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rová je nekrés éjsl dlvkoit v New

Vniku D W llrílCílIuni JI1-1-

jméno je ilnlife známo v ffši

tuel lckého l illll blo uložcliu by

české krásce oznámil vítězství
V důsledku tohoto vflě'tvl V

zápasu krásek takřka pícs noc

otevřel se Alici liový svět Vyta
bílclé ťilmíi a divadelní iiiiiicnáti

Ucházeli se o Její služby A ne-

holil zámožných lidi dokonce

nabídlo jl manželství Avadlcny

zjistili že jejích výtvory vyhlí-
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i I 1 lil- -

lMi'u lniln 'I libvMlti lé llil

li lieiniiléji r pyllú Nejvíce se k

hiiiiti iienhi'i psllu nd ntuMky a
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lié petite pij řezáni cukrové Iři i

HV Vnieejl se pnivlibilné v bí-
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meinké výluhy 11 s holt se stři
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vfříll clovék který V Se to lievldél
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kařský vůz peéivo rozvážející je
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placeni domorodí délulci V lilciiž

vzbudí se tužba aby lépe Žili a

lépe se Salilí jsou opravdu pilný
ml dělníky
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ku a o zítřek se ncUará Americké

Jímkou nékolika žen které kryjiúkoly na jichž provcdeiií hotikrn
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to ostrová lidíány Ve svém do

plsa píše ž(í Jako Idioti vyuiááo
vali Im vlnu a zbilo za kousky pu
tlí sHetilee bthve ticho nádoby

l'ři'"jnje že neiiziuiiucnal tu žád

uého modlářství a že pokud bylo
mu možno rjístílí každý muž mř

toliko jednu ženu h výjimkou ná

éelllkfl

hráz v Novám Mexiku Jež tvoíi
záNohní nádržku cll reservoir M

ficm do Triníty (dirámu a zdu
míl dloiilioti Shiednuii! htáz- - ve
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Wyoinlnířii 1'athfíiiiteť hťáz v
jiícd Křísl 1111 zlnnlovili Jednu

Wyouiingu Iwiiíuna hiz u Jim'
ncjvMfiírli itvodňovřiiícli liiál

před rektorem stala se pani
Unlf ílto Trulléovou Súalelí

tento nevyvolal žádnou radost v

obydlí ženichových rodiéfi K"dyŽ

novinářský zpravodaj navštívil
ženichovu matku nalezl JI v plá

Tyto moderní řavodňoviiel pod

niky Jou íilalívilhodiiá (tle píce
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V Jiném dopise posbiném )ouís
De Saulaiieovi mluví Kolumbus

o celé skiiplné západu íiidických
již fied nimi hýla tu pozoťtdtodn
ZAVodňovaeí zařízeni v Arízotii'

auloťíly na ostrová soudí že ná

ležiloii výchovou lidu dalo by se

mnoho lepšíti Ale to mohl b

vykonali Jenom bílý élovék líny
tí mohlo by se stáli zemi o Jaké

miÍI Krlňlnř Kolumbus Uiyy 11

domorodců náležitou výchovou vy

volala se tužba po lepším žívolé

éí rrohlásíla Že Její syn Je proostrovů které objevil a mezíJsou zhylky' zavndmivaelch kaná
I t r- ukájí íkod Žitná V zemích skandinávských

Iři Z prehUtoťlekfch doli klu
vyiiiídtlďli polí zatodiViviii-íii- i za

11 111 pravit
"A přece jenom před no l musť

icée se pravidelná chléb otvorem
mají více Jak 1000 mil ddky fe

nl mrtev a že nechce se jíž nikdy
k němu hlásit I Odsuzovala i Jeho

nevěstu Spálila víechny fotogra-
fie svého syna aby Jí nic tm něho

uprostřed tak aby mohl býtí uh
hýtl dálin Ipařioe vzlilcdein !(den z těchto kaniiln veden pyl ze

žen na zvláštní lyé v' roh 11 komo
idatým dolům které má a výlmSolná řeky po tiřknllk míl Ivnloit

ry á potravina mí
1 nsToriir: ceskr nepřipomínalo

llalf zůstal v New Vorku a veď V Ali(líl oblíben Je ebléb pša

ideiiv a v Skotsku na mnoliícltJlále knihy v pltmibařském závoď'
Alice puk vypravila se na trium místech lidé sí pochulnAvaJÍ foi
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i(''íiifi ii Hiiiipcřctti Kjryplii v ná

