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i I10 administraci houlim ale- -li? amrffký Vompia npchri'
ie mi maaalí kdyt odám avn)

ivulaiii miuuldlio toku Vooa
taková povitávi následkem touhy

jeJnich po mnohém tisku jrji

dodenně omamujc On fnoval rlý
Iivot v Evropě i Americe aludiu vti-i-

nemocí jak se má líků pouiívaii a

zkoušky ve všrch nemocnicích učinil

ptolinihlid Qcbuť jak se říká d
nýtrl kompas Čftký íemiil prý

lípo rotumí a tu mu čtmichilrk

poradil le kompaa čpaký dostane
v Baltimore A nyní myillm te

očí si mluvme a dobře spolu buď

tne niltilm totit podali tvůj proti
jim jiní opit távidl

Břeien pfiS-- l jako jchoě ale
náhled pokud au týče zahraničníto nejhlavnějSI bude ul v pořádkuukazuje ta jako lev Vřela vcíer

1politiky Každý Slovan této tem
počal u oái padali infb tak huatě Krejčí pan Hazal má zasa ušit

atejnokroie pro všechno muistvo musí trnout nad jednáním naši
te ilovék akrt níj nemohl ani vi nit mu UKvlády vůči Hušku Rusko byl l 1A1Ví%Tvvti j „mmimo kapitána a kormideloíka
dít Jelikot vlak pftda ui byla

přátelské této temi před dávnýmKapitán má šaty ul hotové a líbí
suchá a teplé aluoko svítilo ne va vymí líky vylííl

NastlIZCní zdá se býti nepatrnou chorobou Rnhrhnntrti Rros
lety dříve ještě nel Koosevelt

pásl hříbata v naší Dakotě a nyní
mu zasýlá protest skrze kišiněvské

Zastal sníh teo na těmi leiet

Nyof mime poíasl píkoé a aníh které ai mnozí ani nevšímají Leč z malého nastuze-

ní povstávají lělké nemoce které mají ta nánledektaje následkem čehož bude půda

se mu neboť mu dobře padnou
Kormidelníkovi ale Šaty ne

pasujou zvltSti ale kalho-

ty byly mu v pasu malé a pro-

to mu je musel krejčí pořádně
nastavit aby mu nepraskly si se

bude u kormidla ohánět Jak jsem

Židy z takové terně kde je lyoč
na denním pořádku kde te lidé majitelé 17 a Douglas ulice Laypěkní připravena k setf

četl jsem v "State Jouroal"
také ve "World- - Heraldu" o ja

pálí ta iiva na hranici a poštmistř

smrt Což nevíte že z nastuzení pocházejí křeče
revmarismua tápal plic táoět střev kstar ledvino-

vé choroby čivní nemoce atd? Col nevíte ie mezi

trsŠaé následky nastuzení patří tčl NOHCholInj''
se bijí ie nejsou bílí Tu oprav

kýehsi pračkách ale články ty
psali patrní lidé kteří neviděli dosíechl budou na parníku za ilu není divu ze car protest tauový

oepřijme Kdo by také mohl
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Všem tímto nemocem Ire se vyhnout když nastuměstnáni: St Fojtík kapitán zení nezanedbáme a obrátíme sena Prof COLLINSEočekávat něco jiného? Naše vládjak si víci stojí S pozdravem
J S

XeiIlOCe ledrin léčí Prof COLLINS důkladn

St Kulhánek kormidelník Mar-

tin Bretl inžinýr Jos Matějovec

topič Bartišk ze Skudri kuchař-

ka Jos Prouza umývač nádobí

mátachovávat neutralitu k oboum
válčícím mocnostem stejnou ale

podivným jest kdyi člověk Čte ie
WESTON Neb 14 března— a jeho zvláštoím spůsobem bylo zschráněno mnoho

Ct redl Myslel jsem Je vím tisíc rodin od neštěstí Ledvinové nemoce jsou vážn
velitel americké lodi u Port Arnebudu psát ie budu držeti též Mates Fořt utírač nádobí Eda a jích zanedbání může míti osudné následky Prof

