
$tfW 1

i

il I I jilii!'"rtUl Dub' íl I Mti"t 1oi í: ii j

U h e ♦ i i id-'ti- pi )! i ! ( V i

Nlrř lil M 1 ) i i t k i A ti' i I í ! i

M-
-

A
I I j jl d "

iku indiu! líllky lleibt! Mr I k!
1 rt ? r J ji ♦ Snuř liV il l bii'rk

'lyitinl llbi ii'lď (ii lni
pttncH i ri I JmIi h t " tl t

OfuuHy v mu ku
! KniflínU
i

llej ibv bnikil llsl ktnbtu Itt
rb)tě eiiib' m evlern v I

h Hulej HA ťl Mlíkl 'ly H'b
t tdivtlkn lndí puk lil IMwif

tv 1b ii% lrt--
y ilrii lo ) Viiil l

t 1 řdplc 1 n

1 t I ď I
$ loxllll O"

tu Vu byl!

CokoUluvý nnli1mg

llí i v mí' o jiiieu M"i hil'
kulbk euklil pul k'(Wlie(t Itní

'díl pt ib'j jeitlll Vyc il vIV'1

'iy éVliív jilui mlé-

ka jedl II tt til ilMlé kiillíkll

lit u- i tu i l i' "

ll li' " d j" 1'ln liO
t ti li" l li f I M š

iiy (1m V il l il I : I I

i' I tm ' i1- ie ii-- lt
H runo I de p ik lni i p

! ít loutti tx:i h ip

MiU p nl a I 'V ti
1 ' I 1'' '

(H tftil (lioiH do H S !'( 4 p '"i

tdl tlil til'U k li ř c I '

Hidrt í jk l'J i " i On h v 1 i i

'„id! 4wii: m r

i kmiíuj i]"Iiii imu-- I li t ' ih

diiti iiit R Ji lci uni H 1
I Vm

JVť
kdyí se lu Ktso pnčtip ftlt1 ni Oil I0Vr i— 1 ív 1

1 Vím JI ll ti lii-- - 3 knut tnk jit S" liil

il nemiluje 'ťlí(A loj Idě I li 11' li'i'iii tu inu jí 1 iiilu mu lu-uk- tt trhofll'Ul hukli pililim tlili plni vi lt uď iui 11

liirtiplinl íiiiu(i' tninviit 11 du

ii Vtif l"i
inu vylioifi u nu 11 i: ky i I t 'iďm "pnd!e pliu" liinu i

kluky lie

!n "I 111

i v mm kily mi pi liťtž i :i i j- iyl:'dd
idoe luk nli Viíií ipoli limit 10' il lillo tl t

jnř ď 1"i! krupíit 1Mh
liti! éitstu l se lirttdi bily btieb

Ulllee! putmU Vlllř tbt lilliku !t Iteb

]l řlutttky puille tnlm juk nuitih i

'jest polévky ib j k 1 0HI 11 Umísí k

jliuíslrt llnelitl kvéhl lluilill rá

rvniu lim bil sbťlké Mttelatty du

i
1 ll Iv II lilll pnllll jll'l

pnula lici vid!
puMlúdul kdyí ďmiii Nl lni'

dý pád Idedli- udiili -- ioitt-1

illMil'IHsli
( 4 "4

11HZ HODIN

M Pojielkovti

Vrčrr tcpiv
Iv! ti I !( i ji i ii t i (

li ii iti i( a )ťi!n irt i'

i i i i dut i 1 n liim
i lll lit I :A t -

IHV II M jrtKil XI" ('lil' !

