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Pokrok Západu

Z českých mlýnů Hový seznam lioiti

K dostání v knihkupectví Pokro-

ku Západu Omaha Nebraska

se mnou se bavil a laškoval jako
zamilovaný kocour"
"Poněvadž jsem bo k tomu na-

ved'" doložil pan otec aby se
rozumělo odkud vítr vál

"Až můj starý dopálený kohout

Krejcar ho v kapse pálil a ne a ne

stání dokud ho neprobil Pak se

mi ke všemu začal chytat ještě
kořalky a to ui byla koruna
všeho!"

"Ta vás dopalovala Dlabolová

ještě víc než ty holky po kterých
házel očima co?" smál se jí pan
otec

"Ba že pane otče jedno bylo

lepší nežli druhé Holky jsem mu

mohla aspoS odhánět to jsem
zkrátka šukla za ním k muzice

zůstala mezi dveřma a jak si s flá

"No kde pak jinde než v Stra-

šecím v arrestě kde na Člověka

pouštějí vodu jako na Špilberku!"

trápím ho dli
"I pro kryle pánal A co se

mou udělají?" nabíral už takřka

moldáoky
"Inu co odhákujou vás jen

vám v kříži lupne Což je to Báká

maličkosť: tři lidi zmrzačit k to-

mu ještě svou vlastní ženu a s čet-níke- m

se porvat? Pěkně děkuju
z toho už kouká hezký kriminál!

Tři leta jako houska na krámě"
"ó já mizera mizerná!" začal

břečet a lomit rukama "to jsem
to dotrh'! -- Taková hanba a moje
nebohá žena ona to nepřežije" —

a pustil mi muziku a kvílení noční

až jsem trusel cíp od peřiny kou-

sat abych zatajil smích Všech

možných jmen sobě dal ničemů

nejnanicovatějších sobě vycinkal
a mne i ženu na kolenou za odpu-

štění prosil
Když jsem už ho viděl tak na

měkko začnu dělat kapucína z

toho aby si vzal naučení kam

lumpáctví karban holky a kořal-

ka světa jakou měl řádnou ženu

a co jí vyváděl jaké moh mít

pěkná živobytí při své šikovnosti

a kam to zatím přiveď Aby tedy
šel do sebe

"Ale pro kryle pána!" lamentý-rova- l

"jak pak bych nešel do

sebe ale když to už není nic

plátno už jsem moc děravý já

bych byl hned za druhou stranou
venku Kdo pak mi takovouhle

nezbednosť odpustí? Už jsem
zkažená slíva už mně nikdo ne-

uvěří kdybych chtěl být ode dneš-

ka jako anděl"
"No kdybyste mi Dlabolo tak

slíbil ale jako muž svatosvatě slí

bil Že už od nynějška budete dělat

pořádného člověka že budete své

Ženě věren že se odříkáte všech

toulek všeho toho pití a přede-
vším té kořalky: pak bych vás

ještě chtěl vysekat ze všeho!" po-

vídám mu

"Že byste chtěl?" A už byl
u mne a hledal mi ruku: "Pane
otec buďte mým andělem střiž-

ným vysvoboďte tu hříšnou duši
můžete-l- i a já vám přísahám jaká

jsem byl až dosud čertova pod-

šívka že budu ód nynějška jako
dobrá hodina"

"Tedy přísaháte Dlabolo?"

ptám se ještě jednou vážně

"Ať se zpropadnu na tom mí

stě!"
"No tak tedy" —- rozškrtnu

sirku udělám světlo a vysvětlím
mu ve dvou minutách všecko!
Tu radosť toho šťastného blázna

vidětl — No Dlabolová když

jsem ráno přiveď vypraného domů
! To bylo jehně co?!"

"Jen ho Ždímat!"

