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hUl kolnu Kulrovío Jnke tnrakft pfin h nhtyiálá div l nibv ilnrftm

íi Maiou vitHhatiou
Ihl ta Straeliuttij ra lích ti'kv

tik írt iWUly tnu tílkými ranattil
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Piite si o iniík a viturky

o má tif jibuJ4l kfi't
"len tmu také a) umru k tne

taíM pochovej Sriinuu VoOuu

ykrop hrotí u puinmlll řii tnnp

Id w uiw kd h teti ndndí- - bb' Imvntií vtl dibfr ndkud tak
HoMftvlok vladjkA jíA taktMďounkí tniilh h trí wl jmnn 'Hmi u níbft ono irttnylIíMii n tuk

odpoílv&l pod travou vpJI koti- - jho řopfnnlaM vyprúvíl Ridi 'lilnbun polmmlíl v prrpolivnt'"Otíf tiiii JA p tťikA r tvuu
fttulku i jij!hi ute pomodlil kily! írt Ifinva proplnknla na hrob vře Intniiní j nlthovnlo jej m Nebon
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hfcidi u ř i dřti tropí i ubohti f V5Mx kftrky dAviijí Yijgko vrbn titul řrkou jpjíi IiIhvu

liíl tl dál jiiko proud pud tittliiiiiifl

itloi Miťmiťtinti rnlolent

"K i"eíMU Ji HnJHÍehlI teil lid

ikí livott — Pro 11 tirtťí vlet ku to

tiníe malení vfiei-k- to nnSt atrřo

I 1 -
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Šikmý cyprySový cribblng 4 5 naho 6 palců I
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pokaždé uprohla a od pyilnlka t- - "nlukn PwmnAnA Aflf rtnu f — 1 My iipříitu pin vIíkIuI iM ryifituvf i rllilitnii lakuvdn fiifi„ltii r
viilMá Ji ul c'lí rok 11114 ptf tí v %úmkvm UttHeh
KdyL lidA vídali t kftrkv íl urt dávuií n brv

na lOliovř litovali ji a inutky ntji J mdoHttl — Pomn'fn ty
íkfivaly nvffn dcrrAoi když clití- - tu IVOníkti nrnld míl!! — Ach Ho- -

lt livl hiiuv tmít nf pulec HmilťKy Nu frvěni ml! taťi
f U" ílt I rvtirA fiifovk j't ples jílfii tq llinil'ky My i ul
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— Proč mutibi a tebou vzífi Zit aví

lituriflr il"iviiiiNká a a jrnínem

tvým ZHiiiknonti poslední stín 11

pofiloloválil C lilloinetlitMlí jského?
— Proe zn opalování líožetícha
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Ne dvoř přfd NÚavtkym
klá-(iiere-

hciUII na řipraií v rofr

dřcifjch bezbarevnfch babítreh

dva mnlii dťlíeo e n uchy uko'

Xi chléb Oba bratři tetelili xe

íimou protole m Nttání fiéel rý

poilzinikový vítr
Ale když chlt-- piiloťdi kf

rtfim ani polit! boííhu dárku nr
mohli al %e jim t dámí prýStílii
kwv

Pit vSeho vedlo ho jim vHml

Sputné
Oba mniSi ac tui tebe podívali a

% oéí vyhrkly jím nlzy Jej itkarm- -

takovým koiicňin mohlo dojiti a pro? tl vliny fHtrílmlí do linlul
' — Ptfi no podí 1'omtiřnpl ~

Dnlrko a bórami hUnVími — PřIliS pořdř! — Vt nyní trik zn-li- i

munl by ť#Iou Moravou ni do po vSem' — Itéluíkn Sflt-ni- í — Si

ílyvrntiku — Mtálo v tlrbounké - jenií !" vvhrkl onidco tr nebe min

(U tnnich íl oholenou hlnvii obřouiIIttbinA jíl c proudí Vah tiřkolik
dfcvřnjfťb nudivno žroWníeh rukama l řaehytil — "A JÁ tu

kterýž a celou diiSÍ přilnul k vám

vy avnlí vírozvísioví moIuiihií kte

rvž tiefnél vřelejší touhy Zll Vieeka

léto minulá liej nby viiii piitnátlíii

po českých vlnsleeh osvéjil uprv-ni- l

h na víky zaehoviil kterýž ne

iiu'1 srdeéníjšílio 'přání než aby

milý rodný jazyk rozléhal ne pro

iVlnSku fiFw Ink ťííd ttilťnfví

Puritan inouka
ZHrKA-Spotí'chu- jti' plný pytlík ii ik'Jhhih'í li se vám

upéci lifjlepií chléb jnký jste kdy pekli vraťte jiráztliiý pytlík
svému obchoilníJťu JenJ iialilildí vám bez liiitiíitek Vlise peníze

