
Seievralda k vili matlinim doZ mého výletu do Colorada
mluvám Miloslav Seyricd ajletý

zeleninu a ovoce všeho druhu tím

vypěstují Veškery pozemky vtak
se zavodňují Jak mi jeden GránDle svého allbu podávám tuto tiřkteré syn majitelky usedlosti č p 19 vo

Zdíbecb u Klrcan pěstoval proti
podrobnodti ze ave centy do

Colorada dělil vytěží na ivé é Willów Springs Pivovar!
vůli své matky známost a jednímíirmfi al i patnáct tet čistého vý

Vyjeli jsme z Linwood totiž
těžku Moje stsrá zase většinou

prohlížela krajta ti a kde vidělimoje itará a já dne 13 září dávváv
děvčetem následkem čehož do-

cházelo v rodin! k Častým výstu-

pům Dne 14 září vyčinila Sey
friedová opět důkladní synovi

první noc trávili jíme u sestry
Ot Dvořákové v Omazs Druhého

trochu lepší pistvu už hlásili!
"Frank 'to by bylo něco pro naši ZELENÉ "TRADING STAMPS"doe odpoledne unášel nás jii vlak však domluvy měly velice zhoubnýUenyl"do zaslíbené země do Colorada
Já li krajiny tak dalece nevŠÍ

Sotva že vyjali Jsme z Omihy mil Když jsme přijeli na hraní
přišla na mor dřímota a v brzku

byl jsem v limbu Neměl jsem

Za 3 00 zelených Trad
In Htamps s každou bed-

nou

MTAKH NTKIťKM

(3 tucty pintových lati ví)
-- cena

ZaW00 aelenýeb Trad
IfiK Htainps s každou lnul
nou

NTAKNAMTKII'£M

(3 tudy k vartovýcb Ishví)
—cena

ce byl jsem opravdu dojat jak
krásně mají to tam zařízeno na

stanicích Sklepník běhá kol via
vlak pokoje byl jsem celou noc

účinek mladík se vytratil z bytu
a t večera nelezen byl v koutě

oběšený Přivolioý lékař mohl

jíž jen kooititoviti jeho imrt
Kam vU kořalka Dne 17 m

m přišel obuvník Svěrák v Lito

myšli opilý kt ivé chilupě která

byla zavřena Po delším klepání

přišla žena která také kořalce

W
Mvytrhován Jela námi v jedné ku 1 pivem a nabízí k prodeji

Než jsme dojeli do Denver měl #1135
káfe taková baba a ta mála vnuka

který se vyznamenával tfmf žc měl

uitavičnou Žfzefl a babička byla
jsem pod lavicí celý iklenářský
krám Když jsme slézali 1 vlaku

nucena ncuitále běhat pro vodu chtěla moje itirá abych si vzal KromS toho fedoRtanote rifijlfpíf lahvové tlvo dontn-net- e

též dvojnásobnou hodnotu v zelených "Trad
Ing Htamps''

Já jsem ai avoji ptrsonu vyložil PamatQjtosklenice tebou Já všik ziae li
holduje otevřít třímajíc v ruce

ickyru Když to muž uviděl roz-

lítil ie vytrhl ženě lekyru % rukou
hned ve pfedu a jak ie fiká udě

pomyilil co by lidé myslili já

tikový hezký člověk a tiky píjel
lal jiem 11 pohodlí) ale pohověl
jsem li po Čertech málo: každou OhJídnrJte sl poštou tich talernem 1800 mho HHl M

mStrišnél Nechil jsem flašky tam
chvíli totiž zmínéná babická bě

bylo po Káčině svatbě

ral jí po žene a na to Ji ještě
skopal takže zůstala polomrtvá
ležeti Hýla odnesena do nemoc
nice kdež tone mezi Životem a

smrtí MuŽ si poslil pak tvé

hala pro vodu a kdykoli ila V Denver lam vám byl lidičkykolem nikdy nezapomněla do mne

pořádně drcnout nevím zdali
život každý den něco nového

my musili všecko vidět Sestra dítě pro kyselinu karholovou a

Kristina a' moje stará ai pěkně
zúmyslně nebo náhodou ale přál
jsem jí v té chvíli aby ji osud za vypil ji IJyl za krátko mrtev

mluvily do noty co jedna chtěla
to ztrestal a zbožné přání moje se STORZ

BUIE RIOBON

Svěrák zanechal 8 nezaopatřených
dětí o něž starali ie musí nyní
obec

to druhá podporovala a já jako
blázen musel jsem jednat dle

přání většiny a trmácet se a nimi

také vyplnilo K ránu baba
usnula zaspala a přejela stanici
Colala Coloj zavezli ji až kolik
mil do sousedního místa Teprve

