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Z Coskvcti mlýnů

ffUii k Abrshsmu! IVimysttt
holi onol J# tomu jil lítřt trcho'
vitftii HjlM H 11!"

J llnl ikrátks la al fl ftlho odlili

nikdo Jednodola pořádný dobrý

deftf

To byla Ferdova oplátka i ty

rhrrtnaly t

lloinřnf UK la teď en nsildst

rlsm aj Inaí la dita il litr rhroitstft
Italik?"
"II pil A lo J#m rnn takl

dal tlo alenl nspotřřbnjři!"
No tohle tisměl Petřík hrovino

Nalapat mu nsbylo molnt ponl
vadl by byl Far In přepral au
1'sřd snědl chvála bohu il tak!
nlco yllpni kalsj Un poěkfjte al

: u 14 přllelítost A tt láli 'l'f
ta tl"bo na liní
1'řilH lasa I rastr na prá í k

několika KřoMrnj tiálfdkm toho

byli ias rda Jak nálell vmM

mysli a Pstřlk doufat la ní F r l

I4vn na ty rhronsiy iapomtěl
VI lyf byl iai tím sfarý n br Ifýin
kamará Ism Jvkw kdy jindy

V neděli vybrali oba pupoln
jako dobři křesťan! do městečka

na kitinf t J abyih nelhal: lerda
rovnou do hospody a Petřík rv
nou do kolleklnry nebol vidli v

iocl ia livá namsra a byl jit
la odlli a neděle na Prahu to tr
no Po chvíli byl ipitky v hostin

ti přisedl k Ferdovi a při tMÍ
sklenul pochlubil ae í rná vsulrio
na terno

Hrome" udeřil se Ferda do

čela "vMjl ji byh měl tiW sá-ze- t:

"Zdála se ti numera?"

"Z lála!''
"A Jaká?" vyzvídal dychtivě

Petřík
"To ti nepovím ty bys mi je

uřknul Jakliv jsem nesáté! ale

tentokráte si vsadím!"

A skutečně ae milý Ferda zvedl

a Sel k lidoví kollekt:nlu sáiel i le-
čo? Veied do krámu začal na li la:
"Před chvíli si ta Jy m&j kama

rád vsadil terno on mívá z pekla
Štěstí já ai musím také na ty jeho
numera přisadit čert ul vzal Se

aták ať to praskne!"
id znaje oba dva nelenil a na

psal Ferdovi na reákondu Petříko
va čísla: 42 'J 37 přeje mu inno

bo flěati a aobě pěknou diSkreci z

výhry '

Celou cestou k domovu zvějavý
Petřík páčil z Ferdy numera jaká

byl vsadil ale Ferda jako skála:

nepověděl a nepověděl Minulo

pět dní nadťíel den tahu Petřík

byl jako na trní nemohl se vy-

šroubovat a díla teprv večer po

práci chtěl ai doběhnout do města
k židovi pro zprávu Mohlo býlí
asi půl páté odpoledne Pracoval

zrovna v holendru když se tu otev

rou dvéře a v nich objeví ae Ferda

celý rozkohoutěný jen v tváři hoře
a cedulkou v ruce

"Tak jestli pak by se člověk a

tou prokletou lutrií nevztekl!''

spustí: "Celý boží rok nevsadím

a když konečně jednou avé Stěalí

zkusím tu máS dobere ai ona člo

věka tak že prohrá o oko terno!''

Petřík vyskočil jako by ho Sídlem

píchl "Ty už máS numera?"

"Poslal jsem ai naschvál pro ně

práSka! Tak ae jen na tu am&lu

podívej mám vsatfno: 42 10 37

a ono vySlo: 429 37"

"Co cože?!" vykřikl Petřík a už

měl cedulku v ruce div že ji ne-

přetrhl vejpftl jak ji Ferdovi vy-

trhl Kouká do ní omakává si

čelo sahá třesoucí ae rukou do ve-at- y

vytáhne ní reSkondu a "Hor-rá!- "

zavejskne

"Ferdo já mám terno! Terno!
Terno!"

