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iió pn!i vy#md řpovědníkn ?e

on vraždu spáihid Zpovědník o

iiin i umami! a revírník kn

ie'ně byl propuštěn Spěchal

píli Moravu do (Vidi ku své ne

věstě tu teprve se dovědět že

ji ii inoel nutili by se provdala
m mlynáře p(ed 1(5 lety Ona

v!ak nežli by sj mlynáře vzala

raději živni svřlj násilně skonči-

la Od toho dne revírník chu-

dil denně k hrobu své nevěsty aJ

téhož toku na podzim romřcl To

jes malý obrázek uovypělěh )

vyšetřování spravedlností před
100 lety kdy neměli žádné vědo-rk-

puniúi ky mi vypátrání pravé-
ho vinníka nic přece trestali t

trestali ktulě

l)nes takový případ jest velice

řídký dnes už i vinníky ze samé

senlimontáliiosii pouštějí (whole

siite) vo vidkém jak se říká Vi-

díme ťen příklad vo státní vězni-c- i

v TaiuMiln A přirovnání dnej
nich věení k dobám Marým to

l)lt vyprm ovAttt průvodčího k !

lhilní'írý vždy j n jednom vězni mlu

f a sice vždy o loni nojhlavněj
litv4'

vseeliny je Imoil oilklidili a jen 1 1 ii-vrv-
'x--

Šílil H podle tlěllOŽ ji t Asi každá ta v které on byl dosud stoji
ta octla jmenována Nejvíce mííI Oííom díevo jest hodné vlhkem

pueluVlé a bílá hoitba roste na

sem co jest J dřeva vo Vseeh

tam bylo uvězněno italských 1a

stěnou od roku llfi Jména
není si možno pamatovat lo téeh oelláoh pak jest tam ndilé

cla pouze těch o nichž so zrnin i bud pro lenské kdo byly trápo
podrobněji jako hrabe Ndvio IV

Seznamujemeny wdy ab siioleeiio aby Mde
liťo volíky básník Italský: Mm

y ty ostatní oo na ně ěcká Hy
rnncolli rotor Horsicri t Iv to jen vražednice a které no

Milána n mnoho a mnoho ji jinýoh tAkýoh píostupkft dopu

Mílynývh Tak jsiuc Kilo chodil i o

třídí chodbách které
Nástroje kterých tenkráte tam♦

hvlv svodkv toho Imvuolio mu užívali a teď ukaxujf by ly ručně

hodné těžkopádně dělané nejspi
ěcní liilu za dávných lot A př
oo ještě sem tnm slyšíte iúk1

vás farmáři o naší Buttcr-Nu- t kávou v nových
1 nádo-

bách na smetanu zvlaštč pro farmářský obchod pakovanou
TOTO

Znamená pro vás úsporu 8c n 9c na libře kávy poněvadž nádoba jest
pro vás užitečnou potřebou ježto kbelíky tyto jsou na farmě tolik pří-

hodné Káva tímto způsobem pakovaná nestojí o nic více nežli v lb

n 3-l-
b krabicích

PAXTON & GALLAGHER CO OMAHA NEBR

Jo kováři místními urobené Mrá

pobíhá po tělo když si člověk— "Zlaté staré řasy" neboť se

posml v jisté třídě najilou i I

vrpomeno kdyby se tam by l přoi
kteří budou dolní tu olihajovtit 100 loty mohl podívat jakou lirft
A druhá vřo jež váni přijde na u mohl vidět a vmyslíuiedi se' v
mysl jest že taková vězeni jako til dobu pfed 100 bn jenom 1 le

Xptlborjr byla po celém Kukou
ty musímo uxnnti že 11 lidé ten

ku která Rakousko n vládu kráto se domnívali žo jodnaj' PíHabsburku nad tolika národy u
teprve uěiniti nemůžeme Dnes

držoviila V 1nainooh viddno
správně žo jinak oni jednali ne

mohou Piuvtiinst byla tam v

liká tak ku př' v r lNp no 4

vězení jsou paláce koupelnami!
knihovnou a vSíin muiivm tioho

7o ní v roku 1110 Lvi tam nuuk
lirnbS Trolnop Moravsky krňloni dlímtrostamv yemř'o jich lit v r

