)HI'iiii'iu via la podruh přljdnt a Silse zpět do kuchyně postavila ae

před obraz svého zbloudilého ayna Zlioí) 1(1 iloviiží a liinžntfl l Jo olilml
satl trlrfínnlo Tel A ltt

po tváři lily se jf horké slze Rex Simky jsou nafie za nejlepKÍ uznávané

Šunky b výjimkou našich Diamondjaké jeu kanonii mohou i oči těžce
zkoušené matky 'l ' 'BiintL lani nMt#umuna41ná!hrlJulius Treitschke

Importovanými
I domáeliiil

do zcvnčjSku chuti i uchovacíc
vlastností

Paní Tetřevová odstoupila k

oknu aby ho nerušila Při po-

hledu na tohoto žebráka smutné

upomínky vzbudily d v její duií

Vzpomínala si na jediného své-

ho syna který stál ji a manžela

jejího mnoho bezstoných nocí ale

vzdor tomu srdce její na něm lpě
lo i neskonalou láskou
Tam sedával vždy kde sedí

onen žebrák jehož doznání tak

smutné upomínky vzbudilo v jejím
srdci a otevřelo opět starou dosud

krvácející ránu

Vychovali jej i veíkerou péčí a

láskou a obětovali na jeho vzdělá
ní mnohý těžce vydobytý groí
Po odbyté důkladné propravě

na obchodní akademii obdržel
mUto v jfdaé bance a záhy příčin
livoití vyíinul se na zodpovědné
místo poklJa!hj příračiho

V té době viak poznal kdesi

jakous lehkomyslnou koketu kte-

rá sě měla již svého nápadníka
jenž měl a ní ty nejpoctivěji
úmysly přece ho do svých sítí

zlákala a svedla jej do víru nejdi- -

vočejSíth rozkoíí a zábav A co

učinil mnohý jiný před tím to

udělal i syn paní Tetřevová zne-

užil důvěry ředitelstva závodu v

němž byl zaměstnán a konečně

podvody jím páchané vyfily na

jevo
Paní Tetřevová se chvěla Ještě
pamatovala živě na onen strašli-

vý den kdy syna svého jako

prostého zločince uzřela ve vě-

zení

Oh jaké to byly hrozné dny

jež tehdy musela prožití se svým
v poctivotti aeSedivělým mužem

a oba Častokráte v zoufalství
svém pomýlleli oa to aby ukon-

čili svůj Život
Ale poznenáhlu zoufalá bolest

zklamaných srdcí ubnhých rodičů

proměnila se v tichou resignaci a

Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ i
'

se svět točí ale on ae pro to přect Prosty úplně oné drsné slané
chuti tak odporné osobám jichžvíny a lihovinamitočf A tak to vypadi i a námi

Žaludky nejsou tak silné jak
YUKON Okla — Ct redl

Zase chápu se péra k napsání do

řízným pivem a

Jemnými doutníky by být mohly

svobodomyslnými zde v Oklaho
mi Chceme slyšet Dra Išku A

jak by také ne! Vždyť prý káže

pro svobodomyslné a my dokáže
me že nejsme svobodomyslní jen

Jemné lahodné) hnidé
501 503 a 523 jižní 13 ul

The Cudahy PickfnfCo
pisu do vašeho ct listu Nejprve
začnu o úrodě která byla dosti

ucházející a ceny jsou uspokojivé
OMAHA NrilllV

NollimM to titulek v nirilfl ClmtiiK
South Omaha Net

pro to že jest to snad pohodlněj
ií a lacinější abychom nemuseli luiliiné zákuiky alillo tíMnravnny I

48 JII1UH TUKITMClíhfK

ytPi}S~J±z se oKlamatl !

l llMLlk?S nikdy lani
'f_ nv ainft naouu-ii- jako "po

dolin co du viiutuiu vvnl1 í ' t'í'xV'M Sovanfin-- '

% arnall v
r ouitura jicn

ntkollka tldnn--

platit na kněze to to co pak vás

napadá my dokážeme opak toho
a "just" si ho objednáme Jen
ale jestli sem pojede I toť se ví