Počal ae točit a "reSkondou" v

ruce po podlaze jako blázen Po-

padl ae za hlavu protíral ai oči —

"ne na mou duli já mám terno!"
"To dál ale bene jářku!" do-

mlouvá mu Ferda
"No bodejť nedal! To ae musí

opit celý mlejn až do poslední čeli-- a

ti! Ferdo to budou časy!''

Za pět minut věděla o tem celá

vea že Petřík udělal terno a děv-

čata návdavky za ním pokřikova-
la vesele přea ploty kdyl uháněl

jako keaerem do městečka vy
zvednout ai výhru až ae mu ta

iťaatná hlava třepala Nnže a teď

ai pomysleme to divadlo kdyi chu-

dák doběhne k židovi a tu zví že—

leyíech Uch číiel — cevyllo ani

Tsf ala skoo pro ksrtlfll" —

"I řisní potřsbf "— ubraísl tiin
hrab obrátil koni tn tam

Vítfkrál i k al nadal losu líbat
od nikoho ani ol rnlynářa ani od

komiafka Nauěil Jm ho mora

aílm!"

rftJřU m oplatku

"Iloia l'r la a lUtfiksm ptáván
k řt4ml TM budou t esel svát-ky!- "

Ono sir nebývalo va mlýn!
1'ndhihanskěm poknd %mH lid

ski alaí vftbec nik ly mnuto ns

Sutt od pana ot# a stárka al do

u ho pritka kl lý sa tti mil dobře
hal lý fomrnll lpiu Als kdyl

ob í% nkolendrovali m líto dva

vykotálanl krajin I rVrda a IVlřlk

ti bývalo trprv Iprýmu a niklho
míchu!

Pn olv v pravda říkávat kdyl
j ihK li la al j km čsrti při'
nesli ty leřjorhy '— ala neslo pry
mu to rd ardee Zlobil se vlastní

na nl Un proto la nich při Jejich
líkovrioti mohlo být docela něco

jíněho řVr la la mohl být ol dávno
na amerikáně stárkem a 1'etřlk zna-

menitým sekernlkem

Avlik dejte takovým ftnfár&rn

rozum! Jak si pár grolu vydělali
allou! ul a nimi nebylo k obstání

Jedf n se přichytil sklenice a karet

Iruhý karet sklenice a laterit} i

sázeli a hráli al neměli dchroma- -

ly hnedle zase ani vin Iry potom
tase (Hlah netány cai dobrotu
Všecko domlouvání pak jako kdyl
hrách na stěnu bázi

"Nemllleme za to pane otče" —

omlouval se Ferda "ul jsem a i tak

avou planetu přinesl na svět"
Pelřlk ale nenapravitelný lulri- -

sta tělíval ae tae: "Kb k Čemu

pak se tuze dřít Vlak do mne

přece jeir ou to terno trefí a po
tom jtrne skokem kabrfiákj!''
Táhli apolu světem jako neroz

luční bratři poslední bolu byli by
aolu rozdělili ale při tom ai jeden
druhého přece jen hrozně rád do

bíral a co chvíli nějakoa povede
nou taňkařici kamarádu vyvéati
bylo jim nejmileji! pochoutkou
lak na příklad minulého jara

Petřík Ferdovi a těmi chrousty
Neměli právě zase co kousat

Nikde kusa poctivé práce kdyby za

ni dukát dal
"Psí život!" zlobil ae Ferda ako- -

ro do opravdy "co aačeraT'

"Inu vil oo" napadlo Petříkovi

"prasknedi věecbno budem sbírat

chrousty!"
"A dostat za litr krejcar ne?"

ušklíbl e Ferda
"Šlaka krejcar Tamhle eedlák

Kvizda lomil včera rukama oo má
na aadě chroustu Šesták prý by
dal za litr kdyby ran je kdo chtěl
ebírat!"
Tohle Ferdou trhlo "Šeeták

za litr? To je jiná! Dáme li ae

do toho brzo li pak jich nemáme
deset litru? Kamaráde jdi tam a
amluv to!"

