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bolí a mdle to odráží od prostého
lože stolu i dvou židlí Hrubě
žlutě natfená obrovská almara tr-

čící od podlahy al k nízkému stro-

pu stojí v druhém koutě jítby
proti lůžku dvéře její obě polo-

viny jsou rozevřeny a v útrobách

staré almary se přehrabává vetchá

stařenka cosi hledajíc Chvějícíma
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Krajané kteří potřebujete jakoukoli správ-
ku na harmonikách aneb kdož chcete koupit!
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česko-ameri- cké Čtenáře a tato část Ceny levnč-Fr- árc znnířenA--Obuluh- a solidní

JOHN PLUIlAČEK HIC So 13tli St Omnlia Nebillu bo silou k úplnému strávenieho má daleko větší cenu pro- Ce CnVcjiCliú 6ě iijašeftl lícbe be
pokrmu

každého nežli co vydavatel žádá MĎJfeto sob5 zbudovali V1Í8

žaludek a tímto jemným a při-

rozeným TtroHtřcdkcm Zkusto
za celý kalendář

jako obyčejně zajímavou část CoThedforďa Ulaak DraiiKht Jt5 B

dnes Můžete BObfi koupili ba- - I
lířítk od Vnšfdio lékárníka ka H

oa celém tele a slzy proudem
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Děla pracují jako o závod chrlíce
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maření Nalézá se 4 míle od mě
- to strašné hřmění mísí se třeskot
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160 mil odOmahy Vše ohraženo
movtfm rachotem vše se chví Na

značná zlepšení dům o 12 světni
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vojsk v kolonách za ohlušujícího
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ma v lim ItnmllnA aneb ftn ttfílnň nliiž

v před puškami a na nich lesknou

čími se bodáky blíží se k sobě

Ohnivé jazyky děl příšerně ozařuj
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V přední řadě upacbtěoý velký

hranatý pěšák křečovitě svírá na
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Dva přímé vlnky denní
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gejel" volá hlasitě "modlí se za
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ních kácejí se jednotliví vojáci na
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