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--Adroad± i privl aa jf vykládá Jak hned iftra
Z ldovl t prkno fityřl tlail étyřloet

Jírovaa tam tapednu řka stm

tsbe "na lo se flirt podfvtl di II

mi po koUře kjssls!"
ftkl Js#m a al Jm ím byt A
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ml jl popaall 7MIUU na krajin
ka Jako Iktrsdi stř la na tfloi
tobole Likomoaf Jl koakttt l olt
I na tlpicírb to btlo l lt# h
a n( aejrlí lln I Jm avlřil

Jak U Isftskl al tři mole přísll
pod dra f rraMh' 4n a rána

ále mi ta listi vdovleha k ríjnf
skttslni brask kjal
kNa ( of ksj jřdibK to ti při

Jde draho!"
Vstmu hfnk a Jďi trovna k ní

"Panfmimo rtlt4 le Jme ne

divno míli kolri? fbrtts aby

se tt bolí mtla tnovi vřilil? Ji
Ji al mil n tidcih a rtich i ji

podrohi a proto bt l proail o
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přeplavní lístky
bo anebo z Cech
ta nejlevnf jlf cmy od

Trchniho přeplarnibo {eánatťle

HaArs otavtoaa v nadlU 4 I do tl h ráao

kár páteřní JT JT IJavellca
144 JST K Zřurřn (

Chíootto III
tke 8bor Mlcb!a Bootharo

R fi Depot- - Boom 14

NavstívítoOmalm ?

Jet-- no neopome&te xaatavit! se r
proitřed Prahy u starého známého

J OxicirétcĎlsiEi
1333 Jli 13 ul

který má pro tás Tídy ncilenlf OmaJkí
ájrr importované kořalky i vína Ticho
aruao jaxoz i uoDre aoutolky
Moié importovaná gr&ntká

jttt jtdiná toho druhu tt mhu
Zaatavto m o mně a přetvěiičte te ~
lir
JVon M Bliti prodava 2
Josrp Bliti prod ovol afn mrg 'JJlm B Bliti ptoáMU dob ttff CmJ!p

Xtarkollv s nich praenja ▼ Zk]ma
avoh zAkazaltl

JOSEPH BLISS
bomÍHÍonář se ilrjm dobytkem
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SOUTH OMAHA - NEB

TtamoioA pU vlon] aa vla tiirlkám
fKaaA Taia )att

GtJvl !44o
TrínI ceny na požad&nf

Raaapomrfita Kalo 114 Xzhaiif Baildlug goatb
Omaba Vab

kSíry W na kon5
Hojnf fbfr 6 pln A nofreh kKrft pro Jd- -

noho 1

par Moni na oi f 1 50 nharu fia
14 ainul no atwiti aneb sáni 4oot- -

kle o ctuj Za apukoirnoat ruíiae
WW BOESE mejitd
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Bartacxmt Pokrok Zípalu Srařln Broa J

V JT Kudoí Kusoi iiroa

jeda d Prahy lonssrvKoP kdsl
tl dá ty turé Krffmoftky oesall

étl je bade natftei v ftovlnlih al

tateiýofe fraflAoaiakýok l tegli
ekýob — vlsoi Mattrbttrfim i
eitká to dole kráma — a prilek
e mtfaa přisáli a plkaým poidre
vtrtín od pant otce toto krafotlkl

pssnířko:
--U to mne tllí le jste ko

neční pftee jndaon pomohl
ehe-diko-

Maníkovy boasle b

doit mít toed pro Vale alí Uď
ivak nsUský ale takto jsou k

dostlaf v Jiital na jarmaroe kis

po 4 tlatých i se tmyletm kolík

jsn eboete jako bottky na lirtV

mil Mtrtčsk ti tm jde v ne-

děli pro eevl VII vidy vsselý
Káli vod t"