že ano a proto k činu všichni již
ae hlásíte ke stráni svobodomyslné
a všichni jimž na tom záleží a

již chcete zde Dra IŠku míti při-

hlaste te složením nějaké peněžité

nixáiiál na bon na lak HAMNEIt lKjUOlt HOUSKdlouho laou iaru'ani
IITKuiiuJim puma

slat vyplSovan ho-

dinky ktar nUdv nir'ar- -
vlaatnl

Letošního roku bude zde o mnoho
více rozlohy oseto pšenicí nežli
loni Setba je nyní v plném
proudu ale hojni vláha byla by
žádoucí

Vál jednatel navštívil nás zde v

tom našem zákoutf a zdržel se tu

přes neděli kterouž náš řád J
Žižka ZČBJ odbývat achůzi Ale

je přece jen čtverák neb nepřišel
se na nás ani podívat a přece prý

je naším spolubratrem a od místa

kde se odbývala acbůze nebyl da-

leko vzdálen

Obyvatelé Oklahomy letos sko-

ro a jistotou očekávají že Okla-hom- a

spolu a Indiánským územím

nati Dodrll avou barvu l cl valM lul a na jlho-výf- h rohu 24 a N ul
Tel ZWl SO OMAHA

EMIL HANSENJanu l nul laon failtm pravai snad hudebníky z Prahy Aspoň

Villnná nlwn alla Vll£f ( III Izahrají co jim zazpívám vždyť
umím Iveholit jako pták — nic

Zlaté vyplílovane hodinky
InvMiká nalahujli-- l řlilliM n tm klícku
kviMinl ryl pro pány nnb dámy nojlep-li- m

amrli'km atro}knt pln' nriihokaoiy Chutný lákum-- vtily po riiee Jeat jednatelem pro prorlulé kentucká
kořalky a východní amo?itnó Za výbornou jakoat vieho uboži ae ru£(opatřen nřiKan a upravrn IM)I aSCÓmni tak neklapne jako dřevák

Vál D Rtprftaalll aaayiau aoarma prwi
plaoxnim Záruka na Int a íkny mul

Nářkem a mačkáním ae bolest!

čistky a půjde vie hladce Sbír-

ky přijímá klubem ustanovený vý
bor Josef Švanda v Yukon V

případu že by se vybralo dost na

vstupném příspěvky se vrátíaaeb
aspoB částečoě dle výloh Neotočí
e to námi také?
O politice nemohu ještě mnoho

psiti Ve věci té jsme tiši fieb

nevfme jestli se nám dostane pří-

ležitosti pro presidenta voliti a

oni počali doufati Že uzří svého hlavy nezbavíte nýbrž upolřebe
ním Severových Prášků proti bobude přijata za stát ji ale o tomayna jako kajfeníka ve svém domě

kf nab dimaký loririi-li- n kald f ml
h Hlinkami Built ll Si 4ValnaobJalnáv
kun dáiť tdarm p'knř pratnn a ullame
hiHlInkr poluiu darmá— )mlny
boduikv koupit II anab prcnlata-l- latryHIM ehoeia--ll mulak nabdámak
ATLAS JEVYELKY CO 461 Metr„polit

Biotk Chlcaio Ml vnikl kial olmabuji
cl ft rftinti-- hodinek klinmá náaUnnjrh
hodin po!kt ravolvrá iMuHřakllMi iNnli

bicykl atd
ailama po oudrianl 4c kolkick ir

Lee-Glass-Andree- sGo Hardware Gemo
—prodával v velkam—

Tařtní Vyrážené lakované plechové náinf — C!nC7ný plenh
teleiný plech a aovové sbolí -- - Osn"4# drát hřebíky noilřské
tboJl Bicykly tfelDÓ loraně náboje a aportovass sooti

U Baraey allee Oasalia Rekr

který učiněnou cbybu svého mládí lestem hlavy a neuralgii Cena

S5C W F Severa Co Cedarbude hledět napraviti novým

silni pochybuji že ae tak stane

ještě před volbou poněvadž tato
dvě území jsouce spojena ve stát Rapids Iowa


