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"A píru- - jitu mne kdysi
kilu iltlcl na rukou"
"AI drahoušku! Aul bych ne-

spočítal vRfcky ty dřil jimi jcm
byl kmotrcml"

MJero Julie Šarkadyova t Hor-lobádč- "

"Tař Alo dceruško jak i vy

rostla jak ji itlrdh! Nu jen

pojď dál tu tdo je mi snacha nu

splltelte se spolu ji hnM ř?ni
chuděra"

J jlie zůstala na zápratí
Věděl dobře !c rolníci a ven-

kované vrtbec neradi se v lítě zdr-

žuji v sednicí

Vypravovala Žo přichází z Un- -

iP°'severOv3© !
hVlastenecký Kalendář
J Na íttnd dotaiy kť ré ni te vlcch stran dochízrjl sdělujeme ie náš kalendář na K

iik 1905 u£ jut hotov Ob]-- vl tntkMť v jinm rmfhn řvtill hn na ft
C4 uránck bez ohledu na výlohy tím spojené jen abychom poskytli spolehlivé-

-

SSS ho poučeni jak se chovali v případech ochuravění Najdete tam kromě toho i X
c loti ladu uJc jn statintických a všeobecně poučných anekdoty pro ukrácení chvíle V
112 prázdných turánek pro domácí zápisky Kalendáře naše jsou típlnř rilurmu V

8 Plejete li si nějaký dojdítr- - si do lékárny neb k obchodníku s léky a dostanete jej U
Ne li pošleme jej na požádání přímo Vydáváme jich na 650000 výtisků a tisknou U
se v rftznýcli jazycích Také osvědčené Severovy léky rodinné zašleme přímo O
kdybyste jich nemohli dotat v lékárně Při objednávce na Ji 00 a více platíme Q
express sami a kdo pošle Í500 může si jich vybrat za Í600

8 Severovy Rodinné Lékyij
SncríW llnNám nrn plíro liojf namtuzení kaScl Soverňr Sllltfl Srdce osilujc nrdeční svaly u- - X

chraplivoHt a všechny chjroby lic a lirta- - pravtije občh krve a jest nezbytným při ja- - V
SS nu Cena 2S a 50 centu kékoliv zemdlcncmti ttnlcc Cena $100 rj

Sercrofa Žaliulff ní Hořká nílí zažívací ťmtrojf Sevorovy I'rá?kj proti bolcHtcm lihivy a nenral- - A
vzbuzuje chuť k itdlu hojf nezáíivnost jrll pímobl jako zázrační ve vSech případech X
SluínatoHt a dodává síly třlu Cona SOcafl boleni hlavy a neuralgie 25c po&tou 27c' V

OIpJ sv Ootharda wlstrařtuje bolesti v
Scverfly Tlíltcl Dřtí usnadnuje dClanl zoubků Q

SScTí-ru-
r

kloubech a svalech hojí rcumatwrnuH dnu mírn( bolest přcmáhá záchvaty a zajišťuje A
otekliny vymknutí a zánčt jakéhokoli dru- -

osvčZující spánek Cena 25 centů X
Él hu Cena 50 centů - 11
N Scverfi v Životní ltnlám prdPoru trávení léfí Wk protl choleře ft prAJmn 3et nejpfl- - A
S Strojí sobvčjs proti průjmu letnf ne- - Vchronickou zácpu přivádí k pravi- - prostředek 25a50c 11Cenacholeřei„i„x „uJ „„„i w„nf n Luhn moci a

daprřti řtkla Že — sloužila

Ale kde sloužila čím byla jak
se s míst nejvyšších dostala mezi

lid nejnižSI — o tom úplně poml
čela

"Optavši hciké!"

