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leželého malvazu večnfi apráhlé

v mnulťMi Hnobwh

Jcí vliThny unailno
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jichž účinky známy jsou
všude jako rychlé

a jisté

tvoje hrdlo

Libuše
Martha Washington
Vratislav
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doplatek
V pokladně

"Kdyi půjdete všichni to přece N L
doma taky nezůstanu! ' odpověděl

a66třaslavým hlasem kdyi byl dopi
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hut Hutník AntF Vrtfuj íuífil i?

pak te to stane aby k ním d Itfr Dokladu k Vill 1

Na opisech 367500
Cedar Rapids la dne it ledna 1904

Jos Měkota účetnlk W F Severa pokladník
Příspěvky členské neb dobrovolné zasfláoy buďtež na pokladníka

Uublákova přiběhl roháči Vždyť vodil M Kirbal nllřnl atrVíáan
Kratochvil vonkurn atrái Vác 1'vki ňh

Komenský í TI t Hayward
Minnesota

je to kus světa až ze Skrcenic to

je dobrých osmt hodin cesty To
ne chlapík oaběhl tem ai ze

StJM UMIMailU Vt OUDfflfll Klm
Vypěstím vlasy odbvá ivá aohlUM lnedeltv moatcl Pteůt

3 Funfar mlatopradi Vojt Paoovakf ta1
Škrcenic to je Cáký flák země

A sousedé podali ti ruce v jediné noci"
smlouva byla sjednána Rozhod

Lí byla zahájena
Střelci obstoupili v půlkruhu

revír a upjali pohledy své na ds
lekou taftoílenou plán v dočqí til

ponořeného s v měsíčném světle
utonulého pole Pak pomalu a

opatrně postupovali naslouchají-
ce jako by větřili ai došli na

kraj lesíka kde oa okamžik po-

stáli

"Tamhle je něco Černého vidíš

Františku?" zašeptal pan otec

KruchRa sousedu Hviždálkovi

přiblíživ se k němu na krok
Soused Ilvlždálek přisvědčil
"To bude on jelen" řekl zrov-

na tak tiše jako před tím pan
otec a připravil si pušku k vý-

střelu!
A v témže okamžiku dolehli k

nim hlasité výkřiky mistra Čímana
a pomocníka Bčhounkova Matěje
kteří hned po tom vyrazili cell

jsouce uříceni z nedalekých n

"Tamhle je pozor ať

neutečel Pantáto Hvíždálku vě-

rnou ho na muškul Je to chlap
jako bejkl To bude smlsnutíl je
opravdu až ze Škrcenic Dívali

jsme se mu na cejch Má ho vy-

pálený zrovna na hřbetě" povídal
a tmál se jeden pfes druhého
Pantáta Ilvlždálek zvídal svoji

lankastrovku a podívav te ještě
jednou na místo kde na sněhové-plán- i

se cosi zaškubalo přiložil v

líc a hned po tom zarachotil mra-

zivou nocí výstřel
"To byla rána" liboval si pan

otec Kruchňa když se dým
rozprchnul a vyrazil s

pantátou Hvíždálkcm z kruhu

a jelltka po celé vsi Kdo přišel
jedl a pil zadarmo na zdraví střel-

ce a na oslavu jelena
PaBmáma Hvíždálková přišla

taky a mohla se usmát když jl

pan otec KruchRa o celém tom ší

balstvl vypravoval
"A co" povídala nasmávši se

do tyta "Já mám peníze a vy

nulo že se vydají ještě v noci Proslulý llkaf lučebník oIiJctII tuji-mno-

smfswilna po nit rjrwstou vlasy
na koidé holé hlnvnbublákovského revíru na cekanou

a sousedé pomrkávajíce přes tu
chvíli RíhaUky jeden na druhého

TRANS --MISSISSIPPI EXPOSITION
dali se po té dohodě do karet tlrál
bulku nejobyíejníjŠf hru Hvlždál máte "jelena" kdo jsme lépe na

tom? 'kovic Frantíka kterého vždycky

Jakub Svalina
Tlmtnl

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

erocerni obchod
vř 1200 Již ulice

V ohchoils tomto naleinite lluln
vliúr vnmIiu tm)Á KriK:triithu Mmti
Je íerHtva h prva IttuoMtl Míra dobrá
nb u SfiíMny Jimi va tvyku noknukatl
nanSJaln prlvnik Navltlvtajuj
J11ln111 a [KHlrutiá prljiteto trne

