
--4 wf

na zpáteční cestu k Mitiero a mí

lené diví avé a proto za svítáni
i i'na skůneru zvednuty byly kotvymZ přítomné doby i§ i 1Na palubě byli Kdgíogíield jenž Willow Springs Pivovar amezi bratry svými zván byl Jlíki

CMkiara a 12H jeho pobratimů kte
lT1

♦4 i řfž byli vesměs opilí Druhého
dne za svítání dontllí k břehu nslikým zcfisotcra dopomohl slisukoíci ze světlé látky iZELENÉ "TRADING STAMPS"cmer námořník k uMozným M říti krásné noiky němž bydlela Nílegs Engíngíicld

Není tudíž divu Že drsný otu seřsdil soudruhy své a ve čtvtraby se mob! ožeoltl s vy
stupu vedl je k Moggsguovivoienou srace sveuo ŽJlý a staletně klející americký

námořník zamiloval se na prvý představil je náčelníkovi jako své

bratry Sflatek ustanoven byl na mápoiiea Jo spanilé Nilegy a že IJed Edgingíield americký ná

Z mw Koloných Tnul-1i- lí

MUmpis kiiWou bed-

nou

NT A KS k HTJtJTKK

(% tudy pintových liilivf)
--cena

ZaW00 zcilnnych Trud

Htumpi s kuMoti bud
nou

HiAUM hiitiri:s
(3 tudy kvartových lulivl)
— eonii

ona zahořela láskou k statnému poledne
á M Š a anaořok Jehož domov byl v Uan mbělochovi Kázoý Edgingíield

versportu Mass vybral li nevě
a Koyz aiunce nalézalo se ve

středu oblohy Nilcgs vyhlížejíctu mezi Malajci na Mitícro
sděliv dívce že ji miluje 'objal j
a zulíbav jí rty tváře I vlasy po ze dveří otcovského domu spatří #185spífiil za icíl otcem a adělíl to íjednom z ostrova ve skupině

Herveyově i aby ic mobl ožeoíti
la řadu Žlutých těl lesknou:! se ve

světle slunečním a táhnoucí se ažlemu Ženich mil peníze a z tétoi dívkou vyvolenou ital po ku stanici obchodní blíže břehustránky nehrozilo tudíž sfiatku Kromě toho žodosUneto neJlcpRI lulivovd rlvo rtoitn-1- 1

olo tóf dvoJriflMobnou hodnotu v zelených "Trud-In- g

Htumpi'
bratímern polovice mužského PamatDjtepochopila že jsou to bratři jejjeho ae apanilou Nilegou Žádné

bílého ženicha Proto vykročila
obyvatelatva byjlfclhona ostrově
Aiíu fítbiliím onomu na němž nebezpeCÍ též i otec jeho vyvolí

né náčelník Moggagu cítil ae vy a bronzovou nožkou avou vstou lMmlnollAil Hnu Iíi 11 il liilriiiii 1!tWl twilm HlkKv vij m vv vm irnivu 1 ) #VV i# v V lioevěsta žije kde sám nyní bydlí znáním zámožného obchodníka pila na záda nejbližčího bratra 1

brala se k muži jenž měl býti jejNámluvy a ivatba novo anglr býti velice poctěn nicméně vy ríiť!ii:iira4iiekébo námořníka a dívky malai pánem a velitelem přes hřbetyakytla ae pojednou neočekávaná

překážka kteráž méně odvážnému jeho pobratimů Ježto vlak vzdáské jak a vylíčil alm v dopiiech
příbuzným svým v Danversportu lenoat od domu nevěstina k obymilenci zdála by se býti nepřeko

dlí Edginglieldovu obnáficla vícenatelnou Zvědělť ponejprv zazaslaných Jmou nejpodivnějíími v

dějinách světa a triumf Kdgiog- - než půl míle tu vždy bratr přessvého pobytu na ostrovech těch
fieldflv potvrzuje jen vieobecnS že Žádný muž uemaje příbuzných nějl pfella ae vzchopil a běže
doznávanou pravdu Že "láska vře4 podél řady až na konec a tam senemá také pražádné naděje že by
zmůže" Jsa Šíleně zamilován do opět položil A tsk Nilega anižmobl pojmouti za manželku do

POMNÍKY
žulové a mrámoro vé

Frank Novák
1413-1- 5 So 13th St Omaha Net

(miyrot! Ilotolu ťrubu)