f loni lim t op
I l Í Vlit Í M llH" 1 (itUfUlIll

i p mív I i' tu i

h 11 liiHl'K i h Inii

dl'' til - MV'Hi!iin t

il jiife t lil kul llí (!
In

i lti iimIiiiiiIh tlMulctn
hiK w In in ''in i In

II 1 l II l 'll i lUlIlt lil

K Iií'i líni !:"' ?]i!i !!i

'HH t l i tlil llIlIM

IH r Hi r li' ll I nll

minuli' jUiiii i lunu tf
i m ii ýí ii! il nili v

li mílo' Mínili 'i v li iliilo

'
l il 'lil l' ll tl' lllll I II' I

lti'i ít t iiiilil fini 'illi IH

l " t H 'lll llll lili 'llll i

l iilni iiiliill iiiim iO-ii- i

i i l' jii imiii linul ulil) lun

li 'il tu li) lrll IhIi

U i ui lir 'ií 1'111'llinilHin

mi'v mi nt i M lí

(i lili i ll li t( li jrjirll lt liliím

lilii' 'lllll litltllll lllrillilll JI II II í

4 4

PEVNÁ VOLE
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tued lifitdliiiii iifiiViii

ky " A kdi'iy b In 'i teiiknit n

I in by li fi- ku I in li tu- o

slulo juk byli " v y iulio'1 ni " Ni-

nu plul hodiny mi-- ?lif imíí

Tiilu 'pul juk o ou ihIi má

lUU jílku lijíc II kbe i jílku illll

A jik miiiiu bvi ni poť-l- s o

le řeiiý um juitá 'iie i

pluV í ohlohu

"Tátu pru Kri-- ti Ir cíše

ndlejwij! hulieill!"

A lála juko jelen vyskoeil

"dlejvaji "nu iMiiiidc" ťi j"
vsi hodni a 011 tu - nu Krío
Milce a má by t ti linu "mi Uhru

ilč"! len ty "hadry " mi selu-hodi- l

- - k iu chleba du kapsy u

bct solisla teplého úpikeni "ke
'

I horu" Kluci al raelilili ! jen

uhy mu neduli lam výpověď!

Mámu doma klukům zul iin ztí
nulluitklii " k siiiduiii" ale klu-

ci - pronárod boží - jen o to

ol řcse a Zllse ilMiilli

Vinieký pokud jeho "diiš

tiosl " stačila přihnul se " nu

Ohradil" všecek říčný u ruvnnii

do lopírny
" I kolikejiiic si Vinieký

Snad nejdete na iméiií 'hÍcIiI 11
'
'í "

Vinieký také kmikal - nebyle

jiílé jednu — tu "udlejvidi" v

pól noci ne v šest hodin ráno —

dueela ziipuiniu
l že také v pftl 110

ei toliž každých šest lindin

vesnii-ki- t lutiilku : líi sluti v

ř i rliidupy 11 d a luirui-k-

ever sklání se k údoh ť"

ky lilitvky nu jdi k putukti
k- -

níprtiskétini du Tiiuíné ptes li"

je hodinu mviii-- ťdik pn hřehe

on do Královu llvmii Tu je Kři

zut ku liurúrkn 11 let oi tivó

dřluík Vineeký Šest klukit 11

jedna sediiiěkii - hned vetiéi ho

do ní přijde K Iniráěku přílepe

ný clilívek nu Inu ve hřeliu 11

Iivmi jámu -- - sklípek nu hrundut-r-

11 už je tu vAcelm - ji-i- je

itě kupu otýpek u riišli k pali-

vu

Vineeký déii "nu Ohraď'" v

Králové I tvore v luitmli má še

dcsiit krejeatii deniió není

rovna luk velký praeniin
-- - za

plul' 1'án Hrdi že lni tmu v té pni
id iniijí - - kdu puk má kde rád

"dušného" !

Vineeký' je piikiiji'll koll

mají les dá palivu z králů dvor-

ského má už kotili roku spaelilo-vrtno-

llehu nu lirniuhory - - to o

patří ženu len ti kluci pro
národ hoí! - uhy se nich

zhlánil ! ŠcM klllkii snsl dl iěli 11

Aest vdiií i'''iié hliidovy dl m

kte In riřkluktej 11 pnléxktl lim

CHV III Tlilo pučkll Se Hlftře V

pusttiřdeli pití V Šíilkáell Itil UiNlu

krupiivky jenům Je unisí býli ííd
ká tiestnt sc t t mimho ktupi"
du ní řUMu il

Poutní brnmbotová polťvka
Olniipej liěknlik hriinibut U m

pul a uvař Sceď z nich vmlu du

čistého hrnku piidej k branibu

nim kus tniisbi dvé lžičky nmuky
11 1'uziuíehej In dnliře pt ilej k tu

mil scezeiioil t hniuihni'i! vmlu

přilej ještě lulik VihIv en liy ji
nu pulév ku putřeht bylo pi idej
soli trochu majoránky 11 ždibec