A Petřík to smluvil Každý do
stal po pytlíku a začali abírati Ale
vemte ai tu línou Petříkovu duSi

Sotva měl nasbíraný jeden litr už

mu přiilo od té "havěti" nanic
odnesl sedlákovi chrousty přinesl
ai Seaták a natáhl ae jak iiroký tak

dlouhý na břicho na mez a ne a ne

ae hnout!

Ferda mohl a kftže vyletět "No
těl ae lenochu myslil že budu

takový blázen a že ae a tebou po
dělím? Mám li ae dřít budu ae

dřít pro aebe a pak ae můžeS zaa ty
na mně dívat jak budu pít"
"A dřel ae až ae něho alévalo

Za pul dne měl chrousti na pfildru
hé čtvrtce Vítězoslavně ae aebe

re a jde do atatku

"Tak pantáto ade máte tu havěr

Iiudeme měřit"
"A nač?" diví ae aedlák

"Nu abychom věděli mnoho li

je jich litrĎ"
"I nenamáhejte ae ji o ně nesto

jím!"
Do Ferdy jakoby brom i čjsU

jasna Dacii

"A femri ftř#r C #m97"

vyivf lil Jfloít U ifmhhf
"In-- t Jk Jms H řisb'lt(ki řiř

M řfrrtlisjrt přiltll po

U Hn (ťkřAt rntřlířfk
pnhtfř(i ni ťm( mlýn ltřý
Jikfi !( ko jitřil rřiiIotv# v rth
říMtí MU M pivo tp yr4líj —

tri n4 bylo h n iitf% ltt ml
ftn i! Mfnluvfřioti btfiiMj ři##-s- t

— co rri i4l!#l' ra kom

k lybyh vMM 1 ml hUvti ni rh

tf lii nn'ho vv hut mli mn#

r% rimkti al ttkl v Itlnlkd Jc

bfti kdyl mn nvilíli
N-}- r jť lfm s ktm i nich

tk%f u! m # nimi skl
Jko j rý skfrník a I4dft4 pomoc

rfti IÍItfhJ4 ol pfkUeého
a! hralts mtilili o Ah nifnti

nod Js zrovna tuřítký p4nbuh

JJi h slřf jo a my ubozí pod lani

jJuh rba kterou mobo i dřít hi
noli kdy a jk si Jím zlílf Chtěl
i také se mnou tttiČet alt to si

přiilt! Neboli k správce — snad

jfító smiťeti na Uho staré-

ho praktiku — mohl n mně oři

nechat f % brrjlemi když jsem mu

jdtioti u MU liťuti na kmceUři

pověděl svoje mínění aby se dl-nba-

Břnamáhal a na mu hrotu

nepouštěl já la se lekám ttprv al

třeli den i arit to n vždycky — a

podle z4aly: Ciň dobře a právě
m bol s" cítře lni krále že dám

kalděmu col jeho jest vrchnosti

pacht a což jí dále přísluší otlně
ale: já pán ty knt leda že jeden
dělá z hcoje lito druhý ze žita

mouku a třetí zase z mouky

hn6j- "-
"Výbornř! kapitálnř! To jste mu

dobře řekl"
"Ano vám se dnes volá "výbor

ně" — což je o to! Ale měli jste
tenkrát správce vidět! Div ho Šlak

netrefil a hned jako a kesérern k

hraběti s tím

Tomu jsem ale právě chtěl Ne
bot? se všechno ve mně vařilo když

jsem tak vMil na vlastní oči jak

jeho braběcí milost jede na koni

pojednou se u někoho zastaví a jak
ten chudák podle rozkazu enieká

čepici ohýbá hřbet a libá hraběti
Sob u kabátu!"

"Není možno!"

