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jioAm doby této a aice v dobu pfeiirbt-zelfc- l

bnbti huťtiké V tomto velikém
svém spisu předvádí nám narodalho os-tfb- o

hrdinu Jaoa Žilku v Jeho mládí

aznarau]a dís a příčinami lei vedly ku
oepMtelství mezi právo mlfulldm mla-

dém mulem a vrchností Ilolmbcrskou
Úti nim krále Václava Jeho dobré

stránky I vady a odhaluje závoj kterfm
zastřeny nohootky mnoha Jeho akutko a
a tinh Uvádí nás do Prahy na vysoké
neni a seznamuje nás a poméry Jel tam

řanovaly
na sklonku Čtrnáctého a porát

století seznamuje náa s

mladistvým limem a Jeho vrstevníky a

Jejich snahami a p6aobením Histori-

ckými odsjl proplétají ae oviem milost-
ná a Jiná dobrodružství činíce velký ten
spis velkého naiebo romanopisce úchva-

tné Jímavm Jeat to slovem dílo histo-
rické kteréž každého českého čtenáře
bes výminky upoutat! musí mírou neo
by tejnou
Tento velký a znamenitý román ptfal

piávé vycházet! v "Knihovně Americké"
a tím bude každý mít! příležitost Jej ae
znatL Knihovna Americká lest časopis
pohodlného knihového formátu (stránky
OiSf palcích) který vychází v aeiitech o
64 atránách každé dva týdny soíit Do
roka vyjde tedy 28 aeiitu o 1664 stra
nách což tvoří dvé tlusté knihy o 832

nouze Jen $100 Žádny milovník zábavné

četby nemel by bf tl bez Knihovny Ame
rické Jelikož nuaonym způsobem e

sobě opatHti tolik a tak pčknčho
čtení ve formát knihovém snadno ulo- -
žitelném a svou cenu nikdy nepostráda
jícího
"Knihovna Americká" sama o sobi

stojí pouze llOO Dohromady a týden-
ním Pokrokem Západu jen $300 ročně

Číslo obsahující počátek románuízašle
ae ochotné na ukázku zdarma
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podmínkách Kdo zde zakoupí budou
mu cestovní výlohy nahraženy
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Dobrá příležitost pro mlynáře lilsste
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jediné české firmě:
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"Myl Jem ti ilady nevfraý

Johnny ?"

To w nyní nplr Willianiao

ne na tom neejitM olpovědll

Johnny
"Aii- - Juhnny drahý Johnny baď

při ue ilicha" ivolil Higint a ntcb

toho už "Puhliď Williaroaon je
Milný chlap a ty j- -i jako pírko a byl

ji tikový vždycky !M

Johnny ahat opět po WiUíamao

noví

4MóU být katolíkem WiHiamsone'

pravil mu "katolíkem ji měl být

Tvftj dědeček byl papeženeo a byl

bodný pořádný člověk'

'Byl jsem vychován protoitanlem

Johony a poctivým protestantem

Tvůj atrýj Johnny Mnllen byl v

kriminále"

"Dostal ae do kriminálu nevinně

WillumHone A když rnflj atrýo byl
v kriminále byl tam poctivě Pálil

potajmu M'hiky"
"U2 si rvou!" křičela pí Mulva-n- y

"Bož řmiluj e nad námi! Kam

to jenom na tom avětě dojdet Vy
oiřemcvé abyste vědéli aavru dvé

řeodejdu a nechám vás tde samotné

A vy Higginse pamatujte ai tot Vy
toto svou řpatnost dnes nebo títra

taplatfte Nemohl jste už dávno bě

žet pro někoho k Mullenovým aby
si odvedli tátu domu? Paní Willi-amso- vá

vás je mně líto! Vsak máte

trpkou pilulku na polknutí — ale

když ho nechají na pokoji jest při
pití jeslé dobrák

"Johnny" pravil Williamsou "po
vídám ti že jsem nebyl k lobé jnitě
nikdy faleSný a ještě jsem se nikdy

nikým nesl J Val abych vyzvídal a

o tobě ipatné mluvil rotomíá

Jyhnny'
"VVilliamsone však ty vii dobře

že jsem já tě uchránil svým tělem

při volbách ? len večer když uai

lajíce o rozbití a rozehnáni achůz6

byli žádonivi vaAÍ krve A byli by
dotáhli co chtéli mfti ale tvá žena

přišla a odvedla tě AJátězachrá-ni- l

a když bude třeba zachráním té
zítra opět"
"A nyní ae budou jeílě objfmati"

avolala pí Mulvany "už nabírají a
začnou okamžitě naříkati aflra to

pojde jako dnea a tak dále Nio ae

mně tak na světě neprotiví jako
když dva muži ae rozbrečí OS bycb

je měla radši kdyby ae prali bili

lřebs i zabili Iligginse neodve-

dete li je Cisraíte už nikdy překročit
práh mého domu Johnny pohleďte
tam vade Jennie ul jde pro vác