COLLINS má velkou zkušenost v léčení všech ledvithuru schvaloval útok fapancůpast ale ten vil pokušitel Macek Mancl nosič vody Jakub Ver-hult- z

pokladník a dodavatel gro-
- proti kterému protestovali všichni

nových nemocí tedy kdo trpí bolestmi v kříži a záz Touhy nedá pokoje a proto
změnil jsem svfij úmysl Jí jsem velitelově cizích lodí ba Že ne dech má píchání bolení hlavy opuchlou tvář musí

přijal týž americký velitel žádného
cene Anton sodoma prodavač
lístků Matěj Prouza stlač poste-
lí Čmuchálek umývač podlahy
Pacourkova hudba a hoteliér

často močiti nebo jakékoliv jiné příznaky ledvinové
neb měchýřové nemoci nechť bez odkladu píše

Rusa na svou loď za což by se
si u n£ho skuteční vedl do vis
stížnost ale učinil jsem tak v na-

ději le bude mlčet a tu máS Prof COLLINSOVI

MO MORE BLUE-MONDAY- S

SWIFfs PRIDE

SOAP

Good in hard

zajisté i Turecko stydělo Tu
musí každého Slovana srdce nadRozum bude kmotrem parníkučerte kropíc on dí do novin vše

co se o mní a ode mne dověděl
Nemoce člvnf které mají za následek nespaKřestní jméno parníku bude: "Z tím zabolet oe že jest to pouze

země slovanská ale též i zeměTefitfi dobře le jsem ti závčas Milladore do Blenker" až připiti
přátelská Spojeným Státům ktevzpomněl na učsní písma: "Ne je ponejprv do Blenker budou ho

tam Němci biřmovat a biřmovací ráž by se nikdy tak černě neodsvěřuj srdce každému aby v čas

vost rozčilenost těžko- - a choromyslnost atd napa-

dají nejvíce ženské pohlaví Čivní nebo nervovou
nemocí trpící ieoa neměla by odkládali nýbrž sed-

nout si a pospat svou nemoc a tsslat dopis Prof
COLLINSOVI který jii mnoho tisíc takových sla-

bých a nešťastných žen uzdravil

měnila jako se odměnili Spojeoé Skjméno jeho bude: "Z Blenker do
Milladore' Při biřmování bude

neoklamal tebe' Jen si považte
on mni vyčítá "bulíku" a jí pře-

ce neříkám "cík sto vovidal''

"bindle bude prSit" "Hondo
čičov pšence1' Jí jsem jeítě z

mu kmotrem Jobann Scbaííhauaer

Státy Rusku- - Žádná snad země
nemá takového nepřítele jako má

Amerika v německém císaři t na
celém světí není lak falešné zemí

jako jest Anglie která by Spojené

Po 1 dubnu vám sdělím jsk do Mužské pohlllVní nemoci jakkoliv zastaralé jakož i všecky
padla prvá cesta ženské pohlavní nemocevsdy msterníku žsludku jater srdce plic s

goodlepií ríce a sice odtairtud kde Sotva že se Čmuchálek ocitl
Státy tak ráda do propasti strhlaříkají trakaři vlastní potah a býku třikráte v "Pok Záp jii ob

water and
in soft water

vůbec všecky vnitřní i zevní nemoce léčí s obdivuhodným úspěchem

Cti co [Díl 11 M Collini é oziIrarÉ nemocni:
stvořitel Díle mi vyčítá ie držel přes sto dopisů ze všech Když byla válka Spoj Států se

Španělskem protestovaly velmocistátů amerických v nichž jest
proti Americe a Anglie přišla hnedzván k návštěví a v každém z nch Clsni ntne Proffinore!Ctřný pane 1'roř Colllnal
druhá se tvým protestem jedinése mu slibuje t jakou radostí Obdržel lern Vát llt I Ukf které

lnem bned polál nffvat dle pfedniaubude očekáván a co vše budou
uznanujl vam íe lnem Vtj onorMa

dne 11 IIíUiikIu aou Uibo dna jich uíl-fin- t

cítím m dohřa Velice jitém Vám
vdéíns za své uzdravení a tlnak Bfv(m

Rusko to bylo jel k protestu
velmocí nepřistoupilo A proto

cbvála Dobu ta viecko cílím ac dobře Madoby HW1FT & COJiťANY
mít proti přichystáno a ie to Velmi liem rád te lirn ae k Vám o po

míním ie po válce rusko-japansk- édobré pivko nebude nouze Než moc obrátil neboř kdybycb nttbyl tak
iiilull byl bycb dále trpní velké bolesti Bwlítovo Prlda mdlo Jest neJlcpUfm mýdlem jakéhož Iza ku pran I jrdla abudou nim pfitelskými pouze