Odborné mletá t ncjlepAí plenice v Americe
Všichni (ffoceristí ji mají na ski udí

WELLS-ABBOTT-NIEMA-
N CO

ly vrňkovntřlmi tvářemi dobí OovnA míval rfid!M —V t'hlř fidcjiijřyypiwlfll( lo a

ko v ráji r i "A Jmou tl líltififei bek elfn- -1eh dUuihfeh voiwft jejich Bylo

jitu nu lících dobfp rnáti kudy w 8trtttn'tni zelenaly ne mvřží hře

zíny xtfídftjíef e a mbjdmi doub
kmHy nt ink it jf it robotu za robotou

vymýšlejí 1'roto taky ten nov'nlzy proudívnjí A ídélo ar J! i
storami chrámovými kuyž vy

cit po břebfivh ruzklódalít zdř- - velik- -tam Jíi? probraly brázdu ehrim býví iiťiídní i o krajané drazí nlavíte nlavné dny
I kdyŽ truchlíte abyste když Honuk role a Mt Tedem vinulu nu vo- - thodeehNeutJruU nI jích i ale uchovalí boíiíeli — AlcTiMUlnva Schuyler Neb ±

dflJaku dovádí ve pachole 'A- - jfceiu pfeep jeiionlnkal Pro hřho lili áloužílr VŽilde mílj tiH piitnřtiruee radíjí pod roucha f

!'NVjde vani jiejde? ~ Ukora luMťivfvh Jvhljftn tu nebylo' - 'vSPeh t?eh kníhat MhiY tu ofí

kýini ukhiiliití se klý""— lak příliS ukoralýf — dru Vřéllýlll tlíílIUiA kuyž ravznřl nud bfvhem u p'ro2Hliy Komii puk tok by
}p patříte k jemnému velikému

iloviiiiskímu národu '— proí prá-v- í

mne' ty vííný Poje vyhlídla zai Puta ku — i ejfe ozvala e kapleky yliudovu(it 7 nťotfannychl nebylo líto tak mlmleho llvntrt— táni už tenkrát ktlyž milé niáfcř

Sfiní elilíli uchystali Mánky nejklftd Jtvotiw'8 % malVeh nissoun V knííet-- í éeleď Vrt Tel nťí-- e dí oliíť tak "pÍThořke zkoufikyf —

dustojníjsí jsouce podezříváni dukelúdiaúa blvbokťhí mlMií vy Mukíjuk chláp Mulina fcTih

ťliáadi víKul mužové a zit ticha Ifjrm bo idatill hhr ňkn mhiU Senu mrzkýiiii musili — do vy
hnaiiství

KONKC
hřotovřhoktipllí u kolem kapji

I
ho vojvodo' ú Koiiřfidettl "prMo

DRS BREUER
optrtt t n annk4 nmnoc

DR MILOSLAV J BREUER
dluNiioia voltinl Mtooca

tXftTÍ LÉKAkt i M

fřl natí filuilovn iiiAnm duknnnlau
lnliofdUř k fniionnavinl vtiih oeimiel

Mfinm iďiiiiM-Difli- upojeiil prii vloeb
ny ř)H'říiil a v ul tl ul jiflpiijy oíinocl

