
Z POESIE KAZIMÍRA PRZER ju tam šuk a iV tam beli dvakrát
A

v Milišovicích tá měla snáď vod

pánů z kancelářa na poručený že
mií f tttti i ti i 4 A ti lit f lilii í tn 1 n

a už je jí snáď lepší

JI f

'j
Tuž já zapřábňa naložili snít

tatínka nu vúz a jedeme k milý

mi jrisjuujiub n líni f iiM' r fftiffr -

žívat všecko jenom modlitbě
Včil ani snáď lidi toli nevčříjč) a
tož tá modlitba je málo platná"

Přicházíš ke mně
I'Hchází& ke mně v ticbu noci

v any mé ne Mknin bledé tenkn(í

V tvé o£i hledím: oči tvoj
Mtudcné jílují jak uvít ledu

mu chlapovi Dojetfa do ftaratie

ptáme se kde vostává takové a
takové elovélt Tož mé jedna

POMNÍKY
žulové a Mramorové

Frank Novák
M13-- U So13tb St0mih4 Met

(naproti Motolu Pruh)

Velký ikUd krárnit práce rru'en Kupt-- i

pomník ? Onmze Co níetřlte řp)it
váro více nef rentu

i- -

děvéica zavedla až tam Je to
Jaké jest vaše povolání?

Bezprostřední příčiny souchotin

Mnozí lidé mylně h( domnívají
roh silníce naproti hospodé AakK tvým dlauím toužebná ruce vzpínáni

je tam véi! kovária HIvm vo

zu zukluéu u ptám se kí-- I í hospo
že plíení choroby jsou pouze dě-

dičné Naopak slabé plíce jsou
dář doma 1'íišíl mi otevřít tako

tvé illunA jmou jak ostré Uot

tvé vlupy mulé uéžné líbám:

tvé stopy Jmou jak OHtré trni

A krvi atříaiiřii ráno vstávám
vé kluk jak je včil náš Murtin a

často následkem zaměstnání které
muž nebo žena zastává Netoliko
lidé kteří pracují v uzavřených
místnostech postrádajících čer

povídá: Só ale ešéc spíjó
v den dlouhý vstávám bezútíSuý Tož ho zbudili stál a podívaje se

na tatínka jenom povidál: hoj1'řicházli ke innť v tichu noci

v sny mé nu Bklíiníí bledé tcHkm' me hojme! A všecko jim uhádl
stvého vzduchu jsou náchylní k

chorobám plic Ti kteří pracují
v uhelných odlech v kamennýchAž budeš někdy mojí ženou jak jím to dělá a že jích taková a

taková ženská musela uřknót —

Tak před tédném ste mélí dojet
lomech ve vodě u horkých pecí

áaneb ti kteří při svém zaměstnání
musí vdechovat! mnoho prachu

ale budeme to pruhovat — Kázal

aneb výparů v různých olejů v kyjim lehnut na zem na takové ko
žuch že by v néii ani devft ko
řek myš nechytlo rněřál jích na

selín n kouře otd velmi snadno

ZDARMA ! ZDARMA!

$10 híolní niídobí h viiím 1110-íionmi- cm

ve zlaté darují

SCHNEIDER & KLEIN
obchodníci rodinnými likéry

Vm So i:?tli St OMAHA NKH

Stolní nádobí o 42 kusech s Inlclálkaml
bude áltno zdarma 13500 nákupi kořalek vín i liké-

ru (vyjímaje jlvo a líh) £de je zpuaob jakm je lze
obdrzeti Když koupíte za 25c kořalky vína a likérů
od ní najednou a za více dáme váni ticketu na to-

lik kolik vatě nákoupč obiiáKl a ni budete mít! líatků
v obnoMU 115IX) a tyto nám zatlete pofclemc vám toto
afoltií nádobí o 42 kuaech a inlclálkanil zdarma

Jřívc kn millionáři mohli ai opat řiti atolní ná-

dobí a inicíálkami neb monogramy avfiak uflnlvíe
Miilouvu a Ohio China Kactory na je inatelatví jeat