Jak §Urf krajánek éarof átal
Col pak teď!" tabroakit surý

Vopálke arovnávaje tl boaat tod
hlava aby te Jak na pořadního

krajinka te tlarlbo vydieí tlalía
patří oatiht na lavici jak lífoký
tak ďloobý a koakat te pokad to

ma čoad almačky dovolovat v

blirti bolí latandi do ttropa
'Třď al je ten tvit tetě přima-

-

drovaoý — taml noviny a stmi
knílka ul nikdo na nio nevíří ani

ty lenski! Kdo ti obce dnes na

někoho přivstat ten al most být
Alký drbaný kostelofk a jeili ho

naposledy svět olidí Ale ta mých
čmA ~ kdyl jeité lidi věřili v Ja

chy g filry v ahraaotf a tařlkiní
to bývalo jinií iívobytí pro nalin- -

ce to člověka neodbyli jen tak te

dajakoa plackou a miterným krej
carem jako dnes poněvad! nevidě
li oo v něm věsí a co by jím mobl

i„t uuni ♦

j ivi mm
Vj IVU IBVUIVIH

"A co jim mohl vyvést?'' otvalo
se to tvidavě te vieoh koutů lilsn
dy
"Snad jste přece nekrajinkoval

V opilko t čarami?
"Inu když to někdy trovnanello

Jinak proč ne?

"Ilahaba tohle jme jeitě jak
Živi nejedli!" smál se mládek na
celé kolo "Ji myslil to že jtn ta
bába a ječmene kroupy dělala a on

tatím také Vopilka"
Surý holohlavý krajinek podí

val se na prostořekého smfika "ne
botíiem" div bo neprohodí a sa-č- al

foukati do dýmky jako by ma

chtěl něco na ni tahrát Ale ta
mil samým tpomíniním dýmka
thaala a Vopilka vyfoukl ti t ní
daremně poslední ohareček
"Jářku: nemáte nikdo Špetka do

dýmky?"
"Mim ale musíte nim ta to dát

k lepšímu nějaké ty své čiry Vo--

paiko!"
'Aby via husa kopla! Ani tro-ob- a

té boží nati až člověka tdarma

nepodají" ~ hučel opět nii kopu-let- ý

"naplesnivělý" krajinek "kte-

rý pamatoval Žižko"
Ale oo dělat: ni natahoval usmí-

řen ruka proti dlani mlidkově
na kterou se sypalo a umocněného

pytlíku trocha té bolí nati do dým-

ky Posadit se nacpal kolem

ipatně oholených úst mu přelítl
Šibalský úsměv jako paprslek pod-íimnl-

tlunce přes strniska a — :

"Tak vim tedy třeba něco povím"
"Sláva!" tatnělo to tase veiele

lalandou a mžikem nastalo atiienf

jako když tarasí
Jeitě si důkladně rotdýmtl

aby Uk hned nevvhasla a
pak tpustil:
"Bylo Uo rok po první koleře v

Cechách kterou jsem psotu také
prodělal — byl jsem po ní jeitě
celý mrtohlavý a Uk tedy Vopit- -
ao co 7 no co? Projdsi te tro
cha světem aby ti'i odpočat Scho-d- ít

jsem ai hetký koatek tvěu a
vlude se mi obvila boha dobře
vedlo Ale na Červeném potoce
ei a daleka jsem doslechl o lakomé

mlynářce na Klepotě kteri prý
třikrát nasadí nůž než krajánkovi
odkrojí skyvička le by ji vítr od
nesl a k snídaní nedi leč trocha
kysela Zratovali mne abych te
Um nadarmo retrmáčel Ale já byl
nlád t to mna dohřálo

irsjraro — na (rojník
"Co Ut mi být?" latříikn l ta

pulUm ? éfatk)

"Nfeolf Mljdlafaii taliu
osroksřn ut mi trtru moji hon

s!r
Kdyby byt hrom lišta jtsnt t

in chvíli msti Marsékt Itlls a

psrlovov lvihl lid by asbyl mobl
hoř tkoprnlt
"Kdo vis to ttloflir Ptim s

kdo?" típli bt dsehs
"Ha no pak tim na tom jds

kdtbych vim to hnH řklí tof vlu:
kdyl ja) pjhlř pinUb ilovika

přtea nsopuťJ!
''Hloapostl! Kdvbvst ftklt mtv

w # ě - -

niř Kalivotla od vis kspeje bou!i
I7"
"Ko co bych lhal — kopujs pro

syna — Vldíl je taly a tis a ttlí-bil- y

se ma"
Lstltos ttvrivoral
Byl by si chutí ntpohtavkoval

do modra proč nsvyborooval Ma

rečka jit o pfii noci Vsak I st
stalo teď nttMvatone! tachriniti
co st jité ttchrinit di

