
fltrn 'I

riě lldAillKhk nhrbu i" i ph'Mté- -

pKUařm tiíktrriV idruiio dn
tn dotná rOrtiold ur H j"NotH I PbiVá 1)1 IfliUjř bit

VI pMfM Jim) V)U fiitntl'H
'ttt M líi Uhf lýdnu krn
Ítl M-t- t jlh(ik íilUb in mmUM nby mlíko bl i íijlnípvUt ftřlivM Ub írlfjln1 V

'iť Tuk t (líkUd ty Kt Mi-Uei-

i Volkové rAAÍ"Jil lnb- -

Vil thWtk Itt íftUtfnhM it)
ku ('rttťi oirtiit poki M 111 léNrli tn srHAei v K mimi Mi d'M Mlry i i pfidrMI k pr4

% trh 1'lipljl pintdéjl doplhltnohli ivírh prav etnf i rNnř !
Lmlit Krt ethtiy Atrapy Vtt

fi-- MVusU pM mkrm 1M
Uit íMtle V 1 a ik m IhUíIuI

I Hibnin mata Mol) M )

lidl d ti pádil nliinee v b" libe nb'kriil jiným
' tobn dlis f n j b bmtr l'p'hl II tnu

ihlu ňly by hýli Lilivc umfeUo e řlinlitiy dpiiMvnb

ismndl iMihitt i hiui línivToUl M lul doH Wp-ilttihr-
k

id Ueibny patenty doímy He

UMi ktll Umn irtbtli iliii
bll dulHlMivAld k pliVI Mulke-li- r

ktirý p hbrl) lul

b liPUríHÍ Hrbjl Uvluiill !'u rotily

11) IiOVimii uiii tun ui iii noy )'
I I inojiu je iiiidno iililil
Tím Ipfilibrlil IvmIimiUkIiI bil by1

rliifuiAii a Uj slin í lul k kl

NEKMFiKEJTK řfcllRÍITOT

ilfiti tiejlcpií a iiiojimUjAi irtjiintu fdiuy t

CnSKOSLOVENBKA
a # mil vat In bo sedinéloi
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eim db' nuitdw ti" 1'ilknli tú- -

holi iibbilln' ipiHoblI loVtiíi-ll- l

mléka 11 I v jiiiťm iin'ru aby

rdlUl efejuoli bbi pfi' in"

krajský bejtiiirtu tArol proA ne

jdou na robotu Oni mu udpoW'-d'l- i

! hilola byla iliahký me svíiii piiiium t wrdbtl K'iku
ilVlIiénu- - í' 1 1 M

ptilentem rrniwiiii Al kiiijtkí17:18 lvi vydAn nov tobolu! pu

lit tttHttlrtl m HukuUkťťli rflvo

drvit íi--

tnorimkýth v KtomMI

II V4A tu'l lid imvmbMittský

pMíinv nlv řarhovAviil wpomln

ky r ticjtMhh dub llyluť Nu

VA Dédllia jMtlirU ! Vil nejvíce

nu lot "ibliipi UJtivte tuiiiIriil jimi Hehtuinli pllpoilili
Z HISTORIE KAPESNÍCH HOo uby nalUťtil byla Uhi7ommu

a poddaném byb tďvomv Kdo

inéeh peiiřri jako Jte mimi dA

váli iiepomfiíe vatu to ale" l'o

tom vyplatil holomek knM'iim
"VO ran na výstrahu

Vrobotou rntlíHiých Obyvntclstvi

DJNFK

Vé knp'ol bodinky dnes palM

plcdiiirlfilil jež každý tétnéř

íirDVOfiNl FILM Oirobotovnl v fiiH nalťbnve fMilrrliy

vďe neíli Ifi dny V lídiui dosťi- -

li")! pmdiArt nl Vsetínu linku
Sociální poméry lidu v té doV11I řii piTiel ulrnvu pivo 11 in- -I Itill totiž kily v 1 1 til l nu Moravu