1'i'n'ítdi na sliirožílnimt zavoiláova

ÍI 7m{(' li' znáiiui Cíňit

Hl- ti lir zlVddňřiValí NVdjit p'i
ze niky jí r"kit L'027 přcil Kri

'letu ''l{' řílí Cítit řilif kanál

dílo ididivnlindiiá zliidnváii livl

hi'in(u iloli'lí a J 700 míl illmi

li' Indi'' zavodňovala naiřli' nvn

j p'iz-ink- illoiilio před VhUux

ilídit (w plaví ve NVďl

hhdié z mouky ovcxtié l'rm videi
ná linioví se menší boehfiíky (i

dim které poskytuje pro obchod

¥ kontinenty a zemémi této siri

liy a se Zemémi Zit Velkým 'liliem

který zajisté bude velký a výhod

ný"-- ~

Aváak ostro' líny není iIiicn

v takovém stavu pokroku a roz

k vál 11 o Jakém snil Kolumbus

1'rázdný přístav dá nám za prav
du Indiáni která Kolumbus na

lezl zde v patnáctém slolefl zmíze

'(ronlilého Iviru
llýže Je síee hlavní potravinou

krasky
Amor Je znaéná slabým malým

bůžkem je jedinou Jeho zbrani

krása Tak soudí Alice houíse Se-

kerová dívka éeského původu
klerá uznána byla za' nejkrásiiější
ženu New Vorku l)le náhledu je-

jího bůžek lásky měl by býlí ob

dařen vělRíml schopnostmi lak

lihy mohl hvoji práci vykonali do

bře - aby manželství liéínil tak

v f'iné a da loňsku avšak v obou
těchto zemích se spolřcbllje VelM

množství chleba Chléb v échťkplicidt h' h( Jnoii znáni
Zemích peěe se hblVIiá ' IMiliky
rýžové V éínských mhUwh k

pro tvnjí dovednost a vycnla
vnd ve ví viíji zavidi'iovn'li'li

Hh'mfi V doliá vpádu do Plinenlch utáhnu naléztl velká množsfví ve

fální cesiu po zemí Navštěvovala

toliko větší másla a byla aitrakeí
obchodů prodávajících kosme) I

cká prostředky lejí krása známe-ln-

li reklamo a rek lmm zmírněnu
In dobrý prodej výrobků továrny
která ji na tuto cesiu poslala To-

várna lato plalíla Alici velmi zua

éné služné ale služby které jí tá-

lo 'cská kráska prokázala stály
za to Výrobkům dostalo se řekla

my a byla po nich ěllá poptána
V New Vorku byl Haif Otto a

Alice oii!se zajížděla k námu tak

éasln jak jen Jejl zaměstná valelé

dovolili I cynická stará Uronil

way se domýšlela že zde došlo k

spojeni krásy mládl a lásky na

které Amor může býlí hrdým

řejriých pekáren které vyrábějíhvrakiifík' (ri'tii'1'ál A trn t (hmI'n úplným a áfastným úspěchem Ja

kým má hýtl Amor svým šípemnapsal "hi ařťhdy' liřeli pokryt velíce ebulný chléb z rýžové mou

lv

ložetiinoii Mipeányeh Hkitl I Tvň7l

lne II Že prfikoji telilo proveden
byl hez v(lti4idn a pouze prími
tlvníml náulrnji mírníme Jenom

obdivovali vytrvaloNt táehto Indi

áuik'eh budovatelů Na dniln'

Ntrauá řeky nalázá hv velký Arí

zonik kanál který uledujc ko

rytu prehímtoríekáho kanálu a za

voilAinje rozlohu HlOimo akrfi v

okolí 1'hociilxu f

V Knnad' ttalézá wt laktá ei lé

fada ponniliodn((di zavodňova
cích prací Mnoho neJňroiliiAJSÍeh

pozemkft Kanady nachází e vza
vodáovaná oblaHll V indii Jí Kyp

tá AiiNtralíi Kanadá a ve Spoje
n('ch Slátech nejlepáf talenty in

žnýrká Jmu zHináitnány v budu

vání ziivodňovech pndníkrt kte

v( iovažllJI Vrtcoheená tu liej

lepAf Inveit menty Nikde není li

továuo penáz nn chiidování něj

lepSího zavodňovfledio ařlzení

ponevfldž zúrodnění pozemku zna

niená zlepšení houpodtÍNkáho hla

vu rnziáhl'eh oblaití a náležitá

zužitkování k zemád'ltkýni ih
Iftm I lioleh piihtln

2IVOTNAUAYTI

způsobil této krásce vlee boleni i

hyj zayfldaial n velkými planlá
á ir pťOHloiipenímí viinlc kana nežli SlVtsIÍ JÍ11A žna získala sni

0 áflulcou školu v Clifbu posti
'