Alř al: kdtbycb byt vidli le
chcete Marrčko prodat! Mol te
ty vale skřipky tak líbí! Mnoho li

vim ta nl dii?"
"To niísmím panečka říci a co

al by mi bylo plátno ar jsem pro-hloop-
il

nebo ne al jsou housle

jeho"
"Že jou? Ul jste si plirli ?'
"liaul! Table co vim splácím

svfij dlah to nl je na ně tivdavek
le j nesu"
Žid prakal a pohatoval oběma

rukama jakoby se chystat t kůle
vylřtřt

Vy jste to vyvedl! No no

Marečku ale kdyl jem už pro vit
nalil tož si tavdejte a povétt mi
do opravdy: tač?"
"Zač?" Nu Mareček nedi se do

hořké dlouho pobítet vylítl ji jen
to kmitlo dnem vthfiru a v povděk
pošeptal židovi: "Za — čtyřicet
tlatek a mírku vejražkové"
"Vidíte vidíte člověče jak jste

hloupý ji bych vim byl sa ně dal
bet handle rid pět a čtyřicet a jež tě
zené na fěrtoch!"
Mareček se tadíval na tvé upri- -

sené boty mlčel chvíli pak si

vtdychl a — co už prý naplat! Pro
dal prý t despeace a už je potdl
želet

"Ale starého koxla potdě!"
vtkřikl nyní Levitus a nž ho držet
ta kabit "Tuhle vraťte pěkně
mlynáři jeho tivdavek — housle
ale nechite ta čtyřicetpětrejnských
mně!"

"I to to to!' vtpoutí se Mareček
"ani ta nevím co ji mim ve mlýně
své živobytí tohle ji Kalivodovi
neudělim ani ta stovku! '

Na židu vyvstal při té stovce

pot a tetelící se rukou nalejvi do

pfilžejdlíku perlové staví přeď Ma-

rečka a domlouvi dychtvičuě zno-

va—-- aby nebyl na hlavu padlým
padesátka že ma vysisf hotovi
hned na prkno a deset loket krás-

ného kanafasu že naměří Jež tě ni- -

davkem ale Mareček pořád jako
dob Že nemůže a nemůže a jen
aby už vydal housle

"No tak poslední slovo: ade ma
te padesátku tde celý kus kanafa
su a jeitfi ai nechte tuhle ten ti
vdavek pro mlynaře a pijem litkup
Marečku jiřku! No?"

Mareček te drbe ta nohem kooki
na kana fa na pěníte —koneční
hodí hlavou: "Nu tak neiťsi! Mějte
si je tedy!"
A shrábnuv padesát čti ři tlaté

čtyřicet krejcarů a vytunknuv "pul--

čfk" tase jen to kmitlo sype te i
kaoafasem k ženě
Levitus ale poskakuje si aamne

si roce a div že si sim také nepři- -

hne rottopoínky na ta rotkol kte- -

ri mu v srdci koselcaje a vejski
Ale ne nemftže to vydržet musí
se jít pochlubit také tvé Siře jak
actno pmel k taantenttým hou
slím i xamkne krám a odběhne do

kuchyni
Ale sotva jf vie byl vypovidll a

fluiwftalf 14Nf4 TČkir

Kfřfltftfll

(oknnia(

jt hati m itfíla iko

jnllo} lipkou b t krimi
miU chilr }il loartt gjp
otky t! tt lt #Stif I iallnám
buaal#ml k aoitalovAm

"Áh rkh4i(l i tim) hon!
mi vlt4 J) atirf oi(l r i
In4iti latinku
"Aňti ifto oam(4 tí

toij "řvl ttek jt Jopřil otel

J# fřf ti ti dohtf tiiatro] kdo

jim tntnmt
A po£al epalrnl rotbatovat
V lom veila ttoilolkt

1'ojďt ta mn# pfimtovit a )ana
manlfla pnTt lt& aIivnoi
Urý lil&k jkf miliua i Jt f

proó ni tak dlouho npfiMa oiě
b ftl-ra- l do krámtt au ptf ta

přfc srovná teď Uk kráaoé ko

moftké iV i a al rlu v U!e

LVíitfl bjl taUm rotlalit hoil
a popojet a třmi k cknu Ltvttu
mftl at hlava okrootit jak po oém

očima atHhi domloavi al pořád

prjo očiUlot
Drok — drok — poiřiai hla

vou — udl opit drnko % opřt po
třáni hlavou — učitel totii Njnl
bere smyčec obraci n proti lida
a jisboa tatvonl akkord al to pro
jede vtemt lidmi
"Pane Levitoae proalm via kde

jme přijel k těm houslím?' Uže
se nyní učitel jakoby celý (odive

Troo myslíte?
"Col pak je neslySlU?" A tno

va vzal akkord al okna se otři
sa'a

Dobrý nástroj je li pravda?"
vyivldi rosjařettý lid
Učitel: "To bych řekl !o je to

oistroj! Víte to: to jsou Kremoo

ky!"