„i I i i%aL i Aa

se nastudí a vážnou plíení choro-

bu si uženou Máte-l- i takové po 'inuzdýl a napříč a tož beli napříč vo

tři vrstvy delší — Chyba je to dobné zaměstnání můžete přece
avaž v třetím stávku (článku) po zdraví si zabezpečili a svoje pliee

vídá ale my to vyženeme Vzál ochránili užívaje Severů v Balsárn
kaháuek (květináč) n blino" a sa pro plíce Horník v Ncwdale Ma
dil do něho devět vovsfi u potom nítobu Caiiada pan V Řula psal
z takové maličké sklineěky jak z nedávno: "Pří prácí v dolech a
apatyky nalíval na žičku n dycky

AŽ budofl nikdy moji ženou

mou zbožněnou mou zasnoubenou

zahrada nám se luzná zjeví

pliijíeí jasem znící zjévy

Zazvoní vstříc nám kvétné sady

opijí vůní vinohrady
a kouzlo růží svluřců roje '

eelovut budou vlasy tvoje

Půjdeme tiii zadumáni

hedvábných uilin slunnou plání

půjdeme zvolna pěšinami

alejí starou tiAi sami

] la luze k nám se snivé schýlí

zaboří stříbrem narcis bílý

a lípy inéíné- - bílý sletí

květ nu hlavy nám listů spletí

Obleku tebe v blankyt kvétů

z chrp pomněnek ti vínek spletu
v kapradí svěží tělo vložím

a zjasním svět tvýíii zjevem božím

1'Ůjdeme tiši zadumáni

hedvábných mlžin slunnou plání
v zahradu zářnou vejdem v íefe

až láska otevře nám dvéře

ozdéjí v kamenných lomech ulo
olovic dál tatínkovi vypit a vo- - vil jsem si vážné nastuzení z ně- - w Al"" i

statek vylil na ty vovse Kslí ty iož se vyvinul velmi obtížný ka- -
d?&&fc!íJ!£ tohoto mřata a okolí VaSl oddaní Hrbnrldrrle Klelavose do tédna všecky porostó že Nic mně nepomohlo až jsemH

kterí z natích předních druhu:bude nádčja l'otorn jím ešče
itmír Kye 1 iiiUon $ 3M0zkusil Severňv Balsám pro plíce

který úplně vyléčil dlouho trvají
stříhal nehty ale co a tém dělal yiimfr Kye 3 altony VSOmnmm i

y z jumír jxyc o gaiiona iooucí plíení chorobu" Ochraňte avo- -
už nevím Dál nám takový tra-

viny aby si to tatínek vařeli a (iallon vína zdarma a kaZdou íallon objednávkou
je zdraví HINKD Cena 25c a
óOc Ve všech lékárnách aneb u)ili a potom sádlo že pré z moř

ské panny aby s s térn mastili W V Severa Co Cedar Jlapids
Dojeďa dom zdálo se nám ja Pro stůl r--~owa

koby to belo lepší UŽ aji stali

aji neco snědli ale to jim belo tu KRAJANÉ POZOR!

Bohaté rolnické pozemky veze pomalu Čert tady donese ku- -
Ti kdož dovedou octniti výborný itoloí nápoj

vých Kansasu v okresích Mariouřenčárku tó chromó — však už
oblíbí ú zajisté na£c "GOLfi TOP" lahvové pivoiutlcr Dickinaon a McPhersonje taky nebožka "Hale stréčko

LÉKAŘI mám na prodej krásné zařízenéroc si nepošlete pro doktora lc- - MJest lehké perlící ee a řízné u jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlep&ího chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla íkodlivá neb nezdravá Není to laciné

farmy í pozemky nevzdělané vju nejedete k něirmlf V Jabloňo- -
Obrázky z Moravy cené od $30 do $55 akr Komavících je toze rozumné doktor

jest královnou vých Kanaasušvagrová tam bela u něho s chlap-
cem — jak jjftlc se jenom menu- -

pivo v nižádném úmyslu alt jest to jedno z nejlepSích
a ti kteříž je jednou okusili stalí se řádnými našimipšenice ovca Ječmen žito voj-těSk- a

a veškeré traviny vše vy-

dává bohatou Žeň Mírné podne
je T Kaor nebo Mahr — tak ně- -

zákazníkyak" Tatínek uslyša to nedali a Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto~
bí dostatek dešté poloha mírně

vých neb palmových Objednejte si u svého ober jd
nedali ínáč že voni se tam pu-

stí jó Ale maminka nedaly be- - vlnitá hluboká černé ornice Vel
nika aneb telefonům —Tel Omaha 154a So Omaha 8

ká česká osada je již zde Pišteo už hrodnato a zem zmrzlá Tož
si hned o podrobnosti nasem ho dovezl dom JETTEB BREWIKO CO raří a látali iňoní píro

