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ZELENÉ "TliADIÍJG STAMPS"

Injormacé dílny o Čt tich Známý

přítel českého národa dr Prant
hrabě Luetzov přičiiil se o to že

deváté vydání anglické "Encyclo
paedia Urítinníca bude přináleti
důkladné a oblírné atatě o Českém

národu jeho kultuře a bydlištích
Dr hrabě Lůtzov převzal sám

sepsání těchto stalí i "li

U tíjjrxi zuliinýi h TrniK
liiK Htnmm s knloii httd
tiou

HiAitM híiíiri:M

(Stuitykvurtových Julivl)
—cenu

Z fTOO zelených Trud-l- ni

HUrnjf i každou h'ť
li o u

HlAItS k HTKirKN

(% tm ty pintových luh ví)
-- runu

mmZatlřellla tvého manlela V Hra

ničích na Moravě dolio j pro 3
since ke krvavému rodinnému
dramatu Mezi manželi Traclitcro

vými kteří se nedávno přestěho
vali do Hranic z Mor Ostravykde Kromi toho žo (lontftiii)te ncjli pM Uhvovd pivo iIonIiu

noto Ul dvojniÍNohnou hodnotu v zelunýi li "'Jrml-lu- x

Htarnps''FaiiDiloTrachtcrová provozovala hostin

skou Živnost dollo k hádce

kterou žena zakončila tím Že
OhJi'iliicJlfl si potlou ni h ínli runciii ISOO ticho KIMft

svého muže zastřelila liyla zatČe

na a dopravená k soudu

1'rancoutski Hity o ftikétn umíní
V prosincovém Čísle pařížské
"Gronhue des Arls" uveřejfluje

p Wíllism Hitler vřele procítěnou
studii o nedávno zesnulém malíři

samot podčerchovakých zasmuli

lých krajin lurnavských a lidu

chodského Jaroslavu Spílaroví

Jtdseň naptanA leskjm básníkem Janem Opolskjm a uvtřtfnfná
mddvno v prahkjch "Rudých Kvitech"

"Ze vkcli vální neukrotných která námi vládnou
z jara v tímě ve vtech íásích neznám druhou žádnou

panovoici nad du lenil velitelku ttla
která by tak u národa vludo zobecnila

podbarvujíc každou práci vlečka chtění žívá:

specificky {tiká váleli k dottžeof piva
V jejím blízku vadne látka vadne vznít i něha

neb ona jak plamen vroucí na vfie itrany Šlehá

Viecka čerstvá předsevxetl obrazové mladí

ustupují oděvidaně před ní do pozadí
ti uí vlalným kompromiiem její ailou iplynou
aníž by le pokouíely vzejít cestou jinou I

flek' jsem "váíefi' Zúmyslně na tom šlové stojím

jak je hříchem všeobecným tak je hříchem mojím
Cítíme tvou brzvýraznott přílíft jasní sami
intelekt svůj vyživený dvima hospodami!
rozhled svůj kam dnové spějí touhy trosku starou
halit! le nezřetelně téžkou pivní parou

Nepřestane tmít ae obzor brubnout oti bdící

neit se paže moci schopné ke rtům ae sklenicí

Jinó osetomporo
7 papírů jel ibyly po Ondřeji Zacharovl vybral Jan Javlata

Nejen doma bratře ona váieQ vládne námi —

nasel byl ji tutéž za horami za vodami

panovnici nad duícmi velitelku těla

jež ae ze vtech vlastnosti nám nejlíp udržela

podbarvujíc každou práci všechna cliténl živá:
Cesko-amcílcko- u váíefl k dosažení piva
V jejím ohni hasnou myšlenky a zmírá něha

z jejích plamená to velkohubou frází tichá
v její páře na starou vlast padají trpká slova
v jejím zápalu ie z jemnosti nic nezachová

Viechny plány vtechny touhy te v ní utápějí
v jejím znamení jdou dobré věci do kolejí
v jejím znamení le dobré věci ztroskotají:
stejně milujeme pivo v tomto novém kraji
Za barem te pěkně mluví laje mí i vzdychá
Za barem tak mužně roste v natích srdcích pýcha
za barem tvé íešstvl udržujem' úzkostlivě:
v pivě jsme te narodili zemřeme zas v pivě
Cítíme avou bezvýraznost sedíce u baru

zapíjíme mnohou bolest mnohém po nezdaru

Itěstí jeltě Že ty pivní páry obzor úží

že ta desátá už přece ve ikutku nái vzmuií
o bratrské lásce Že nái poučují ''častý"
o velikých cílech rozličné ty liché žvasty — —