to vynahradit ne rdečo£ Vám fxxlfkn-v- at

a oecbC Várn Hftb zaplatí a dá zdrarí
mnohá leta Oilponiíujl Vát v(m

lovenkám co lllele Imtkýcb rhmub

to já moc nedám a jsem spoko
Sctřto svého prádla—nikoli? obalAv

S pozdravem a detou

JAN FKANČO
Japanci a kišiněvští lidé- - Spoje
né Státy žijí sice ještě s Ruskem

kojen jen když mám bramborové

knedlíky se zelím a k nim křehce

upečená Žebírka Paoa Šotraba

B nCWIl RITUS
Bot 800 Aumptlra III Iloi W Wbltlng Ind

přátelství ale Rusko nechce ui
ani obeslali výstsvu Fodoharrh doplofi doMtará 1'rof Colllns na t lnici- - ToJmiu ncJIcpU dňkazrjsem už navštívil a teer chystám
a všechen obchod s Amerikou ž ufaun zatilulnije Ut ůoUrí Jmno Jaké poiíráse navštívit! ještě Macka Sokola
zastavuje Za lakových okolno Kdyi bydlíte daleko v tom pádě popište svou chorobu v listě aTatínka a možná ie se podívám

nejsem muzikant Inu otec asi

dobře věděl ie kdyby byl na mi

vynaložil i poslední krívu 2e by
tnu přece zbyl jen bulík a proto po-

nechal mně mému osudu abycb
se potloukal světem a abych za-

platil notu kterou jsem nepode-

psal To není nic divného a ne-

stalo se to mne prvoímu ani po-

slednímu Ale již to na tom světě

jinak nebude Kdo Ikodu mí ať

se o posměch nestará Až se vlak
Mackem zase sejdu povím mu

do duie proč 00 byl tak

a z přátelství mého vybral
si ten nejlepši poklad který by
nedal za žádné peníze totiž svou

drahou a čipernou žloku Jedině

proto mám s vámi p Macku

strpení a vyprošují si jen abyste

podruhé nechal buláky na pokoji
sice jinak mějte na paměti: "Hon-

zíku moriie cákni ho a já ho od

klidím" To vím snad postačí
Že mni pak "P Z" neotiskl

můj dopis inu co na tom?

teo pošlete přímo na Prof Colliose On vám odpoví zdali je vašetéi na toho vdovce v Prague Cudahťsstí není divu Že Amerika chce

zbrojit a rozmnožit válečné svéOkla Prozatím ca zdar! nemoc vyléčitelná aneb pošle léky které vát uzdraví
loďstvo ona to také potřebuje aČmuchálek PlSíe a dopisy adreujltsice takovou armádu a takové loď StandardM1LTON N Dak 14 břez stvo kteréž by vzdorovaly celému Prof Gollins New York Medical Institutena — Lt redl aaýlajo vím světu Napoleon byl veliký pa

předplatné chci též přispět dopi
sem do vašich sloupců v naději

Kex šunky jsou nsše za Drjlcpfií uznávanénovník a kam to přivedl?) Něco

lakového mohou dovésti i Spojené
140 West 34th St New York City

šunky S výjimkou našich Diamondie mi dopřejete místa Nejdříve Státy Když nám Washington "C šunek jsou nevyrovnatclnéhomusím začít s počasím To mátne
dobyl svobody tu tato nepatří hé divče že jí nezbývá nic jiného

nyní pěkné vlastně jsem chtěl do zevnějšku chuti i uchovtcíc
vlastnostípouze nám ale i našim potomkům než aby — skončila sebevraždou

říci zimu máme pěknou Všude

43 let jsa vždycky úředníkem

vzorným povinností svých co nej

úzkostlivěji dbalým a proto také u

knížete oblíbeným Zesnulý byl

Zoufalá dívka odhodlala se tudížjest jí třeba zachovat Nechci
Prosty úplně oné drsné slanénaříkají na zimu ale my v Dakotě

být žádným prorokem ale nedivil
chuti tak odporné osobám jichž

že skončí sebevrsždou s dne 26

února akutečně za tím účelem odjame chlapíci Mime od 40 do mužem Šlechetných snah ryzímbych te pranic že bude-l- i Roote
žaludky nejsou tak tilné jak50 ttupfiů ale aby někdo zmrzl