Iv Jimi zavodňovány" Tak ce Jejího manžela

lešlá před rokem byla tovární rAno — ' minÍHlerstva vnitra set

oznamuje í "' 1'hchu se hlásí Žedálnicí zamásl nanou v závodě 101

lyll odlioi-nfk- 'v zavndťm

vání

íivodňování V Anicríff dul 11 J

Hi do prHiíidorícIivVli římCi Indi

li tak úplné Jako divocí holubí

Ameriky Zolroéciii
'
Spanély a

1'ortuiřaleÍ klcřl zacházeli s nimi

kruté bléujíee je Indiáni líto 11

mírall Jako mouchy Dnes žiji zde

éernoáí které Apanřlá a l'ortii{al
ei a pozdéjl také Francouzové

přiváželi sem z Afriky Jako otro-

ky na hVá phiufáže

Kolumbus nalezl asi dva millío

ny Indiánů na celém ostrová May

tl který rozdéleu je nyní na dvé

republiky řleř llaytl a Sanlo D 1

mlnffo Dnes žije v samotné re

puhllee líayti na dva tuillíony éer

noehů Vedeni Toiissaíut rOnver-tur- e

a pchsaliucm dosáhli ueodvl

slosti v roeň JmOJ (i udržují sl í

stál Vlastné nyní jedná se o ja

opravou poškozená éeské ákolvýrobu íiiérovaéck llroadway a

1'áli avenue byly pro nl Jakýmsi

pohádkovým a vzdáleným měsleiu
ylo zapoéato ihned a že budou o

'Hivy ty ukončeny v uejblíž4í doání knnii" 1'iicldo tia Jíliozápadi'"' Když pak byl" oznámeno Že loto
bé takže poéátkem příštího lýdnaJ)nes vsak Alice je známa spoleě udánllvá ífaslné manželu! vl mé

hýtl rozvedeno llroadway Žasla unie lze nerušené vyuéivánl opětnosil z Hnaidwiy V důsleďni zí

)oii"cliftli v Novrrn Mexiku Arl

ní roloradu Mopy po tnMdU

l(ř'li zavndiíovneMi kanáli'('li í

níchí nklcrá liyly til 20 trill dlon

iikání ecny v obnosu iM 0000 kle Spolcénnsl z llroadway
věřili že by nejkrásněji žena

zahájili 1'onévadž dosavadní
mÍHliiosli školní nevyhovují jest
zahájeno Jednání aby pro éeskoil
řkolu v í'bebu byly zajištěny i

liá a tak dfildiidnř zludnvAM1 Vew Vorku nedovedla s udržet i

nřklcrcli liylo pmtíítn iiřl zřio

roii vypsal illuslrovaný éasopí'
Daílv News vycházející v New

Vorku pro nejkrásněji! pracujíc!
dívku v metropoli A společnost z

llroailway se nyní dívl Jak mohl

lásku manžela

Ale v malém farmářském obyvání za vnilňo vacích prflpltvfl v hned vzdušné v každém sméťíi

vyhovující inítiiosll v jiné budomoderních dohácfi a Jhmi v iizi kousl polonťodvislost Jež trvá po dlí n( zelenou stříškou v Itíslcy
N f„ Alice potvrdila že vSeebno vá a to eo nejdřívese manžel lak záhy nabažili laksledních pét let od té doby kdyvání do dimAiiílin dic V Mexiku

aď'cdní Americe Jíoii uříecníny je pravdou "Mys'iii Že je třelmO republiku líayll vyvolán byl

v míiudýeh dnech znaáný zájemttnlctí Nlaré )i'í vyvolávají ohdív néécho více nežli krásy k udrženi
11 iiodcrníeli 'hlavltelCi pro kIivi- - manžela" prohlásila "Nedovedla

krásné a příjemné ženy Jlylof v

minulých dnech oznámenu že mi-

lostná romance léto nejkrásnějíl
Ženy v New Vorku JéŽ vedla ke

súaiku skonél za nedlouho před
rozvodním soudem

jsem udrželi Haifa de to stará hl

storie vyskytla se jiná Možná

mariňáci Spojených Států přísli
sem obnovili pořádek K zakroée

nl Spojených Států 1I0SI0 po lé

kdy rozdráždáná davy ilomorodeů

vniklí na francouzské vyšla ncid ví

vytáhli odtud svého presidenta
(liiillaunie Mama který uchýlil se

na lepcí a uřízli mu hlavu

indiáni klerá Kolumbus clivé

lil (á příéjny Že iiepáhlujl mnu

božcihfví-- modlářství byli w

že jsme rozdílných dusí 11 lak jsm
Alice narodila se na Východní l„ N(bá nehodili Zahájila jsem

