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Ector Carrcras byl tak bohatý
občané nmalští učiní následovníic i riínhtfi mč!i k nčtvu učtu a o

jeho ilibcch bylo známo le jiou výpověď tu musí táž ksidého

tak dobré jako Čcky na bance Čtenářů přesvědčit!

Pani A M lliscallová 3507
Poiučík Carrcras slíbil vřeni

lletn po čem trdce jejich toužila

"C!kého tria" t Prahy na ameri-

cké půdě uspořádán byl ve čtvrtek

večtr v Národní Uu lově a setkal

úplným Ji e 111 lki
lístek mladých českých umělců

může to považovat ca dobré zna-

mení pro svoji další uměleckou

pouť Návštěva byla velká a pro

stranný sál Národní Budovy vypl-

něn byl téměř ds posledního místa

nadšeným obecenstvem jež ne-

šetřilo nijak uznáním Bouřlivý

potlesk opakoval se po každém

jednotlivém čísle a mladí umělci

byli znovu vyvoláváni "České

jii 13 uí praví: "Doan'a Kidneya na to poslal pozváni k několika

hotov dáti ca Isabclla svůj řivct

kařdf okamlik

Myla to pravá řiMá látka }ci

rozpoutala ic v prsou mladého

poručíka a ne snad spekulační
touha po velikém vinu mboť
Carrcras byl tak bohat jako máry
Kernandez y Montlava

Poručík Carrcras byl hezkým
ba krásným mužem a také stateč-

ným odvážným vojákem což ně~

kolikráte již dokázal a svodná Isa-

bclla nalezla v alm plruú zalíbe-

ní a dosud nedobytná pevnost
jejího srdce se počala mu již již

Pills by ly úspěšnými v mém příncjdůvřrnÉjSím svým přátelům

padě 1 učinili pro mne divy Ne

moc má spočívala hlavní ve vy-

měšování ledvin a moč po dlouhou

vcatmég důstojníkům aby ho ě

navštívili a když tc do

itavili tu jim při šumícím šampafl
skm Kdřlil vrtj plán

Důstojníci byli nadšeni a po- -
dobu byla barvy mlékovité Brata

jsem jiné léky ty však minuly so

Revoluce k vflll obnivým ciím

seňority

V jiiol Americe strhly so jíl
Často revoluce pro vSeliké mali-

cherné příčiny ilo jrst to přťcc
jea poprvé v historii tamních re-

publik Že se v Paraguay! rorpou-til-
a

revoluce k vMi ohnivém očím

krásné siflnity Ilrtit' koti tou

jejIŽ tfmoé ohnivé oči způsobily

poslední vzpouru proti vládě jest
seflora Isabclla Acgales y Mont-lav- a

jejíž podobiznu zde podává-
me Tajemství to vyšlo na jevo

teprvé nyní po potlačení revolu-
ce Krásná Isabclla Angales y
Montlava totiž jednoho dne v roz-

maru svém řekla svému zbožfio-vatel- i

poručíku Ectoru Carreraso-v- i

že si ho nevezme dříve pokud
se nestane presidentem republiky
a do sefiority zblázněný poručík

pozvedl prapor vzpoury aby si

pojistil ručku krásné Isabelly

Paraguay má schopného a po-

ctivého presidenta v Juanu Es

quarrovi jehož lhůta vyprší teprvé
v r 1906 a mezi ním a poručíkem

zvédnuvše sklenice s perlícím se

Šampafiským volali v zápalu:
trio" jak známo skládá se z Vik-

tora Koláře íhousle) slečny Mark
vzdávali když v tom rozmar a

účinkem Po koupení Doan a

Kidney Pills v Kuhn & Co lékár- -"Vivas le revolutionl" — "Ale
ctižádost nabyly v srdci jejím pře

Volavé (piano) a Aloise Keiaera

(cello) číslo za číslem vzbuzo ně a po využívání jich byla jsem
kde vezmeme vojáky k provedení
našeho plánu?'' tázal se jeden zvahy nad láskou a ona na vjroánl

lásky poručíkem jí vášnivé učiní
aé odvětila se sladkým úsměvem:

valo nejvyŠší pozornost obecenstva

jež plně chápalo že stojí před oím

skuteční umělci Kdežto Kolář

uchvacoval svojí úžasnou techni

rozvážnějších
"Na našich plantážích" odvě

til Carreras "je několik tisíc mu

vyléčena"
Na prodej u vSech obchodníků Cena

50 rontů Foter-M11bu- ro Co Buříale

N Y výhradní Jednatelé pro Bp Státy

Pamatujte Jméno Doan's a nebeřte

'V ten den kdy stanete se

žů a ti raučji budou bojovati nežlipresidentem Paraguaye budu va

Sí!"
pracovat!'