Seberte ae a jděte domu jako pořád
ný člověk Vy Higginae vy Willi- -
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BíKteny ca Be)l6kIitBíjl aru- nfml Kuienliiilijr

lcl blatní pracnjM ří#r alm

ptuclon do alolkn Uk plo-

cha a atolkm ItuM Jodnn r
TlllQ

Vyobram-u- t trdlejll nkuca
!a nlthl lroin kl--n- a

rtii( publvd ninl kuí-Jó-ma

anixornfU nl)lvuh'l-in- a

J) bo kiori
laraCuja trvinllvmt

Stroj opatf-- n }tt anmonanrovurt jehlon t„k le

pmtíbo mini urazena Jet Tíí opnth--
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Proto cena jinou mi Ukota t
která jcat jll sabrnato pfudplutná na Pukrok

Zápsda a Knlhotua Amvrlrkua a nubllme atro]

IOKItOK ZXrADI " - ninledojlcS ceny t
ntcbl jak RtVno j!l prcdpla na tdennik Po-

krok Zlpado s Knlhutnon Amartckon tahrnatot

ftrJ Pokrok Západa í B a S luplíky po kax14 atranSa
n niji airoj c 4 a iupuy po km i4 umná a J

qraiciem tyonrarani
TntlatnJ e 3 s Ji diilm iipllk-- na k&l4 mraií

tyto alroja Jjo li oint4ty a

ponwt aMině ]ii poXi tlnpl!k&

býtí ( Picl DťO t! spustil )!! #

Ve rntt st tlrslil dobrý řt ' a J4

tlampačil"
A!i kdeJobunyto není pmd'

pravil luinl! ttiMvitlib(M# ' J

ty statečný mul jak s 'H a

alnií"
Wiilinort# pravím ti 1 ce a

J4 se přece mářu ifp 1'uvlu'im ti

lfl Djeut jsk sa patří e Ij"
"Ji ti ale povídám ! ji Joii

Lorif na evřté než ty"
MWilliamone Vi!liímion tomu

ty neroíumfi Je k míchu u čtrts
co ty o tom t i A spuatnul ]tm "

MJcLny to se všecko pod i to se

podá By! jsem vidy tvflj přítťí
hádky nebývalo činté mni mru i a

vlí Ze se ti snadno poJaH abyn
mne omlutil Ale kal Jý tu uvadle
učinit kaídý ce nemí na toodv&Iit
A nyuí j véchiio pořidku
JoLnny fžecbno v pořádku

"Nu dobré ale tím dokonalým

lumpem jaem a rU přece ji Ten

ttrýo nebyl ani t% mák pokrevní

příien Stal e mým strýceni teprve
až jsem se oženil a mo lej Siho ani

oedo?edl "Poddej se Johnny řynu
mfij pravil mn£ ty jsi éikovný

betký chlapík a krev krofčovKkoa
m&i v sobě Vypij tu řiSku a bude

t tebe celý mnž" Acb lidé dobří a

udělalo to te irne chlapíka jak by
bo byl tvl&ító udělal řpatcého na

tak&tknjjíitui Spatný chlap od konti"
Williarason tulcel ale řeó ta tle

jej dobírala Tak bo popichovat

bylo příliš mnoho

'Johnny vlS co byly doby že by
mne lidi byli neukokrhali Byly ty

dobyopakoval a přibližoval se k ně

ma ae zavřenýma očima a juko by
oslavil tórn ie nebou "A panečku
má pěC dovedla roibljet nofy Po
alovecb třcb avednul taratou pčaC
A to bylo jednadvé TfcLdy dovedla
má pěst rotbfjet vaSe nosy" A

myslíS ?e týni Ly to ul nedovedla?
I dovedla by to Jobmy ježté ' Inu
ovšem pžtsť dovede rotbíjeti nosy
ano dovede ronbíjeti nony"
"A dělalo to te mn chlapíka jak

by bo udělal řpatníbo na fakárka

jaem ipatný chlap od kosti pnvil
Jnhnny
"Ticho ticho Johnny" vmínil re

do řefli Iliggina jenž měl rád pokoj

"přeBtafi oŽ člověče nedráždi ho

vždyffM mu nevyrovnáš"
"Jakživ jaem neužil chvíle že

bych ae byl bál takého kloučka jako
Je Williamaon" odpověděl Johnny
"Nebyl jaem ti Johnny vždy do-

brým přítelem cradil jaem tě ně-

kdy?" otazoval ie Wi!Ijamon

JoLnnybo "Nikdy Nikdy Nikdy
jnem ae tě vlak také neb&l a ani teď
e té nebojím"
"Ach hleďte na tu lpatnost'7 kři

ieU pf Mol vany MTi lotři ae ta
povraždí a nebudou mftt ani tolik
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