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byl bez práce Každý český farmář tt--ským syslfim do brlohu ten se

zná roztahovat Jen se ohřál už

ho bylo všude až hořko Jak jsem

povídal: mohlo mrznout jen šin

Z českých mlýnů
Napsal Karel Tůma

jak prý se teď u čerta dostaneme
dovnitř? Po kole a po hřídeli

prý teď ani za milion Nu abych
upřímně pravdu řek' mně taky
fiák odpadla kuráž na tu veverči-n- u

po kole Přemítám tedy a —

již to mám Okna u šalandy jsou
stará rachota neptiléhajf strčíme

pod rám kudlu vydloubnem zá-

vorku a máme je otevřené To
se stárkovi mnohem lépe líbilo

dele praštěly my museli pracovat
se stárkem v lednici a když se

konečně nebe nad námi smilovalo

a napadlo sněnu ze neroon niKdo

s troškou do mlýna zase nás ho-

nil od správky ke správce a když
uŽ nebylo pranic co dělat musili

jsme celé boží večery v čeledníku

s ostatními peří drát"
"Hahaha! To jste se musel

vyjímat Křepelo znamenitě"
"No to víte k vůli děvčeti

udělá Člověk blázen-mláde- k lec- -

cos VŠak není nikdy tak zle

aby nebylo ještě hůř Nedaleko

tak asi uprostřed cesty mezi Hor-

ním a naším klepáčem byla vesni-

ce Bučina nevím zdali tam snad

někdy bučívali ale teď se o ní

povídalo že prý jsou tam náram-

ně vykoukaní pazdeřníci před

kterými se prý v lese každá boro-

vice třese Kdo prý není na Bu-čin- č

pytlákem je jistě pašerákem
a kdo není ani tím ani oním ten

prý je zas jiným ptákem Aspoň
náš "her fotr" měl před Bučin-ským- i

náramný rešpekt Dal

všude nadělat pořádných zámků a

pořídil si i dvojku kterou měl

pořád nabitou viset nad postelí
Když pak se mu jedné noci ztratil

pes nikdo mu nevymluvil že mu

ho Bučinští utratili aby nás co

nevidět mohli přepadnout Strach
má velké oči ale ten Němec je
měl jako lucerny a my se stár-ké- m

to měli první odstonat Cha-

sa z Horního pozvala nás na pří-

ští neděli do Bučiny k muzice

Poněvadž nebylo dočista nic na

práci řekli jsme v neděli po ch

panu otci Němci jakoby
se to rozumělo samo sebou že se

stroiíme dnes do Bučiny k mu

zice

"Wos?l" vykřikne ale Němec

jakoby mu k měšci sahal a —

prý ne to že nejde abychom š!i

oba dva na flám a k tomu jtště do

Bučiny aby prý ti zloději tam

ihned věděli že je mlýn prázdný
a že mohou přijít Zkrátka a do-

bře: jeden z nás že prý musí zů-

stat doma Čepejřili jsme se jak

jsme mohli ale mluvte s ním

když je Němec V letě bych mu

byl na hodinu vypřáh' leč v ta-

kové zimě tam v té Siberii

Nezbývalo tedy nežli že jsme me-

tali los to jest krejcar komu pa-

dne Štěstí Padlo stárkovi "No
tak jdi bratře" povídám "ale
nelekni se přijdu-l- i v noci pro
tebe!" Stárek jen mrknul a už

pospíchal Já se tu ale s mojí
Andulou utěšoval až do večera

pomáhal ještě starému všechno

zatarasit a uzamýkat na dva rápa-d- y

— ba stlal jsem si před ním

naschvál i své "kůtě" Spalť
jsem hned vedle jejich světnice v

komoře v prvním patře kdežto

stárek spával dole v šalandě
zrovna pod světnicí Avšak so-

tva jsem cítil že všechno vedle

spí vykradu se boty v ruce po

špičkách ze své komory po scho

dech jako kočka zticha do mlejni- -

ce tam vezmu si připravenou již
ucernu s ní do podkolí dírou u

hřídele ven do' lednice Tam

jsem sjel po kole dolů do zamrzlé

strouhy — rozžal si lucernu a

hajdy do Bučiny k muzice Do-

razil jsem tam ještě nebylo jede-

náct No a teď jsem si pane za

to dopřál Stárek byl taky po-

řádně rozmašírovaný a tak jsme
bavili celou hospodu v jedné tufe

pokud bylo šoufku v kapse Ale

mršky kulaté a skluzké tratily se

nám z kapes jako voda ze sejta a

když ponocný odtruboval třetí

byli jsme oba dva šťastně na kvas-

nicích Jářku: "Teď pojďme
bratře kamaráde sic tu protanČÍ
me duši a propíjem kalhoty a to

