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Odpovéď DévÉctl Moj" rada lllllllll

borfi trochu krupíee a vař ji s

brambory jcíié ni řtvrt hodinyvím v tomto případ" hy hýla la
OiNtíiv to nalij do níeli trouhu

lo: JhIcIi příčinou fiifzutonrt ni"
metry n utekl jsem do místa Numléka no a dobře je promíchejzi nVHKfin a vojj wtroii loi hy
a teď kopám Jirohv Vždyeky myNa vypracování imjví"" záleží

hylo ncjlép" hi' vzdálili a ii""luiti
ilítu jedno i kd" hy se élovck li"- -

Puk vzal láhev vypil l ní polo-

vinu jfistutek zimtmil mi kosili u

š" puvřilél hlfdaéňiil en se slulo

Příčina talu

líopal pak kut máslu omni v

uiuí'li bíti líž liroznt' A pří l'
pfíléžitoNti tíKlflvilii jtem piíc ver
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iirotal eo by nedílní jak by se ne
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"Kli ty ďábl kopuvý! Vv'íri
chul!" proniklo j! Ivuuii u on s lo

pni on v rukách zakopávaje pustil
si za psem

IVs rychle poskočil k" hradlu! a

zmizel

řulyž roziurzdý nezdarem Ivon

navrátil se k hrobu nohy Vrtáka

již se nezmizly nýbrž tríely jako
zasazení dn zcuií (Ivh pahýly

"Zchludl stařík pomyslil
si Orlík dotýkuje si áehludlýcli

' ''noh

"N'u ii"b"kkv království mul V

bánek na mixu a tak pořád mna-- i

i i iji ill" inozinmti vypomoci

ujde A v zemí mají váiehní jed-

nu úctu Tak I já mávl jsem nn

váeeliuo rukou Ať je co je!"
řekl Orlík fl podivu v se na slunet'

dodal

"Vždyť je ías k obí-d- Ncuiú- -

ie izie) v rozpáleném inaMi" z

Viiechiio vySkubánn bud" Posy])

ikubánky bmf perníkem tincbo

tlficeiim mákem prouiíehaii'm 'i

"lVné pláéeS chlapcíkur"
"IVolnž" moji tetinka íiinebi ''
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''A piiií eiy uk llieililVÓ pl4
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V Prolož" hinU' funuu ní v uedí

li -- kily neníákolutak jako tak!"

Corhíii Kim„ Ti říjnu I !'!'
me li i my žiiludek U"hláeholitf "SidvmS paní IřadovA! Volám viíx

"K'dyž íus lik írts!" souhla-si-
l

okrem nebo Mlroulianjri yrft

keui a polij je horkím mál"tua poradu a odijovY-- na nn' otáz
Mnksim z jámy

ky v "1'okrokn"' it í"d"m vám Vím ž" slaríí kuchařky dovedou
"Jenom cestu je dlouhá Ayfeí- -

píseéku Lflh ho
' pochoval"

- - -
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ní řas rmrliáá nehude-- lepM po- -

fVidi hcdiiii hp zhojím krz" ( '"(( í —foto je pro ty mladíí
jíiť lady? Dohílml braehu pro

KoiihiiIiíI Sfw York i jcíl" j"m lahvléltu koífll"čky buítlkii chle-bílk-

a já lu zatím pÍM--k vylit- -
kI vrerikii 1'rni' Konu HROB

ól pinl puti Klan H"fp'iii hy íui líuj vidíš jak m syjmt"
"Itobřc hy hylo inVo teploufká

umí-- odpovřdAl na dopis jak lo
Napmil Ivan R£pio — Z ruštiny

mí nt zaslat? So jnem mu Zfclul ho lak liře" poinlnskl jaykem
kolkovimon ohÍIkii iVoč konmil Orlík

přeložil F K Sncpp
f

Hylo I" VeMinii

Stařík Maksíui Vrták a junee I

n'posílí st vr"iikii jni"iio lodé 'i "A já myslím že buřt je lep
jinZ-n- kpolď-nott- t ski" kterou to

ottldlj Kfm je tlihtw-i- i na Kon
van ítrlík domluvili " ž" vyko

pájí hrob vzali rubl závdavku a

"Neslríí" daleku iie"
"Nu jak ilii-e- " nestál im

Milit? ]f pod zárukou? Kdo mu

vyplácí Minim' f lak éaito utU lalí M" do práce ivém tílařík
i i é tkl t j i

iZ'l"jl n naklaném no i ecn
"Jeiom popros VÍ! liořciee H

lak j" zboží posíláno do ('""h za
hořéíékou j" lo lepáí"

mořem tur kouňi an"h vod: a

Nkrzi kt#rí zeni"? Had byeh vi

Predejdetegplytvání

krmivem

P0U2IVEJTE International drtiče krmiva

jenž drtí kukuřici v klasech drobné obilí

neb kukuřici ve slupce do všech druhů jemno-

sti a vyžaduje malé síly k vykonání této práce

Jsou tři vzory International drtiče krmiva

v rozdílných velikostech aby vyhověly vSem

požadavkům Vzor B drtí kukuřici v klasech
i drobné zrní a jest hotoven se 6 8 a I