Volk# aklud kribinit pritco a 7nruSuna Kuptt
si pomník v Oriinzo Co uSolíuo zaplui

vrtni vfco no cestu

sličné mladé domorodé dívky by se krásnou nožkou svou domorodou dívku Dále mu bylo
rozhodnut získatí jí a pojmout! za tknula země doSla až ku dveřímadéieno že dle domácích obyčejů
manželku jak dlo obřadu malaj $Mf"Hf lít Zchaty v nichž čekal na ni její žepříbuzní zenicnovi položí se na
akýcb tak i dle obřado křeaťaniké nich jenž ji sevřel ve svou náručbřicha avá na zemi a tak utvoří
církve vykonávaných míesionáří 1 a8 bratrů jeho pělo mu chválutél svých centu po kteréž musí
překonal námořník zdánlivé ne' Oné noci Edgiogíield a bronnevěsta bráti se z domu otcovské

zová nevěata jeho sedíce patřiliho do domu manželova kdežtomožné překážky a v kratičkém

dopiae zaslaném nedávno svým na měsíček vycházející nad mořemdruhého dne musí opět ženich pu
dělaly plány o líbánkách Nátovati z domu svého do domu

tchánova po hřbetech příbuzných ledující den kráčel opět Edgiog

příbuzným zmiíluje se několika

jen slovy o svých námluvách a

malebném sflatku Dopis ten byl

psán když novomanželé dleli na
missionářské stanici na ostrove

ííeld statně po zádfch příbuznýchnevěsty
milené Nilegy do domu její otce1'ontjprv ve svém Životě poznal
rozdal hojně darůhdgingheld jakou cenu má rodina

Karaloaga 230 mil od svého do Pobratimové jeho dopraveniPostrádal příbuzných nyní více
mova na svatební své cestě kte byli zpět na Atiu s četiými darynež kdykoliv od té doby kdy

teaknil po domoví na palubě
rou tam vykonali v malém pla oevěsta se Ženichem vydali ae na
cbetoíku aby mohli býti oddáni cestu do Hsratooga kde druhéskůneru "IJyperion" Frohlaio

Lumír Rye
Pravá ÍMA HiiinoJíHná 10 rokfl mtarii

4 plné kvarty — $350
a gallony v soudku neb v láhvích 950

" " ( "M 1550
Vefikeré dopravní výlohy až k Vám

platíme samí

Til i pil JI zašleme s objednávkou 5 gal-LuHn-

lono kořalky vína neb likéru

JEDEN GALLON dobrého vína(vyjma piva a lihu)

po způsobu lidí civilizovaných obřady byly vykonányval sice že domácí obyčej ten jest
holým nesmyslem avlak brzy se- -Jed Edgingíield opustil Dan

versport před jedenácti Jety jako znal Že se musí i on obyčeji tomu Ono Vás posilnínlauMlf na Uau I II I II
podvolit! Starý náčelník zuřil KAKLOVARSKE Hořké Víno

plujícím do Liverpoolu se staveb Tvrdil Že smrt a pohromu měl by Medové nejleplí lék pro žaludek
nim dnvim vykonal tři cesty lékárnách a u českých obchoď

v zápětí sňatek kdyby nohy neva

stiny dotekly se půdy mezi domemnačež krutl zima a prudké bouře níků na skladě 47x8
severního Atlaotíku dohnaly jej k jejím a domem budoucího její A V KOUBA
vyhledání teplejšího ponebí a odjel vyrabltol medových vln v Jtuuldor Colo

mi
Ií"ifr"

manžela Děvče samo chvějíc
se strachem bylo na rozpacícht Liverpoolu na bnlickém parní k llcinMiiwrku jako plavec k Novému Zealan má li se odváiiti vieho pro svého
miláčka aneb má li se ho vzdát! Farma

jra prodej
Prodá so aneb po případě vy

du Jemné vánky a vůně palem
v meziostroví jižního moře jej Večer téhož dne setkal se Ed

uvidly a proto když vystřídal ně
Jodlní řeStí obchodníci lihovinami ve Sp Ht

1232Sol3thStOnnihnNob
gingíield Nilegou poblíž malé
své obchodní stanice a když ji byl mění za majetek v South Omazekolik lodí stal ae obchodníkem v

ittasVal

arma o ao akrech vSo vzdělánopolíbil adělil jí že záležitost tuna bpolečenshých ostrovech jsa
„_a_ tt t á t1

Dva akry vinice malínovka CoviastniKem maieno skoneru a za obstará Druhého dne odplul na

bývaje se lovem perel Dařilo se malém tvém skůneru "Ncota
mu dobře tak že el mohl koupit! než minuly dva dny nalézal ae na

ovocoyen stromo staveni o 4

světnicích a kuchyni maStal pro
koně a dobytek hovězí pfístřelíooirově Atiu Měl myfilénkujeltě jiný malý skůner a po třech SS1WBWSt li

letech přesídlil ae na ostrov Kara- - chtěl ae pokusili o její provedení 1pro vozy a hospodářské nářadí
akřífika na kornu a slepičák— vfietongs v arempelu Cookově kde Nejprve se odebral k náčelníku
pohodlně zařízené Hlaste se uzařídil obchodní stanici a sbíral Wakekugovi ohýbaje se pod tíží
George John 3513 35 th & U Stavzácné dříví péří a perly od do darů sestává jících t látek a nožů