i fevédnvé pfipojili k nim Vu- - kily tnké pen(e llobwia p"AI bé byly J i X neudržitelný a pntl"

roboty stAle vle a vfee ubývalo

políi-bllj- ' nniime přece ďilnill
že vyuiilc kiipesníeb hodinek b

snad jedním t iicjvélíícli i lini'- -
potulná nulu trvntl jen 10 boInAi tul Vm-iin- a p itiui linii Jmi

tloMvntl Kioniéílí Ym tn livll V feteeh 1 H20 -- 11 bylo povoleno

D0OQE 10 ledna

WlliUtA_Tli0atr

"HOWELLS íl] IcdnaT

Royal Theatre

DaUi miita oznámíme pf-iit-

PRAOUE 0 ledno

"BC1ÍUY LEŘ7 7~Ícď na

Domo Theatre

CLARKSON v iíedóll

0 ledna

lin denn"

Mey poddáními byl vtnk m krb triumfu lidského snaženíI rv porAžeiil rolioty Kdo m l

totiž penlre riiold hc mndno r ro
kiiilA potrtstitid Pimský v 'Tu
matkAch Vruje hrndiSťskélio" vy
lil'V1lllt fl Uch vlťl tlil l'(HI MfllV

tťiit r r 1":M mylné vykliolíín Nceo málo kovu skládá se tn v

incrhrtiiUiHim téniéf- -

živý jenžboty vykoupit!mMiteři mydlili h robota jeil jii
Kone'né IH IhH bylaťíplnA rruAenn proto He proti patň no u lámáno mi kolech Mmut nám ťižasiiou přesnosti odměřu-

je oddíly dne hodiny minuty

vteřiny Nejen déjiny kapesnlcb
núia bíMiřill Tébo roku vyšlo na remsKi ni tmomu mornvski-- PMvcdto vó dítky a upozorníte ivé íiiámél

ZAČÁTEK PŘESTAVENÍ V 7 HODIN

uprchlí do i her mnozí nuncii o

adltl pnMé UM lny a zdarma pra robota rniíena a lid po dlouhérinřl1'id nové le pMtnpníel mA

JPbdl nn lile I hrd In ireutAnl hodinek ale déjiny mířeni fasui covatl Tak raloženo bylo na rot dobť poénl volnťji žiti 11 7iuAha

tl se jnk téb-sn- tak i diisevnéV hvnsietcli 11 Ki'oiiii'1 Izii rolio

tovnlo tehdy II KedlAkn II kofuni
tirnni Huiu'1 a Slovácka několik t

xatl a inrrl nimi I Nová Dédina

Ibihota 1I0 vAlky třicetileté by
OSIŘELÁ "CESTA SLEPCŮ"JAK SE 8Í&1 TUBERKULOSAtil dny v týdnu II étvernlkft pn

h jukl takž snesitelná l'o bltvé roii koní dny podsednlel til

dny Jednou osobou a eliultipnďl Na konci Karlina Mojí ohrom
1

a HIM Hoře přidružilo se k ni Ovocnář na robu prodával vel

ml kniHiiá jablka éervenA 11 hlad-

ká 11 dooknulého tvaru Avšak

1111 luntová ji um ouc iiiiviui lo"0 dul v roce 7a roboty na pfitaké úplim nevolnictví a tuk
lepAcnou dostávali vfiiebnl podpočaly poiuéry iia&ehn lidu Jmi

ve Invalidovnou ježto v ní bý-

valý rakouský 'stát poskytovaltloliaii pomalu iintiiornni ciíypt malého lltlly lésllo nejvlee }c se

tuk leskla VSeeko osintnl v nou- -

dani fi— (! sAbft dřeva a olepí 11

mohli v panskýeb Iesíi4i prtsll nu skromné opatřeni nicsčctným obé- -
Nkým r dob vlády faraónu Lid

lem častých svých válek — vo- -

NťUkí iirsinl bez dovoleni sedství bylo neláká vé a Iczbar
vé jediné jablka rdála se doko