plotny Vzor C pouze na drobné obilí

jest rychle běžící prudce drtící mlýnek se 6 a

plotny Vzor D těžký drtič jest
zhotoven pro drcení kukuřice vc slupce Má

spirálovitý sekáček a 8 neb 10-palco-
vé drtící4

plotny

dei ndrpMi) OMohy která aláví
zde českou Z"Ol

Odpovéď panu Johnu Toroiáo

vi rře-n- n uréíté odpovédi vím

nemohu dálí na víeehny vaí" o

tázky ponívadž byeh mlwl do

patí na oiohy ti nítti jichž #e o

tázky tfkftjí ťo ví" vezme ca

Zemi by bl pWifá fl iráee se iic
dařila

"Muj" milostpaní pobízela

"bosí dobře jdi a hloiihéjí"
"Nu eo pak když hloiihéjí tak

hloiibéjí" vrórf Mak mí ni odhazu-

je pinek

"A není lo jedno v jaké
I z mélké neufeéeií" dodal Orlík

"Nu jo jim j" dobře a hloubéji
a ke koulelo blíže le naKcmu hra

tu k hažíné vodu táhnout "
"A 'y to pravda ehlapée ž" V

bahtil neshnijí déle?" ptal se Mak-sí-

'Makej pak rozdílí lb'b nebo

krále"? fedn muzika v pr"h se

obritíá" odpovédél Orlík

'Nu jo prach A přece jen v

píWku je to epí!" opálil Mak- -

VIII

'Troépak IcpAÍ?" tázal sí)rlík
ii kán odpovldll
"líezeítnéoiu fZ-l- je jedno kde

hnít"
Maksím zvedl hlavu'
"Dhdirí se fia - Orlíku jí

e odpovědí by éekoly byeh

dostfllu zprávy kon

ttrlík nlhodil lopatu a rychl
dal se do kroku po eentilee a

nkuví ne ii sem lemy" psík
Odnikud přibéld a sedl vrtí la-

skal oensffU íerný-
-

pník

('ninll ď hlubiny jámy zrovna

jako by se ehlél zeptat:
Nul je lidem třeba tuková

veliká díru?
MnUim mi doslal nu lidské ko-

stí Vytuoval je nahoru pro-

mlouval ke psu

"Na poluehej! Ale Žrát není
eo Bez tebe í hee rnne j ohl-
odali"

IVs jako za sluíiuwtí nbeiiehoval

polozHtelí kosi i ii vftí ocasem

projevoval souhlas že tu opravdu
není co

Spokojen a Veselý vracel m'
Oilík

V jedni rue míl láhev kořalky
a v druhl chleba % horký (ihx
Vířlrck daleko roznáíd vflní

peíeiilho nářezu povzbuzuje chliř

íid pro fVeboslovíky tm reháí
v NVvr Yorku t n kí pro západ
iMtifiovíl p Klan rWpirift pro

S i r o t k

Ti Wif nirotí-- I

dílky fiik ti -- vínu'

00 blil zkusili
v tom lUkoimkn xliiiílm

Tu phiíU jxitrola

jim fhďlm

lihy mi lavili
nároilíi

Koní nakrmili
ohroko dít Vili II

a UklUi í rotk

lmkj'fl fM'fM llrtZVllIÍ

Hírofcí plakali
hladem nioíriilíí

Mtik v li jí ztratili
imitiAkti dono pohfhíli

Hylo Jí rohátko

líího řiezriíiloj

tíí dni ak uiilo

ty víc íi!di'hilo

Vrw losftf už tfdýchí
tiíij pí í Hkouko
íroti'í to v4 příHtálí

dne jim nní ftzkof

t

Tď ní najedí

řkí mal dfí
hy níh dwp-l- í

tíž nfiitií xokolí

Idtdoif i ntrh wokolí

h í wikoUi''
Urát í zv'jí—
nirií rakouského jha ví''"!

T-í- ni volají
AwiHku hkkhii

hy nfduld zhynou

tu řik''Třiu ní rot ku

tmfU w kohi

jak hy holno hylo

kdyhy va nM
hlídám inítí wilo

ííd d z Affwríky

kAŽdy jím pofřiáhí y

hy í wwhovnlí

krít ískho íárixín

Kí oni vynAiw
tu ooí í rVkftou

i j ryiiríU
dWří íwTÍki

í uvjíyil dítlu

Hífot'í 4'knjf

fVkujm íia trřf í f
Viiám4 M iřf

řo klím vím nepHl domriívaj" m"

Všecky International drtiče jsou pevně sta

věné z ocele sesílené kdekoli je zapotřebí jsou

opatřeny vSemi nutnými a ochrannými pro-
středky aby se předello možnému zranění a
zlomení a všemi nutnými součástkami Jest

ž" lépf když vám pan Herpán od

poví 1'roi vám konol nepoMld

stvrzenku j'
ť-žk- říci Možná

že doMud v4í bednu neobdrž") a

neb ffitiH si vám od(ovedit

také možná Že jsou nee'ií vuí
korreupondeneí Ohledni jména

lodí li joién společností vám od

povédtí nemohu poněvadž se u

neví ž když bednu je tm }f do- -

liže hnací sílu obstarává vytrvale běžící úspor- -pas"'' june"! VÍsl"
"Kli braehu alal jsem hla-

vou ale doital jsem se tm dno"
procedil 'Orlík

"Alfij otee byl bohatím obchod

uy miCTiiAuviiai ncivsuHiry u %jjf iicihucic 01

opatřiti lepíí drtící soubor aneb soubor který
by tutéž prácí vykonal při meníích výlohách

Piíte nám o katalogy
níkem í mne ehystal do obehodus

"Neeh toho Strejée Mfj hi k
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