Kdykoliv potřebujoto koňír k po
hřbu ftnob k vyjížďce objednejte s

JoJ ? neJvítSÍ pftjčovnfi koní a povostQ

Palaco Stables
(' HťKKKiUTON mnj

roh 17 a liavenport ul

Kořdry Jhou vyhřívány a prot
možno v nich podniknout! 1 dolil vy
let Povozy možno si objednat! tó

telefonicky TKL 237 83

—ano i půlky a střeliva A námorodců na aouostroví tom by boutn umana fteb 49x3
dlících Dyl Jedním z prvních čelník velice se polekal vida vel

kého bělocha kterýž se několi Prodá m mobchoJníků který vesel ve sku

krátě naR usmál kloně se neboťtečně přátelské styky s domoro

dým! Malajci již ze víech oněch za farmu pěkný dobře stavěný
Ě Š ta

se obával zrády Pak mu dal

ostrovy jižního moře obývajících zánovní uom v rozmerecu 43x30Edgingíield ještě více darů a uči
stopách a 10 stop vysoký o pětinil konečně náčelníkovi návrhstavěli re co nejhouževnatěji

na odpor pokroku bělochů i mis aby byl přijat za krevního bratra
liooářů celého tuctu rodin Ježto prý chce i Friob Co

velkých trámových světnicích s

příslulnými klosety mimo to 1

světnice taxao st tděná (base-ment- )

pěkný klenutý zděný sklep

V srpnu roku minulého navití míti nej vetší rodinu na celém svo
vil Edgingíield ostrov Mitiero aby tě Potřebu e prý bratrů neví
tam sebral drahocenné věci jel vlak o žádných jel by měl tak dále stáje a chlévy pro všechen

dobytek ovocná zahrada strumy
jabloně broskve a slívy něco vína

rád za bratry jako přátele a sou
OVtlltsotcbodnkl a lmporUřKT

VIIT a LIKÉRŮ
jeho Jednatel získal od domoroJců

líyloť jeho obyčejem navllčvovatl lemenovce Wakekugovy Na to
každou odlehlou stsoici v sou rozbalil opět několik balíků látek
ostrov! dvakráte do roka aneb a přidal několik nožů a konečně XátHřjrwji U svlnKht Srt 1'rlca 'Iřrtwta
alespoíl vyslati lam své lodi a lak přislíbil vlem svým bratrům roa

a mslin 7 akru dobrého pozemku
hodícího se pro pěstování zeleniny
neb jahod a malin v městských
hranicích Hojnost dvojí vody
ItlilM podrobnosti sdělí ristně nt b

písemně Jos £e hesla

Tel 5111- - 1001 Fariiať Omahakolný výlet na skůneruudrtovati přátelské styky s domo

rodei Ve svých dopisech nesmí Drahého dne stal se Edging
nit se podrobně jak a ta jakých

30x3 liox 493 riattsmoutliiNeb
íield Malajcem a bratrem ta!
mulů 1 Atiu Obřady odbývány
byly před domem náčelníka a po

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYDokolnosti setkal Nilegou dce-

rou Moggsgua Jednoho a náčeb

Ulili nalitu sfiai PravhUlná tHMo?tt a Mdvvtnl dopravanlků ostrova nýbrž jednodule
sdělil la 1 ni setkal a te se do

celý den Edgingíield Um siál

jsa obnalen al po pás sátím co a Baltimore cio Brómen"lékaři" Nsali Jeho ruce prsa I 'A nedostatku známosti hledám

ť'"Hl HrtUat:hrU kmUtIUMtrr l'rNkfttrtilraK4ttturf t hiwttltilntouto cestou drutku livola Jsem
vdovec 30 rokft stár a vlastním

plece aby mohl vyměnili krev s

kaldým se svých nových bratrů
U vtčer pak byla velká Itoitina—

Edgingíield opaltil toiil pro své

11 ktguta n Ihltlmoro tlo llromou tul 5000 nahorudobři isříienou larmu Hledám

sebe ssmilovall sílal svým

pllbuiným podobisnu své nevěily
kterou sám ahotovil JsH lo

bytost ullechtilá prulná a Itlhlá

jako srnka bohatým černým
vlasem a přtkrámýmt očima Na

poJohlsni jeti al po pás obualf
na a krásné formy jijl lila pro-srasujls-

e

I pod pátém 1 kvitů a

dívku aneb bezdětnou vdovu od

bratry sátoby vepřového I kosího

Tf l nhlkf m( KitM )tim UiJtt kJVl S Mřvi )mi Jka SJuU

A SCIIUMACHKU CO No 7 tíay lUUSmOre MJ

3 do 36 roU stáli a přísnou
masa a vina a bvl připuštěn k po mlčenllvott se ručí Vlcrhny do- -

y adresujte pod liírou II Tokrok II CLAUSUNIUS A CO i Datboru t Chicaao III
rsdám kmenovým Ntl Kdglng
íicld loulit Jíl aby st mohl vydali Nápadu Um a ha Nvb 44! SHtb ]#]Uk lAui t v leiut