"vytesali ' Dojista nejlépe na tom byla

piltmáma která si na "jelenu"Pan otec Kruchňa a řeznický
zdarma pochutnalamistr Běhounek tenkráte nehrál

Pan otec prý musel ještě před
leCi domů cekalť "radostnou
událost'' v rodině a mistr Běhou

Vynílvzce této zAzrané amlAonlny pcDek měl prý dobytek na cestě

Mlnn
— y gruui uauiana

Karel Yellký i VII T Nové lfebonl
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prededaTan Klaln Monuromary nn ml- -
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t VIII Rornost Owatonna Mlnn

odbývá svá acbAie každou S nedCll t meitct
Jednu hodinu odnolv ninl fi g p s Pradaeda
Fr Mlaxtier) mltopřda Leopold DuHoki

Spolek L IX r Plné city Minnesota
odbfvá ivi achůte každou í nedeil v míalcl v
1 hod odp Přadaeda Jan Stochl mtatopfedJan llárta tajem Uvr Ku oCetntk Anton
ut'?u' °"!H?-?tf- '"'aa provodil Tom

atráj Jm Prochiaka venkovníatráí MatíJ Procliáíka Plna Oity ilnn
ť X Čechosloran y Ollrla Mlnn
PFadaedaAnt Roiek mlatopredas-J-a Red

S°íf1ÍVíflJoD"Jt íf™1 'novec úfetnfk
pokladník Václav O Ployhard

Odbfvá tvá aoboie druhou nedCll viuCeicl

Čechle XI y 80 Omaha Heb
Odbvá fchISae kad druhý ítvrtek v mCal--

o ora bodlo rulet v aíul Fr Laltnera Před
teda Jan Čarveaý 20 a Q mletopr Fr Ialt-ne- r

tujemnlk a acetnlk Adolt Zetulák SSit
North 20 ul pokl J VuoieaS{ Bt

ÍíhIo XII Chrndíra y Raclne ffls
odhyvaav achtia katdou tfoti aobotu v má

VkM" Te'i0' př'"'rta Kar 6áilava
uí {}'nňTI DilaUipfetía Joa PetrSUká

JÍS1" autaj adíut J Havlina
OUAi&St ' ""'""""' VácJanota

111 vyrostou viasy v jediné noci
▼TTTTTTTTtfTTyTTTTTTTVTVvedle toho čekal také jistou udá

7týá na xkoullru bal'ff-l- tohoto oorho si
(ZASLÁNO)

Ct rdakce Pokroku Západul
Prosím uveřejněte následující
sbírku ve prospěch krajanů posti-

žených krupobitím v Čechách
která byla tyto dny poslána pani
J Náprstkové do Prahy výborem
T J Sokol v Milligan Neb

lost v stáji neboť se mu telil a pndlvuboilntlio laku wmrmH u'Utu J
pfmřif lid ne po nim kuinfii vlay ro-

stou lalir Duja rjyijáv!nl vlant (HlutraSu-J- a

1' Diy rrclil fleilnivi luijní vrfit
kráva Daw1 AleA tak se stalo že opustili tito lesklin vlttaCrn ohrvl s ttim h navraruja

Hlubin pflrotiou h barvu lLe )miiii wimiuiiiMysousedé útulné místnosti "u zlaté
h aari-ni- i AiMiiaiMn inaiianarylim Kiwi HuIUHiik (Jlaulonail Ulilo olilr-l- l
%tHrmn btl'k na řk'Miku vjpoii--
niiivju noltiivnl iiituku na hratnul

poiUlTIléllO l'lta (IlIMl
KiulAiu w Ca jma ubiiiku fintil v ťok i

ho páva' proti tvému zvyku již
desáté z večera

Ostatní sousedé hráli a maza
střelců Nebáli se sněhu ani mra-

zu a pospíchali ke vzácné kořisti
bulku až do půlnocí František
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50