pepře Tiltis uici líni V rendlí
čku na másle pelržel ruzkrújeituii
1111 drublio celer mrkev kupiislu
pér Přilej pak trucku vody pru
ceď In dn bninilinnivé polévky
iicch ji ještě pul liniliny vatit a

přeceď ji puk do mísy

ZPRÁVY Z LYNCH NEBR

Opět jeden podnik který nul n
Jištřnou velico slibnou

a nalézá eo v

rukou ČOHkých

Ctěná rediikeo "Dciuiíbn 11 o

Pokroku" laskaví! uve-řcjnét- e

několik lllíshHllljíeíeli
! Dovoluji si toliž se čtenáři

luliolo časopisu sdělili Že jsem

právě v minulých diieelt zakoupil
na jednom kuluj města Lyndi
Nebi' pět akru pozemku tm kte
réin nalézají se dvé siuJně z

nichž každá jesl přes (KMI stop biu
huká a chrlí MfHMl khIIuiiú vody
za minul 11 a sice v proudech dn

výše L'0 stup Vodu má teplot u
HI) Klupiííi 11 dle lířeihtího rozboru
i! iluhrozdálií Z luiienln olihiibllji
síru a železo a jen! téže jakosti ja-

ko minerální vodu v Hol Sprins
So Dak l'n vicl jsem společen-
ství se zdejším prominent ním ob

(budníkem krajanem los Hyfiu

vým v zájmu zbudování suiiiť
lurla

Pru lékařské účely pozemek od

liadiijc se v eenř i)líl)()l M ) Se hlav-hni- l

Huiiuloría hliile hezml k linliní

npiiculo a ačkoli bude (o podnik
soukromý lze s určitostí očekáva-
li že se mu pru zučálek dostanu
i

podpory od Nlfilu

Však i tnésfi) Lyneli se v těchto
cínech rozhodlo postavili zde

nrniuciijci a sice núsled-ken- i

toho že v celém okolí' do
vzdálenosti 100 uij není klomb
né nemocnice pří léto příležilo- -

"udlejVIljl
Kehl si na uhlí

llýt lu kluci li

ale nespal

by jich znovu

skli ibukiinř poib l Hltíi bi j C

jilu na dmi 11 mu In páfe the

hudiity Outúikrt e díla tuliu

Dej dn btlikit jeden H pftl kiillikli

Mdy ďl llí jcdllll piičkoMll lži

i i inúsbt jeden kiiílik enkrn pul

dl libého ( tvet eckn cukolády nz

mfehej M' studené vndé dvě pn

lck"é ld e teiiinturi h uniíí

ckil svat U dej dn lil tliiehit Ml

llllie

Kávový 1)01 1

Hej du nilsky pul kiilliku mi

sta 11 jecii bull ik cukru a dobři-

lo Utři přidej pul knllikil silné

černé kávy a jeden 11 Iři ětvrlé

kullíkii iiuniky se ilvěniu iniilými

1Íckauii Ihukiiiií iuuiler) a

ušlehané bílky ze tfeelt v 11

jee 11 jcibm kuťlík jader Z vlas

skýelt nřeeliú U11 knusky rnMi kil

né Piiinnž turínu ináslcin b'j dn

ní testu 11 peč v iniriié Irniibé

nu (hirt I"tři iťil knťlíku

máslu a se zpění se dvěmi! ku-llík-

mletého cukni 11 dvě lžíce

hudné silné eorité studené kávy

Když dorl diihře vychludiie iiutii

jej foli pulevull

SnČliovó kuličky — Snowballs

S nbyěejnéliu durlu zvauélui

(Spunu cukej vy krájej kiibilé

kousky umné každý du vařené

polevy (builcil friiKlHiiix) obul v

ustruiihnnéin kokosovém ořechu

lest to vzhledné a dobré

Kapr smažený

Oškrub kupní rozsekej 1111 ku-

sy přeinej a nasol ho ti necit lni

asi piil hodiny v sn'i b žet potom

každý kus vytři čistým sutém

ho nejdříve v uioiiee puk ve

vejci u konečně ve strouhané "