lolud (dobytek vepřovy VSeeb

ny tyto víhody byly jim vSak r jenským íiivalidfim
vrchnosti Míhoviill nul řemeslu

anl žádnému uinéiií sc věnovat I na a nko ovoeo nui lovaue v1701 odňaly roddaul mí alir
váli tm fillsk a rvbiAtnl komise lu vAnnénl knížce pohádek TakAul Lenili hc iiiwimMl NiMllrti'1 b'
riiernkého IlradislP mela jioméryuvoleni a naoiúk byli nw jln každý den když mohl Hilly do

stat ť eentá koupil si Jablko po

vůbec jsou velnu zajímavé a

iiejnlnrsíili doby byly v 11lvánf

hodiny sluneční založené mi pro-

dlužování a zkracování vtínu rpfi
Holirnéhn sluneční I'ak následo-

valy hodiny vodní a pískové ná-

doby to spoje ui' úkým otvorem

kudy kapala vodu a stékal jem-

ný písek - nádoby ty byly opalřc

ny sliipniccml Teprve v r I i# J

byly tylo primitivní hodiny
lioilinkami pérovými Te

prve iiéeo přes V 10 let známe pé

rové hodinky kapesní
Mylo lo v r JViO kdy noriin-tersk-

ý

zámečník IVtr Ilcnlcín

pf'ÍHcl na myšh-nk- poiiíli spi
rálovitého péra jakých bylo po

staletí níváiio 11 dveřních rám-lif- l

za piiliánéce kapesních hodin

Tylo byly prvé hodiny kť-r- Sly

v libovolné poloze a mohly ledy
zmenšené býlí nošeny v kapse

Jlyly ovsem velíce primitiv-
ní Stroj byl ze a nelze je

nijak přirovnávali k dnešním vý-

robkům

Správný názor o vývoji kapes-nic-

hodinek 1e si uínili v né- -

Iv k i(mn'iviiiil "rn pror koumali
V protokolu se mimo jiné pru névadŽ mu cluitiinlo tak mámeni

Anno 0 jnniiail Vncbiv ObcSllk n vli "1'onévadí jsme dostali od

jiisimstl elsahkej t Jejf milosti

té jak vypadalo
A potom Jednoho dnu po tuno

ha týdnech nejistoty a obav ma

Sovétský zástupce
bude deportován

lak se vyrozumívá sekretář

práce Wilsou jíž rozhodl že ť
A K Marteris samozvaný ruský
Hovétský vyslanec má býlí depor-

tován ze Spojených SlAtň Odň-vodné-

pro Marlcnse

nalezeno bylo p Wílnoncm v ná-

hledu autorit přístébovulcekých a

odboru spravedlností že bolševi-

cký zástupce ustával fiřad pod

bolševickým režimem jehož sna-

hou je svrhnoull vládu Spojených
Sláffi násilím President Wilsou

s kterým sekretář práce o této zá

ležllostl konferoval projevil ocho-

tu schválit! rozhodnuti sekretáře

práce

TR2NÍZPRAVY
„J_j

Omaha Ncb„ 21 prosince
Prostř nž dobří voli 77uO íbií'

Obyčejní až dobří lír0f 77ři

Nejlepsí roécl íÍHY(lUft
Prostřední až dobří- - 77fót 000

Obyčejní až prost ř 00f 771

Ncjlepší jalovice ř(Kl CrO

Nejlepší krávy ÍVOOov C21

Prostř až dobré i7'07 TiOO

Obyčejné až iirostř i!fW !l7"

Nuflujťdi'1 jHt do íircNlit dnn

fpj iiílílny nby ne wfrtú) 1 Jiirmarky a od milostivé vrclmo

sil íftduC frejunk (výNiidu) obdr
Kdyl koupil Ntatck nnvý pan

iřiimcl no lid postavili v I zv flu eti iiemfleme ulil V téeh dnecb

tka Itillyho vn lit tohoto k léka-

ři jenž jí pravil že její syn má

luherk ulomí "Avňak jak jí jen

Ilozzářílo li se v letni době slu-

néčko vycházeli jednonozí a
bez-ruč- í

déiloiiskové do parku aby

yde vyhřívali zbylé lidy Kolem

budovy upravena jest proslomi
cesta obražená živým plolem jež
nazvána jest "(Vstou slepé ft"