Ale nač ty řeči ? Lichoťme ai raděj' klamněl
Nuže sklenku piva vezměme ai nyní "na mně'l

Ztrácí se nám nyní píle kdy ko

nečně sebe nalel a kraj a lidé

chodští ztrácejí v něm muže jenž

zajisté miloval je tak vřele jako

Vfgv
! Iitl vyrobeno i ML--

Á~%Zyr titorzův pročetl vaření (v xíVw
iyjrťflT jett dokonalostí dlouho jÍHX-Jti

VK íctých studií a opravdo

rSTORZ YA vé zkufienostl v Němé STOKZ

vJlíBDOjJ
m}Lcflr Ulue Kibbon je zdravé

osvěžující a posilňující TJft r
nJvI Cďcte-l- i sí objednat!

V V
]) bednu vyvolejte telefon fřv w)

JTOI?zJ DKEWING C?

kdysi Jan Sladký Kozioa chod-

ského lidu mučedník

Osudná hra Osudné' ncttěití

jemuž lidský Život padl za oběť

stalo se v těchto dnech blíže IlYei

teobschu u Dlatna Tam bavili

se někteří mladíci tím že cvičili

se v házení nožů Jeden s nich

chtěl hodíti nůž velkou lilou

sklouzl vlak při tom na hladké

půdě a zatáhl nedaleko Kojícího

lete Bstfs isoudruha ostřím přímo do irdce
takže netťattný mladík okamžitě

mrtev klesl k zemi Mladík který
nůž hodil tpatřiv svého soudruha

mrtvého chtěl si v zoufalství vzíti

Život ale ottatní mu v tom jettě v TEIjISFOW 11©
čas zabránili

Persekuct ťetkého lidu Po ne SI celém zpipivo mm 1 mmMl DejICD 13
dávných bouřlivých projevech pro
vieobecné právo hlatovací do

chátf k zatýkání předáků tohoto

hnutí Na redaktora "Mladých Brothers CoRiloyProudů" p Emila Spatného u

valena byla vySetřovacf vazba pro

podezření ze zločinu velezrady
uražení citaře V redakci "českéIfconimil toni I
Demokracie" á v bytě jejího re

daktora Jiřího Píchla byla pro

VELKOOUCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Old Mllltary Hyo — Diamond H Kyu

N li Archer Jlourboii

1118 Iiirimin Nt OMAHA

vedeoa domovnf prohlídka Ve

iCackley Bros
Západní dodavatelévýhradní majitelé

Jackdavv a Puro Po tor Itorinrlťk IHiu íkolnkliořiilky Khva

MTiioii(ř a Vlriclnlu Duro vín Itimol
DaiUUZllIiyCIl KOraiOK lavý li kallfonukícli vín a pálenek

Sulpbo-Sallii- e a Rcnt minerálních roď Eicclslor Sprinus Ko

Tií "AHlLENAf" Jediná umerlcké pHroilní kwtarlckí vody
-

CACKLEY BBOSm! Neb

Vysočanech zatčen byl dělnický

předák Šturc a dopraven do vy
ietřovací vazby Na Smíchově

zatčen byl sociálně demokratický

předák V Cítařovský — Zdá te
že vláda přece někoho najde na

němž te za protivládní bouře po
mstí

Drama lásky V atelieru známé-

ho zubního lékaře pražského dra

Wachsmaoa na Ferdinandově
třídě událo se dne 10 pros dra-

ma krvavé to zakončení neiťastné

lásky Zubní technik FraotiBek

Hladík zaměstnaný u jmenované
ho lékaře zamiloval se do korro-spondentk- y

Anny Kuřákové ale

jeho láska nebyla opětována

Zklamaný mladík odhodlal te k

pomstě VýSe jmenovaného dne

přistoupit k dívce a vypravoval jí

jak jl má rád a žádal ji aby ne-

byla k němu takovou nevšímavou

Korrespoodeotka te od něho

obrátila i řekla "Dejte ml pokoji"
V téže chvíli Hladík po ni střelit

Kuřáková i výkřikem vyběhla ven

na chodbu V tom tleskla druhá
rána jll se nešťastný zamilovaný
mladík ustřelil -- Kuřákové byla
ihned poskytnuta lékařská pomoc

bylo kolem ticho vstal a udplazil
se do bezpečnějšího úkrytu atď'
A čtenářstvo jettě dlouho a dlou-

ho tělilo se z junáckých kousků
hrdiného loupežníka

Pohádka — Dyl jednou jeden
poutníka ten ubíral se do zaslíbe-

né země Když přiSel do první
vesnice vyřítili le na něho psi
Poutník nestačil se ohánět! holí
i kamení sbíral a házel ale Čím

