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vaja "Jnn obuvník lUhipáti l
IV
rVtník dod neznal oly vateUlvo

místečka
'Obu vnik V pravil poamříně

"Obuvník bud strašit pí líth v

takové bláznivá maškaře? — M4la

nijaké průkaz V

!Uřtip4n s jíl roitobil "K
čvmti bych nosil průkazy u sobe?

Já poctivý řemeslník který státu

platí dané! Jdete si raději pro
Větrovského barona— ten lotr bez-

toho rnusí přijít do kriminálu— a

pomozte krejčímu lleránkovi který
tam chudák sedí na Kočičím Hrád-

ku nahý jak ho pánbůh stvořil—"
To divné spřežení barona Ko

čičího Hrádku a nahého krejčího

přesvědčilo četnlka nadobro že

má před sebou blázna Je li to

vskutku ivec je alespoň ui vfeu než

potrhlý

"Jdu do P" pravil "Půjdete
se mnou a tam ae věo vyšetří"
"Já Prokop Kařtipán já poctivý

řemeslník — a četnikem — ?"

"Žádné řeči a pojďte!''

"Počkejte alespoň do soumraku a

slyšte přece jak jsem "
"Nechte marných řečí Ilý-baj- !"

Vstup mistra llařtipána do rod-

ného města byl triumfální

Ji! před městečkem sbíhali se

lidé i polí k nevídanému divadlu a

mládež i a odrostlými hrnula se z

městečka naproti Bařtipána arci

v tom bizarním zakuklení nepo
sňali zakrývalť si obličej křídla- -

týin výběžkem svého ornátu U

mýta při vchodu do městečka uví

tal je už pekelným křikem chech

totem a hlukem četný zástup i a

obecním strážníkem Se všech stran
voláno ae smíchem: "A pro pána
boba! Podívejte se lidičky! Ma

škar! Číňan!"

Ten "Číňan" už mistra dopálil
Strhnul cíp a obličeje skrčil se

opřel ruce o kolena a točil se k zá

stupu na všechny strany cenč na

ně zlostně zuby a paroduje udivení
a veselost davu! "Chechoche!
Tak ae koukejte hlupáci ! Vždyť
jsem to já Dařtipán! Koukejte se

chechccheche!"

"Dařtipán! švec Bařtipán!" vola-

lo užaslé množství

"Ale Hařtipáne! Pro pána boha!

Co vám to napadlo? Do čeho pan

jste to vlezl?" ptal se obecní stráž-

ník

"Všechno vám zítra povím —

jen ať mne četník pustí!" odvětil

Dařtipán
letník vida že je to skutečně

obuvník i městečka pustil jej pro-

zatím a iveo dal se do běhu dlou-

hou ulicí — věru "ulicí" v nejhor- -

ším slova emyalu Pokud jeho
čínská obuv dovolovala pádil upr
kem po nerovném dláždění až

všechny cípy jeho kostýmu kotem
něho poletovaly v patách aa ním

pak běžela povykující mládež lidé
na ulici ae zastavovali a spráskali
ruce nad hlavami okna ae všude

otvírala a na všech stranách ozýval
ae křik a smích: "Dařtipán! Švec
ae zbláznil!"

Kdyl konečné mistr zamířil try-
skem do otevřených dveří avého
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dí jeho avity ot4hly itljm
cimbuřím utf4-n- obličej kroií
bo kryjícího ou nahotu jen i
nulé í4ti kinťin relného il4to
kiřrym byly "4kuky'' obalpny a

pekelné lamraconuu t4ř obarníka
jen! šedi na bobku vedle nebo ve
vém čínftkém orn4té křečovitým
ikuMnfm rukou proiraioval aopeo-n- ý

lír vroucí v jeho nitru

I akvoatného východu alance
dočkali au na viJi Po dlouhó
bemencé noci kdy metopýři a noč-

ním ptactvem vedli na vřži avó

reje a vítr chvílemi potřásal chatr-

nou pavličkou tardíly ae daleké

hory a plamenný terč aluneční vy
nořil ae na blankyt v okouslující
kráse —

Mistři sah&jili toova svó blaani
ckó produkce a opít bez úapčehn
Ty lesy kolem rvna jakoby byly
takleté liařtip&n byl již aopka
vyhaolá Na barona v noci mokrat
cakletébo témčř již zapomněl
Choval jediný cit- - zuřivý hlad a

jedinou touhu aby byl daleko od

té vřže a doma na avém verp&nku
Na itČHtí naáel na výstupku uvnitř
vřže odkud i pokrývky obou těžce