75 Srdce i duSe básně Ant Klá-

šterského cena 40c

76 Causerie s cest napsal Dr Jiří
Guth (řada Hs Španělsko) cena 40c

77 Zde by měly kvést růže lyrická
dramata napsal J 8 Machar 35c

78 Ze zápisků Phil stud Filipa
Kořínka pohledy do rodin prozrazuje
Mart Havel II: Rodina Janebova
cena 50c

79 Idyllky napsala B Viková-Ka-nětic-

cena 35c

80 Tři legendy o krucifixu napsal
Jul Zeyer cena 35c
81 Kniha Sudiček básně Jar Vrch-

lického cena 50c

82 Ze sápisků Phil stud Filipa
Kořínka pohledy do rodin prozrazuje
Mart Havel III: Chamradina 50c

83 Slitování a láska básně Růženy
Jesenské cena 35c
84 Nahodilosti křídové rysy od Ed

Jelínka cena 20c

85 Na záletech básně M A Simá-čk- a

cena 30c

86 Ztroskotáno od Růženy Svobo-

dové cena 55c

87 Rozpomínky básně Elišky Krás-
nohorské cena 40c

88 Ze zápisků Phil stud Filipa
Kořínka pohledy do rodin prozrazuje
Mart Havel IV: Poslední svého jmé-
na 40c

89 Básně J S Machara 1893—1896'

cena 30c

90 Bůh v lidu napsal F Herites
cena 20c

Kalibův zločin obraz z podhoří na-

psal Karel V Rais cena $100

Karakter sepsal Dr Jos Durdíkce-n- a

40c

Karbaníci výstražná povídka pro
mládež i dospělé od V Špačka cena
lOctů

Káva čaj kakao a čokoláda příruč-
ní knížka pro domácnost od Al Maye
Cena 15c

Kennilworth román od Waltera
Scotta přel D Hanušova Ve 2 dí-

lech $100
Kletba nevěry Román o 2 dílech od

Ferd Beciíe přel Fr Fahoun Ve 2

dílech 60c

Klub srdcových kluků Román od
Ponson du Terrail Druhá samostat-
ná část vSak zároveň pokračování ro-

mánu "V saloně a na galejích" Čítá
448 stran cena 35c

Kněžourovy oběti Svobodomyslná
povídka sepsala Mrs J E Ball Z

angličiny vzdělal V Š—Otevřený list
k pánu Ježíši Kristu napsal D M
Bennet Z angličiny přeložil V Š
Cena 22c

Kněz žena a zpověď od pátera
Chiniquy bývalého kněze Cena 25c

Kniha přírody Schoedlerova obsa-

hující v sobě všechny nauky přírodní
Dva díly Díl 1 Fysika astronomie
a chemie Díl 2- - Mineralogie geogra-
fie geologie botanika fysiologie a
zoologie S nesčetnými vyobrazeními
Cena obou dílů pouze $200
Komedianti života Román M Jo-ka- ie

Přel Fr Brábek Ve 3 dílech
60ctů

Komenského J A život od dra
Lindnera 50c

Komenský Jan Amos životopisný
nástin od Menšíka 25c
Komoří Lasman co starý mládenec a

manžel Ze švédského od Karlénové
cena 50c
Komuna pařížská! Stručné vypsání

událostí sběhnuvších se v pamětihod-
ném hnuU lidu pařížského roku 1871 a
těchkteré je bezprostředně předcháze-
ly na základě různých pramenů zvlá-
ště dle dila Lissagarayova líčí L J
Palda 25c

KoBařství příruční kniha pro pěsti-
tele a milovníky koní Napsal Josef
Bezdíček s vyobrazeními cena 85c

Konec a počátek hist román od Al
Jiráska 30c

Konec světa od Camille Flammari-o- n

é mnoha illuxtrac přel Jindřich
Vodák cena $1 50

Konšelova dceruška Dějepisná pov
z dob Jagellonských Napsal J Vávra
cena 15c

Konvalinky Drobné povídky od J
t Hvězdy 20c

Kořenského: Cesta kolem světa Díl
I popisující Atlantický oceán Ame-
riku Tichý oceán ostrovy Havajské a
Zaponsko a 385 vyobrazeními 460
stran v původní skvostné vazbě cena
$500 Díl II též $500 oba najednou
$900