50

čeští řezníci
vř 1732 Již 13 ul blíic Center
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OMAHA NEB

T J Sokol Milligsn $

Sbor Vesna l 90 JČD
Ant Kučera Exeter
Ant Hering Milligan
Vác Kašlk
Fr Bednášek

Řid Svatopluk Čech č 76

Uvlždálck takto velmi hodo

pantáta a starostlivý otec rodiny
Od nejnižšíbo stupně k

nejvyššímu

předstihujíce se vzájemně ve svém

úprku
Konečně stanuli u jelena a jali

Šel nejméně dvacetkrát "pro' al

bulku bral pokaždé někdo jiný se ho ohledávat! Mají v zásobě vždy nejlepší"Měl jsem smůlu" povídal pan ZCBJ
Sbor Sokolek Milligan

"To je kus co?" usmíval se vyber če rstvého masa všeho druhu

Právě prohlášené jmenování
Adoy R Chaííeeho

vrchním velitelem amerického voj-

ska za odstoupivšího lieutenant

ííslo XIII Český Lor v Seaforth Redpan otec akož 1 domácích výborných uze
táta Ilvlždálek sousedu Umanovi
takto členu poctivého cechu šev

covského a jinak poslíčkovi pod
WOlld (' Mlnn"Ten má aspoň1 dva metráky

Storz Brewing Co

OMAHA NEB

vyriibl vflntnf IvUk t pravého ře
y ho chmeie nejlopAlho jutmenovl-b- o

sladu a výhornú vody % vlastni
artézské stud nivo

Hvřtovou povřat získalo
al lahvové pivo

"BIuq EíMqm"
nJl))1 alolnl pivo

vyznamenaní') zlatou mndalll na
ZamlsalHalppiké výitnvG

odbývá ich6e každou druhou nedtll v miUJ
nářských výrobků Zkuste je a

stanete se jistě jejich zákazníky

500
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roo
100
100

soudil znalecky mistr Běhounek

který je mezitím doběhlpůrného spolku "Fodávky" když
: muii uiiaMiiiruua vaiiavPlatu ka tajemník Henry Jedílíka Siatolk
Aat Kotval pokladník Jas Kotvalte rozcházeli u pantátova statku

generála S B N Younga který
byl dán na odpočinek dosáhnuv
zákonem určeného stáří jest
zvláště pozoruhodným z té příči

Klcifftiitnř zařízen aMistr Ilvlždálek stál nad vzác

Rád Rabí č 7a ZCBJ
Jan Kolář
Dar při iolctém trvání So-

kola aborem Vesnou

Pí Marie Kolář
Pí JoHeía Švec vdova
Ludvík Širnáfek
Frank Tvrz
Hudební kapela T J S

"Na bělidlech" Číslo XIV Ladlmír Klácel
y Tuacobln vVIsUniový IIoh11iionou iořistí a ani se nesmál sni

nejásal rlntnl "''''JcliSfekaíilou druhou nedíli v míiciny Ze jest to poprvé v historii

pravidelné armády Spojených Stá r rurai nnwi Huč joa soukup miaio- -"Ale vždyť to není žádný je Frank Semerád75

a 75
len vždyť to vypadá jako obyčej

Pak si podali ruce a hlasitým
"na shledanou v revíru" ubíral

te každý svou cestou Pantáta
Ilvlždálek zmizel v statku kdežto
švec Člman zaměřil k chalupě
mistra Běhounka kde na něj už

jouiiia vac iimiiiiCK joa uavallíutnik Joa Knihuluo pokladník
lan lina X V V II ai

tu Že jeden z její člena započav
né prase-- zmohl se konečně 7 a v uiaina jninn

odbývá avé aohllze kaídý ilruhuátitk h
Železniční pozemky na prodeja vzdychl si z hluboká snad v ne

Jos Jícha 1000
Storz Brewing Co Omaha 800
F V Kučera 100

J ! "™" rriijiiu roinnkaHo 191 mlauiptnila Joa Stóiiáo tul r
asné sice ale přece jen trapné V severním Wiscousinu Chicačekali 1'nyda Box 1H (lopklna Mlnn oíetnlk Jao