"Jrntmle ol yvatclulvo j lio

jou divní ll lé"
Procpakí"

'Tclihmlla jest prf hlavni mi
ito MaďArie a plece Um cholf
liilé v cliuJrech v nřnitckých
kalhotAch K tvmul u ni liroké
némccké kalhoty kdyl nalle lé-h-

vó nohavice sou vkutnlj&lt"
'To by tylo ncjmcnll pune

MiroMo 'Iftfei eit (o vtllina
ImJipctťskýcIi lidí poílnáictepr
vo teď ttdíti maďariky Jeho ni i

lont hrabe f)ula Audráli právě
dává ubírali návěstnf tabule nřme-ckf- i

ntbo napolo ncmtckd laké

německé nárožní tabule právě nyní

sundávají a ulice dostanou jména
maďarská Obchodnici rovněž

musí mfti firmy pouze maďarské
Z nSiucikýcIl uápíhA budu bu pla-t- iti

veliká daR"
"DAh nám zachovej pana hra-

bete Ďiilu AndráŠihol — A jak se

jmenujete dušiiko?"

"Julie Šarkadyova jest mé po-

ctivé jméno''
"V Abráni Šarkadyovic nikdy

nebydlili'
"To si myslím Naše rodina je

z Debrecfna Já se narodila v

Hortobádi"
'Co tam hledal starý Kováí?"

"To ví dobrý Dfih pane staro-

sto Já byla tehdy pouhé nemluv-ne- "

"Nu duSiíko Julinko jenom se

dejte nahoru na dolejší konec

Tam vám už řeknou kde starý
Kováč bydli''
Julie Šarkadyova odebrala se

naznačeným smírem a naSla ko

neěnfi starého Tomáše Kováče

Tomáš Kováč byl v tu dobu již
velíce stár

Měl na tele také několik ji se v

po ranách utržených v boji za

ivobodu v létech 1848— 1849 Ze-

jména 11 Debrecíoa byl těžce

"A co tě sem vede?'' tázal se

stařec
"Háda bych se zde usadila Mě-st-

se mně zošklivilo — městský
lid se mně zprotivil Toužím mezi

lid venkovský toužím po přírodě
Ráda bych orala sela Žala ryla
zahradu si zřídila Přišla jsem pro
to abych si zde v Abráni koupila
za ušetřený peníz malý domek

kousíček pole kravičku a vinici

Pracovala bych od rána do večera

Stejně jako ostatní venkovanky"
"Ukai ruce dceruško- - Aj aj!

Ty máš ručičky příliš bílé a příliš
mtkkouoké to jsou ruce pro sle-

činku a ne do díla hospodářské-
ho!"
"Však já práci přivyknu! Já

vždy ráda pracuji Přišla j3ern sem

zapomenout zapomenout ach

služku ve velkém městě

jakým je Budapešť potká mnoho
hořkobtí a zármutku"
"Někdo tě oklama' co? Znám

to stalo se to již mnohým odtud
z vesnice Odešly do Budapešti
mladé zdravé krásné — a příchá

tčla Cena 75 centů

S(!Vřrfir Sllltcl Vdvln a Jater ničí kyselinu mo- -

V čovou iwJnčcuje játra léčí překrvení led-- ť

vinobtížné močení a kámen Cena75cS125

ť Severův 1'rojímavý Ccrvoknz vyhání bezpečné" a
upolehlivč vSechny červy a je příjemným

O projímadlem pro dčtí Cena 35 centů

J Hcvcrfir Itc(fiitiitr Žcinkcli nemocí odstraňuje
bolesti při mčsíčním čístčnf osvčžuje ústro-

jí8 a činí pacientky Šťastnými Lena SI 00

Hercrfi? Lnxofon jest jcmn5 ale jisté projíma-f- l

dlo čistí bylinné má příjemnou chuť a léčí

zácpu nervosnost a vznčtlivost dčtí Cena
V 25 centů

Q Keverdír HriflUWM léčí křtíc- - zvřtíené ílázy
Él hnisající rány boule vředy a vSechny krevní

Severflv Sllitel Vlnsfi sílf kořínky rozmnoZujc
jich počet udržuje vlasy jemnými a odstra-