ClmloviiH t jiokojl tUUilQ fíeeurity
Vtutiiol Oinliifn j

Hrmovyhoi!f roh 12 a 0 ulic
Iriiliim Hwlifiilt ¥ pMu lílncoln Nl

Pro? pru ví za mne 1111 dídictví tvé

ly Prikopé Vrhána' hanu zu ho

liou''póťupit za potupou í přece

iicjmenSfm jioklenkem vinen se ne-cílí-

f —
'
Kliioiilí vám vy iiáKliip

éoví moji tiebuilnf — Přeji vám

cicyit: míMllitbám UM ? i aůol Jt vyhtial ode dvoru li 'pfpn hra

im ítuťimv a že ik tu (IiiťJiovft níei PřpMtřojll no aby v nf-n-i ni

VÝDřtKV SBÉRACÚ BAVLNYwbiwjí k ňrad4m o twududi kdo' ipoznil Vódéradn ohol

mjeuíl(fi I)m4iím vrvorrm hlavu přilepil u zrzav' nřmeekí
v' gpt rohJaliolil

'
zvotiřéťk faju toua a vytnMíl w firovrří nu kní

jen z du5e abynfc byli lidu Pitu

jsme mu byli my hleiXtcž aby
vioít" v'poháziví bylo pože-

hnáno víky vékfi v Budete- -

plnou tíiiůou íctl'1 ira to te ve avýcli zemích

7m vycházeli t rfinlýVb řiioun- - pohnrmkou vím zapovídej"
kch chat jmiové I mladí v dkm- - llž?""Přec tedy dofiel hvho' řek

hýdi řcrí'ři hávech k vtttotan Křivohuv r '

Opal Možeiíeb mluvil již hlásili
oílma upřenýma v tu Ht runuku

Pinií 'AdaniHová 'tvrdí že cin-ito- st

'spoecnriHli teprve byla
a že bude se rozsiřovolí

kuJdýlii rokem Společnost uf
domid koiilroluje flvaceř áest li'
vudel a má v úmyslu získali di
violin dnlSÍ

"Arclže' ty bfiboj ale eo ae na
A kdyí bylí již vftickni pohro UníU Mel! ho hned ve Kvílících

madí vystoupil jeden na omfielý hodit do plamenCi a nelátl ae h
kde mu vcécrníec z rodné zemí vř-ilib- i

pozdravení a na bílý jeho
voua slza za alzou každá vřtáí a

řiprd nimi jukán Žcnfitiiia (okí v
'

' 'fiat! rozedrntiNi

Hyla jet mludáí iMlida

píra dvaréL '

"7M JMeyy zlí — Ty tv&M

jl jtlI NVelittlí byntf mne umřití

hlady" povídala Jno ploflivm
íilaiem a nrnála ae

K jednomu píÍMkoťíla vzwlajflj
rn rumem & zadívala mu avý

tna velkýma fima ve" vyžehlý vy- -

yábív obličej
"Navíií n iiřin? Nflpovií knni o

deňelf Mohla bych jití ta dvf-mrt- í

nle přijdu m tím prvním Ten mM

také takový fiat jako ty al" hn--

ne tak rozbíraný Já mívala

takí finty
"

t hedvábí ul jích m-niá-

a víckrát nebudu mítí Vídífi?

Tuhle jou a nícIruJ jen hadry
Y třeli jnem byla a' tím druhra u

oítáfe on m to ode mm utekl

Ale ať n M jnem tomu j-ád-
a

Dcera aí výaká a matiřka pro ní

pláSc Že ncvífi kd jf — Hle-

dám toho prvního po eelých (
eháeh ul dlouhý Hn" hovořila

mladá Xnt a pořád tím mnichem

atareem ta rameno hýbala
-

Vítryařaly fM?rtl ostřeji a

kmeny na afrlních prúdjí pohy-

bovaly hlavami
- '

Mnozí sbřrafi bavlny v Texasu

vydílávají od 3U do 15 denuí
a od tffio do 7'i týdní Kbíraíí

loivlny získají za týdciuií jVici
tolik co iiiliolio uéiteíek v Tesá
nu obdrží za prácí mísíélií Přen
to vánk jeví ac iietloslíitek slicraf fi

bavlny v Texasu Hlavní násleď
keni nedoslat ku pracovních nil

zvýfiemi byla mzdu ze 7" cenlú zu

UK) liber na a $2 V níkfe

rýeh íásleeh západního 'Texasu

plutí ne jeíté více

Dítky VI hJ i: rokň staré mo-

hou ncbríilí 2IH) už 'M) liber ba

vlny denní Donpílí muži a ž"iiy
nbírají 400 už "0() liber denní

kamien u kapličky a promluvil ti- - jím ruce uichnoii Ve Zbeřerutku

ehýra hlaaem k druhfimamy! jinak a ním kmeti naložili Karazi- - bohatá! ae řínula
"První yat doíla náa dnea z lí ho na kul aby ae nentu! z rtho Pomnín vedle ního jefití lok bez VAKILKA