(irotože vyhražcfin Jest k pro-cházká-

pouze slepým liivalldfim

- aby se Jím zde v bezpečí nic

pcslalo

A lato cesta jež byla iíloěifiléin

iieftťiistných a mísleni jích tesk-néb- o

vzpomínáni — la cesia ny-

ní osiMa Plných čtyři-

cet pét rokfi po ní chodil dobrý

Peský élovék filosof Aikovatcl Jan
Jíadražíl ale víe už po ní chodit i

nebude nebo)' nastoupil cestu no

Jiirmiireéníeli neehefí íiAiii dovolilivřJoimlvl i imwel n dostavil
mohl doslal" pravila "ani jnu kunoťliř' 11 tmu před iinIí m

ho otce ani Já aniž jeho druzi
Jednu heéku vlna aenkovnl by
ťliom ly lidi ra Jejieb Atnipnel n
pbitlti mohli" lulu'1 kolosu dřinaji"

lionnodířakm oflolrciii hk vyrna
tl t robot UMvAAfmu iAnu koná

niob A dAle h Nřt)jl poddaní Ze Milly byl uložen do postele u

otevřeného okiai aby mél dontavrelinoNt neebee jim povolili přeMwohdy byl-l- i dobr wnl

lil I robotu Udó 1 vcNMlcrt Lub tek čerstvého vzduchu k uzdravfiíenl dobytka na přívoze před
řeku Mora vil "Také jednouha u KroiilM proMllI roku 1011

které velké sbírce V llerlíné je
ven! dediivho éusného rána

když byl doktor im ce-4- k by
dlí Mvcho malého pacienta mlje

slulo fo vojsko jednoho pima JelirnUtn Jnna 1 Jlottola o mhUcm

nerídu se pícvUelo a vsíclnii najiovlajiOHtl Jlylo Jim vyliovřnn u vni cest 11 na véčiuml Se Siko- -
takováto soukromá sbírka (Mar
felsovu a poskytuje přehledný'
obraz vývoje 1'rvid kuiesnl bo- -

oneu ovocnářský stánek na némžlom koelbfl ho ralili Za aln do

bylek ferství byl x lej vody vy

vofclem Zidražllem odchází z In-

validovny kus Její české historie
robotuj lUtlnoti byln robota jmv
n Ninnovna
Knlil umlilmií byl povinen

nudila hýli koupena onu lesklá ja
blká 'kU-i- mél Milly tolik rád iliijiy iiieiivlv kapíMii v našemplul Jeden rnjtkneebt no vínk Jako dvaadvacetiletý statný muž
Ovocnář il urovnával své xbožf a1'niuM Npolu h jlmnil "Ilrubft lft při tom utopil a druliébo málo I

vélio vylňbll 1'řl lé příležitost když doktor přecházel mimoku ' U Niipajadrl KI1Í17 vw-- 11

plivl na ípinavý Perný hadr asňm pnu krajský baron byl q nadělena byla Jedna lo"kii pivu

slova smyslu protože se do kapsy

prosté nevešly Myly lo veliké

cylímlrovky zdobené zpravidla
rytinami Mély jen Jednu ruéí-ék- u

která ukazovala hodiny Nad

éísly hodii} byly na ciferníku

pro "ohmatávání éa

lim leStil jedno re (tvých jableklo ho divu!