zkoušených hlav zmizely — provaz
jímž lokaj a hajným kadečku vzhů-

ru vytahovali JJyl dosti dlouhý
že dosahoval al doll ke schůdkům
ve vřži Obuvník m odhodlal že

užije spasného toho prostředku
"Lépe padnout a rozbitou hlavou
do lidomorny nežli um řiti tady
nahoře zvolna hladem" pravil
hrdinné Krejčí však prohlásil že
za Žádnou cenu krkolomného pod-
niknutí ae neaúčaMtní a zapřísahal
jen obuvníka dostane li ae šťastné
dolů aby mu poslal brzkou pomoc

Dařtipán uvázal konec provazu
pevné na kládu pavlače hodil dru-

hý koceo do hlubiny uvnitř véže
zdvihl pošlapanou čínskou čapku
mrštil ji ješté jednou zlostné o po-

dlahu narazil ai ji pak přece na
blavu pokřižoval ae a nastoupil
avoji odvážnou pouť do hlubiny
Dostal ae šťastné na schůdky a za

chvilku objevil ae venku na aka-lin- é

pod véží máchaje vítézné
vzhůrn blýštivou čapkou Krejčí
laúpél ješté dolů aby obuvník na
ného nezapomnéi a malebné peatrý
ajev zmizel v útrobách lesa

K večeru téhož dne bylo míste-
čko P pobouřeno neslýchanou udá-

lostí Četník nedávno na zdejší
stanici ustanovený vraceje ae

delší obchůzky zahledl v housliné
na pokraji lesa aa hodinu od mé-atečk- a

néco nápadně pestrého Po-

pošel blíže a ta vyskočila i houšti-
ny postava y nikdy nevídaném
atrakatém přepodivném oděvu a

pádila hlouběji do lesa Strážce

bezpečnosti puatil ae za ní
S takovím zjevem nesetkal ae
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Krajané kteří za jakoukoliv zá

ležitostí So Omahu navštíví nechť

neopomenou hostinec tento navilí-vit- i

a řízným mokem a chutným
zákuskem se posilniti 5 Ir

Navštívilo Omahu?
Jest li nno ncoi omcíite zastavili au u

prostřed Prahy u starého zmtmého

J Ondráčka
íaaa jií ia ui

který md pro vás vždy ncJlepSÍ Omakýár imMrtované kořalky i vína vScbo
druhu Jukož i dobré doutníky
Moje vnporlovami yrántká

jatí jediní toho druhu te mhli
Zastavto se u mné a přesvědčte se
41 -- Ir

ZÁZRMIÉH
praví každj'-

-

jenž navštíví

Ar

a vidí zdokonalení učiněné

VJEDNOKI ROCE
Osadníci přicházejí re všech stran

Nalézá ao tu tutalo pro

STARÉ
mladé ženató a svobodné muže Ve

skutečnosti každý může si tu poříditi

DOMOV
kdo si jej přeje Dopiite si o mapy
a cirkulaře Dudou vám zaslány
zdarma Adresujte :

Jame Kluáka
713 Pioneer Presa Dldg

ST PAUUMINN
aneb na

IIOPKWELL CLARK E

fot BDBiint St Mail
St Paul Minn

"ftM pi lU avfMi

lill# ftMi tnu l!Míl
i ním ifíf l" Mu 'Mm dl
verti

AU la mři ItWlí) 4r I to( jd
nodonrtířio ííftanstvl tit lil po rlý
livot ntM doklá htl
Jak bh dotltl nahý kfJ'l domů

nvfni Vlm Jř la ftb wíttfi

hi po svém návratu dotnt balík
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('líný pana
Vaia It ky jm dobré Mné umřely
dví dítky na průjem pM ní kolika

lety Iftos sa mné roitonala lolóió
ka tři mřsk-- stará — jil byla koť
a kůlička Koupila ]sim tá Iťk

proti choleře a prftjmu a za dva dni

bylo dírku dobře — Severův lék

proti choleře a průjmu odstraňuje
rychle a jistě letní netrou průjem
IxiUmli střevácb koliku ikuH
třev a pobrisnice Cena velké láhve
60 ctů menší 36ctů Nezapomeňte
si opatřili v čas láhvtóku pro svoji
domácnost aby jste ji měli po ruce
v případů potřeby Když jedete
domova vezměte vždy a eebou láhev
Severova léku proti choleře a

průjmu (8x9)