Král a biskup Historický román s
doby panování Rudolfa II napsal JJ StaSkovský 50c
Král Jiří z Poděbrad Historická po-

vídka z dob druhé polovice XV věku
napal F Ad Subrt čtyry svazky ce-
na $125

Král stepi román od Serváce Helle-r- a

ve dvou dílech 60c

Královské věnné město Mělník a
okres Mělnický sepsal L Boehm úpl-
ný a důkladný popis mělnická' v kai-dé-

směru Pěkný a objemný spistento čítající přes 900 stran velkého
formátu a obsahující 55 vyobrazeníviech pozoruhodnějších pamětihodno-
stí a mapu okresu jest knihou pamět-
nou pro každého Mělničana Cena sníi
na $200
Krásná Jenny román od Th Gauti-er- a

přel B Frida 30c
Krásná MissNev 1

ovahutnoristickýromín od B M Crokerové cena I a IL

Kresby a povídky od Em Miřiovské--
ho 20c

Kresby a příběhy napsal Ign Hoři-c-a
20c

n '""til- - v?imíra od K Havlíčka
a četnými vyobrazenímicena 50c

íí dTnit'letí Rakouska odr 1848 do r 1860 40c
Kronika od Malínského hist obrás-k- y

DílI25cdílIL25c
Kuchařka ěesko-americ-

Nováko-
va v tuhé vazbě 1100

Kuchařka domácí Magdaleny D Ret-ttgo- vé

Dle poměrů nynějtídobv be-
dliví opravila Antonie Daiinková
Osmnácté vydáni Obsáhaje 1114

Knchařka domácí Majoleny Rrtr- -
CTTé'I0JMh"je PpUtí-- Cena

'!? "'f ~ori &kA' r"B- -
Iky Hanseirgova Obsáhaje 1568 nfeó-pU- é

Vázaná 40c

Kacharka pratská od Karolíny Vá-rn£- tA

TÍ4" 'ivlc rortířena
po venkově cena 75c

Pokračováni

KtSMl KJftl Tilsu

Jii pa otec Jseatt knrýroval
opice

Do Březového mlýna přijela asi

Čtyřicetiletí ale dosud kyprá tetka

a trakařem na němž měla nálože-n- e

dva pytle a obilím sotva tak

něco přes korec

"Aj co jsou k nám hosté pán
Bůh zdraví kmoško Dlabolová!

vítal ji pan otec Janata na zápraží

mlejnice jako starou dobrou zná-

mou sám ji vzal s trakaře nákla-deče- k

a vnesl do mlejnice Třebas

nebyla pokrývačka Dlabolová ještě
zralou pro řečnický cech princme-tálovýc- h

bab ale hubu jí zašít

ona bv bvla věru také švitořila

ještě nosem Především arci na

vštívila Dafimámu která starou
t -

mlečku uctila jak se samo sebou

rozumí hrnkem kávy a makovou

buchtou když pak si toho do syta

napovídaly a Živé mrtvé z celé ko-látu- ry

semlely Dlabolová že si

musí ty nováčky mezi chasou pro-

hlédnout a hajdy za panem otcem

do šalaady Mlívalať zde od mla-

dosti teprv poslední rok vysadila

poněvadž měla bolavou nohu a za

ten rok Bože jaká je to teď tažná

drůbež ta mlynářská chasa: už

jen stárek a stupař ještě zbyli ze

staré gardy ostatní samá "nová

lopatka" Ale to Dlabolovou lo

Cítila se tu jako doma i

hnedle iTbvl plný mlýn Znalať
tu chasu umoučenou že je všecka

stejná vespolek "jeden za osm

náct druhý za dvacet bez dvou"
a proto se pranic před novými
těmi lopatkami neostýchala nýbrž
žertovala se stárkem panem otcem