IVowa a vrobnoHtl veden by

Ixtvcl pňllnil''l a fH(lm-(lnb'- l mu

Mell v roe dva dny wf'l dva vit Pozdéji doktor ae iiřesvédéíl že

ovocná mé tuberkidosu 11 sliny17 lot a akoro bi'vÍNledné H prorul dva dny bnftj kydntl Jeden
tokaly ohodil me t Kvasie doden drvn rubntl (dimel drbnout

nu" v noci neboř tehdy nebylo
jichž užíval k vylc&tcuí Jablek

obsahovaly milliony rárodku smi

chollnovýeh — '

Jlrmi a ďwilAviil ra obé resty JIC
lva dny a It oploenf wibrad ebo

f dltl dva dny Mimo to byli víl jcAté sirekkr 1'oltoii Mílo pHiml 4 kr
Po roce byly jíž hotovenyIřfiře víak bylo n psiiníui protoebnl jiovlnnl jioxlcl louky v 1efei Každým rokem stal isíee dílek

nakazí se tiiberkiib#tOii nedbaloa mm dovřtl do NapaJeiM
menší hodinky hnu opét pékne

ryty Jemnými ornamenty a Jsou
koln a oNtalideli aktu ' purktnl
strll dédiu nit panství titnél (isň sil onebo nieiivr-domélos- ll doKpéKdyl n nříblíily body mimell

laké tonékul ploUl V XVI alých Hlavním zdrojem nákazyll Jen JoHe ř eliuka v Kvaslelebrinvoltl dřeva pro rámek v Kva
Jsou sliny Skoro každé méstoulefeli 1 pro dředrifky Kiili bo osliitníni psali vJWhtio panšti 11

ředidel 1'lnlltl si ovAeru dali na má zákony zakazující pliváni na
v Npoilyn1 byla povinna imprUll Ir

XVII století nosívaly se éaslo ho

djnky v podob' kříže ímíuéná

berlínská sbírku má skvostný e

xemplář h prolamovaným a bo-

haté zdobeným stříbrným plá- -

Nejlefišl Voli ke kr- -

iiieiií TX()(ff H7"

Prontícdnl až dobří 7ó0

Obyčejní až proslř rmi:
Nejlepší voli k chovu lUm 8ř0
Proslř už ilobřl Um 7W)

Obyčejní až (rostř' MlOGp CfiO

Jalovice k chovu '17'írí'' fi'1't

Krávy k ebo vil WMM 4M)

Telata pro řezníky 7'é' 000
Dobři až nejlepší volí

Z pastvin HOO 000
Prostřední až dobří ÍI7ÍJW 77-- )

Obyčejní až proslř dM)
Met Ifl í fWWr 1100

Vepřový dobytok '

Nejvyšší cena 000

Prfimérný prodej í0olH00

Skopový dobytílc
Ncjlepší lučná Jeh- -

iita OOOW )M
Proslř až dobrá HOOfrl? H7"

Dobrá roční' (121' 700
Skopci M&Uti ft2ó

Dobrá už nejlep ovce %mt) 7S

Prosí ředuí až dobré VlWt ÍJiO

Ncjlepší jcbřialft k

krtúení TlfiOřj HVi

Ovečce krmení tMii) 'A M
V Obilní trh

PňKMC-B-

lloklft vHm t pariHkébo konopí hltfi Proto tiHtanovlli Marie

Tnwrln rvIiSlnl taxy dle nichž se
veejnýeh mísleeh avAak v kaž

dém méstfi muži plivají na chodKdo mM koiř munej Aohí dni v

niky na schodech v pouličníchra psaní platilo Uřednlol kť-- řroce orntl podxedriH mimo toN
stém PodoiMié zdobené hodili'kárách a podobné Když sliny 11Inxy nedodržovali byli I rest é nik 0111 rul brabluF(ml dva dny a

sehnou zárodky v nich obsaženéna penéleh I na téleliolýriia rukama dva dny praeo
poletuji vducheni a jsou vdechoI vatl Vidiny tylo prlen vy ko

ky zlaté opatřené víčkem mél

císař Karel V Mély tvar hrano-

lu suiillové malby rytiny a cl

Kolování

' Zn povoleni vstoupili do Mavu

manželského Ne plalllo 110 kr„ ralt navalí vílelinl o Nvá utravii
svadehiil snilniivn rl rp dovo'