kou k níž družilo se nejvyŠŠÍ pro-

cítění skladby slečna Volavá bu-

dila všeobecný obdiv mohutného
jiných

"Myslíte to opravdu?' tázal se "Kde vezmeme pro ně zbraně?"
Carreras Česká lékárna a poštapřednesu jenž na jedné stranětázal se opětně rozvážný onen dů

stojník
"Ano pakli se toho odvážíte l'g

Hlavní
-- 11 J"Odvážím?! Já způsobím dva "I o ty jsem se postaral"

Carreras "Smluvil jsem se scet revolucí v Paraguay! abych SíS A Koubyvás získal za chcť '
zašeptal nad

Medové
agentem Kruppovým Schmid

tem který má v přístavu loď na-

loženou puškami strojovými děly
a střelivem a koupil jsem celý tea

uchvacoval svojí sílou a na druhé
straně svojí jemnos Í Pan Reiser
rovněž sklízel hlučné ovace Bylo
téměř k neuvěření co vše dovede

vyloudili ze svého nástroje Obe

censtvo téměř nevycházelo z opo

jení a mladým umělcům dostalo
se nadšených ovací jež Živě při-

pomínaly ovace jež svého času

sklízeli zde Kubclík Kocian a

www ho vína a
Léčivéhol :{

náklad Pošlu ho po řece na
hořkého

plantáž svého otce a tam ozbrojí
mt naše dí-lník- a potáhneme na vína

Prodej ve t
1 v malémhlavní město ořed nedávnem i sleČ Ileritesova

"Výborně" volali shromáždění Celkem lze říci že čtvrteční kon-

cert "Českého tria" setkal se s

rozhodným zdarem Byl !o prvý

Vyhlášený lékárník pro nejspráv-nějš- í

přípravu receptů všech lé

kařů
jeho triurní na americké půdě po
němž nepochybně následovali bu

de celá řada jiných Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAft

důstojníci obdivujíce se energii
svého soudrt-h- a

'Ale koho uděláme presiden-

tem zvítězíme li?'' zvolal pbzoovu
onen opatrný přítel Carrerasův
"Carrerasef ozvalo se z něko-

lika úst "Platí-- Ii všechny vy-

dání u revoluci tak mu právem
bude náleletí presídentství''
Carreras se vděčně přátelům

Mul v Americe iena v Drážďa

nech tPor v Praze Před čtrnácti

lety oženil se v Brandýse nad La

bem svn obchodníka 1'erd- - bevčík

g dcerou cbalupníka V Marečka z

obce Martinova Po svatbě obsvým poděkoval a na to se hlou-

ček rozešel aby vykonal přípravy
k odjezdu na plantáž otce Carre- -

držel spořitelní knížku na obnos
1620 K iako splátku na věno ale

rasova

Druhý den celá námořní síla
smluvený poplatek již nedostal
ačkoliv ho potřebovat k rozšíření
svého cukrářského závodu jako

Wf%' --rtu %"
republiky Paraguayské sestávající
ze 3 dělovíc a jedné parní yachty sůl Po úřadě příbuznými zahájil

Úřadovna: "Bec Bollilne"
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m MASNÍ KRAM

d JIŽ stran města vlaatní krajani

EIrfitaí X£iiiiolov69
Mih 1244 jilnt 13 ul

NejvčUÍ zásoby masa všebo druha

azonok ia!4mĎ iunek vfibec viebo co

f obor tento spadá

Ceny íevnéjší než kdekoliv jinde

tedy s "pantátou spor ale výsle
na rozkaz ministra námořnictva

vyplula po hce k plantáži Car'e- -
dek toho byl ten že jeho manžel

ka od něho odešla a prohlásila žerasově aby zde přijala jakékoliv

rozkazy poručíka Carrc-ras- e

jenž
mezitím se sám povýšil na gene

se nebude rodiči soudili Za ne-

dlouho po té se mladý manžel do-

věděl žc milovaná jeho manželkarála
Revoluce vypukla Líd repu

bliky se nemohl aoi z překvapení
navštěvuje ve vůkolí taneční zába-

vy s bývalým svým nápadníkem a

rozhodl se velice krátce Prodalsvého vzparnatovati Proč vlast

si
ně vypukla? tázal se v údivu ale

než si mohl na tuto otázku dátIr jf ' Ú
svůj krárn a bez rozloučení odejel
do Ameriky kde přijal místo ku-

chaře na pacifické dráze Za rokodpověď tu již bylo zase po re
voluci Trvala v celku 14 dní

si nahospodařil tolik že si v ChiSE5KORA ISADELLA ANGULES Y MONTLAVA

pro jejíž ohnivá očí zpfiotí pmiMk Cmírts r Parsputyl revoluci Arpáda Crreriov4 byla tvz ABSTRAKTY
prášena a Carreras sám hleděl v

cagu zařídil cukrářství oženil se

znovu ad) dnes se mu vede zna-

menitě Svým přátelům podával
o svých osudech pravidelně zprá

rychlém étčku po nezJafeué re
voluci Život svůj zachránili —vnioTovcjR -
Svůdná Isabclla byla tak potě