Jatý stál
Nuže pi {tomně prš! a ospalé

puěasí mih nabádá abych so tedy
Sitniiundoiii voxnon Dálo Váolav

Když jsme své záležitosti září1MII t H hM :!) vubee kaž

dým rokem jedna třetina a ně dili jeli j'me rychlíkem k domu inivii psaním Když venku so v
Koblasa u Iloralt t KunStátn

H!Wj Holuihlav o Sohwatnliorpí vu — po naši t milce v ("Vcháeli
m atl Po Mtv ltrlnhorik

i Ještě pochybujete 1

I žesezáducha J
na Moravě Přijeli jsme do No

Kiery mít i polovina nnsieiKem
vlhka t kterého na uta lidí tam
Jtoinřebii na různé iiemool i) něco

dril i nenechá oo robit i Minulé

ho jara jsme so odstěhovali z mě

stá na farmu Každý ví že na far
inf-- práce nikdy není u konec a

vůdcovo národa ktoří nebyli po amyslio slunce zapadá za nasf
pnivonl duo 21 eorvna 1(121

lidštěji bylo fciioháoím % m vesnifkmt k lesu přitulonoit Mo

roku kflyž so stalo a né je žena se mne ptá jak lam brzy
byli poohytáni a na Spilboruu u

vfznřnl iTmonovit? byli to Zib'ii ktoří rvláítí ?olifičl věnl byl budeme? "Za dvě hodiuv pol

ebeo li faimoť provozovali dvojí
úkol — farmáři ti a byli upravuj
dajem — musí tedy dělat seno

cakn WhIiIhIoíii a Kan nevyléčí?dlně" Tak jsme šli a každé níilomilostněni tu při vyjití na vo
Kflunio Rudolf yo Sehloinio Kri hodiny byli jsme v jiné vesničcenok r tmavých cell mnozí t nit když slunce svitl a psát když
řtof z Riin Hodfieh Trutsclirk

oslepli — dlo sdělení průvodčího
t Hrudifiti Martin Leopold Iliu

n proto' eesta ubíhala mnnhom

po Za námi Sel mladík také
1'! I I i i

PluviiiH zalévá

('líci pověděli proč jsem se od

stohoval nu farmu a jedno vel
ko z Jihlavy m Jan Adam t f)lo

což so da snadno vysvřllitl
Po posledních Ó0 roku pře

zriiSeníiu ftpilberjru už lidSlěji
imuiy a riyo mis iiononil a vv

mouco- -

tj tam byli po léla v
prňvřl o poměrech v bVpubliee

S3kovoeh vřnřni a kdo ví bylbli trostanei tnm zacházeli a koncem till žo lul ni ěiiH a cesty tibíha
ká rodina jest na farmě vo výho-

dě tím žo menši dítky nepřijdou
Ink oas! o do styku h nežádoucílidy propuisloni A dalo stopujme r isótl i lékaře měli a nemocnil Když jsem seznal žo mluvím se

dčj panovíiuí llabfcbtirgu když Meyi mnohými vězni kteří tam
roku llill) (íťiieiál "WttUlslein vi

spnleěnosil ku druhé jsem měj

jiříležilost mfij městský majetek

vzdělaným člověkem vyptává
jsem so ho na poměry a nu byl ji
Mě irpraven dobře o všem Stu

byli ciiiiiíujo se průvodčí o Vá
nliiŽbAoh 1'Vrdiiianda II naby elavu Habinskétn který přiSid nn