' Na peiizíeli uvolili na rolníel
vány lidem zdravým klerý se 1111

kazí

Dílky hrající ní na ulici mo

bon se snadno iaknzit Míé zu

kutálí se mi ulici do slin I10AÍ do

lont JIH do fírVnf 1 rl "Kdybyplatil! 10 lalýidi mA n lo
at mékdo v knle ifruntovnmohli dobylek v Jiorňeb pUtl u

do ml vstoupil 11 jako Ii7-H- ý
dé-deče-

k

jí opustil Vm tu nešťast-

ných chvil a co lu odříkání se 11

lak pokrokové Česky založeného

človčka jakým byl tfadražíll flíl

zde jednotvárné život svfij u

véčné líné den zi duem rok za

rokem bez zvláštních příhod

fen Jednou — asi po patnáefl
eech stalo se že y místnosti
v níž sci svými druhy bydlel tfi

ly se časté krádeže a zloděje ne

bylo lze polapili Mezi vénié

druhy vloudila m lak vzájemnéi!

nedňvéra nebol převládalo míné

ní Že krádeže provádí iiékterý ze

spolubydlících To spravedlivého

slepce a duwviríbo vodce ostal-nic- h

velmi Imétlo a nedávalo mu

siiáll A In jednou za tiché no

cl zaslechl že kdosi otevřel zleh-

ka dvéře lí4e kráéí svétnící

Když iak iislyftel JcŠlé' otvíráni

kufříku vyskočil z posteli a po

patné!) béžel ke dveřím J"ž uza-

vřel a zlodéjí zamezil lak ulék a

zpfisobll pokřik Hám pak vy-

hledal pod posicii pachatele a

Jej stráži a lenlo čin

doslalo ntf mu vyznamenání a

daru ale obé jej tak ne-léši- lo

Jako navrácený klid a dfi-- v

éra do jeho Mcpeeké družiny
Xadražíl byl dobrým (Mnm a

lrpca nesl némecké ovzduší Pro-

to utvořil kroužek Mcjnfi mýAIe-Jícíc-

skládali po krejcaru a ku-

povali sl noviny lleziiobý
baven byl povinné-

ho přfspévliu ale za to musel na-hla- s

předčítat slepým) Polom hi

o přeéleném debatovalo a lak

plynul rok za rokem

Nyní pohřbili stařečka na ol-

šanském híbílové K hro-bi- i

doprovodili Jej jeho kamarádí

slepci a položili na hrob 11idher'

oý véncc jehož pestré 'národní

barvy nespatřili Zdrceni
vraceli a doi vého ponurého do

vrlilldiioutl 7idal rnplntl II krifavo liro Mvoii pilíebii rubali
akaldeiiel" stanou zárodky na ruce kolikrát

'Au Marie Tíw nadehňely

fTI VUH laínA voly nebo konfl

ťliovřijl dají mimo lo přd mAílee

ovkIi dvo lepei palniel vajec pomalu rolník C1111 lepAl řasy Ho

plložl je k ňslnm a zárodky vnik

nou do Jejich nystému Anebo Ja

k u rmliiéného ovocnáře A rod

ky dostanou n na poU-nvin-
y

ku 1773 byl vydau nový robolnrofrič Hlepíťo a o ven o nv Mwrtl

vejea v íaa vellkonoínfm páleni v némž si naMruja aby
(% Ivrdá M(uHirnbotnfel rodélenl byli do IIImolnSJií Nedlael odváděli o wv ust nemocného a dotilanou se do

syslému rdravého ílovéka JenžIříd a robotovali dl toho Jak ve'li'lvu iakd krmnou Iiiinii