straní New Vorku před dvacíti krolív abych od něho obdržela

rozvod"
A mezitím Haif Dito každého

dne poéílá sloupce ělslla po slouj
pochybná v roeo M! pokroáílejSI

Záchvaty mdloby l'o II I'
líasi z Cambrídice Míno

"(lni mi potéšní sdělili vám eo

Dra l'elru lloboko ro mna vy
konalo l'o mnoho e jeni frpél
záchvaty mdloby náhb Jcm
klesl a omdlel na deset až pafnácf
minul lladíl Jsem se s několika
lékaři ale bez úspěchu 'o té ée(
Jseni o líoboku a rozhodl m ú
sílí Je Nyní Jsem sílen n zdráv"
Tcnio proslulý bylinný lék éíuí
krev ěÍMfoii boluitoir a éervenou
a slav! pevoé silná a zdravá v

lyi posiluje nervový sysfem i ž)

volni orfcfány Neprodává se pro
střednici vím lékárníku" j zvíiífaí
HnnfU zásobují lídl přímo t
laboratoří flr I'afer Fabruey k
Sons Ca 2VM Washitfciou
Hlvd„ 'hícaffo fll - MmU
semeni

cl pro svého zaměstnavatele Má

vzhledem k vySetřování o achá

zení amcríekýeh fiwríňáekch hho-i'-

Spojenýeli Státu H domorodé)

Vdfmledku tohoto vySelfování vy-Al-

dá Javo Že do nedávná pano-

valy tu poměry dípomínjícf na

Mexiko a že teprve před nedá

fieti doálo k potlaáení loupežných
n npzákanný(di živlft

Malá tato republika nchplnilu
očekávání jaká v til bylo klaiK
no Nehtabi w eml upokojenáho
lidu žljíeího v blahobyt u"(ak by-

lo hy W))no ďakávitl vzhledem

k jejím znaínýrn přírodním zdro

Jftm a polož JIŽ pohled nn pří
hlav v í'orťflii'í'rln(! bnpltolu

přenvřdíM nád nedontut

kejit obebodního ruehii ít vleo

befltiý vývoj republiky Je nWin
brrMn

třemi roky jako dcera Žcbliée ka

bálů l'o dvacet dvá léta znala

toliko f 11I0 Východní stranu a na

llroadway ullel světci a nádhery
přišla Jenom zřídka Jako dívka

nalezla hl práci v krejéovském zá-

vodě 'A tohoto závodu přešla do

továrny na výrobu želízek k ho-len-
í

poněvadž kynuly Jí 1 11 lepši

za to Že dnes nemůže hýli Jíž ponežli vélSInn obyvatelstva této re

publiky dneáního dne Zbytky mo

telHkoi) dovcdtioxt xvýcli hndova-lelf- i

Na zavodňování vjíyplř dnen

wtejní Jttko sMy pfcd lim

závlhf íívol 'fmt Mezi triumfy
zavodfíovacícl janlnikři Je vlíui
AnNiwfiNká hráz 70 nf vyoká a

ííIO htop dlouhá hiidnváttí fáln

hrác vyžádalo h nákladu W
OOO ale Jedná nn o velien dnhr'
ínvťsfftient )iiiJfVm) mm odhaduje
fa loto zavodrtovací ařfenf piM-dá-

každálm roku ( 1 1 ÍKM)ÍKK k

holnililVÍ Silit) cmedelutvl V K- -

gyptři jfl na vyol'm utupnl a ú-vI-

na nřm hltliohyMZ-mfí- ' veliké

rfho ohyvflfeNv Vfr in h
byl Jednou t prvníeh icmi nn

nvMfi kde MvfidfiftvAnt hyh prn
vdiUtm Jeho mefhody řvdňovfl

važuván za "nejšťaslnějšího muž"
dlářstvf J"Ž přivezlo sl původní v New Vorku" za Jakého byl p

važován kdysiéernéobyvatidstvo z Konica je tu

možno iiznatiieuali až do dueáulhi

výdělky Odtud pak odebrala se CHLÉB V ROZNÝCHdna Stálá zápasy připravily tu

to zemi 0 přlmářená procento mu
ZEMÍCHíft o níxledek toho Je fnformálu'

Svít užívá různých druhu pofra

do továrny nn írifirovněky
Alice byk vždy povahy vevdá

a byla oblíbena yHude kda pru-coval- ft

KňMf ráj pohledřd tu tli-

lo řoskoti krásku n velkýmti hr- -
vín avšak iiejvSeobepiiějsd a nej

mnohoŽentví Taká pokud m odá

vu týíf vřtlín lífiytlfliift by tie

poehybní ókvnh přednost Indián dfiležítíJSÍ t nieh je rhláh 81fi