Ililíěee U neeli m v linrkéni imisi'

du červenu usinnžil Tnkln při

pravenou rybu můžeš put řehuvnt

nu zelí něhu na rozličné zeleniny

anebo k 11 í( miižeš dál du nádoby

siuefiiiiový křen uchu hufěiei nuc

ho tnké hlávkový siilál Tiikiu

se smaží také štiku okoun a

jiné ryby
PcCcníí lupico (Black Baus)

eo surdclcml

Ze li sardelí 11 ze Pí v i t libry
inú-sli-

l

udělej sardclnvé liilíslu Ha ěež

jím uviiilř natři oškrulninnil

a iiiiKulciiuii lupiči vlož ji

na pekáé éeťslvýiu máslem hnilm"'

vyiiuinuý a ucelí ji z prudká pé-

ci při ěciuž ji však initsíš stáli'

potíral sardelovýiii iiuísleui a puď

lévat po lžičkách vínem potom

dej rybu nu in!sil podlej ji šťá

vím posyp iiřiiiuižeiiuit st ruithaiiou

žcniličkoil a oblož jí ei! mílovými

kubíčky

Treska (Codfhsli) nu holandiiký

způsob

Vezmi prostřední kus tresky m

krájej něho kfiží dej ho na ren-

dlík usni hu a necli ho tuk hudi-ni- i

ležel pak mní Hulej jedeiť piul

vody a necit hu pfil liudiuy varii

mezi tím dej 1111 rendlík kus má

sla popraš lni frnchu uiuiikuii

přidej k touni šťávu z jednoho eí

troiiu a dvé lžíce smelany 11 sliď'

tím míchej pak vyndej tresku n

mísu posyp ji strouhanou ('lid-

ickou a petrželí polej jí loti oiná

ledny ruce I 011111 ncpliirNiiiii
'

t

IVllM' vlili-- l lt ihnll (IliM HIH

llfiti tirťnviijl
t #

Niiš inuiii hIiim nml p"M

iluši' i V'Miiíru

WlSi' lil lllllí HhuImIiisI plil lij'

t ('Iriii líni I) rlmni pi it 1I1 nu

liti

NiiA ťiilllil ji' Miillinf niidiili ln

léliknvýrll V nírli uinMiiHi!''

Immi itoiliiNliilky iiiielin iImii'MiÍIiii

llll'!(pi'll[ UlilIlMitlMU lll'vpllll'1'

vunýin piiii'iiiim'ni inliidi
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F V„ iiiniihit Nrlir - Viicitií

pnriiiliitrlkd "í'iiski' lllilky"!
('In ritilu (lupiny v ImuPi

listí5 ll vliišlť' iliipisy ml ojínit

linu' lljíiniijí ti I j'1 tu již í"li'j

siidt ciitiiprt niu liii c ziiumrí 'lul

i práv m' ilnvídáini1 Crrliítni s

(losi í diiliíi' VŠ'' ilill í ji ti idiv if

il"'ji UŽ 'íi' hýlu llkiiliriuui llidin''

třiil Nriiicflin lícní co vrrili Tl

ne lutdnii clttíl use nu IVmÍcIi mstí

ti Zit In že nc kitrtu idirátilii 11 ťnAi

nud nimi zviliVili 1'roln i krajů-tu- '

zdn tisiizciií ktci í pniiiáliidi nd

zuiVitkit války Inidnii ilnajistu

piiiiiúliulí pcnri krujiinfiin v

(lukml oni m tiiui iiiili'iiií

V tmu pnsliivcní h nusi poiiuici

pul řidiiljí Vrrtl o když kiižd

nás jmi dnsli inulmi loislliuil

mini tu diiujUlii nciiHkiiilí

ulc limi jim In liudm pninfii'

tíidiíi i liiimlii' pícd liliidiuii

Až lnuli' tu zrnin' ("cukú

zase zvclcliiuia ďž i my zdn z ni

lunlmn' míli rudu! A kdy ž mí

zde prislrlinviilio' luiduii liiuc lili

okovat i itiicli si nás nepřáli ln

luideiiu' 1

my mít i doinuv hv u )