Crvny pokladník Frank Křlí

na rohu 16_WilIiam ul

Řízný Metftv leždk stálo na čopu
Pravé pleílské z pravovarořnílio pi-

vovaru z Plzni vjW-ni- t Korbelová vlna
kořalky a ty neJlepM doutníky Toplý
ziikiKuk pocoiy dun VzornAobsluba
TEL FlKiai FRANK MEMEKAD

předtuše go St Paul Minneapolis & Oma"No že přece už jednou jdeš!' čistý výtěžek ze zábavy
ve prospěch ten

Jiebraaka í XVI y Omaha KobPan otec zadýmal ze své míšen
vítal ho Běhounek t panem otcem

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkáchky a sklonil se nad mrtvolou ubo

Kruchfíou "Kanec už je tady a

odbývá aváf'h6nkaídé první úuirf v mlWoí
vainl PJ Wllroolia I'fda J W Hroch
tnjuuinlk a ncetnlk Jnkuh Mnrnl IIIIO Ho IH

rit pokladník Karel Marel S B eor fttb
and Wllllauii til

hého štětináče
ř Čechie č 12a ZČBJ 85 40

Rudolf Uldrich Tobias 500
Ant Kcttas 200

platebních at 400000 akrů vybrateď vezmi tuhle kartáč a leštidlo
A bodejť že to není Žádný ných pozemků rolnických Ti

pojď a dej pozor ať nám zvíře
oezkazlš Paflmáina Hvíždálková jelen řekl pohladiv ho po hřbe Číslo XVIII Bratři Reverii

y Irjvfood Wls
kdož koupí záhy mohou vybrat!50

100
tě a zvednuv ponazanou ruku

Fr Motis st

Jos Kunc
1'armcrs Merchant Bank

si pozemky při krásných řekách
pravil šibalsky: "a hleďme poušti

te mohla ukřižovat když jsme
prase brali" a mistr Běhounek

avolIH al náaladiilÍRÍ oradntkyi predaeda Tom
KyanlkomiBtoulBdanda Jan 1'llior tujemnikJiianf Kuchá aíel Jan Kyntilko pukl JIHjezerech v nichž jest hojnost ryb

barvu!' a jež poskytují nevyčerpatelnýMilligan 500 Slípaki prftvodfl Fr MiiriiH vnitrní atrAS Jan
Nybrt venkovní atrát 1'eLr Patník Mlrvypukl v hlasitý upřímný smích

"A vždyť je uvázán u kolu za Fr Hrdý ae odlévají kaMuu druhou nwlll v wtaíok"Ta bude vyvalovat oči až uvidí zdroj vody jak pro rodinu tak
dobytek

nohul Proto neutekl vmísil
co jsme t kančlka udělali!" Mat Střeli st 100

Jos Podlešák 100

službu tvou jako prostý voják
vyšinul se konečně na jejího vrch-

ního velitele

Generál Chaííce vstoupil do

služby Spojených Států dne 22

července 1 86 1 a sloužil v 6 pluku
jízdy vyznamenav se několikráte

tfou statečností a odvahou v ob
čanské válce V proběhu své

služby povýšen byl ChaTíce na
seržanta a důstojníka a konečně v

květnu r 1899 se stal plukovní-
kem onoho pluku do jehož řad

vstoupil jako nováček V r 1898
byl Chaflee jmenován brigádním
generálem dobrovolníků a v této
hodnosti konal platná služby v

španělsko-americk- é válce a byl za
to povýšen na major generála do
brovolníkft V roce 1900 vyslán
byl v čele amerického oddělení do

Číny a následujícího roku na to byl
jmenován major-guncráic- v pra-

videlné armádě
Po skončených tvých službách

v Číně vyslán byl Chaííce na Fili-

píny jako vojenský guvernér a zde
osvědčil znovu tvé neobyčejné

se mistr ttčuouack a vypukl v
Pozemky po vetSiní jsou zalcsA sosseá Číma? vzal kartáče a Josof Kavanhlasitý smích