í : 1 - í ? UM Avolk'' hbívy jako vojoviVlco na duje prý v' Praz-- a tef jest i„

prodat i h dobrým éispěehem u po
nfzo vložili do majetku klcrý po

skyltijo obydlí tak jako dobrý
bojiítíeh řcNkíeli a hlavnř v Ně

prázdninách
'
u oteo na slatkii

i rfi m i imočku a při tom Mal nesmírné

rniiirrjr 117 eervna in-t- pro ruz
né loupeže a vraždy na 'JOVokft

Po nějakém čase svojí dobrotou
naklonil si představené opatro

i „i jsiin-
-

veiiazeu iiri příjem Pak la stejná pohodlího bohatství které dostal ěiistot
# i m l ttí tmám

te vesničky uh dosud jsnio M která se nalézají vo městě v do

mě 'jsou do I na farmě Tuk nu
no ze KKiUlllsKOVaiieno JliieiU ee val nemocné v nomoenlel a poslu
hkyYh fuínri a jinak n pořal sám

přiklad voda Zde máme vodul

Jeden druhému nepředstavili ne
bof nám toho imi nebylo potře
ba Při rozchodu jinoeli povídá
"A kam vy až Jdete?"' "í)o O

VVpláeeli svá vojsku vo službách
hovid už do roku kdy Spil
liorjr byl jako vězení zruSon na

což by l posbííhilo Kaitoim odlnn
systém nímž se voda llaěí do

všech části domu i dvora V ooÍNahkyeh tu začali ve Vidu

přeinVKlel a počali ho obávat jo byl v roku 1W propuSlěu a u tiislavie moje jméno je llnilum a da jest pumpována elektrickýmho moei ih IioC on v pravdé by milosrtliiýeh sester V Kopích lid j „ um i ni e ve i h

silnější eísai'0 rVrdiiiiilida II
motorem Iďerý so sám spustí
zastaví pudle tluku vo vzduchusin jako zahradník dostal a kd"

byl tiidíij vyílán tajný rokaz hc
véui kotli Systém tento slojí mé

zasmál it podává ruku a praví
"A já prosím se éž jmenuji liru
han Jsem syn bývalého min!
li II 1 r

Ctéto:

Ctěná pinií (Moiipalíková !

Přijměte ode mne srdečný pozdruv Musím vám

dát vědět že jíž jsem zdravá a Vaše léky tj byly

co mně pomohly a vyléčily Myla jsem nemocná dva

roky jezdila jsem k lékařům ale bylo vse marné

Spát —- to jsem nemohla až jsem se dověděla o

vašich lécích a také jsem si hned pro ně podjala
Po užití Vašeho thé stále mně bylo lépe alo léky

jsem stálo užívala po (i měhíeú alo teď jsem zdravá

chvála liohu Tisíckrát Vám děkuji za ViiSe leky
neb kdyby jich nebylo tak nevím kdo bych již by-

la Orazí kdo trpíle na záduchu neotálejte a hned

pište matce Oinupalikóvé pro léky ta Vám jisté po-

může Kdo ví co je záduchu luk ví co to je za

brnnoli nemoc A Vám drahá jainí všechna ěesl a

přeji Vám driivl abyste mohla dlouho trpíeím
Co píši jo pravda Maric Procházka

Cald wcll Texas
s

IliíchholU Texas

Druhá paní í' matko Oloupalík !

Přijměte ode mně srdečný pozdrav Drahá paní
já Vám mnohokrát dekuji za vyléčení mé tak hr
zué nemoci kterou jsem trpěla přes dvacet roku Na

ten hrozný záduch jsem trpěla a (o vše jsem vy-

trpěla nemohu vypovědět Aé jsem byla u mnoho

doktorA o pomoc odnikud žádné pomoci jueiu ne-

nalezla každý lékař mi řekl že la nemoc není k

vyléčeni A lak jsem již neměla Žádné naděje na

vyléčení a přece linii dal že jsem pomoc nalezla u

paní (Moupulíkové začež jí všecka čest a já jí mno-

hokrát děkuji Nikdy na to nezapomenu jak jsem
hrozně Irpéla na záduchu - Drahá paní já si 'pře-

ji abysle téehtíi mých několik řádku uveřejnili! aby
trpící zádiichoi! věděli kde pomoc hledat a mď'zí