úsilovněji házel tím zuřivěji do-

ráželi na něho psi — Konečně

přece je zahnal - Když přiSel do
druhé dědiny opakovalo se totéž
— A cesty neubývalo Když
pak prošel několik dědin a stra
nou si sedl odpočívaje rozporné
nul se na daleký a vzneSeoý cíl

své cesty a s hrůzou zpozoroval
Že neurazil ani desátý díl toho

coby byl vykonal kdyby ae nebyl
bránil I pravil k sobě: "Du-deS-- li

ty cestou stále tak se zdržo-

vat abys kamenem házel po
každém na tebe Itékajfcím psu
nikdy nedojde! svého cíle"
Tuhle tu pohádku můžete vypra-
vovat dětem které se chtějí státi
novináři

Ne vý román ' Albieiiho V lido-

vém Čtrnáctideníku: "Kesedy Li-

du' vydávaném J Ottou v 1'raje
počíná vycházeli doaud nikde ne

tiltěný román tragicky zesnulého
čeikoamcritkého iuroallsty P AI

bieriho: "Zt krvavou stopou''
literární tlipck — Světová

knihovna v oll vycházej! práce
ne jtepllch českých a světových
♦ pUovatelo dosáhla v uplynulých
dnech pětistáho ivťho tvatka

Jak it dllajl poutaví romány —

Zajímavou historku vypráví jistý

francouzský žurnalista Před ně

jakou dobou dostal se do dílny
krváků a poutavých románů vy-

počítaných na důvěřivost a sensa-cemilovno-

čtenářů V místnosti

u kulatých stolků zasedá celá řada

zkrachovaných spisovatelů anebo

takových kteří sklamáoi ve tvých
literárních aoecb chopili ae za-

městnání pohodlnějšího a celkem

i výnosnějšího Z malých romá-

nů a povídek dělají velké ozdo-

bujíce je frázemi a rozšiřujíce jc
Čtou-l- i ku příkladu: "Hrabě krá-

čel po schodech přepracují větu

tu asi takto: "Přikrčená postava
mladého hraběte a podivným

světáckým výrazem v tváři lstivě

jako kočka plížila te po nádher

ných ichodech a ohlížela se po-

zorně na vtecky strany chytrácký
ma očima atd" Vrchní mensger

chodí mezi pracovníky udílí rady
a pokyny "Jak jste daleko?" plá
se apiaovatele "Právě loupež-

ník Gridolioi zemřel' odpovídá

tázaný'' I co vás to napadá"
odřekne ředitel "právě mi oakta

datel psal že dobrodružství Gri

dolinovo velice poutá čtenářstvo

ten muif ještě lit a musí jeltě
mnoho lidí pobít a velké dflo po-mst-

y

vykonat" Přiskočiv k ipi-lovate- li

obrátil list a napsal:

'Udatný bupelolk Gndolial ne

byl mrtev Jenom na první pohled
se tak idálo Nepřátelé jeho já-li- li

le konečně byt přemožen

tle Giidolini jeltě dýchal Kdyl

4 i fmk I Sdh Co

OVeUcobchodnícI a IrDporléřKl

LIHOVIN cl UjIíCEIPIIJ
MátuKlfirnyt I klmbt hr Frlt k Urin ti

1001 ranui ulM OmahaTfl 5Mrg

Lca-Glass-Asidro- oson Ilardvare Coi!
Keumatiitn i pakottoice jsou

sice nemoci itailích tvíik I mla-

dí jimi čisto trpí pak není jiného

východiska nrt užívali tvMoiná-m- ý

Anktr Pala líipeltcr ten při
ntse brio vykoupení Pout ijc
i joc ta láhev

Ti't vykleni ikkovkná pUiklvá a4flnt — (Inovtaf (Ura
Irlin iU( á aimitt ahuť Oilrsif? drát fchblky aollf

i „ iholt ntťjrkly ilívlná Hnu t4ťi]
t Owrli KtktIUrf