"Kremonky?" řavejsknul Leví
tus a horempádem sahal oběma ru
kama po "evýefc" houslích

"Nu ji netvrdím srovná že by
tohle byly pravé Kremonky ale

kdy! jnem se učil v Praze na Stra
hovS u regenschoriho ten měl prs
vé Kremonky "
"A co ta ně dostával?" Levitus

honem

"I Bfth sám ví kolik set ta n£

mohl dostat ale on je neobtěl dát
ta celý svět '

Člověče co ai i povídáte!" ías
nul ztd v sedmém nebi — "a ty

pravé Kremonky—? '

"Byly těmhle va5im tak podob
ny Že kdo není inalcera — nerose- -

tni ani o pfii tóoo rosdll!"

Ani o pftl tónu! Dost dosu Ví
ce už nemusel Levitus slyšet Letěl
s houslemi doma jako s keserem a

hlava mu ila kolem Jen o pfii
tónu rotdíl od pravých a ty 2a ko- -

ik set! Celou noo dělil ta sta o

p51 tónu ne — raději o čtvrtina tó
nu a na konec není pochyby jsou
to ty pravé učitel jen to tak ne
chtěl plnou babou říci k vfili Ka
lvodovi!

Kána se nemohl dočkat Jak se

nasnídal poslal pro Marečka Ne-

bylo ho vsak více doma Dělal od
noci ve mlýoě

"Ve mlýně?" Levitusem to pro
elo jako elektrická rána Aby
takhle naposledy ten chlap tam ně

co o svten nousircn probodli a

Kalivoda aby od učitele anat ni
tatím jejích cenu — ne to by bylo
hrotné!
Potnovu musil kluk letět pro

Marečka aby víeho nechal a přiíel
enom na chvilinku ale hned!
A vskutku Mareček se již loudi
Žid se třese netrpělivostí a cby- -

sti ran již na pult skleoičku perlo
é Tentokrit tnu nalil pravou

Kdo vsak vypíie leknutí lichvař!
ská duie — _ Mareček ani tit
skleničky nevíimnuv tíhne nmoa

ttllř polívky anabo aapoft o trochu

dobrého mléka"

"Dobře Jte ulflal Voiilko I#

jste ti vtal na ní keril AlsdaU
vim co proto vlďtKÍ"

hiktrnl hu4

Kdo ts]r ornirnkii luto s t c V

kolkách na John A Sutm řH (!o

La Croef Wls oUUU rdanim jnlin
paklrk srnirne tohoto kávovníku a

j#Jlch s#mnAřakf kutalog li
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Itk nynfjtt pinflnf t(n pntlafllo an mnS

tnuplt rnno4Utr iholl dalrko pt ronu n- -

W-l- m Ui m m#ní m i rtvrttnu oř)ná krém- -

al4 (Poy ZbHII Ulo t ticJiupAi jakkwrtía
ru'lm ta Spinou apokujnnat
Nahldka tato rtr4 ixu VrítW fn a

VaMf by mfl Uto riicoé priiaiumll uod-kluou- t

poalttt
Zboii toto Joat rot(M'lino n S Mrk iwi

a!Utn Jinak ne! celou abirka 1'oATOU VY- -

lLACE(0D otoé- -
Hhírka Chlo 1

Sbírka tAtn ntmah n I i flslitr nrtlnnlíeh
JfhPl pftkllí'k lucet utiwvfrh
knuSlkt tui et h'k6 a iifvlt k lut&m t vik4
jehly na lnu I koítnf hif k na hikovinl
ocelorý npnitek bnllfok vlianiřťk dk
rlny na lánl táuUnt knUka X! irám k a
tnlvovi Vhlloe do vla& tt lkm 11 pNwIni- -
ta Jloh kramaki rena Jct J ceiitft íaJlu po
OMrtenl pouM lOc