úlevu jako já Drazí se vší dilvředn so obraťte mi

paní Otmipulíkovoii ta ván jistě vyléčí Vám paní
přeji dlouhého žili mei námi

Franccn Rúžiíka

až do své smrti t Wpna 1H7!) zň

slul einřel vo Ntiří M rokfi To
ho zlmvili a také byl jedno! no

v Chebu za vraží lén llvl tedy od
"i ni iiioiiitoii po převratu ' slinII' K li i i

dy podle všeho on byl jediný je
muž na ftpilboriřu zdraví sloužilo

inéiiéii oMařsky za služby proká n u aiiu ie lein MtOVall Jsllie
yané Také na řpilbortfu niilozno oini '?( jsme se hned v nrvníin opomyslel jsem si Mnohý kára

I X!t !ino jména tří jeho vynokýeh dfi nco pokoušel m o éilck ale málo ntimiKii sejm tlenolinii neboť
slojníkd kteří bylí popraveni n

nyní uuitíco nřed schnu lioilímkoiiiii se podařilo odtud upřeli
slep plukovník Keharfeidieriř nvo trnut i

j db sdělení jem jednou a li osry k domovu jsmn nemoldj dě
r i'hodny pán M KeIiari'otehp I červenec IMjl) pokusilo hc L'() - v i

noioiieiH jsme se

ně roěftě vydržování nežli slojí
vodu ve městě pro dosti malý
déiui Vodotrysky před domem

by samy stály o mnoho více nežli

ci lý systém na farmě kde se pla-

tí za yleklřinu !) centu za kilo-wn- t

a kde ptalímo pouze
'
rotily

za kilowat pro úeol vaření v ku-

chyni Na farmě děláme tiánle

dující práce pomocí elektřiny:
Vaříme peéemo žehlíme zametá-

no pereme a ždímáme svítíme v

létě chladíme a v zinié zahřívá-

me pumpujeme vodu ženeme ši-

cí slroj VAhce každý pohyb na

véziifj tiprcbnoiilí Vrazili do oba po milotu jřekvapenl a na
if :n i

podpiiikovuík Hamorle v roku

]tíVl podobný případ w stal Mrážnioo (třeniohli voják v a u ni M in eemi CI((: Zai'lll0 HO

zaPundurskémii plukovníku hvo prchli wmérem k Plná renskému o stmívali n imVipadi' nad lény f

i VII - _tnu kdo alo přoeo byli UŽ nu dva sny sicntiiy a včstily bouři přibodnému pánu Trenek který za

Marie 'Orozie vo válkách no jako loižděm lom zablvskmilí lin y
2=

P'Mbytáni Hezpoehyby že % tě
mi jež přivedli nazpět přfonéj

XI ! tvojevfnleij proslavil} mluvil e( i'1'oiiirn na iinavii a více tiobv

popohnaly Konečně jMnc t r ÍAtinakydali nebo dokorieo jo oďtnj řpémi a konopné byl dožívot n
k domovu JIŽ ale za (ilné f tnvni5 zavřou j zemřel mi hpílborífii pravili dvoře v domě jesf odkázán naší 53

jo pochován li Júpiieínu v Ur Při nastoupení bývalého ftwvřtlenyph svělnudch skoluěl iiejspolehlívéjsí sílo elektřině
ly uašo děti jeíi toužebně čekal vné Ti tiHHÍ předkové inélí ale r ruiiliSku kdy byla dána vfioo Pokud hovořím o cJckiríce musím
na uáá přlchirtl Svi rvalo ii ni ěfvrlprnvdivá pořekadla — "Pinřiká bočná amnestie vSein poJitlekýrii so zminití žo nndyuo so odbývaly

láska po zajících skáéo" N to i'liny bouře se přihnala a défvěrifiiu 21 března im ya sobfli! "Miinicípalilics leiiřuei"'
velká oslava vit ftpilbeiku a zvlá' napájel sprahloti prjdu in eelém v ( hieairo pří nichž byl poslance

v roku 1701 u na ňpilborjr vozili

'Maďary kleří ho jiaéalí bouřit V

fVeliáeli byl nvalý pokoj neboř

ilé v lirně kdo mnozí iicATuslní Krajt z mversidc kléry důrazně odno- - I !
(d radostí nad iidéleiion jím riiéoval oby stát sám se chopil