Viiiiilka toto jemní n pro nvoiiViaat) co jhtm atará aldla oputi Vlkodlak a jich neMrafiíl — IU hnutí pravou ruku drže u ardce a
lí a překročili práh ay otcovaká právřř Z" jíle bylí baby — ty Kři evou zdálo aeŽe i IiIíivii o ká
zeme Hhyehtm jí už nikdy ►leuvl- - vohlavň neívřtSÍ Vfiak tí ode

íiiteiiNÍvní vřuii nutí jiní řispoirií
koření má svoji kolébku ve vlb- -

kých a sliímýeli piších Mexiku

men omfií-l- opírá
dřlí a v cizí fifid! aložíll koulí v(: dávna znám 1 Tleze ndi hyn byl Iložetíeh vzal mladého mnicha

Bmkup KoHmaa neaedí jíž na Upadl do římských příkotifi jako za niku nahnul se k níiuu níže (fiiy any a Kolumbie NYdežejíe do
Ntohei avatídio Vojtíchaf umřel Uhnilá hrufika dá tí tia hradby rodu rosllm vníuvačovítýchdotkl no i jeho tváře a % hluboká

lak pffJífir tíŽka aí oddechl cbycuje se pnoucími lodyhami
a I kořeny Mrowfi n mie

orzy po naáem vypovězení --f A vytáhl — Míl jnem býtl jen ve

UřetmlavA ul taká není na přeato- - Kvílících j vfiak bych ho byl jako "1 ty Jní mne opu%til jejž jnem
VitJ k jejích korunám Jinde naťřemyaiovcfi — O av4tcfch vá- - chrouata na ofilín nabodl Ale fy (ak miloval jako nikoho na tito

dnou známy případy že mexické

rodiny vydíbily Ž P0 derii-n- í

sbíráním bavlny Thříž platí
fakí o cerrioáskýcli rodinách

Nikdy v hÍNtoríi zeuiídílSfí děl-

nicí v Texaau nemilí takoví vý- -

pr na Mulijinsknni a na Jáví neooPních jej aWla ve zbeíenakých U-- tyl frkám U není po Mtách zemí plní fláfilí a zloby pekelié?"
ponfuje viinilka také iitiířle OdexJen ruka vrahova Vraha na bitce jako íwm jáj rienl a nebit zabřdoval alařec řehol rifk "Píl- -
nože se ziiHiizují lísní ke kmenfiniezh probodw4ho nedaleko ve vý do ftkoda mne vWiiá ňkoda Že pravíž mí tam tedy taká útulek
♦itromft akoro zpravidla kakaovnímolu UyJ prý to VmUnh mí Ua za ífkoii aáv ž nebijul" dílky jako letoáního roku MexU- Proí míl bych déle žití já když

andílé zemi opoufitíjí a ulítají na kání kteří před ní kolíka mísíél! "1' vuh' vanilky doaáhiijf délkOba atarcí povstali i ba lif a# te zapAlil Ve Kvílících Ivftr nadfl "Proí Jaí t#dy v Cechách nezři

mladá ženy jři 'uí několikrát J už JO cm i takových lusků dává'přiali do opojených Hlátft bezhoru f — Přijdu brzo Pornníne m

¥m k ním zabřbla Muailí ale tebou l" ' !

dvorem chrám a v rokli poroatlí- - atal a fiel za námi" prohodil je
ny A na Jiíázavá nííí den z bratří
mníál knihy které' tam po náa zfl- - 'ProtnŽe miím BoŽetícha nej
aťaly jnrfajfce je do planienři Ka- - radfií a 'chci a ním na jednom mf

třikrát zabufiítí neí jím přiiíeí o

centu pozoruhodní zboliallí za

krátkou dobu ponívadŽ celí ro-

diny pracují a vydílávají
BoŽctícfj xeatydlí líce aoudruho

jedúa rosllínn roíné 40-f- iO-
'

Lusky m aklízí už před 'uzrá-iií-
m

Dávají ne v poledne nu nliin'
ce b(y se zlpoíiíy p(k ae rozvi

tevřít nový řortník — mladinký vy políbil a iidílav mu na ícle kříž

odefiel ke kaplííceJefit! mnich nana líolifie i a bratry Mtatofrof i umřití" odekl Holata "A
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