by byl potom krásný návrat do

mů" Nu on byl i takto krásný
Mezitím co jsme v Bučinské ho

spodě bandiii pfituŽilo - venku o

dva kožichy vítr jedovatý sekal

do obličeje a shasil nám kaž-

dých sto kroků lucernu — k to
mu hlavy těžké a boty
trochu nejisté — inu Štěstí ještě
Ze nebylo do mlýna daleko Ve

zdraví dorazíme k němu a stárek
mumlá z kožichu abych prý tedy
otevřeL — "čím pakt" sroěju se

a vyprávím mu teprv teď jakou
kikolomnou itrachandou jsem se

vysoukal z mlýna i jak tou sa-

mou cestou polezu zase tam

"Bláznil?" křižoval se kamarád

snadno muže skiiait
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stárek: "Tohle je dobré ! jase
tu jako blázen půl hodiny zapírám

do dveří až mám rameno spuchlé
ze strachu aby sem pan otec s

tou flintou nevrazil a on je zatím

sám ve strachu přede mnou —

před zlodějem — drŽf a přitahuje
ze všech sil div kliku nevytrh'

Hahahaha'"
"A vy ospalo!'' obrátí se ke

mně pafimáma se svíčkou "vy se

tam ve své komoře zabedníte a

hnipete že by vás ani trouba

soudného dne nevzbudila To

jste měl slyšet ten špektákl jak

můj do toho střílel"
"Střílel? A na koho?" ptám

se hloupě když tu pafimáma od

skočí a srdcelomně vykřikne:
"Pro pána Boha: moje zelí!" —

"Wos is?" diví se Němec jako po

leno a kouká vyjeveně na tu louži

zelné vody na podlaze Vypálilť
obě rány sekaného do kadečky f

naloženým kyselým zelím outory
rozbité jen to z nich prýštělo
Heč pomyslil jsem si: Taky ses

zmýlil v adrese!"

Z ČESKÝCH VLASTI

Na Husův pomník v Prait jenž
státi bude aoo tisíc zlatých je na

hotovosti doposud 90 tisíc zlatých

Studentské observatoře astronomi-ei- é

Na několika středních ško-

lách českých jedná se o stavbu

astronomických observatoří stu-

dentských Krok k tomu učinily

již: gymnasium na Královských
Vinohradech v Chrudimi a Hrad-

ci Králové Též i nový plán re-ál-

v Kutné Hoře obsahuje po-

dobnou observatoř Tyto ušle-

chtilé snahy dojdou snad pocho-

pení neb není vzácnější a ducha

více povznášející vědy nad astro-

nomii

Vibueh v tlesovi síni ZPlzaé
se oznamuje že dne 28 ledna ve-

čer ve #7 hod právě když měl

započíti ples plzeňských truhlářů

ve velkém sále Waldekově stal se

tam oři hlavním vchodu mezi sá

lem a šatnou plynový výbuch
BezDochvbv bvl při dekorování

místnosti některý kohoutek ply-

novodu náhodou otevřen a při
rozsvícení uniklý plyn vybuchl

Výbuchem roztříštěno osm vel

kých leptaných skleněných tabulí

a vzňaly se látkové dekorace ja
kož i lambrekýny ObeH byl ry-

chle uhašen domácími lidmi Po

raněni byli lehce dva páni a jedna
dáma z plesových hostí Záhy

byla škoda způsobená tak dalece

nanravena že se mohl ples bez

překážek konati

Pneumatická poita v Praze V

minulých dnech provedeny byly

prvé zkoušky se stroji a celým
zařízením pneumatické pošty v

Praze a splnily veškeré očekávání

Tímto vyplněna bude částečné

mezera v rychlém dodávání depeší
a psaní obecenstvu vzdálenějšímu

telegrafního neb poštovního úřa

du kterážto mezera v každém

velkém městě ztrátou času při

stoupající dopravě znatelná byla
K odstranění této závady doprav
ní sloužiti má pneumatické spoje
ní jednotlivých stanic mezi sebou