i stupaíem jako stará
"Tak tedy co váš starý Dlabo-

lová? Už poslouchá už dělá do-

brotu?" dotazoval ss jí s úsměvem

pan otec
"Chvála pánu Bohu už dostal

konečně rozum už poslouchá jako

hodiny" chválila si vesele ale za-

klepala honem na stůl aby tu do-

brotu svého starého "nezakřikla"
"Už vám tedy nekouká po hol-

kách?" žertoval stárek
"Ale kde už by mohla být

z Portugalu ani se po ní neohlíd-n- e

"A co té patálie už taky ne-

chal?" vyzvídal opět stupař
"Nechal dočista ani pftlčík cí-

tit hned prý se mu zvedá jak k ní

přičichne"
"Tak vidíte neporadil-l- i jsem

vám tenkrát dobře?" liboval si

s jistou pýchou pan otec

"Ba poradil" Dlabolová na to
i obrátila se jako kazatel na špi-

covaná "ucha" rekiutír "Holen-

kové tak se na vás musí vyzrát

když neděláte dobrotu a nechcete

dostat rozum Mému už bylo še-

stačtyřicet a ještě ho pořád neměl

Utrápit jsem se s ním mohla a

rady si nevěděla až tuhle pan
otec dokázal zázrak a napraúl mi

ho za jednu noc v kříži jen to

luplo Jak živa nezapomenu jak
se tenkrát vrátil celý zkroušený a

vyměněný celý vysvlečený ze sta

rého Adama Bůh sám nebeský
ví čím jste ho pane otče tak ro-

zebral ale rozebral jste ho pořád
ně"
Dá se myslit že mládek i s

ostatními "rekruty" hned začali

pana otce škemrat aby jim ten

svůj kouzelnický kousek dal k

lepšímu ale pan otec se zdráhal a

pořád jen nadstrkoval Dlabolovou
"Což pak já vím?" vzpouzela

se opět tato "já sama nechápu

jak se to vlastně stalo já to znám

jen do pola"
"Tak tedy nám vypravujte

Dlabolová co víte do pola a pan
otec nim to dopoví potom zas od

pola" ponavrhl mládek kterýžto
návrh řízem došel takové pochva-

ly že přestávaly všechny další

caviky
"Inu abych vám to tedy zkrátka

- řekla můj býval ještě přej fiákými
desíti lety zrovna takový fanfár a

lajdák jako jste teď skoro vy

mužští všichni Že nám pán Bůh

nedal dětí vzal si záminka že se

mu doma po nich stejská a chodil

je hledat po hospodách"
Hahabal "Žaludské a ipádské

kloky — viďte?"

"A dvacetileté holky n muziky"
doložila Dlabolová "Ano to

jtem a ním vystála pěkný očistec!"

'Šikovný řemeslník jen co je

pravda" vpadl jí do textu pan
"Krc&o daleko nebylo tako- -

"A ksxI polxm" cfclofcila se

tr_ "ca lil ilí ksCU pán

f íZzt CZll eij co pne svcí
r i c::j r—zUL VT--k ca vL'

shodil na nás plný džbán piva se

střechy Že se nim rozplesk' u no
hon jako puma!"
"Džbán piva!" trhla sebou celá

šalanda "Věčná ho Skoda! No
to už byl pořádný blázen když
tropil tokovýhle luxus!"

"Na to" končila Dlabolová

"přilít' můj pod večer ještě jako
sršán do mlejnice a chtěl mně

hnát domů já ale až budu chtít
a půjde-l- i on s sebou Nežli to

raději bouch dveřmi a rovnou
k hospodě"
"A tam pil trumpeta na zlosť

jako jeden Othello" vpadl nyní
pan otec outkem do osnovy:
"K desáté když mi šel prášek

posledně pro pivo už "ji" Dlabo
la měl jako trám O půl noci pak
už zaslechnu od hospody rámus

Už se to tam mlelo Ačkoliv jsem
mládkovi i stupaři zakázal aby
iri tam dnes nepáchli že Dlabola
má na ně počertech skřesáno: to
víte zakázané ovoce — nejchut-nějš- í