Záhadný nálet mrtvoly Veliký
všude ačkoliv jsem všude te zi rozruch spůsobil příšerný nález
říkal při všem na ivětě Že víckrát při bourání domu č 80 ve Školské

když babičku vystrnadili a zpátky ulici v Kolíně Obec kolínskánimi nepůjdu Ale druhý den
poslali usnul sem a ipat ipáoek sestra le Károu začaly zsse zakoupila ku rozšíření Školních
spravedlivých Nevím jak dlouho notovat! muiil jsem li nechat říci budov gymnasijnf a dívčí školy

měšťanské dům p Ueneše ve
jsem spal když tu pojednou do

Ježto poiiluje a vyživuje

odporučováno jest lékaři

Jiouc Čisté a proipěšné jest
vrchovině zdravé pivo
V parných a trapných let-

ních měifcích poikytne bedna

zvláštní požitek v

— co z tohonákledovalo? Sestra
dostala kuří oka mně se vrazily

Ital Iicti jedou pod žebra až jsem
V) křikl Sedily za mnou fiáké

ŠkoíaH ulici vedle měšťanské

Školy dívčí a v těchto dnech za

čilo ae odstrafiováoím zdiva a

až do žaloudku a moje z toho do

stala bolení hlavy Náhodou jun
slečinky které st smály až le

ohýbaly To itará budili mne
poradil jsem jí Koubovo Hořké podlih domu toho V pondělíŽe už je čas k vstávání Drobet
víno a bylo po bolesti

jsem 10 oplách hodil le do pará
doe t8 září k večeru přišli dělníci

po vytržení podlahy na mrtvolu VjZlobili jsme Fíalovíc xo dna
dy a zrovna kdys sem tak le Musím říci že Kristina jak ráno STO K Z ' B REWINOjejíchž žebrech doaud vězel nůž ♦CO-OMA- HA fl

volala už držela Americkou ku Dle udání lékiřú jest to koitra
mladé ženy která v zemi aii dechařku kterou napsala pí Ma-

rie Hosická a chtěla ce nám vždy let let ležela Při ohledání místa
tím nejlepŠIm zavděčíta opravdu oudnl komisí shledáno le ležela

mrtvola i6 cm pod podlahouvše bylo "o ke)"
Nůž vražený měl itřenku ulomeHěhem pobytu našeho seznámili

srně ae rodinou p Leviho 1 nou a ocel vězela v boitech
pí Uhrovou 1 rodinou pana K

Kudrny 1 panem Karáskem
Soudní komité míito změřila a

pečlivě obkreilila koitri pak ulo

žena byla na hřbitově zálabském v

umrlčí komoře Zavedeno bylo

Něco co povzbudí vaši energii a

dodá vám nového života za parného
dnejeit iklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jeit uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za nejlepšf v trhu

Pijte "METZGVO" k vůli ivému
zdraví

fjrílefoii 110

který je konduktorem na elek

trické káře Navštívili jsme též
v průvodu pí Levé jednoho květi ihned rozsáhlé vyšetřování
náře kde zaměstnán jest pan Mrtvola novorounltt v prádelní
'"ranč co dohlíiitcl nad dělníky ku v obci atrnart n junova na
Když jsme oafl spustili Čeiky byl Moravě učinila li dcera domkáře
ako v Jiříkově vidění paničkám osefa Zemanová známost ae ty--

hned nařezal plno růží a mně také nem zamoznejsicn rodicn a v
METZ BROS BREWING CO

vaří a lahvojí jen
výborné píyoT

ednu strčil do dírky do kabátu a domnění Že tento li ji vezme za
ek že se mu líbím Při té příl
ežitosti zakoupili jsme od něj

ženu oddala se mu tak že poměr
ten nezůstal bez následků Mile-

nec její jenž jí aliboval manželněkolik druhů květin o kterých
nás ujistil že v Nebrasce dobře

proípívati budou Ve sbírce při

Jako každý rok tak i zajisté letos zavítá tem hojnont krajanů
% venkova na afavnost Rytířů

Až unavíte ie prohlídkou města a výitavky "King'i Highway''
přijďte se osvěžit do útulného saloonu starého zaámého

ství nabažil ie jí brzo a dal jí pak
košem Zemanová by zapoměla
na nevčrníka odešla též z obce a

nilla ai službu u rolníka J Richtra

nesli jsme si domů taky čtyry keře

růží "Amerických krásek'' (Ame-

rican beauties) které kvetou celé Serhovicích Když však Richter J M FIXY JSI D S Saloonéto a pakli dobře opatřeny i v

zimě poskytují oku roztomilou
poznával na ní známky požehná
ného stavu posílal ji domů avšak
Zemanová zapírala že to nenípodívinou Povídal pan Franc v č 1520 iDoder© mi
pravda a tak zůstala Josefa Ze

vším byl hotov vyvolával ilouha
"Denver" Kouknu 2 okna a

hned zihlfď jsem sestru Kristinu
která už netrpělivě koukala z

které itraoy is vyhribem Sotva
že nás ipatříla dala le radoití do

pláče já taky plakal ale jen tak

pokridnu Lídu tam bylo jako
much a co by si bylí pomyslili
kdyby viděli takového hezkého