velt zvolen než uplynou čtyř lastencem mužem zlaté povahy

Otiskli bo jinde! Má se to t ním
zrovna tak jako oním krejčím
ve staré vlasti kterýž mni vřítil

i
Ji

i

Liby být mohlyto to leda ie snad někomu umrzne jela do Vidné kde byla vsak na

telegrafickou Žádost policejně vytěšil ae oeobmezené úctě a vážléta jeho vlády může mít válku t
Jemné lahodné hnědéšpička u nosu uší aneb prsty u

pátrána s pohnuts k návratu donosu všech kdož jej poznalicelou Evropou Ba nedivil bych
te ani kdyby zemi tuto ttihlnohou Toť se ale ví ie rukavi

látku na laty že prý jí jest málo
kdežto jiný krejčí laty z ní mi uSil Tht Cudahy Pscklnf CoProto také zpráva o tragickém

ce musejí být pořádné a ty nesmí Omlli taiafca Mak
eho skonu překvapila a všudetýž Okud jakýl stihl jihoafrické

republiky boerské Což pak nenínikdo sundat ani kdyl jde spát
a leští mu jí zbylo S úctou

Jos Kastl přijata s účastí co nejvétší Rozu
Co se týče úrody ta byla špatná

Brna Strnad dodán byl odpo-

ledne do vazby k zemskému trest-

nímu soudu

Z Hiufidti uvitimilftlil kamaráda
Trestuhodná neopatrnost zachá-

zení se střelnou zbraní vyžádala

kmna evětě možným?) Ostatní po mí se Že tragický skon p řidítele
asi jako kdekoliv jinde Počasí jameMILLADORE Wia 14

— Ct redl Právě co toto
Mslce měl v zápětí celou řadu pokud ume ae lýce nemám žádný

zájem v politických stranách aleměli t jara jako by ho čerchmant
věstí založených na nesprávnýchřídil tak le horší býti nemohlo ombinsefeh a nemístných dopíši padá sníh Přes noc nám

ho napadlo na sedm palců a bude li si v těchto dnech v Němčících zamiluji svobodnou zemi a nerad
vidím když má takhle knřen zaKdyi jsme zaseli skáplo asi dva

mněnkách Faktum jest ie bez- - oběť iidvký iivot Dělník Jsn
padat po Celý deú iiiÚío ho um krátě a 10 se smočil pouze prach a

rostřední příčinou jeho smrti Dauer pohrával si ve svém bytě
kořenem americké svobodí pod
kopávat Stalo se tak s Pilipioapadnout na dvé stopy Klady se Paroplav Spol

Sev-nemecká- íio

Lloydíjpůda asi tak na palec Potom
la nic nic následkem čehož byla porucha mozku s ie zanechtl

mi pak s jihoamerickou republi právu velkostatku ve vzornémn
tu doposud vozí a spoleiooati jich
mají taková haldy že jích zde

ještě tolik nebylo co Milladore

OKtřA naliítým fvoNfřem Při

tom zbrsn spustila a náboj vnikl

dělníkovu kamarádu Jos Sprave-
dlivému do praou blíže srdcečíinž

pořádku
ro paroiouisn expresnien nejrycriicjBi jizaa pres

moře za j dnf 15 hodin a 10 minut

fi:w vonic a nitrM ijp

kou Čolombií a nyní děje au tak s

Ruskem Všechny tři věci ty

takřka vše uschlo Ale kdyi při
šly sena a žně bylo třeba pěk

ného počasí pršelo a to neustále SentaHnl tatřent podvodníka v Ur- -mají dobré vlsstnosti — Prozatímstojí Také to sle bude as po
slední zima co se tu bude kladařít

Frarlťlnln doprara po rrchlfh přnlcti pf(il(l!iHtak ie se nemohlo po tří týdny Kalr Wllhelfo II" "iut wiiM-i- dauriwaa" Kuprlni Wllhalm" Kalaarln Mariavšak musím přestat aby mni to 1'fttriMilA
Lesy budou až přebrány a někteří začít mlátit mlátícími stroji Toť (Iroolřdííhirínli unrolixllch a IOjntiiab Wlluťřiiiinaii(ipřara ki naonnwnredakce nehodila všechno do koše

nl Z Urna se sděluje 1 března

Těchto dnů byl v Králově Poli u

Urna zatčen tajným zřízencem bř řlira" "Kfwnlkla Uiaim r
ísrmeří nemají už dříví ani na se ví ie obilí moc oesy(alo Pše Hrxnmn" "Sfilrlh rtr rnm" "Kiwnlg Alirt" ''Vrm Irnni