Jenom zarazili a já usnul
už tam hnali a jen tam vlezli už

Dlabola v nich jako v řepě: že jim
musí zvednut mandle že z nich

nudlí nadělá až z toho byla hád

ka křiky pranice rozbité džbánky
a sklenice až konečně Dlabolu

který byl jako kanón důkladně

vyhodili a čepici jeho za ním —
Asi hodinu na to slyším psy ná

ramně prudce štěkat potom řinkne

rozbité okno a něco bouchne Vy-

jdeme ven a tu leží Dlabola jak

široký tak dlouhý na břiše a roz-plesk- lý

jako Žába Začnu jím

třepat chlapina nic křičím naň

chlapina ani hni skoro jsem se až

lek' není-l-i po něm nebylo ale

byl na mol že nevěděl o světě

Tu jsem si vzpomněl na vás pan
mámo a v tu chvíli mne popadla
taková zlosť Že bych byl chlapa
s chutí seřezal co by se bylo do

něho vešlo Ale pomyslil jsem si

hned zas: darmo bys se trmácel

mlel bys jen do jeho opice a Dla-

bola by zůstal proto přece jen
Dlabolou Napadlo mi něco lep
šího "Naložte si ho lajdáka!"
povídám mládkovi a stupaři "a
ďeneste mi ho ke mně do světni

ce" Divili se že prý si chci s ta

kovým ochlastou kazit darmo spa-

ní "I to jě jedno" řku a už jsme
ho fedrovali ke mně na trakaři a

složili pěkně zticha u kamen na

holou zem jen pod hlavu jsem
mu strčil podslamku "Tak a teď

mi namočte pořádně ve vantrokách

prázdný pytel" poroučím "a
nechte zaražíno dokud z rána ne-

přijdu sám" — Vrtěli teprv svými

tumpachovými kotrbami ale já
jim neřek' naschvál uičeho co

obmýšlím Po tmě uvážu pak

mokrý pytel na hambalkách u ka-

men tak aby s něho kapalo Dla-bolo- vi

zrovna na hlavu což prý je

takovým opilcům náramně zdravé

a lehne si Nedřímal jsem snad

ani dvě hodiny — Dlabola počne
vrtět studená lázeň patrně dobře

účinkovala Po nějaké chvíli už

něco mumlal pak se nadzvedal a

počal okolo sebe po podlaze hma-

tat "Zticha!" okřiknu ho zhurta
No — mordie" on na to "Ba- -

ruŠko rozsvěť "Tady není žádná
Baruška spěte a buďte zticha!"
Zarazil se a kdo prý jsem? "Ten
koho jste ničemo přived daremně

sem!" odseknu mu a zase nic dál

"Mordie co tu pořád na mne

prší? Kde to jsme?'' bekal znovu

"No kde byste byl — v arrestě!"
— odpovídám mu zase zkrátka—
"V vypravil ze sebe

hlasem náramného leknutí "A
— a jak" — koktal dále — "jak
to v arrestě?''

"No v arrestě" řku — - "což

pak jste vyveď ještě malý kraval

darebo?! Mládkovi jste rozbil

džbánkem hlavu stupaři jste vy

razil zuby své ženě jste přerazil

žebro"
"Já mé ženě žebro?" trnuL

"A mne jste přived do neštěstí

jako sebe za to že jsem se vás za-

stal lumpáku! Nebýt mne četník

by vás byl proboj'"
"Četník mne probod'?" jektal

už v patrné ouzkostL

"člověče co pak jste tak na

mol le se ol docela na nic nepa-

matujete? Jak jste se pral jak

pro vás žena přišla jak jste ji ne

křesťansky ztřítkal al zavolal

šenkýř Celníka jak jste ho chtěl

vyhodit a on vás probodnout jak

já vás zastal na eetníka se obořil

al nás oba dva sebral mne Janata
mlynáře na Bfezovském a vás

Dlabola lajdáka lajdáckéhor
"A teď jme oba dva v arre- -

U?r aakvficL

(Fokratovánl)