ňuje lupy Cnna 50c a $100

Hovorový Pilulky pro Játra hojí Slučnatost?lou-tenk- u

nadýmání zácpu bolesti hlavy a
Cena 25 centů poStou 27c

Kererova Zlatá Maní' na oŽI odstraní každý zá-n- čt

oka zahoj! bolavé klapky a zamezí utvo-
ření ječného zrna Cena 25c poStou 28c

Sevorfir Lék proíl ronmatlHinu vypuzuje jed z

tčla a zjednává úplné vyhojení při vSech
obtížích reumatických Cena 1100

Sevorova Mnut' proti ovrafou a ryražonlnám jest
neomylným prostředkem proti chrástu lineji
a jiným kožním vyrážkám Cena 50 centu
jKjfitou 58c

Sevorfir Nervoton jest spolehlivým silitelem čiv

hojí pohlavní slabost atísnénost mysli
nervosní bolest hlavy neuralgií

hysterii alkoholismus a třesavku Cena $1

Scverova Musí' proti katarra poskytuje rychlou
pomoc při nastydnutí hlavy rýmS odpor-
ném zápachu a vfiech obtížích katarrhové
povahy Cena 25c poStou 28c

Heverovr Tabletky proti nastuzenlnám vyhojí
každou nastuzeninu za jediný den Cena
25 centů pofitou 27c

Soverova Hojivá Náplast' vypuzuje revmatismus
v jednom místí usazený bolesti ve svalech
a kloubech zánčt a překrvení ledvin Cena
25 centů poStou 27c

a kožní nemoce vůbec Cena $100
V Hfvoruva l'nin(dfl mi vlir činí v1ihv níčkkými

a ohebnými dodává um lesku a vůric a pos
zejí odtamtud doma ošklivé ble-

dé nemocné 9 pláčem často i

8otrhané a — s malými dětmi na

máhá od lupů Cena 25c pontou 31 centu

Severfrva JHasf na rány a bolesti vybojí rány
řezy odřeniny spáleniny omrzliny hnisa-

jící vředy opary a boláky Cena c poítou
2H centů

SevřroTfl Fehroknra obsahuje v sobi látky kte-

ré dovedou potříti malarické rtem octy vyléčí
zimnici horečku mrazení a bolesti v ko-

stech Cena 75 centů
Keverfif Mř-Ite-l kuřcli ok odstraní mčkká a tvr-

dá kuří oka a to bez veškeré bolesti Cena
25 centu poKtou 27c

rukou Taková jc Pešť!"
"Mně se nic takového nestalo

kmotříčku Duše mně bolí po

třebuje zapomenutí a pak mní
tváře opčt zčervenají jako byly

1
--™— —fir--— í'l „ jmiA 's£í ktk aMt 'ifŤ mmXntlL

dřív!"

"A máš peníze?''
"Něco mám"
"Kolik?"
"Tisíc zlatých"
"To není mnoho pravdu díŠ

Ale můžeme za tolik koupití do-

mek vinici pole ba i krávu

Sousední dům jest právě na pro-

dej podíváme se na něj Teď si

m'ttím Mň%lMmmm n n Jím!
BHMBBWmiL jaJHIWi J—UlUJBfMT'""1 1 I
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jenom odpočin vidím že jsi přišla uraif-- i

pěšky budeš asi unavena

Po té obrátila se Julie Šarkady
ova k snaše starcově k Marče

5íV

Jos Tojpálka
ŘEZNÍK A UZENÁfí

na B a "Willlana
--u1

mi i sb vdy nHlyt iJUt Hnvtéhn
mam vloho flrubu Jkoíi vítftíiiíoli rfro}i'

{JJ [JI UtiPaní Marča poznala hned že

má před sebou hodnou slušnou
ženu Také se s ní záhy spřá

jednohotelila
Pravé přátelství však bylo tepr

kt wioriMalfých Kutw o nrio nu ckouikii
ajlieutome vín &v podruhé vHJlt x i

ve tehdy úplné když Julie počala
vMarče pomáhali

Podojila krávu nakrmila husy

Stařec jíž se jen loural
TomáS Kováč bydlel u své sna-

chy
Umřel mu í syn umřeli mu též

í vnuci jenom snacha zastala mu

na živu Paní Maria byla pilná

pracovitá hodná žena ona zdolá-

vala role ona pečovala o zahra-

du o dům í o starého Kováče'
Mohlo jí býtí asi čtyřicet let

Byla zdravá jako ryba veselil
čerstvá jakoby jí nikdy ani žádný
zármutek nepotkal