šena z odvahy svého zbcžfiovatele

S "bL SacileriŽe stala se již v Paříži chotí Car- -

vy ale jeho manželka sc o něho

nestarala Odjela do Drážďan a

tam se zařídila jako modistka
Looského roku přihlásil se Ferd
Š'íčfk k pozůstalosti po rodičích

rerase nedbajíc na to Žc jest jea
pouhým poručíkem a nikoliv

1 7th and Faroam 1'atterson Blk
hkmile podědil pole přihlásila

se jtho první manželka žalobou
Ven kován fim Místo vyhazování by jí zaplatil obnos 1620 korun

Zeptejte a nafi u toboto listu Tel 1039vašich těžce získaných peněz na které prý neoprávněně před svým

odjezdem do Ameriky vyzvedl a

si přísvoíil Pří soudu který se

lékaře když stůněte počněte bez

odkladu užívatí Jra Petra Hobo
ko Jest to zázračný lék Já jsem
ležel stížen reumatísmem a ne
mohl jsem chodíti Dra Petra

konal před senátem zemského
soudu v Praze dne 5 října namí

leně poručík "a abych vám to
dokázal pozvednu prapor vzpou-

ry již zítra ráno"
"A pakli se vám to nezdaří co

potom?"
"Co potom? Bezpochyby že

mě postaví se zavázanýma očima
k nějaké zdí a Četa vojáků mě za-

střelí ale nač na to myslet? To
se nestane já zvítězím musím

zvítězíti Leč nyní s bohem Isa-bcll-

loučil se se ctižádostivou
seňoritou poručík "musím odejít
abych začal s přípravami k rev-
olucí"

V jižní Americe jest to velice

lehkou věcí pozvedooutí prapor
vzpoury K tomu jest zapotřebí
jea dosti peněz k zakoupení mužů
a zbraní a hlavně na zakoupení
mužů a na penězích odvážnému

poručíkovi nechybělo Oo věděl

také kde oalézti lidi jíž za pení-

ze byli hotoví učíoiti vfe
V několika hodinách promluvil

s některými Členy ministerstva a

v průběhu svých rozmluv se do-

zvěděl že ministři námořnictva
vnitra a zahraničních záležitostí

Ectorem Carrerarem stála ještě
celá řada rozných generálů kteří
sí dělali zálusk na presídentstv
to vše zamilovaný poručík věděl a

poněvadž na dosažení presidenť
ství cestou politickou neměl mno-

ho naděje tu chtěl si pomocí k

němu zdařenou revolucí jež mu
mohla zajístiti presidtntský sto
lec a zároveS í ručku svůdné Isa-

belly Tato jest dcerou ohromně
bohatého ranchera jehož plantáže
se rozkládají na míle a míle od
břehů řeky Río de la Platte Týž
jest tak bohat že neví mnoho lí

akrů vlastní mnoho-l- i mi akrů
lesů v nichž rostou vzácné maha-

gonové a jiné stromy a mnoho lí
kusů čítají jeho stáda koní a do

bytka Jeho manželka jedíoou
dcerou Isabellou meSká po většině
v Paříží a do Paraguaye přijíždí-vaj- í

z tohoto moderního Babylonu
pouze vždy na krátké návštěvy
Bylo to na plesu pořádaném

presidentem republiky kde po-r-

čík Carrera shlédnul poprvé svůd-

nou Isabellu ohnivýma očima a

při tomto prvním setkání vzplanu-
la v ním tak mocná vášeň" že byl

tal právní zástupce Žalovaného že

Iloboko mne uzdravilo a od té jho klient není žalobkynt ničím

doby jsem byl zdráv povinen poněvadž zmíněný obnos

joseí Záleský neužit pro sebe ale pro společnou

Vzorný 1 čisté zařízený

pekařský obchod
'

rliitol

Rudolf J Kirclinor
v čís 1504 VVilliam ul

Krajané uřlní dobře když pfiílvo ob- -J

minují aobé u Kircbncra Zboží tent

vždy čerstvé tbutné Žitný chléb
rohlíky kobiiby a r&zné kolalo co e

lyíe jukosti nejiou k "bítoránl" O
pHzon krajanů iMi
4')tř ItťDJKIKCHNEK

domácnost což může lehce doká-- r

zati Aby však neměl dalších ne-

příjemností a nebyl v klidném aFarma na prodej
290 akrů dobře vzdělaná íarma

šťastném životě v Americe dále

znepokojován že jest ochoten vy-

platit! žalobkyni 500 korun Zaležící blízko města Weston do-

brými hospodářskými í obytními jíci strana se tím spokojila a tak
zakončen spor smírem- -stavbami prodá se za mírnou ce-

nu Bližší podrobnosti sdělí

Předplaťte se na Pokrok Zápa12 — Václav Handlíř Předplaťte c na Pokrok

pouze $1 ročnčdu pouze I100 ročnějsou nespokojeni dosavadními KFD No 2 Valparaiso Neb