kde pomocí stlačeného neb zředě

ného vzduchu zásylky (jako depe
še dopisuice a psaní) z jedné sta

nice na druhou vysýlány býtí mo

hou V podstatě test to roura

spojující hlavní stanici s poboč

nmi kteroužto rourou těsně pro
chází plechové pouzdro do nehoz

určené dopisy se vloží a uzavfe

se koženým pruenajiciui pou
zdrem Pouzdro toto jest 58

millimetrů v průměru a 150 mílii

metrů dlouhé podoby náboje re

volverového K utěsnění slouží

manžeta kožená připevněná na

koncovém pouzdře Prozatím pro
vedeno spojení mezi hlavní po
štou v Jindřišské ulici Malým ná-

městím (Rottův dům) a Malou

Stranou

Místo svatby pokus a seber raldu

Tyto dny pořezal se ve Znojmě

tamnější obecní hlídač Jan Švarc

v sebevražedném úmyslu ve svém

domku kapesním nožem na krku

Poranění která si způsobil jsou
velmi nebezpečná Svare měl se

právi oženit avšak nevěsta v po-

slední chvíli se zpáčila a zdráhala

se podali mu svou ruku Švarc

vzal si nevěstin koi tak k srdci

že pokusil se o sebevraždu

SeberraUa dynamitem V domě

kamenníka Fr Staerkra ve Frýd-

lante udál se dne 21 ledna ráno

výbuch Šedesátiletý tento mui

svolil si hroznou smrt Výbu-

chem dynamitové patrony ukončil

svůj Život Lidé kteří se po rině
do bytu jeho sběhli nalezli jej v

krvi v posteli se smrtelnými rana-

mi jimi záhy podleLL Byl to

Dvacet pit let nepřetriití staro
stou Dne 12 ledna pořádali ob
čané liběšičtí (v okresu jičínském)
vzácnou slavnost Nynější staro
sta pan lan Lachman dovrš!
koncem roku 1898 25leté nepřetr-
žité působení v obci Liběšicích

jako obecní starosta na kterýžto
čestný úřad byl devětkráte jedno
myslně zvolen Úřad zastával po
celé čtvrtstoletí k největší spoko-

jenosti svých spoluobčanů zájmy
ich oproti každému hájil obecní
mění poměrně nevelké spravoval
tak obezřele že za celou tu dobu

obec liběšická ač se stavěla silni-

ce a přístavba školy neplatila
obecní přirážku a neudělala ani

krejcaru diuhu

Loupeíná vražda Dne 27 led

na vydal se radní a rolník Jan Do

lánský ze Šťároviček se dvěma

sousedy na povozu pro obecního

býka do Smolína kde jej pan Do- -

lánský zaplatil K poledni při-

jeli s býkem do Přísnotic kde

vůli krmení zastavili v hostinci
V době té přišel do Přesnotic ně

jaký cizí neznámý Člověk v pro-

středních letech Neměl při sobě

ničeho než cestovní hůl a tázal

se lidí v Přísnoticích kudy vede

cesta k Uherčicím když mu ji

lidé ukázali nešel nýbrž stál za

posledním domkem podle cesty
Uherčicím ustavičně vyhlédaje

jakoby někoho čekal Asi po
hod šli dva sousedé šťárovičtí

býkem z Přísnotic a radní Do- -

lanský asi po čtvrt hodině vydal
se s vozem za nimi rvdyz vyjei
za Přísnotice slyšeli lidé jak ne-