Uložení peněz
v iižních pozemcích
Tukové uloiíunl wnťi nenl spnkiila-tlvn- f

Jih nonl novou etnl Olieboilnl
a dopravní proatřodky Jsou pHmefemS a
neJIcipSI IVInotif Jcat nilrnfi n pllznlvé
Vilor tlímto a Jlnym tifiiflnostiim Jlínl
pofmky proilrtvajl za runy ilnlxko

pod Jlcb cenu akuteřnou a při nynřJSfrh
cenícb přlníSoJI velký ssluk % iiloíenýcli
rnřr O řadu oWžníkft í I aáí 10 vřiot-n-

fi

Jeií otiilríltn zdarma týkal(!leb sc

výhod pozimikn v K enluflty Kitpndnlm
lenneanco M ímhUhI ppi a Loudlané lul
clcli na aneb blíftu I ) Jinola Cnn trul drAhy
pro blcdiijícl domovy a pro ty Jlí Bbtejl
vbodnA nloflll periKe doplMe li

W H DRILL
l Farnam IHt 1'aanAdt
Olu uli ii Moli minula Central 11 K

Wm Podlešák níny půda jest úrodnou a snadnopravé "špekoié leštidlo" a it Pantáta Hvíždálek bled a čer
Ignác Podlešák z 00

venal se zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolis

chvílí jezdila ruka jeho kartáčem

ozbrojená po hřbetě vykrmeného Ond Kotrotis 100
X

pozemkový - -
C--

V a pojišťující JednatelA vy sakramenti vy lupičovélkančlka lehož barva po každém Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající mfista na dráze

Anton Mmicc
Frank Kašlk
Káral Smrha st

Již 19 ullco©- -
100
100
100

dotčení Clmanovi ruky vfičihledě
Tohle že je jelen?! Vždyť je to

moje vlastní prase vy zloději"
vybuchnul a prudký hněv nadul

te měnila C St P( M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhl proA pan otec Kruchfla í pan mistr

jeho tváře

Prodává loty r Omaaa 1 v So ()rne po-
nky aarová a farmy v poblUi Ornahr I ntu á poJttnl opaLH vám u lich nJIpHichm při cinnái h neJnIMIch Té latiývá aa
aotovováníin ahalrakto

Obraťte se a dflvírou n něho a

Běhounek jen te usmívali mezi
Všeobecný smích byl jedinou

ř : 7640

výbor

Úhrnem

V F Rouše
Kar Smrha st

Fr Hrdý

odpovědí na tento výbuch hněvuvousy a jediným jich přáním bylo
aby se paBmáma Ilvlždálkova ne

plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bili
potamknvf komlual Hudaon W

nb" G II McRae

bude vám spravedlivě posl úženoA když ztichla bouře všeobecné
vzbudila ze spaní při návratu pana ho smíchu obrátil se také Ilvlždá-

lek a dal te do smíchu volky
otce a aby jim nepokazila tvou

Hojně zásobenýO P A St Paul Mlnn

neopatrností nebo vlastně opatrno £rinký zpflaob

Mnohá zapletená otázka rozlu
ttí veselou Švandu na kterou se aTak co t vámi sakramenti?''
všichni zasvěcenci těšili

tchopnosti velitelské a ukončeni

povstání oa Filipínách jest jeho
zásluhouptal te rozpačitě - vlaatnf

io kvčtna

DŮLEŽITÁ ZMĚNA

NORTH-WESTER- N DRÁHA

Ranní Norfolk-Boneste- el

osobní vlak zrušen
na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

a pFijfždí a nrlidf t
UNION NÁDRAŽÍ

VyjlžJÍ denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop čině
úzké spojení v Noríolku

Julius Treitschke
obťhmlník Importoranail
I domácími

štěna byla ženským taktem a soud-

ností Pan C Zachariat t Con- -"Nic Františku zabil jsi si Bratři SemínovéGenerál Chaííee započal "cdPsSrnirna Hvíídá!ksí sc prSíň íeíii Ica K uemu Utev

Kruchfia
neiisviiie Fa sděluje o udaiosti
která velmi k tomu směřuje Praví: píky" jak te v české prostomluvěnejvětší radosti pantáty llvlždálka