13 Legenda s Brinn Drama ve 4

jed napsal Julius Zeyer 84 str Cena
20c ve skvostné vazbě 60c

14 Václav sMichalovíc BáseH

Svatopluka Čecha Třetí vydání 146

str Cena 35c

15 Miniatury Krátké črty od J
Arbesa 182 str Cena 40c ve skvost-
né vazbě 80c

16 Ztišené vlny Verie J červen-

ky 98 str Cena 20c ve skv vaz 60c

17 Vyšehrad Krnh epických básní
Jul Zeyera 272 str Cena 60c

18 Maloměstské humoresky od Fr
Heritesa část II Cena 30c

19 Confiteor Básně J S Macha-r-a

Cena 40c ve skvostné vazbě 80c

20 Karyla starodávná selanka od
Al Jiráska 60c

21 Libušin hněv Bohatýrská kome-
die o 3 jedn Napsal Jul Zeyer 93 str
Cena 25c ve skvostné vazbě 60c

22 Básnické profily francouzské
Studie menší a větší Napsal Jaroslav
Vrchlický 214 str Cena 50c ve skv
vazbě 85c

23 Letorosty Sbírka vergů Elišky
Krásnohorské Cena 35c

24 Po trnitých stezkách Obrázky
povídky a novely Napsal Stroupežui-ck- ý

Části Cena 30c

25 Květy polní Básně Aug Eug
Mužíka Cena 35c

26 V Hložinách povídka ze sever-

ních Čech od K Světlé Cena 30c

27 Na úrodné pudě Obrázek z na-

šeho kraje Veršem vypr Fr S Pro-

cházka Cena 20c ve skv vazbě 60c

28 Barevné střepy Nová prosa J
Vrchlického Cena 35c

29 Povídky veršem od K Legera
Cena 20c ve skvostné vazbě 60c

30 Ukrajinské dumy Napsal Ed
Jelínek Cena 20c ve skv vazbě 60c

31 Několik povídek a různých črt
od Svatopluka Čecha Cena 40c

32 Čarovná zahrada Básně Jaro-

slava Vrchlického 160 str Cena 35c

33 Feuilletony Jana Liera Díl II
Cena 40c

34 Za starých času Čtyři povídky
od F Heritesa S podobiznou autoro-
vou Cena 30c

35 V bludišti lásky Veršované po-

vídky od M A ŠirnáČka Cena 25c ve
skvostné vazbě 65c

36 Doňa Sanřa Tragedie ve čty-řte-h

jednáních Napsal Jul Zeyer Ce-

na 35c ve skvostné vazbě 75c

37 Slovanské návštěvy Paměti a
vzpomínky Napsal Edward Jelínek
Cena 40c ve skvostné vazbě 80c

33 Povídky Aloisa Jiráska Díl II
S podobiznou autorovou Cena 40c

39 Bez názvu Básně J S Macha-r- a

1885-1- 888 Cena 35c

40 Feuilletony J Liera Díl III
186 str Cena 40c

41 Démantová garnitura Polodra-m- a

od J Arbesa S podobiznou auto-
rovou Cena 45c

42 Hořká jádra Básně Jaroslava
Vrchlického Cena 35c

43 Nová prosa Bohdan Kaminské-h- o

184 str Cena 40c ve skvostné
vazbě 80c

44 Z letopisů lásky Veršované po-

vídky Jul Zeyera řfada I Cena 35c

45 Z letopisů lásky Veršované po
vídky Jul Zeyera Řada II Cena 30c'

46 Čtyry povídky od Boženy Ku-

nětické Cena 40c

47 Slovácké děti Nakreslil J Her-be- n

Cena 40c ve skvostné vazbě 80c

48 Childe Haroldova pouť BáseS
Lorda Byrona Přeložila E Krásno-
horská Cena 50c
49 Lužické obrázky od Ad Černé-

ho Cena 35c ve skvostné vazbě 75c

50 Povídky Gabriely Preissové
224 str S podobiznou autorčinou Ce-

na 50c

51 Spadalé listí Verše Ant Klá
šterského 145 str Cena 35c

52 Jasem a Stínem Slovanské čr-

ty z různých stran od Edw Jelínka
Část L Cena 40c ve skvostné vazbě
80c

53 Z letopisů lásky Poesie Jul
Zeyera - Řada III Cena 35c
54 Causerie t cest Napsal dr Jiří

Guth Řada I Španělsko čásť I
Cena 35c ve skvostné vazbě 75c

55 Nové barevné střepy črty a po-

vídky (1878-18- 90) Itapsal Jaroslav
Vrchlický 188 str Cena 40c ve skv
vazbě 83c

56 Třetí kniha lyriky od J S Ma-cha- ra

Básně Cena 35c ve skvostné
vazbě 75c
57 Konec Idylly od Růženy Jesen-

ské Cena 20c
- 59 Justýna Holdanová novelaNa-psal- a

B Vítkoví-KunětickiCe- 40c
ve skvostné vazbě 80c
59 Drobná prósa Napsal Fr He-rit- es