í
St

"Nacka"ťrarldalna pi JUirnl floprara Ikaiui cirrtk "lUiain" "Mam
Rád bych slyšel náhledy i jiných
bratří Slovanů jaké tito mají ve

oice od 10 do zo bulla oves téžprkna pro sebe Prkna jsou ěnské policie a za četnické tai- -

Ml r1crnnl lratvasi tolik ječmen asi M tz 20 steoce do Brna k zemakému tresl- - K aMiia mlžila --"Latin" "Trara" "lfilanKilm"-- 0 pouíenl od ladní iUHt r kafeiS
drabá a tmo se tu platí od I9 00

do Itaoo tuna Oves se platí bušlo a len asi bull až 10 bušlů mailpalulil ceo aul nhrafta na
vážné dob! přítomné S veškerou
úctou ct redakci a odběratelům
tohoto listu znamenám se

(mu toudu dopraven aojetý
40c buši ječmen 50c kdežto píe

eoalý sgent pojišťovací a zoámý
Někdo někde měl také trošku
více já liúil ke av Floriáni nad

JELKICIIS & CO 5IJroadwarNcw York
-- Hlavni Jaxl lítalo? irt BApadijamanipulant' t pfníri Emil Str[Karel Vondra

kým tiatrnul V této krajiní by ad 'MUC" ze Smíchova Str

nice žito 1 korat se zde koupit
nemohou jcits tyto má každý jen

sám pro sebe Také pozemky
jsou tu drahé od I40 do íioo

Hni AUSENIIJ5? & CO MWAIlIlOIMf Mtrt
ad bydlel tvého času v Zabovíe- -poatačily dví velké vláhy v dobrý

čas pro celou úrodu ony ale kách a později v Králově Poli

zabývaje se všelijakými peoěiními
akr dle toho jak jest který dale

ko od města

::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: i I

:

' "

Tragickou imrtl skončil životní

mu způsobena smrt S neopatr-

ným Iiauerem zavedeno bylo
Ireatoí vyšetřování

tualf lín leny Do Býčkovic
v okreau litoměřickém přišla těch-

to dnů rodina bývalého rolníka

Klimpla ze Snědovic u Dubé hle-

dat práci a kdyi se po nf marní
sháněla octla se v zoufalých po-

měrech V noci z pátku na sobo
tu 27 února vyběhla Marie Klímp
lová se tříletým synáčkem z bytu
s skočils s ním do rozvodněného

potoks v němž i s dílkem utonu-

la Mrtvoly obou byly v sobotu
ráno t vody vytaženy

Uimrctn 1kokem 1 vetu Osudné
neštěstí stihlo min dny p Frant
Housera hostinského v Dolní
Včeloičce Jel povozem v půlnoci
k "černému lesu" a přibyv ns
místo chtěl s kozlíku seskočili
Nešťastnou náhodou ovízla mu

noha v dekách jel pro panující

HAMBURSK0-AF1ERICK- A L IIIE mnikdy přijdou čtyři za týden a

někdy zaae za čtyři měsíce ne-

spadne kspka Nejhůře jest to s
záležitostmi Opatřoval půjčky a

pod Jedna mladá dívka z poštyPoslední týden stalo se velké

Hpalftfaoat UU ériula erljj rok prarlaVlné pJ-n- l s Krrpee dreysvou pouť v úterý dne 1 březla o

půl 11 bod dopol Václav Malec iraulwvýnl loděmi
Královi Poli obrátila se k němu

půjčku s tu 00 učinil si s nf mi nrjrrriiKjki Jiraa s new soraa ae namnaria
IMt wljitdJÍ ve étrrtek t sotratav občaoatvu lounském chvalni lostnou známost vydávaje se zt

krmením neboť kdyi přijde jedno
zlo přijde jich pak více Z

jara sucho na zimu mokro takže
sláma skorém shnila a pak brzy
tníb tajiže se muil dobytek krmit