In' tni lunu kc Inidnnie innei vždy

nuvríitilí Co ne innc týřV piijť-lí- t

jnein Helii en lnuli' dévi'i ni

iireee muiiului na rodnou vlusť zu

1'iillieuniili A lakuell je nás

In uši liiimliu eo lukto Miiýálíiiť'

1'l'ozatílit dopis knilěíin 11 jcsťi
liUile liveíťjlién dnvolíni si opět

něVo jiapMil Si' hrdceiiýiu po

dravém 1111 pí pnřinlaťdkii 11 í''

cliliy ěteniiřc lolioto liMu

Cleiiá přítelkyni'' dupís váš d i

stulí "Renské Hlídky" mileiádu

zařazuji 11 vřřln že nejen ji
iiiihc drulidy pilné dupl

'nvatelky a ětenářky víitiee lni-dm-
i

iIiiImiiií dopisy nd vá:i doJiji
eta poléSciiy Tuto slul' zavedli

jsme v ěiiHopise nuáem ji ti a liluv-z-

tím úéelein # y éeské itiA-žen-

mely zvláMlé pí ílunluéliii mí

ní 11 kde liy liinlly příleilhlné mi

hledy svá promlAeli im AI 'n I své

vy iiiěiiovnli zkiihctié Imspiidy in'"

Ulétlé zkušené puiiém nt i ll tiuvi ne

lunt též H" Irnidiit vyyniviiváiiiiu
ilujiiifl i vylclú 11 tiíivštěv piiliíivďí

11 (iliveHidílí )n lidioťi éísla mi

lito váí dopis lieliyl žádný přispi'

Vele zndáii iiietiiéiié In mil ne--

nikterak překvapoval tmelin zu

utruHovat nelinť v příslím éM"

nifiž" um' vát' liýtí niiln'iižeo1

1'roto jut v dopisováni pokniruj
te Zu což liudn vám vdéémi'

1'ořiulillht

OTÁZKY V 'ŽENSKÉ! HLÍDCE'

ÍVťl lllíš j"st 'Mlllli práce suiná

starost utrpení ii sřniiliini

(n lillrho niliiilí ji-i- l ililkll hIi'

i(i'lílill jiik 1'ntiii'i luk Ii7 i T' i '

li it vyelinviitcli luiiildi ku l'flllVťi

]iivililiusli'ii1 rluvrkil jicli ji"!

slunná íiitln A řini víťi' m' l'uvi

lltlji' Živni tílll VÍíM' lllilll lltisló- -

vá 'priicť sliiniHií a oiIjmi vřd in

h ve vňi-e- (ilinrccli ii iMovřl

illuilý Nvýrli ioviimnxlí v ivnl"'

lilťilí VŽily lili' sil HTVi'll Zlllln-t- l II

rinitl úldilfint je nu 111"''! hvly vť

áicnr iiiirlii) jn siíin nu m' vnl !

Ai kuliv h jiťíieí ciistii vrlii'1'i yíi

viiiniii jil siiijiiiii ií'í

knf'1 n iii'ií'lii'iiiiiiihl i ''imisIii in

KoliťiiVch yi'vilnf liiliui iniilv

lili" llřcl'1' ll'líl'l' (MIH lllllžf tl Vl'

ilnllll tnlm ji'll ji Knllill pln i'
liru vŇfliu liilslvn ntln i li''li ii

klmlli v i'1'hlu iřclwikv "ii"-knli-

H Ui 11 !!
Ku ii'iii'í ihíriii' a ÚKirhin' jfMii

lřcliu irvin'' viili' u vyirvulnsit

til liilhí liýli V ilílkll (id l'llli'liu

inlúilí ii'si(iiinu li'ii tnkií vý

clinVM lllllll ZIln7H'(M Hllltllň 11

Uiiv Jii U" liti jínil IIHHI

]ii'i(lní liiijnvnii'1 ni řcskiislnvcn

hknu Hiiunisliiliiusl !

Ncskniiulit slávu 11 (Vht lnuli

jim ml ci'i'liii núruilu imiiii'iihii v

ilúi'i inži'liiiuiiini !