Cena 50c ve skv vazbě 90c
60 Z letopisů lásky poesie Julia

Zeyera cena 30c v krásné vazbě 65c
61 Ze zápisků phil stud Fil Ko-

řínka Pohledy do rodin Prozrazuje
Martin Havel cena 45c

62 Epícké blsně Ant Klášterské-
ho cena 30c

63 Neklaň tragedie v pěti jedná-
ních napsal Julius Zeyer cena 45c
64 MecenáS povídka Bohdana

cena 45c

65 Tristinatn Vindobona básně J
8 Machara cena 30c

66 Ze zlých a dobrých časů tři hi-

storické obrázky od Joa Branná cena
35ct

67 Praiské motivy básně Ant
Klášterského cena 30c
68 Vdova po chirargovi novela B

Vikové-Kanětic- ké cena 15c

69 Koketky ženichové a nevěsty
povídkové drobnomalby F X Svobo-

dy cena 40c

7a Obrátky napsal V Kritik Ce-
na 40c

71 Liber Aarena básně napsal I
Kvapil 40c

72-- Tři komedie napsal Jal Zeyer
cena 35c
73 Okna v bonH básně Jar Vrcfcli-ckéh- o

cena 35c

74 Jasem a stínem 1L črty s rit-eýc- a

straněno' KsL Jelínka cena 40c

kou zavdával jak jí koupil marci- -

pán a bral ji do sóla vjela jsem
mezi ně a bylo to Ale s tou bre- -

berií bylo hůř! Tu dostal u kaž

dého žida tu nebylo se ho možná

uhlídat a jak se jednou do ní

pustil: žádná víc s bláznem řeč

Ne a ne domů a pral se s celým
světem i vyváděl ostudu na ostu

du: brzy ho našli někde poloztu-hléh- o

ve škarpě brzy mi ho při
nesli samou modřinu ale jednou
dokonce museli i hasiči na něj vy-

rukovat iaké dílo dělal Neboť
v opici vylez' ničema o půl noci

na kostelní věž a tam ve žlabu

pod samou střechou noclehovai

jen mu nohy dolů vysely! Celé

město sběhlo se na tu komedii a

hasiči musili pro něj na horu jako
veverky a spouštět ho po prova-

zech dolů jako když se má pře-le- jt

prasklý zvon!"

"Hahaha! A on zatím byl pře

litý a nadrátovaný habaděj viď

te?" smála se chasa

"No neskákejte jí do řeci'
okřikoval ji pan otec "sice se

dnes nedozvíte jak tenkrát hrálo

když dělal Dlabola u nás a tuhle

panmáma si přijela za ním''

'Pcněvadž mi lurapák celý
boží týden nepřišel domů naložila

jsem si tedy jako dnes půldruhého
korce mletí a hajdy sem Přijdu
a vidím ho zrovna na hřebenu

střechy Jak mne zahlíď ulek'

se dělal jako když nevidí a šrou

boval se honem za hřeben na dru-

hou stranu! Já ale za ním volám:

"Jen se schvovávej ty hříšný
Adame myslíš že tě oko Boží ne-

uvidí i za hřebenem?" Na to jsem
šla rovnou tuhle k panu otci a

všechno mu vypověděla z gruntu"
"Až mi Šla hlava kolem 1' smál

se pan otec "Panečku ta mi

toho o svém starém nahučela já
vím že ani ve zpovědnici na sebe

tolik nepovíte Dlabolová co?"