známý žádal by jej svezl a vi

děli jak také k němu na vůz při
sedl lidé nesoucí a vezoucí dříví

Uherčic je potkali Asi po
čtvrt hodině vrab radnímu Dolan-ském- u

z nenadání roztříštil hlavu
a podřezal ostrým nožem krk se

bral mu peněženku a utrhl hodin-

ky s řetízkem zavražděného ne

chal na voze obrátil koně s povo-

zem zpět k Přísnoticím a utíkal

polem směrem k Vranovicím a za-

bočil pak k Uherčicím do lesa

Lidé z Přísnotic ze vzdálí viděli

jej sice utíkati ale netušili proč
utíká Když k mrtvému přišli

pustili se za vrahem ale již jej
dostihnouti nemohli zmizel v

uberčickém lese Dle všeho mu-

sil vrah o Dolanském dobře vě- -

děti že k Uherčicím pojede a že

má u sebe peníze Z jiné strany
se sděluje Že Četnictvo ve Vrano- -

vicích zatklo v noci s neděle na

pondělek muže na kterém lpí dů
vodné podezření že p Dolenské- -

ho zavraždil Zatčený žil dříve ve

Vranovicích a vrátil se před ro

kem po tříleté vojenské službě do
Židlochovic kde se oženil Jeho
chování bylo nápadným tím že

žil již delší dobu bez zaměstná'
ní a podezření ze zmíněné vraždy
uvaleno na něho protože popis
osoby vrahovy úplně se na něho
hodí Kromě tobo nalezena na
voze dřevěná dýmka jakou míval

zatčený ale dnes se jí vykázali
nemůže rovněž nemůže proká
zati že by v době vraždy byl
býval na jiném místě Dne 1

února byl konfrontován s osoba

mi které viděly vraha jeti ve voze

p Dolanským

"Vysokd dáma" V pražském
divadle Variéte vystupuje dáma

vyrostlá tak vysoko že i morav

ský krajan známý občan Drásal

který před lety cestoval světem i

pro svůj úžasný vzrůst byl před
mětem všeobecného obdivu musil

by přiznati že je touto obrovskou
dívčí postavou překonán Miss
Leah Mayova narodila se v Ame
rice mluví jen anglicky čítá 20

jar věku svého vyniká pravidel
nými tvary a podnikla cestu do

Evropy na vyzvání jistého inipre
saria který ji ubezpečil Že při
poutá ku své vysoké postavě vše
obecnou pozornost i obdiv a vyzí
ská také pěknou sumu peněz
větší muži postaví-l- i se vedle ští
hlé Američanky vypadají jako by
byli vzrůstu zakrnělého Od paty
k hlavě měří Miss Leah Mayová
2 metry 38 centimetrů

Krev v těle snadno nezdravým
zažíváním žaludečním bývá zneci
stěna Jakýkoliv spftsob nezáliv
nosti vidy snadno vyléčen ulívá
ním Dr August Koenigs Hambur
ger Tropíen Ony zdistí krev

pozdraví ústrojí tělesné

ěčný žid
Neaí dfla které! by v romaaopiae

Itvl tak poptalo vkchnr vratvr čtená-
řů jako "YKaf lid" Jest to ronáa
veutnisnýf který kaldy íte ae ta líbe-
ním Toto velké díKíitajlcf 1216atraa

jt myml k dostaň! aploá aa li Petit
na potie a ochotně Uirm
SUMmmi kdo oň poUdá pod adreaow

Kstkarsa Asaericfcá
Kar

Když se člověk zmýlí v adrese

Eh! Pekelná horka! Člověk

aby mel deputát na tu žízeň !"

sténal prorostlý stárek "Před

chvílí jsem se koupal a už jsem

zas celý mokrý Přece jen zima

lepší"
"Šlaka lepší 1" zavrtěl záporně

fclavou hubený 'pilař "Já bych

vám jen tak přál prodělat jednu
aimu na některém klepáči v ho-

rách když to tak všechno za-

mrzne na kosť od česlic až do

hřídele když se musejí každý den

osekávat rampouchy u žlabu jako

tahle moje noha a potom když

jste to nejkrásněji osekali začne

se chumelit a do rána všecko za-¥á- to

jako' v peřinách sotva nos

můžete vystrčit ze závěje a zas

byste týden prohazoval cesty A

iízefi ? Tu máte v zimě taky !"

"Což je o to" smál se stárek

„obzvláště takový pijarista jako

Ty ! A kde jste to v které Sibe-r- ii

Křepelko až dělal že jste se

tam musili prosekivat z ledu jako

Eskymáci?"