Není Mimi v Arjicríi'P rlnvŤki

klrrý víru vjkiuiíil pnící' projui-řtařn- l

mezi uiiicrii-kii- i liilcm lif
li ZHHttlpCiJi ItuSÍ ( '('NkniInVTIlhki'

rciiililiky puii Kiircl I tc i SI

(lllji NO ZlíjlIlCIII 0(1 MlllirllU 'M'H I

kil llMVollIlnVHfí llki'1' iThkrllII lili- -

I'(kIii řiiiiioh) iiiiiii 1'i'i'K'tirn inivi

krajany il itnvi iiuiciicknii vmcj
ImihIÍ zvIiÍhI' rfisuliiinil jllin U

jímá Sirnkí' 1 m lt 11 vniků i'Iiiit iln

VŇncli olmcfi t Kinřrfi v Snihlill

iiiiicríťkrin Mim v(y ajíiuuli

jllin lllf íllllMlht jcllll rxldíiiiil ku

M již mtlával j' ln iiiínr il

litiilniiniofilí jilm príkladm'' la

hlciicclví jclni Miulia iicÍhIiií

priiN[i'li hvúiiiii njiííMciiiuiiii nú

nulu a jrdo vy Irviilnsl v prnpu

Kaini práci a pnviiiNciií i'i"tki' b

ny ni úrovni AmcrÍMiiick

I'hII IVrUllT "Vlijí McIlOpIKihtí tl

iicúfiaviion (ri'í Kkiil ní háklmi

inihf v'lřlaiivcli a (inlillckýcli krti

liíi aini'iíi'k)i'li 11 1I0 iuii'iu' tuíiy
1 flincrický veřejný (Uk Nf víul

hlílýiil liravziJtiuiiiýui llui('iiíiii

lot ttiroillií 1iilu'li jiiko In linioví

iimii pÍTiií''í rá'li i'íuí AI iku

Ichioii JiimcH l"iifáiu( ii'iko

atucrícký lí'l i{in6 iVrtflcroťu nu

lili II pliící llCI llf 11 lllllll' IIImIciI'1

Valí jilio Mpf'íniii' ncly NVcM

na Miniii piicc prtcr a ji- -

ksl' práfc v k'l''iM ji'iliinllívVii

iijlioru iiaíí fiMiiioii Vývoj

nií jo niřcři poijlc pnícii vykoná

lié a Indií t rliOlí 1I0 ní pokud

lirliuiju ilfklwlni' 'Jol oiuíiii

4 4 4

$ÍÍLH4 ř" lí' li'lí A milkuj"

líni Ido iui luiuďí K vřifcoi'ulí i

ilovH' pruiout ) pou' ji ('('
uU #! ! !"' "ylo d

slí bylo zároveií jednohlasné iisti
noveno abych by požádán bych
převzal vrchní vedení nemocnice
íádusti vyliuťél a ualiízeiiv'

uiihrubuli !

Mruhý den hy lu hůř - slyšel

" uuiŇiuii '' myslil žr tu ''pi-lka-

ml IVuhy a onu lu byla "seslku"
ku Praze znteskal

Třetí den radéj' v lupinu' zu

stal pres nuc A mámil dnina az

ruka bolela a kluci - jaknhy nic

uecíl ili - 11 je tedy radéj
'
ne

elialu

Vinieký si pusléŽuVIll "nu lu

ránu" jež ho pul kala - misii'

mu poiitnlil ať si vezme lady od

kii'álo dvnťikého žida hodiny --

budík na plátky pél šestákii

lýdiié - za čly ry zlalky 11111 ho

žid dá

'íuieký děkoval liuhu za luhle

Klím ic a židovi za lo 'dobrodiní'
A "dobrodiní" bodejť žc při
šestá kil týdné pu umu neděl 11

budík stoji jinde tli zlulé pude

sál !