Kblrka llnh 2

Bbtrka Ulo jest yyhraní krláítí pro (áky a
ooaahujoj UdvoJIlch art lů paaťiho papíruli obálek na pnani dríáiko mi r roloritil-akéxla- té

p4ro tuáku phhtroj nanatroni mi--

pmitko n tabulku arrh pljého papíru
arch iaoiUkovarlchobrák6 foukuri hKrni- -

tilku aAamil dlrkama ikalulku olMiuhuJifl 12

parvlřk ínUku a Itřtw inm(tvnk% t jumntw o aoTanim riouinar m rolirkem pmtfnek S kamenem krixny baponnf íátk boiiba
na tabulku a tiravidbii
Jirhl krámitkícona J(ttlW rnitu joltou
imunně [mi oixjrífni Miunfco sewo
a baleni na tuto abirku mní atojl Sc

Hhírka Čísle 3
RMrks tato olwahuje 18 batfřkft 84 druhft

nnjlepU-- h anhradnltb ttfmfn Jlrhi kránmkA
cena jwit a alce! Mrk-- tmkf ulit
JparRÍ mak hitkvlčkuokfirky ptr-- l kaile-fa- á

potríol kofonnvi nnilouny vln( roi lnii-n- y

cukrové wll ceir kořenoví Jubil-fl- a

rajaki xlolr a ttolni bořflea ba-líř- k

tmti druhft kvřtln tnto juBrtrát4 neJlnpSi Jakkostl a iiejlppsíi b dru-
ha Zailu celou abirku po obdroul SCs

Kbírka tMo 4
Bbfrka tatoolabuja Opi nou domfc-- f lťkáruu

Léky lnou pcjtfebné vludit a obyfiíjiií hn-- l

proto je Dt niti kaid# pM ruce k nkumliU
xttb Wky tyto Jou pllv prlpnivtinadle nejljpíteb pfedtiUS a Ju důkhulnívykoBné a rufim ío J)u l(iSI m í víiíiiia
patntnlrb lákft Pro vřtli pobixill )mm va
řormé pilulek Sbírka olmabujo naModujM
áky! Proti kalit a nllcním noduhům protilxlwtin hlavy liro Uim a iliní-Lrn-í ir„n
tíťpé a kolice hk uro UtnnkÁ nemoci prottIkrkavkátn orotl lxil-t- utř „nn inio' maafna vlkeré ríny a tl-t- l a nAplaHť
uanzRHou ijf rn tkO n těchto BBl nikde
k dofttaril a Mlu ovinu futi Iňkárnn millol
©nny 1300 a obaahujii l V dáv k pro kiOJou

Sbírka Huh 5

Hlllrka taU llhlhilW !! lulrl L Mu
hiMli ta dárky x láky k narownlnitn a pod
irueaiioawm zt uto není tádny Im lny
nicio ntbri Aniil— lim hiiimnini „
drti dlouhý Caa krianá a lanné riblrkaolwa- -

nujes uaniNky prou-- n a kráHnfm kamenem
nápranl JisblUi um dáinu kráanfmi kameny
vykládanou leh lid dn vUb rwiltu
oulobou t knoníky k manletám t ktiolllky do
nápmenky allnS kláceny dáninkf Mln-- na
krk klatá Jehlice a démantem tlačen J fetin--
k hodinkám a pár nautnlca kráanfm kame-
nem ''lkfm 8 tlh'linl l I4IÉ k rttnuká
Jeat 0SM taliu po oíxlrfenf pouxn 7 Ce
Nendkládejt objrdnelt hned dokud tl-a-

ataíi neb taková prflciltt ae nabíMii
!"JT1? kd'' 7" txkoJent ruřirn a kdyby
tt } V" oMrf-™- ' bil nebyl aiiokojen
f pei a penire ni pnxlietií vrklim

ba vydMat nejmáně Jednou Utllk
Kdo objedná S atejnýih aMrek nJ-1nm- i

lomu dám llnu abirku nlnrma 7a W t eIuvaenh t hlMk i nflilim -i iík Ji t
niui molno aaalat poune v reflsintvanem
paanl irwntl nbnmy obyCeJnťm doplae neb
v poátovnirli tnámkách
Pt4t ttňr treteln Vt Imimi unitu tknm

a atak Adreeujte Jdnoduei
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