"V Krkonoších na Vrchlab-sk-u

na takové horské klepandě
nad námi byl jen ještě jediný

mlýn na potoce výše už nebylo
sic tam už lišky dávaly dobrou

oe"
"Kam jste to tam až zalez'

Křepelo mezi Němce ?'' divila se

celá šalanda

"Inu zalez" ušklíb' se poťou-

chle pilař „člověk v mládí vy

vede lecjakou strakatou hloupost
Setkal jsem se na Pacese starým
kamarádem který šel po vodě

Vypravujeme si tak v právo v le- -

vo chudák měl na iedno oko

cink: a tu pak mezi řečí naříká si

na své neštěstí u ženských pro to

Oko Kdyby prý měl taková dvě

dravá blikadla jako já tamhle

nedaleko Vrchlabí že prý moh'

udělat terno I Ucházející ještě
vdova s dcerou jako lůsk mlýnek

jjako klícka a všecko bez dluhu

to prý mohlo být hnzdečko pro
řádného sekerníka " "A co pak
lam nemají ani stárka ani mládka

k světu?" " ptám se a slyším že

je tam jen stárek a ten jě hrbatý

Bylo to v nejkrásnřiŠím létě já

ještě mladík v nejkrásnějším věku

— a tohle mi hc': inu partie diu

hého dne už ísem klusal do hor

iako s keserem Přijdu a sku

tečně mlýnek jako klícka paňmá

Bia jako pivofika-- a dcera jako růže

a stárek sice hodný veselý chla

pík ale potočený chudák jako
kleč Rozumí se že jsem hned

naříkal jakožto fortelný krajánek
na oskřípanou botu či vlastně

patu prosil za odpočinutí na pár
ďní a víc se odtamtud nehnul Za

týden už si mne tak oblíbili že si

mne tam nechali za mládka Já
dělal fiákého Člověka toť se dá

myslit Nepil jsem dřel se jako
mezulán mluvil jako kniha zkrát-

ka sám jsem sc sobě divil jak
4ovedu hrát na svatého Konečně

když už se mi zdálo že se tomu

začíná dceruška maminčina taky

UÍ skoro divit osmělil jsem se a

lačnu rozvazovat Hodím po ní

několikrát zamilovaně očima ona

se zapýří usměje a 7a tři neděle

tj5 jsme si kradli hubičky jen to

mlaskalo Připadalo mi sice že

ca to pafimáma na mne nějak pb

struhadle zahlíží jako by něco

merČila ale já si myslil: s pánem
Bohem merČi dál až zmerčíš vše-

cko potom si jednoduše s Andu-

lou dodáme srdce předstoupíme

pitá tebe řekneme: "My jsme
voii nás už nikdo nerozdvojí a

co si s námi počneš? Ale vykou

kejte lidé někdy fartelnost žerf-sko- n

I Zajely někam ktetám na

posvíceni na to přijel na návště

vu ras' nějaký Němec — náram

né uctění a druhého dne svěří mi

snoje Andula že se — maminka

bude vdávat I Já zůstal jako

když do mne praštL " "Ma-min-fca- ?"

" koktám Inu prý ano za

tob Němce"
"Hahaha I Tak jste se zmejlil
adrese Křepelo 7"

„Na cista Ale prosím ás

kde by to koma z vás napadlo:

kdyi phjdete na místo kde je
stoletá vdova s i81etou dcerou

abvste nechali osmnáctky a kousli

£a ftvFicítkv? A ona zatím ba- -

tinet ieŠtě sama chtěla užít svě

tx No nebýt Anduly byl bych

gr tu chvílí sebral tvých pět Sve-ťU-k

bajdy odtud víckrát by

aac to hnízdo nexblédlo Tak

Jzzsi si ábl ode dne kc dni ai
n tiza zanrr poa uorjm p

to nebylo tak krkolomné a tak

tedy honem kudly ven a dáme se

do páčení okna Avšak aby do

toho tisíc — okno přimrzlé na

kosť nechce se ani hnont jen
duní ale nepovoluje

"Počkej vzepřeme do skuliny
hůl" napadá stárkovi I vze-

přeme rup! — už to povoluje je-

ště jednou rup a — řinklo: zmr-

zlá rachota praskla jako jitrnice
na pekáči všechny tabulky na

třísky

"Marja Panno!" lekne se stá-

rek "teď jsme to vypáčfli na do-

bro" Ve mně zas hrklo jestliže
to nahoře doslechli starý je sice

natvrdlý ale za to stará má tenké

spaní Bez dalších diškursů vy-

švihnu se tedy raději honem na

okno hup a už jsem v Šalandě
Stárek jak by smeť za mnou

"Tak a teď jen kus houně

abychom to zatrapené okno tro-

chu ucpali" šeptám mu i začnu

hledat Kdyby mne byl nechal

samotného hledat mohlo být do-

bře ale on Šmidra napařená si

nedá pokoje počne po tmě také

hledat ťape sem ťape tam vrazí

do lavice na níž stál džbán od

piva povalí to všechno a rána

jako z hmoždíře — malér hoto-

vý Černě natřený prkenný strop
naší Šalandy byl zárovefi podia
hou hořejší světnice kde spali