SOUTH OMHA NKH
V J BOSH

5m6 Marion Kansas
— No tak co je vám tatínku!
ptá se stópňa do seknice ten

Real Estate and Loana
doktor — No mine doktor mám

lete Bíofs liewiig Cd
tihotu na prsách a v krku dvby
mi dali vod teho — No nic nápi-

sem neco ale musíte ležet — Tož

ryehtyk nechál nám recenis a

Padoucnice
(FiU Kpllťnxj)

"Mnhu nfíxnínř nfH lt1iim mnul

vzál vod nás pětku a jél To be- -

o v sobotu v neděla šli lidi do

Borové do kostela a tož nám to
kdosi donesl z apatyky na ten re

cem dokázali že Ur Grant mno úpí nd
rylóCJI i padoucnice — Btn llzanolKt-ti- l

mi N Klmbal Ave Chicago 111 '

Lid náň nemá důvěry v lékaře
Studované Báby a samoukové

jakož i zažehnávaci docházejí spí-

še víry Pro doktora He posýlá
až když je smrt na jazyku a po-

tom mé pomoci rychle "Sakra

dyž už ho zavolám" myslí si náá

člověk "má se jak se patří vyna-snážet- "

Jsou lidé kteří se chlubí že

jakživi lékaře nepotřebovali ač

třeba stonali Slyšel jsem sám

na vlastní uSi rozumy človéka

který se považoval za chytřej&í-h- o

než driuí: "Kdo si zavolá do-

ktora musí tomu rozumét co a

jak Co von káže nejest a ne-

pit to jest a pit a co von poróčí
to nedělat Sakra jak živ jsem
doktora neměl a taky ať mi k ba-

ráku nechodí Co von! Jenom

jemu se dát pod ruku! Napřed
dá prážky pro zeslabení krvi po-lo- ží

a potom lež jak dlňho von

bude chcet! Naši nebožčík tatí-

nek pámbu jim tam vodpusř ta-

ky tak pošli Vázali jsme na vod-měřc- e

turkynisko Sak to belo ten

rok když běl Mička zvolené pud-mistre- m

a voni povidajó dyž sme

bel i hotovi Stakra to bych se

napil vína! — no ale nebelo ho

Ponďa dom donesl jsem jim hr-nýé-

sak ntbél vřtfil než židlí-kov- é

voni to vypili ale už vědě-

li že je zle A belo zle a zle

Hned večír jich museli maminka

cepis IJely to prásky taková
malá šleatůlečka a koštovalo to

Jedna lábev na zkoufiku zdarma
Udclte vfk nořlete itcmnllk a nílte

TV?jMtiirAí plvovm1 v Otiirixo
xz:zS3rGiT sovslas 110

M icil8pžl im sonďkově 1 lakové la cel lůí

GEORGI & YITÁK
'dllveLouU VltAk)

Pi§tu si o cccdíKf m zdarma 4663 Gross Ar cor 47 and Asniand Ar CMcaio

Prodáváme veškeré litulcbuí nástroje za tovární cenu

fchkv Hreňké dvacet préenrů Ale nechť

Dr F E GRANTby to belo koštovalo aji víc je
nom dyby jim to belo bcvalo plat Z Ridge Blde Kansas City Mo
ný Využívám icden novídaió
tatínek: — Ale to mi levko dé