Vineeký přinesl budík douiu f

posvátnou lénuT uctivostí I 'nut

vil jej na polici a v řeči nejvýš
vážné - již dotvrdil několika po-

hlavky - kluk íim vykládal co a

jak - - en mají 11 en nelitují

Kluci pobožné poslouchali

Dnillý den zas uuvá svízel juk
budík nuláhiinul 7 On lála

tmi sedicuuil ziunuleiliill l'll

koti Icšlé by lu ruciniudiíil

uchu Mrhal Pán linii iiedu

pullšléj! Tu ly jejich staré lni

diny - takhle c lu pěkné vzal"

přec to hy lo v rukou cílil

ale nii takový líroubcček

"Vendo pojď seiii kluku

tiedáritá beztoho nejí k nice

mu budeš natahovat hodiny

máš k tomu jinší prsty nežli já!'
Kluk koukal nad

vyziuimemíuíut jako vyjevený a

v očích hnilríckíi náhle vyspěl v

iléco prcduležitého
Nánlcdovíd výklad jak budil

naliíliuoiit takhle k Podčápldiu
loeíť hoilíoy žid povídal -

ke Koiii-priisiíu- budík ten aby

raději nečinil j"it ty hodiny
A jak lo trhne je dot - aby

dal kluk pnor jak budík klu'(

zkaí --- utrhne mu hlavu

Kluk vykonával úkol víij k iliu'

oleové ipokujeiioíití a to jen vzdy

eky pu velkých obi aduoítecb V

j' h( přílotiiuo i cie dovolil

si V( tubt později také na svíij
vrub potají natáhnout budík A

K'ii íiiíiiíen potom lebiis v pul

noci spm-ii-
l na plné kolo

"Ty Linku hrnuií in

iitůí ItodsíHiiui in ď-bi- l '" a

'ýpr i í lio ffitt!il -

"Kbleí ItflAktlÚ jiCIjl

dO wknu'" ?!U'it o- -

dvtiiuiel iiejnilnilHÍinii etyi i Tni

Viiieekélui st i Idu krutá pnlim'
mu : kluci " ruslopásiii" vlekuli

se iiiánia hýlu v llerouiié na-

koupil "živohylí" celá hcilni

ee jim ticslaéilii už nu hIíiI vy

lezli A slíd - chudák slniá

už byl V nohách "nejistý " luh'

puk tuková cd Tu lli 11 1111 iiéj!
iiolul povolila -- - slíd hc kácel

kluk he chytne I4 t í i iiezdár

nik nezdárná ! - hodiny hác e

zdi 11 zrovna pud stul a kluci i se

slolciu mt né I 1'aiieéku - ty vy

padaly ! ( 'iíeruík Inidku nu triu1'

htitró lu hy lo už luky a ďmieli

tiívé - kaluž hy kc délu! lim

-- - už měly j n jednu ale ta

dohře ukiiovaln 'iueeký jí r'
utiiel — 1111 tři kusy 11 kolečku

zrovna luk!
A led' la rána bez hodin !

Kluci nváeiii ihned ikrotli 11 a

lezli! Když se Vlnecká vráťibi

zímlala chvíli jako sloup I'nloci

se jí řeě vrátila Napřed l liikinn

iiuřeala "od ruky" kinu kl1'

réhn trefila 11 Večer Vinceky

puiádiié každému zslánf a de

a tiapoideil kluci miíeiíi
ioeetiě I Viiuluv i který hodin''

srazil ale nic nnplul ! hodí

ny byly a zůstaly nu padrť
!e hodin ! ( 'o si led' pocit

koupil nové kde puk ! Kdo v

en stojí hodiny - kolik zlan K

oiud! A teď v zimé lliifoLu

Vždyť se totva jednou deini"

do wyla najedl !

A bez hodin ?! - juk puk ráno

pfljde tála dn pníc' zaspí Zun

ská jednou dvakrát vyženou

ho - vždyť je teď lidí lnul lid!