celých pět měsíců ve stáji a po

SInlairf Nfmerká Tunt-Atlantlc- Parol 'sznámý řidítel knížScbwarzenberg- - flambursko- - marlcká Linie ]atvobodnébo Ntmluvil jf ie je S'I3 lodi malících flbrnnou snoanoat 541UW) tunVOského velkostatku v Lovosicích vabnl Hpole:Dot a vlaatní
ťebto jaou vrllké námořnídoktorem s evangelickým farářem parníky zahrnující M dvouiroubovScb parolodíii delší dobu — od listopadu m které tu pobodll ccitujfrích svláir aaHwnr Jaou Takový pnťet parolodí aeslíbil jf manželství ačkoli je le--
vlaatnl žádni líná spofacooat Ohledně přaplavu a cen obratta natlámi jest velký shon bez ohledu

al a otcem rodiny V poalednf' "i na to jaká je každá forka je dob obě dokonce svedl dívku do HAMBURG-AMERICA- N LINE
r — těžce utrpěl rozrušením ner

vů a nespavostí Nesnesitelný
tento stav zavinil posléze poruše-

ní činnosti mozkové s vedl koneč-

ní k tomu ie v návalu okamžité
1 0Kvf :ís'm "HVavr ou

rá jen když ji íarmer někde ožene

Já jsem chtěl na zimu slámu spá
lit ježto ale byly hromady po lu

něho faoroucoě zamilovanou ie
vzala 1 pokladny jf svěřené zoo

korun a dala mu je Strnad slíbil
choromyslnosti sáhl si na iivotkách roztroušeny bál jsem se ne

neštěstí 6 mil od Milladore Vra-

zily do sebe v záhybu dva náklad

nl vlaky s takovou prudkostí ie
nebylo možno železničním zřízen-

cům s paroatrojJ seskočit násled-

kem čeboi přišlí oba strojve-
doucí i oba topičové o iivot

Byla to smutná a hrozná podí-

vaná Parostroje i vozy byly
na kusy rozbity a trosky rozmetá

ny byly po obou stranách trati a

odbozeoy ai k plotům kol tratě

postavených Nikdo nemůže vy

světlit ČI vinou se neštěstí to při-

hodilo má se ale za to ie to za-

vinili nádražní agenti neebavte

vlaky ty vyjet
Též se musím zmínit jak to

vypadá a tím parníkem kterýž se

dodělává jenl bude jezdit z

Milladore do Blenker a odtud

zpět Brzy ui bude vSe na něm

hotovo a téi i Pavlík odpuště- -

dívce ie peníze jf vrátf do tří
zimu mél na nohou a dopadl
celou tíhou těla na zem Při pádu
tom uškodil si tak le v málo miZastřelil se ranou z revolveru vy nů sby katu mohla nvésti do

Jos Vopálkanutách následovala smrt K místupořádku ale místo toho přišla pa

štěstí jel by mohlo ohněm po-

vstali a nyní se mí sláma ta výbor-

ně hodí jelikož jsem te přepočítal
a zbude li jí nijaká ta íorka tu si

střelenou z bezprostřední blízkosti

do pravého spánku Smrt násle

dovála okamlití Zesnulý byl 63 ŘEZNÍK A UZENAft
nebohou sklamanou dívku lena
Strnadova a hrozila jí udáním —

pro cizoloistvf! čistý pan Strnad

neštěstí povolán obvodní léksř s

Nového Etinku p dr Tb širmer

který však jii nemohl nei konsta-
tovat! smrt

ji lidé lidi odvezou íioríi ale roky stár byl tchánem majitele

knihtiskárny p Tb Venty a dlou-

bá léta býval vrchním hospodář- -
než mráz jest zde sníh Kdyby ixA E a "WUllara vilse svou lenou namluvili pak nebo

kým správcem v Touietíní od- - mi aSanbt M aallapti ft4r (aratTébo
nm rtcboSnibil Jakoll rffíofeh rřrnb-- kt

aaanálakfch Kapu aího aa aaoaika

TTHTjŤ Contant & Squires
Tekfea S

1404 ranasa Street

tento zůstal leiet kdyi napadne
Ale kde pak! Ul je ta vítr a ten
ho ieoe t půlnoci na poledne
hned zas zpátky toul prudkostí
takie si tni neodpočine A tak se

aiiriuaaraaMBMniaapn)aawaM m

Zboží aa dovití a aaolata al ja ohled

kudl často dojíždí! do Loun Ve

slnlbách knížete Scbwarzenberga

byl od tvého aoroku tedy plných
Vieehay draky tvrdeao a aUkkáao uhlí KejalUf eaay

aatl uUfoaeaa Tel A IttiKejleptf arkaaaaaké ereekové a sto vytápťal aeí tt 00— 14