Cyklon v St Louisů

Není v dějinách Ameriky případu
který by zaznamenával tak velikou

rtrátu na životech i majetku cyklo-
nem jako jest ana kteráž spůobena
bvla před nedávuem v St Louíhu
V městě lom samém přes dvě Btě lidí
zahynulo as tisíc bylo raněno a přtm
120000000 jmění zničeno Mezi

postiženými jest i mnoho našich
rodáků

Aby každý mohl si o tom pojem
učinili zaopatřili jsme fotografické

pohledy na zříceniny tohoto cyklonu
kteréž mezi jinými obsahují též zří

ceniny sokolské síně i katolického
koateía sv Jana a vůbec nejzajíma-

věji! pohledy na spoustu spůsobenou
Celkem obsahuje sešit 43 plnostrán-kovýc- h

vyobrazení a prodáváme je
za nepatrnou cenu

pouze 25 centů sešit
všem naším odběratelům Do Cech
zašlém sešit za 27 centů

Jelikož vyobrazení jsou snímky

fotografii jsou uplne věrno a zQsta
nou vždy zajímavou památkou na
broznou tu událost Zašlete 25

centů v penězích neb kolkách a
obdržíte aesit obratem posty thd

Pokrok západu Omaha Neb

7 Praze Mm Co1
Je nyuí česká lékárna

kotaar likérník

má tam na skladě všechny byliny ko

řnky všelijaké thé kapky olejíčky
aťávičky prášky mastě náplastě
(fiiůtry) vodičky pilulky zkrátka vše

eo do lékárny patří Připravuji té
rozličné mazání pro llduké neduhy
lééebniny pro domácí zvířata a vět
ším dílem trefím vtdy na to pravé
Léků Severovýcha jiných t z patent
ních mám též hojný výběr jakož '

barvy štětce olej na barvení i na atro- -

'e zkrátka vše co v lékárně mívají
Zvláště velkou záaobu mám všech vé

cí i kterých ae recepty připravují ať

jsou jiz z Cech anebo od doktorů zdej
šich Dlouholetý cvik mně dal mno
hou zkušenost a ta přišla a přijde
mnohým krajanům vhoa — Zvláštní

ataroatllvoat věnuje receptům
W) A MASINDA
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l "V mi Irm! JplUkr ktr fftaiivall

v- '" x aiilit ontrful Vhthnr fU-nt- -

a m LHilLk nlin u I4I 4m lhi :n

ni tli-- lufilik na hlávky ale mnoho '!! tn
mm naaniui a naaiwinni ímiom poioa
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kojen oa mrotil jm od té doby
nepoitJíla ládný jiný proatřrďk
Pattnl vlaaŮ bylo ustaveno nové

vlay vyroatly a lebka atlfn lupiů
Jet zapotřebí použiti je) jtdnra ta
ča aby vlasy rné podržely dobrou

přirozenou barvu Naotálím nikdy
ndnoruěovatl ktorikoliv AveřŮv lék

avýra přátelům"— Pí II M Ihight
Avoca Neb- -

Hotovený

Dr J C Atw ft Co- - Lowell Mass US-A-
-

Ajřť rtarvaparllla oltraBur vjráku

KUPTE SI

přeplavní lístky
DO ANEBO Z ČECH

ta nejlevnřjší ceny od

vrchního přeplavního jednatele

pUinia oUířmia v sadili od I do H b rloo

idreaa puítoTnl: J J Havelka
1H E Van Duřen iL

Chicago 111

Lak Bhora & Michigan Boathara
E B Drpol Boom

Drália s pMoyíi vozy

DO TEXAS

VOLNÉ POUOTKOTE TOZV
na tjA tto£kA

Jíejlepší dráha do vSech mltt

Lim Maisttn Uzomh ftxasi

Mexika naTlcbomobkém pobřeží
Jde přímo do

Eenlscn Sterman Greonvffia

Mas Ft Worth Hillsboro

Eoltoa Taylcr Gaínesvfflo

Locklurti Hesrictta Sanltaos
LaGrango Dc-t-

ca Alrraio

UOUSTON GUVESTON HUSTIN

i SHH ANTONIU

Josi F Pal
Jadnatal
IrTE

Hrot
(x]li(a)Iol
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HCTUAL

U v BJMf Torka pro ttily o a
Jtsbnak HUatc m Bab dobitu sa Jo-p- b F

řallk llorUl Bnd lUb lltf

— Cyklon t St Sooiau ta 25

centů Čtřte ohláška na Jiném
místě