říká a dotáhnul vrchole v pravi
v ř 1331 William ul

Malí na Vihfo vUv holnnat řrltA
"Ale prase jste mi ukradli!" "Dr Peter Fahrney Musím se víny a lihovinami

i jeho soudruhů střelců neprobu
dila a celá apolečnosť lovců ubírá delné armádě On jest prvním"To koupil od pařlmámy tamhle vám omluvili Po léta pohlížel maaa vSelin d rub 11 Iliih innii:iÁ

vojínem tnad 1

posledním jemužla te ke druhé hodině půlnoci mistr Běhouoek výrobky ÉSI se té nejlepSÍ povřatl 9
1'Mlďte a Dřeav£il?te aal (ill„lnoi

jsem na váš lék jako na jiné hoto řízným pírem a

Jemnými doutníky"A co ta barva to leštidlo?'zdlouha a za živého hovoru k

obecnímu revíru zvanému "V
mořno uílnit též tolofonem ilalo A2172

"Za to zaplatíš ševci Čímákovi

ve leky co na hetcenný tot
moje někdy ho užívala jak ona
říkala se skvělými výsledky ale

501 503 a 523 Jižní 13 ul
křovinách" Mésfc svítil jako rybí To byla práce hodinu te nim

OMAHA NEIiri

NOVÝM DENNÍM VLAKEM
do Long Píne

a míst před ním ležících
kromě nedřle

Městské úřadovny 140 1403
Farnam ulice

oko a v malachytové jeho záři nadřel nežli z něho uďál jelena!
NeJlepM to útulek v mřulo ChutnéSoused Hvíždálek poškrabal te tiiiloiie zákuakv atále rirlnravenvl

leskla te pole a třpytily te paství
ny pokryté sněhem Mrzlo i 48 JULIUa TllEITHClÍKEza uchem

"A vy jtte mi pěkní tousedéStřelci měli ohrnuty kožešinové
límce pušky ledabyle zavěšeny na WfitlnlfR si! oHamati 1tiraae 10 loupl to a ještě te mi

Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: 222 "Bee fiulldlnij"

04 do II dopolUFadnl hodiny! Odtdos i _V
OdásndoSf °°l

V nedáli od 10 do IS dopol

TeU y úřadovně SO 4 -- Tel y bytu 1817
BydlL-ČI- alo S4IT Jonel nitce

7vlátnl poanrnoat vínuje logik fm onmocem a ranlmjltatvi

Wa iuiuuíi LlflíDvytméjoul" Zamlčel ae a po I0 Nnkiiiiujte nlkdr "lar-n- é'

lakn --
doanli nabitnnechvíli ptal te malomyalnč: duliné io au vxhlťilu vjrpl- - Pravidelná pnltoval

a paroplavební doprava

se to v americké armádě zdařilo
Jeho předchůdce generál Youog
začal aice také tvou ktriéru jako
prottý vojín ale on začal ji v

penntylváoském pluku dobrovol-
níkův a do pravidelného vojska
přistoupil teprve po ukončení

války jako druhý důstoj-
ník Youog v pravidelné armádě
také následkem svých tchopnosti
dobyl ti stálých povýšování až

konečně jmenován byl minulého

srpna lieutenat-generále- když
generál Milea odstoupil s Činné

služby

Generál Cbaffee jest 6a roků
stár a tak i 00 v tomto vysokém
postavení dlouho nesetrvá ač po-

někud déle nežli generál Young

Jmenováni Chaííeeho lieutenant

A co teď t prasetem ? A co nnvanrm ' rnuuira jlrnitarnitJl T nfktillka tílnr:b Baltimore do Břemenzejtra řekne atará? To bude u

á to považoval za ženský rozmar
Letos však ulehnul jsem a ležel

po šest týdnů maje hrozné bole-

sti v zádech Lékař pravidelně
mne navštěvoval ale ani dost
málo mi neulevil Žena moje

mého alabého atavu koneč-

ně přiměla mne zkusit! vaše Ho-bok-

a upřímně vám řeknu že

váš lék úplně mne vyléčil Tomu

je nyní šest měsíců Seznal jsem
hodnotu vašebo léku"
Dra Petra Hoboko získalo ti

přátele z mnohých nedavěfivca
kteří onemocněli Stali te těmi

ncjsilnějšímí zastanci léku Dra
Petra Hoboko není lékem lékár

nriainr! na nim na jaadl mho lamí tamfaná
1' iás boží dopuštění!''