4 4

' Hlt O V]„ dne 17 Jíhtomid rs Frnneús ptoupalilioehy byly jí pro Iíibfburgy m Mobodoij Teiikrálo jieJi dlts (

TO — (Vdá redukce " pokroku'bráněny tinebo n#r-í- i ú koho řých áptřé( občané tnh1n Hnm

zbudování (Jeklráteu v horách

kde jde millíony Minkýeh sil ve

vodách na zmar A n příklad polohotdili a pfnel bdiiřilí zvlá
VYRABITEtKA

M Poláky dloulKni eeidu do
t Cech tam dovti N zflcátkij
13 utolttí vidíme Mrm imhu
véopji fítdi budíMli — prviícli %

Mpnnry Když nalézali jtřiw
ti vé (osté "kolem svéfi" tu v

0m při návíitévě závodu n

£ s
S

jukázal na svn mMn Pravil Že

pod Ti ir-k- Jejích zavdetií t DAVID CHÝ NEBRASKA Ih vypravili rlovřlr k4y od

biti takeiviho mít pomytll Í2ektřiiv jo stálo iíOOO Nikdvvyzvání rma rúnktrn abych
totiž někdy něco napsal do "Pohl dobře U ume tioždí f ťřeh že jo síla fi"tábt více jak oentri lllllllllllllllllllíllllllílllni trnIol4oh ktly žili lídA Mn kru Nroktí" o wuuriirith nříslíblí tu kilowali cena jcljeh stmice'
Hcm h Utk iiěířiím Alo varoval so zvětáíbí jih M0O0O0 a lóaííté Nitrov détl když Jím lidstvo

pochlebovalo Jn posloijdialo a fi'HWy Kaso a o vfce pořídili
íme bych mojjlalířoiii v )„{
poptíe ncoldtšiovil' Mínil tím žťbinělo hp Jím lak ván zanyitavalí výdělku a ba zvílšt-n- í poidalkíi

kfllého arod byli tnm

ni Poláci Aluďaří ft riřjvlcfl !t

lové OvííeřH bylo tnm mno

lo váoilnícli loéíncfi Žhářfl pí)

úlh(i jiáttt í alobímíslé

n JbJé Ulofi vM vytvořili xlft

foj m i iuknvi lidé ff Mtílí přb
UMÍ U Uán) n tkwMl 'tuk

h t% th'h starých dobrý' ! hhh
fttiril vJH ttM]f fi p'tiMk
n ihhn tvých pMdný'Ji Topí
řflvuí ty jti':řJoiko íubíroj jí

miíoMÍ # dry M WAn jedimii ohlášky v "Pnkfok'1" se platí Ku sílu V našich' horách jiJ
ível MmhsW H e pn rii)mr mi NVvím jk lo asi dopitlne biu- - nuiolio potok ft a Ifček jíchi tdlyl

den uáňich krajanu prolijlsil yu

iiiarcipiu Pudu lato jest lak zvu

ná "rhocoJalo loani' jcsl #1 sl

IduboliA y pjÁHC u'fde každ pb

diM' ínimirml scvrriiíV'('íy''''
boriU pifui íVuVlin p) '(Wti

M takové plodiny jtko kuku
JÍcfi InťliéhhH Nbék wiMnt e

Iřiiiny jro dofrtóonosí dnihá é

rodu brambor a v minulých třech
letech i ovocné stromy prospívá-l- y

mnohem lépe když byíy y (été
zavodtiiěk 4Va ih-h- ti) V

'

krfdí jeM tfi akrli ítvoslkosé za- -

man
dlí h oliv" Aid (i nkrh ívřfk jejf
tma rokft stitrýh ft U fi rn
kfi Tyto hun vydíly M 114 fc„

tnbn jako t' mmlrnt nttu
trwii Jfrl fymydfU ty ttejhorž
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)t-- orkfljl n podnikfjvmi páži
tthy uvedbt fufo řlíu do prtíc prm

Muřím il mvé prominumy k mwtil hprwmwt ťn
řáíe ňdóvřdl mjít pwíhn ihkifoft t 20 Aktů u pijdy ju j