mlynář a ženské což divu že

taková tyranská rána vyděsila

paňmámu z nejlepšího spánku ta

pak že zase vyděsila svého natvrd-

lého Němce který nemyslil nic

jinak než že je plný mlýn Bu

činských zlodějů pročež rázem

strh' se zdi brokovnici a hajdy

po tmě dolů do mlejnice kdež

vypálit na zdař Bůh "do zlodějů"
obě rány až se mlejo otřás

"Pro pět ran !" křičí stárek ja-

ko by je obě byl dostal do žeber

"Křepelo vyběhni honem k němu

ven nežli si nabije znova

Já dobrý blázen vskutku taky
vvrazím ze šalandy do tmavé

mleinice chci volat: "Her fotr!"

ale než ze sebe vyhrknu "herr"
už jsem jich měl bejkovcem na

herberku až se mi duše zatajila v

lopatkách! Skokem jako jelen

byl jsem ajnevaj zase v šakndě

přibouchnu dvéře které se otví-

raly do vnitř a držím je co síly
mám — (neboť klíče jak živo u

nich nebylo) — aby ten divoký
Němec nevletěl za mnou

"Už zase nabíjí?" jektá stárek

zuby
"UŽ nabil!" povídám "pojď

držet dvéře sic nás tu postřílí ja-

ko zajíce"
"Hahaha! Inu tohle jste tro-

pili pěkný rumrejch"

"Jako právě v masopustě Na-

hoře křičely ženské dole křičel

hluchý Němec a stárek — no po

čkejte ale ještě nebylo švandě

konec Vzepřeme se tedy oba

dva rameny o dvéře za nimiž funí

uŽ Němec jako měch — když tu

slyšímak nahoře otvírá se okno

a moje Andulka dětina běduje
do šírého světa: "Pomoc! Zlo-

ději! Pomoc!" Hlavou mi pro

jede nápad Nechám stárka stár
kem — drž si dvéře dál skočím

k rozbitému našemu oknu a volám

nahoru: "Ale Andulko vždyť
to nejsou zloději to jsme my!"

Ona ale: "Ne ne Franci je
nom bonem jou to zloději jsou'
U všech všudy naposled možná

že jsou zde také opravdu zloději

pomyslím si a v té ráži vyskočím
ven a na pilu pro bidlo i vyšpl
hám se po něm Andulce do okna

iako jeden SokoL — losi pro

takový pomeranč jste jak živi ne

lezli po bidle Stála tu v košili

jako anděl a jen se strachy ke

mně tulila chudinka! Neboť ku
rážná pafimáma sběhla zatím své-

mu panu otci dolů s pohrabáčem
ku pomoci a nechala ji tu samot-

nou jako duši Honem jí tedy
vykládám mezi hubičkami co

jak se stalo aby se nebála i pře--

ju si v duchu aby se tam dole

ty dvéře ialandové se stárkem ve

zdraví rvali do rána Ale tu po

jednou zaslechneme ze mlejnice

hlasitý smích kterým patrně ko-

medie právě už skončila Ještě

hubičku a ui jsem letěl po scho

dech dolů A co spatřím? Pafi

máma se ta v nočním lajblíka
světlem a pohrabáčem prohýbá
smíchy vedle ní chechtá se

"Deset sklenic piva v sobě a

cheri po zmrzlém kole vylézt na

hřídel a po hřídeli do mlejnice?"
a už chtěl bušit na vrata "Blá
zníl?" strh' jsem mu zase j4 bo-

nem ruka "chceš aby mne Ui

budit do komody a posýlali mne

totí otevřít"
TcťLtzX Z to nci — ak
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otec a proti ai otevřených dve--
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