A přece ubohá hlava její přetř-pěl- a

dosti starostí a svlzelo

Milovala svého muže a Bůh jí

ho vzal Milovala své děti pečo-

vala o 06 vychovávala je jako ho-

lubice svá mláďata a i ty jí Uoh

vzal

Zůstala vdovou mladá hezká

slušná
Pornlotivali jí
Pracovala neobracela se k ni-

komu ve vsí nepotřebovala niko-

ho když měla jedla neměla-l- í to

postila se í se svým tchánem ale

to u nich často nebývalo

Proto pak mčla mnoho nepřá-

tel
"Vdova Kováčova— ta je chou

lostivál Ta na nebe dbá!" říkávaly

ženy zlých jazyka "Odkud jenom
béře na vše co potřebuje? Minu-

lou nedělí byla také v kostele v

nové sukni Kde by jí na takové
věci přebývalo! lim! Nachodí tam

kolem nich nadarmo Štípán Čí

kofi ten nepořádný hospodáři A

což ten Matěj Čambordi ten dare

bal A kdo ví ještě kdoj "

Dobrá Žena mlčky vyslechla po-

dobné klepy Nejvýše že si za-

plakala v nocí když ji nikdo neví

děl a neslyšel

Jak se podivila a což teprve sta-

rý Kováč když bledollcí buda-

pešťská dívka na jejich dvorek

zabočilal

"Hledám Tomáše Kováče" pra-

vila

"To jsem já mladá Co pak
chcete?"

"Neznáte moe?"

"Nikdy jsem vás neviděl''

scedila mléko nařezala kdýně

prasatům
Takové dívky v Peští nikdy ne

bylol

Ziiožíío dováží amfižote si Jo ohled-nat- i

telefonem Tel A Wli

Železniční pozemky na prodej

V Bcverním Wiscoaainu Chica-

go St Paul Minneapolis & Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách

platebních as 400000 akrft vybra-

ných pozemkfi rolnických Ti

kdož koupí záhy mohou vybrati
í nozemkv při krásných řekách a

I to umí 8 panskýma rukama 1

za celou olerixžxii cestu
—NA DEN—

11 ří jna a 15 listopadu
TémŽř do vSech míst v Mississippi Louisíanč Alabamí

Floridě Kentucky Georgía Tennessee North Caroliní a

tomu rozumíl

Za několik neděl odstěhovala
se Julie šarkadyova do sousedního
domku do svého

Stěny si sama hezky Čistě obí
l Virginiílila jezerech v nichž jest hojnost ryb

a jež poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i
Okna leskla se Čistotou Na

okno dala si květiny v hrncích

před verandou nasázela boby a

kolem nastrkala rákosí aby se
dobytek
Pozemky po vétfiinř jsou zales-

něny pftda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Dnluth Suoerior Ashland a řetná

boby mohly po nich vinouti na-

horu
Do sedníce jež vedla na ulici

Platí po 2t dní—Přestupování dovoleno

Znamenitá příležitost k prohlédnutí
far-merský- ch

pozemků na jihu

Pište a s radostí vám zašlu všechny bližší zprávy o

ceně lístku o cestě spojeních atd Pište si

"W EL BRILL
Dist Pass Agt III Cent R R

1402 Farnara St Omaha Neb

postavila lozko jehož peřiny se

jiná prospívající místa na drázeskoro dotýkaly sfopu
Zde byla truhla tulipány zdobě

ná tulipánová židle tulipánový
stůl ba í v hodinách namalovány

C St P M Bí u a na aranacn

jiných poskytují dobrých trhť pro

plodiny farmerské'
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
poiiBkovýkmlmřnadOBW

G JI McRae
OP A St Pul Mino

byly tulipány
PoWrařovánf huA

— Předplaťte se na "Pokrok'

pouze Ji ročně 1L: T£