Člověka plakat —Následovala pac
a pusa a hrzy po té ujížděli jsme
v káře po sedmnácté vzali transfer
na Kolene uIM a než jsme te na-dá- li

byli jsme doma

Tam nás očekávala bohatě pří

strojená tabule Sestra myslela
kdo ví jaký nemáme hlad a já
zatím snědl jen půl kohouta iálek
okurek se smetanou talíř koroptví

motykou střílených kul telecího
1 nádivkou jaternice dvě jelita
salát půl tuctu chřástového celeru
a jeltě tam měli něco ale já už

jsem měl akoro dost a dělat jsem
drahotu Když si Člověk pořádně
nácka nacpe může se pak nechat

pobízet
Po obědě poslal jsem za pěťák

pro pivo a měli jsme "gud tajm"
Sestra a moje stará Šly ještě to

odpoledne do divadla taky mě

zvaly já ale odjakživa potrpím li
na pohodlí a tak jsem pěkně zůttal
doma Ale večer musei jsem na

táhnout Špády 1 do divadla A

to vám bylo každý den co jsme
dleli v Denver Vždycky po té

říkal jsem staré 1 své sestře pani
Fialové "No tejtra zaso 1 vámi

půjdu !'— Ale druhý den Šel jsem
zase No vlak jsem ztratil hez

kých pár liber na váae

Kdyt jem se vrátil po 14 dnech
domů měl jiem se co bránit aby
ml moji zákaznici numačkali
ftlksli Že bylo sice vše v pořádku
ala přec jenom ne tak jako k Jyi
je doma Sotrab

Krajina kolem I)nvtr je pouhá

puttina pěstuje se tam nejvíce
hovili dobytek atfslla a jetel
vžttifQii na iivoJflovéných po

icmtich Jak jim poiorovall
blila Dovr vltlina farmářů ve

nuja l lahiadničcaí 1 1

y I jsem
ttn poitiiofii) skwitinš překva

peo kdyl na jeda! uanlpiocbii
ce s vtfm Iv irm I Fialou

patřil jsem v ttlui jtk klisnou

že jedna taková růže prodává ae

ni kryirnus za $150 ptal jsem se

honem zdali je také někdo v ten

Jest to v samém středu města půl bloku od pošty
Česká ipolečnoit itále pohromadě 7 —manová opět ve službě Když

však bylo to již očividné poslána

byla od ivýcb zaměstnavatelů dočas kupuje a bylo mi iděleno že

sa jich ani nedoitává Po srde-

čných těchto několika chvilkách
rozloučili jsme 10 ním a spě
chali jame na káru po kteréž jeli Riloy Brothers Co

mů k rodičům ale ti ji vyhnali
Zemanová vrátila ae opět Jo
Šerhovíc k Richtrovým kteří ji
nechali u tebe avšak za nedlouho

leznala manželka Hichtrova že ie
Zemanovou Itala ie změna pro
čei učinil Richter u četnicťa v

sme celou hodinu nežli jsme do

VELKOOBCHODNÍCImi se dostali — Ve čtvrtek při- -

ela tam také sl Anna Dvořáková

bylo nim veselo Napnul jsem Lomnici oznámení DoitavivŠÍ
se Četníci provedli ihned prohtídvšecky struny bych společnost

udrž si ve stálém humoru a rui'
hodně te mi to podařilo Sestra

ku při kteréž našli novorozeně
Likéry adoutníky

Old Mllltitry Hyo — DIaieioiuI 11 Hye
N I) Archer Ilourbon

1118 IfiriiHiii Nt OI%I AHA

ženského pohlaví zardoušené v

lkala ie sa celý rok tolik se ne prádelníku Na to dostavila

soudní komise 1 Tišnova a byla
zasmála jako za těch několik daú
co jíme ie lam idižtli

Spatřil jsem tam také na sedm- -

nácté Macáaka s Wdson Kanut

L E Mel 1 leatyl mnou švakr a mil kameru
na moji lá Ion ho vybleiskl Co

Nelitoval jiem výloh jel 1 tím

byly spojeny a jeho věrnou poďi
Noku mu teilal

mrtvola dítěte pytváoa a tu zjišti
no že aovoroieol mělo zlomenu

páteř a devět Žeber a Že temřelo

vykrvácením Na dltšt) naletěny
byly tél otisky podešvi ie cvočky
od botek kterál Zemanovi nosila
Zemanová která byla krvácanlm

úplni itsláblá odvedeni byla do
místní nemocnice kda však soudní
kombi odepřela klidou odpověď
Mi ie ia to la Zemanovi otnl

při adrivén loiiimuj nemocnice

byla itt dopravena k okru loudu
do Tišnova

CTNVtUcotchodnícI i IraportéřKT)

LÍHOVIlšr a LIKÉRŮ
Domů dostali june te šťastni

4 víitil 6 liti kddto moje
ilarl jela ještě doOmthy a i řijtla

SáataprtfirMit U Ktrttkt Mr frln lerMaai na § Václavi Siy to sa ví

do divadla a bylo vl v tuiádku
Tel 1001 Fttrimi ult Oituiliaisaitíat