"To nepovím poněvadž nemám
co Ale ostatně z vás byl by

pane otče moc dobrý zpovědník
On nemůže spatřit ženskou zapla-
kat! Ještě ho vidím jak byl celý
z klibu "Dlabolová prosím vás

jen mi přestaňte břečet" třepal se

pak vylez' na žebřík a volal mého

dolů Avšak to by spíše měsíc i

s kometou s nebe stáhl než tako-

vého hříšníka se střechy k ženě

Žádné domlouvání nic platné že

nesejde a jest-l- i prý za ním vylezu
že mně shodí dolů jako kočku
Co tedy s ním? No mlčte Dlabo-

lová povídá mi tuhle pan otec
však my ho dostaneme dolů! Ale
musíte mu umět zahrát kousek
komedie Víte jak bych bo

kdybych byl vámi? Za
čal bych si naschvál před ním

zrovna tak namlouvat jako to
dělá on jak ty roně tak já tobě
To byste viděla jik by ho to Žralo
a jak by lez' ku kříži Jste ještě
mord ženská k světu a hezké ženy
dovedou bláznům pískat"
"Tohle jsem myslím Dlabolo-

vá nepovídal!" — zapíral se smí-

chem pan otec

"Jak pak ne" durdila se:

"zrovna na to se pamatuji jako
byste mi to říkal teďl Ale víte co

vypravujte tedy už pane otče dál

sán!"

"No aspo3 nám ještě povězte
Dlabolová jaké kázaní jste svému

starému tam na té střeše udělala"
"Moc dlouhé ne! Ohlásila jsem

mu jen zkrátka nebude li dělat
od nynějška dobrotu že budu
zrovna taková jako je on Na to
on vztekle: "Opovaž se!" A já
zas: A just A zrovna just!
Můžeš li ty se koukat po holkách
moha já se zas koukat po maž

skycb kdo mí v tom může bránit?
— Div po mně IŽicí nebacil jaký
měl dopal a to mě chladilo Na-

schvál jsem se potom postavila
dole do dveří a mlejnice mlád-

kem a potom zas tuhle se stupa
řeor tak aby nás moh' se střechy
vidět a naschvál jsem se s nimi
smála jako by mi bylo teprv šest-

náct II Aj s bory jen po nás
blejskal očima koneční ní to D-
enon' vydržet až bo fárlivosf pře-
mohla tak ie začal křičet aa
mládka: "Hoj boji Hlídka to
je moje a ne vale! Rozumíte?"

MUJek ale pořádaná ke —

Pro nemluvňátka

není lepSibo léku nad Cbaroterlalns
Cough Ltbodnl chuť a lé-

čivá moc činí lék tento oblíbeným jak
matkám takž i (Jitkám Bvchle zhojí
kaSel a tak zamezí často tánět plic a

jiné podobné následky Ve statisíci
případech lék tento užíván proti zá-

škrtu a neslyšeli Jme ani v jednom
že by se nebyl osvědčil Nejen ifc tá-A-

krt

vyléčí ulébrž když v éa počát
clen nemocnému podán záškrt zcflt
zamezí V případech modrého kašle

napomáhá rozpustit! ilemy v průďis- -

nici mařené a umožňuje sušili odka-

šlání zmírňuje driftdivort hojí blány
a tak mírní bileitný ksíelai konečné

zhojí nt dobro Na prodej n viech

lékárníků

Jediná dráha do Chicaga

která cestujícím poskytuje každo-

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je North Western

dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenčjším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na

Farnam ulici v čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

Za sníženou cenu!

Mim posad několik výtisků spisu

Královské vinné méstoMéliíík

i okres cilcický
který velkon píli sestavil a ka velké
své Skodé vlastním nákladen vydal

městské skoty pan Ld Doebm

Jest to spis objemný neboť Čítá 93
tra o velkého formáte a 55 obraty a
mapou okres mělnického a města
Kald roaák mělnický mel by chovati
spis tento oosahajícf popia a dějiny
jeho rodiiti Pan spisovatel oprávla-j- e
nás ka nabMaati sbytka spisa na

cenn vaJnl snUeaoa a aiee bodem tyl
prodiratl aynf ta ft t I a poštovní
sáaylkoa Dffviitt cena UM ŽMuý
kUlniean nemasi ne nyní vyailoavati
na cena knihy neboť sa tato Cena Je
v pravéď Irvnoa Hlaste se krty
Almarjtat tttrta Zipsem

Fcs±a ca IZzli — jenom tím vic