''Vířy alalá rplSoaná ho
pMmo po novfoh dvouronbovnli
Kiuivnlch parnících od JNJO doPan otec KrucbSa ae dal do

naii Donni tou iirvu po ďi rané tiu amíchu Casal Itrplau Khcln Kncln HanJaoa lairlntjti noá alaoana allrnia prav
"Prase ti zaplatíme a peníze Zlaté vyplHované hodinky 3 P M Svačina 3loreoké natahující a Hilld aa hbt klICknpošleme {panímámě aby nebubo- -

nover rrankrnrt nrandeubura
Cbpmnltz Keckar

I kajuta z Baltimore do Břemen

od SJiaV9 SO náboru

ramenech a ruce v kapsách A

před nimi kmitaly se měslčnou
nocí tři ailbouetty: touteda ševce
a poslíčka spolku "Podívky"'
Běhounka ramenatého pomocní-
ka jeho Matěje a pravým "špeko-
vým leštidlem" natřeného Hvíždál-

ková kančíka Měli co dělat
aby dotáhli roztomilé zvířátko z

paznehtofka v pravý čas oá urče-

né místo spěchali a proto popo-
háněli bo ranami a přitlumeným
kinu tím do předu

A páni ae těšili na knížecího je-

lena hádajíce ae o to po cestě v

závidění bodném rozmaru které-

mu z nich vlastně náleží první
áaa a kdo by měl být vlastně tím

aavoaine ryta prti paoy nHfi nanijr anJlepala Zítra ptiiď na prasečí hody
Budeš sedět na prvním místě''

im amarlckfni atrujkam pln drnhukanT
opatrnnf anriutná a upraven t'01) SS49
a aiprnaanl (áinrlku I'n hlídka iilarma pred
aplaiwnlm Záruka aa KVIat a ptknf mul-tk- f

nabdámak? kira-ntt- a rntlwk kMml
hwllokaml Huda-l-l fiw tulino oblwlnár

Tyto parníky majf poutě Jednu třídu kajut--miřoval rozezleného souseda a m jea Dinaruna jea jaao ji aajuta
Víle jmenovaná parníky Jaoa výhradněpodal mu ruku "Ty dáš pivo! kou Háma adarma Péknr Draum a aallemagenerálem setkalo se 1 všeobecnou novánickým Ne jako jiné přípravy

dodáváno je lidem přímo skrze
tene inudovana a tančena Balony a
lalntní aa nalubá Elektrická tmvkPlatí?" hxllnkjr poafin raltrio Zdarma— Jedny

vlaatnf

VZORNĚ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
Tí 1248 Jižní 28 ul

Obchod tento Jeat Jedním i najatarllch
na Jlínl 11 ul Zde nbdrílfta

to nJlepí ibrí Anii mřno
objnj nati ti telefonem TUÍ KlKM

Objednávky aa vytlaujt aprávná
rychle a levné 4t

pochvalou veřejného mínění neb tleni va v(ech p rot tóráchiiMiimr ruuvh ii anBD profiaiail aaabaryPltta cboeia--U nufaká aab dimaká"Platí!' odhodlal te toused ono bylo zaslouženou odměnouzvláštní jednatele Plné podrob'
nosti a radostí dodá vyrabitel Dr ATLAS JEWELSY CO 462 MetraeolltaaHvíždálek a byl rád ie to aspoB

Dal II iprávy podávají generální jednatelá:

li scncMACiiEn a x„Hnuta Oay rit Baltimore Md
zásluh mule který jedině svými kauinr nlnabuliBiock Chlcaco MU velký

cl OuO rainfontakhle dopadlo bodlaak klanl6 náatennfchPeter Fahrney na—na So
bodla putak ravolvará wiaírikétio tboc[schopnostmi se probral z nejnižší-

bo stupně k nejvyššímu
A druhého dne voněly jaternice' Hoyne Ave Chicago III

II CrCaATjaaKPflTJS A CO
M liearborn at UhUaffo III

nebo JeJIck ráainpcl v aemL
jfurtrkáho náíinl Hlclpb trojí blaykll aul
aaáiemaBOOodráaniác kolkauk ar