Bezplatné ?ylÉčeníme esce jeden — Nechcél sem ale
dál sem Ale voni měli užívat rá-

no jeden a večír jeden Potom

Jame výhradní vyrabitcle vyhláRcnych "Pearl Queen"
Conccrtin a máme též pravé řoké harmoniky nejlep&í ja-

kosti — —Jediní záatupcové pro Ameriku alavnjch a avřto-inániýc-h

dechových náatrojů vyrábíných V F červením
a Synem pro které jou odporuCené na vSech avřtovch
koiiccrvatořích: v Pruže Paříži Llpnku Iiruaaclu a jinde
NáS obrovský tovární sklad přívoz a vývoz hudebních ná-atro- jft

io ctú Americe dokazuje nejlépe povéat uaíeho ob-

chodu a důvěru kterou chováme u ct obecentva (9m6

sem ty prášky dál na rošt a fiíl

sem ven krmit dobytek Vsek- -

proslaDcniDže

Elektrický pár
zdarma

Njallnéjél lktrl
tkl pia na evét
Z tlm rti"-- l tn hf

rliom amaiovll nl

mei zvostali sami Za nějako
I ilhpůlhodiny dondu do seknice a ta

Nakladatel čeMkých hudebnin Správky váeeh nástrojů se vyřizujítínek křičijú na Ježišmarja: Déte
mi vody lebo zhořím Tož sme

jim dali mlíka ale nic platný šli ár orMtlI rtu

Bllt k tli'

PO

POŠTĚ
ZDARMApro Novotnó ale konee a konec 50000 KNIZEK

mimy Ztiiotim
IlIBkollf 'UtriHJ-l- l

Do pul noee jich to utrhalo lieli
nebožtík

Tož voni dávají} takové jed
i i it ilrm lw ýlnh TAJNÉ NEMOCE MUŽŮJvl til tlfl Bhltlk ml Mjlrhl!4 Drn

míui lidom Co by to jinýho be
tli

SuímIUJU ItJni k J'iř i rticp á j l lr tu

Kf ri lu li litotnf altu tillu 11 ml

inuft tul nliiiil a liril U tf
rtI lUillil II ) M!t4iM0U "flfl trpíl II

na k imiMifral iU lrti aminu

ktlaiil U:N i!art Mul Uktltia '!

mastit ale zdrobila jich zima a

ráno už nestávali Tož pro No-votn- ó

(babku) a voua přinďa do

tlvfH povídá: A det Vrt ate trě-ék- o

pacholek hale ta baba ván

laiřkla ~-- Vona mluvila po bor

kvanky — Hodo u dobře I Na-inatt-
!s

jich a rout jtoinlumUU
nad nénia a Jda Na druhá deň

nrbela lepií ak dň vod dňa

horil ťřiily k nám kmotřenka

á IUúowů a povidajAj Kraneku

lapříhoi ík koni nemají eo dk
lat a jfrtf iU šaratio Tam j
iium rozumni Clovík a vwu mua

hdom pomáhá Vol iU nijaká
Irrkalka taky tak unala lávali

i 0iiilt ik4kklit 4i tm lu l
vvV tr AvVkiíeltkil "("ll )frlkWI k f jr x „

Mn l U kirik i a lil
) l M i4U aBsiaa %im tul

loí Potom má člověk vokřít dyl
má doktora! Ten pomáhá ale so-ťť- -

do kapce Jenom se podivá a

ui xmw jeditoíku aji dvě Včil

někoho iiščipnu hlfťha tt ui hlll
k doktorovi Nši taří nr[Ktřt
bvli doktorů a heli iul nei my
Včil povídi ten má mVhoty a

ten t4 lunioch IndA bčvaly
notu piuy V iiekerým domč

Uli tři ityři mtuvKMit Nihuril
lávala ti iltuniea
Wd tehi pomáhala jfdna ienV4

okk dkt?k tuk ktN4 aiiil kri t'it
% u fcUkf i i't- -

t iai tat 1W4 t ir m t i 4U l n-i- k t
I 4af lu l

VrJ iJarw I Mni IiihIU v4 9t it &II Vaniťll 4 lUtl 4ě tU dpaMa

DR JOS LISTER 1 CO
4C inrbom 8t U A 7 CHICAGO ILL U 8 A

JI lirl M HUIIV ftl
IIKrJar M Stm WrMlIj