potraviny takové jmŽIJnlíhou dan plat!Vewnlew IiiluiA mola tdy ro

% tvrdá 1 10:10 m
íl tvrdá f'H(a1M
4 Ivrdá IBHfWUW
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1'odle vySelřcnl de vél desetinbolu iIonII nneNlteliioii it" vínk l'odru1 robotovali 11 dni v ro
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Kol r IImO nalézáme hoilímky
zdobené napořád smaltovými mal-

bami iicjpřednéjsícli malířů V

míře jak se hodinky dokonalo

valy-přibíra- l se I dražší materiál

Jíprvu byl lo bronz pak stříbro

a zlalo a koiiiené I drahokamy
Zvláslé pak rubíny smaragdy '

démanty kterými byl pláíť hodí-nc-

vykládán v podobé kvélln a

pod
Krásné práce v tomto oboru vy-

kazuje zvlásté doba rokoko na

př pláfiř jaspisový fmsázený dra-

hokamy o pwl Sbírka má laké

rfizné kuriosity Tak Jsou lam

bodíiilky celé sdélané ze dřeva

hodinky ze sloniny z pcrlcté a

pod Jmou lam laké hodinky
hracími strojky a pohyb-livýii- d

íiícurkaniíl ledny lako-

vé hodinky zhotovené a zlata it

umallované mají na ciferník 11

ptáka Jenž lluée křídly oláéj ne

a hvízdá sl písničku Najdeme lu

hodinky v podobé prstenu lulí-pán- u

ulity mandollny pyrami-

dy brníky melounu Jablka ald

Známy Jsou hodinky sn zvonkem

který na alhktiult kmořlíčku od- -

fuhcrkidosii Jnfifé vk svém dél

siví nékollv V mnohých přípa
dech zárodky nevyvinou řmnosl

ponfivadž pravidelným životem
i bílá u7c

2 žliifá 67a

íl Žlutá Olříl!
i žlutá WttMu

Žlutá řl!c

n

11

élen'ý nyslém J ve skvélém fy
slckém stavu lakže záriwlky ne

mohou uif dostat ke kontrole

když chcele chrAnlt dílko pře

v týdnu II klnří plallll rořnft i(

rl Vj kr robotovali íl dny h

flyřmJ kusy dobytka IV-fi-í řelc-di- n

klerý byl na polažnou robo-

tu sedláka vyslrtu doslal od vřeli-noM- l

Jla libry (Ideba
Puk nailoiipll na Irfiu vUnP do-He- f

II a hned na poéálku Kvébo

panovaní 1 listopadu J781 rruSil

nevolulfltvl a dovolil aby Modlá

el kleřl mohou platili ro roboty
í rv plály urbArnl

Lid nelský vínk myslil fo ro-bot- a

byla úplní rnifona a proto
m proti pínAm bouřil

V K vánicích vlak vlrtou pan
mkélio ňřndnlka Rlchtra nebylo

poplul lny Míno drfibe bylo po
volena leluly od vodili peníze
Č'lyH poMluly m ku 12 K'"- -

Iminii m H nr kopa vnjee H pr
Htalky paiidko byly mmzeiiy

plml milo a poddaní řtiulo &l'
lilJ ponfvad a nomolill navili
1'rota vydíno bylo imřlenl h
purkmlMlr a ryelilSř iiimmI ručili
ra poddaná iiebřluiou Na

jniHit iiNedloNll bylijiklui ellii-c- l

ah marná JeftlVÍ r pof-atk-

ilH Ulětl raeliovfllo m mnoho

rprlv (t pualýtdi iiKodlouleeli

IWAtkfm ] nlolHl dokoupil
koiifKnn óřUk vrdiolu Roku 1711

vydin byl proto clwřom Karlem

Inberkulosnl nákazou uéln je by
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dobné potraviny ayrové lefl když

jnou řadna omyty
mova a hořekovali že la Jejich
eesla slepých zlratllfl svoji poe-

anto nakazí an dítky tubnrku
loaoti nakažeom mjékem Méjln

tedy vždycky mléko pastorlzova- - bije Čtvrtí pftlo 1 hodiny Jll když Zadražíl odcíel
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