jiiílých puk (drátu budou dťbii

ním

A eo táta chudák "dušná"
potom si poéttc? íietoho m jen

pro né„ kluky zhojné takhle

drelj aby vzil tiomnu a ý i s 01

mí po vinící od dvetf ke dniu"
- potom kluci uvidí roupy

přejdou A na lepší pnjmoií

pádn((di vý vodíí a éernýeh vi

hlídek (lo buďnieoďdí luu ol"'

bro matka iialříkalí klukům
ic víak iiup!iit hodiny ptvé

AŽ látil přijde lánu do práce

jak poznají kolik je hodin ibv

nemeiika Kdyby jpoií bylo li-

lo by lo by jim hc pud!'
ibiie hnej if pumí kulil u b"-di-

nU tikble prtude) fly -

Aipoii kdybv bylo j4 ře ibv

hyfo 'Ht 'ii" fďi

ěkou a nes ji na slítl

duzur příjuiul Du lé doliv nežli
bude nemocniční luiduvu ibiholn
větní by I mně dán k vulué li pn
sici zdejší hotel zdiinitu tm jeden
rok 'Au příští hhivuí ošet rovnici-k-

jsem získal paní Tirany diplo-
movanou ošetřovatelku jež de
školu pro ošetřovatelky otevře
Náklad nu nemocnící jef mi fl!0

000 odhadnut
Přísli" pokusím se rňné zprávy

ze zdejšího okolí k olíšlétií zaslal

UHlí:
™

'''' T""1""'

Zlepíilo jthotducb "Po dva ro-

ky s námi žije náš drahý ijéd"
pi p C V Ducckseii Momi-bií- u

'tcvv Okbi "NáJcdkr-i- ka
(an tak obltteluuil že jorte tm
cli du jeb m'í křičeli abycboil

s ním dorozuměli Okusil ví"
Uiom' druhy

'
k 0 bf žádotcíhn

výsledku Co pn několik týdnů
užíval Dr Petra lluboko lm't je
hu se pozonhodiié zc(Šil tak že
iieln-b- nyní mi ueto kréeí"
Pnorobodié léčivé síly Dr Petra
lloboko dlužnu lddili v tom fa

Zodpovídá paní Radovi

Ctémi piuí Waďivú Co liy iin lu

konali a citu v mla dívka lvií

ahy m' iii'ži'i lásku mladíka je

Polévka z kopra na zpútiob jater-nícov-

S několika kusft kapra sláluii

kůži a vyndej kůstky maso odlož

stranou ty odříky pak vlož du

hrnku dej k ním pfil celeru jednu

mrkev jednu petržel por nalej

na li vody osol to a neeb vařil

Mezi fím mirio drobotiueř' usekej

přidej k iiémij asi 1 stroužky roe
třeného éesueku trochu majorán

ky trochu citrónové kury trochu

llucptého hřebíčku trochu zázvo

IU li drobet pepře puk to (Jej d

ěisfho hrnku proceď lia to po-

lévku v které odtízky n" vařily a

nceh to idivtlku vařil iuhW 1o za

praž zahiiédluii jÍMkou 11 oeeh lo

ještě trochu povařit} potom pu

lévku nalej na smaženou žemlíčku

nebo lni eblcbíéck II lies Mt Mul

Coíkovi polévka
I Vrtl' eockij hezky lnědee fo

Hikhfi ji ibj nu ní pefrlové
vody u w l lo j'4 ( livib-oki- j %n

iiť pík polev Lo proceď tnn
ji tj''4''ii júi'") áj 'i i tr

liož niihijeT - 'Au la kanni odpo

véf proid--
' Hlé lvá

Odpovéif Cedoé j" liniím

pesvédnlí Z'l'l lí j' ll" láikíl j'

npl ímiii
'Au kždé okolními) puk

Ji! nutno hy dívka konala vse

liez jakékoliv přetvářky a kdfko

ív touni nkoliiobl) ďvolí poéfo
v(j jej fíku hvmí vlatittiíiní jí

sáhne ou kořen uiítiutu v

ijlliíidí VJfďliy oem ty

HIVI II V oist'ě odnlrilťtllje ji

rychle lk z fioníeaí á'oK'žuje
t(o vmt) jíluu ř'epeuví f v

IH4f(M'k xIk (J'iDv( je
1)r '( f r í''bni'y (i řvoo (o
''0 WuMujfUm lihd ('Uv-tt-

l!li1'-i- - — íVJveřtai-iieji- t

yi'i iimtul mb " np('i'i 1 mu

'' VŽdv pOíOřlIOít je lun luliotl

f%ihí 'iSii Itlhan li