"Inu jako že tu klábosím: Sos

si dával líbat a to ne anad jen cd

čeledi aíe od sedláku od fořtu a

správců Hěda kdo oe k tomu ne-

měl Na toho zanevřel jako na

pytláka Počkej tomuhle tě od-

naučím! umínil jsem ai a neodna-učí-

li aspoň tolk ti dokážu že

moje mlynářská chasa k těmhle

otrockým moresům se nepoddá
Dával jsem naschvál dobrý pozor
brzo li ho vítr přivěje ku mlýnu
A přivál co nevidět Jeslé ho vi

dím jak zatáčel a koněm zrovna

po velké mři novoroční k nám Co

mi Čerchmant nenapíská? Nabe-

ru honem hroť mouky pomoučím

prálkovi nos i hubu bradu i ruce
žo vypadal jakoby i truhly vylezl a

ženu ho: "Allou běž a polib pa
nu hraběti Sos ale jak náleží ďli

kladně!"

To bylo něco pro kloučka!

Vyběhne sejme čepici akočí na

braběcí Sos a — legrace byla boto
va! Urozený Sos jakoby ho mlejnicí

prometl: celá práSkova tvář na něm

oblejsknuta!

To byl poprask — Hrabě avolává

všecky hromy a opraíuje se jak
mftže Teď jsera teprv vySel ra

zápraží Dělám jako bych nevěděl

zhola nic co te přihodilo jakmile
mi to ale pan hrabě a přísluinými

"bimmelsakrmenty" vysvětlil —

dopálím ae vlepím klukovi na oko

par pohlavku a počnu bo před bra

běiem takhle peskovat:

"Ty ničemo vrtaná co! pak je to

nějaký mrav líbat lidem ioay?
Který osel ti to namluvil Je to

pan brabě chce mít? To u! ne

dělají ani otroci v Turcích Smekni

a pozdrav tdvofile na tom dost:

Smířil Un ninrpiftui

Ml vl holan If tatím vl'nf m
karbanem! Jálkií rol nedoved!

íylvsfř rtl Jinak svítil?"' fival

aUřiěkp pn tůni VnKohl f

rmt4nf # dveffro rotmilfrovau?

lalandy
"Nliva! Na ff:M vlulo ho

odpovřř i desatero #ymolenJ h

hrl-- l a hru I hyl po hře vii hni

ftvvlii o-- stolí obklopili bo

flnf mí sklenicemi a dlbinky} kil

dy fMM aby í o-- tií h v dal

Mětif !u' li' ipínka o I rd

rili Hyl
' 1 l't na vfjmfftku

at proto l
j řr jen IMJ tik

til jiko by 1'
jr

I pol panem

oiinn t Yh latekém rnljn Ne-

bylo íik divu Takový veiký

jako eoudeífk a víě

nym ůmívem dohriakeho čtte

řitvl kulatá tiři Wlcrf

ol rina do fi' i pj-ij-
u k I ý m

ku t úii a v tři h teh nerni

sic tubft a! ito— a'it t 'til

jazyk na kuřím Je vldycky je-o-

t-- o mi na r Í i ar ) korná

vhod nebrsenf:— takový dědoušek Je

věru k pomiloviní Ano vtěleni

pravoěeaki upřímnost a bodrosl —

to byl nU holohlavý Vobořil ol

jakliva a ro tuto vlastnost kal lý
ho měl rád leda a! ti p&ny ze

zimku a kterými býval pořad na

ítlro ale i li dali ai ol vtipného
mlyniře leccos líbit co by niko

tnu jinému na uviti' snvl nebylo

prošlo
'Co ale mime pintufnko o isyl-veatr- n

celý ten boží večer dělat?
Přece musíme dočkat ve zdraví

Nového raku?" omlouval se stárek

za ot-tat-

"Tuhle je mi zae řeě jako rot-pr4vka-

starý Vobořil káravé na

to "kdyby se mne takhle optal

němý potmě nedivil bych ne ale

vy česki rulyniřski chasa?

K ěemn pak vám dal panbnh jazyk
do huby zrovna pod patro nad

nímí máte mlt mozek? Ne-l- i

proto aby nemlel jako běhoun co

je na ko5i pod čepicí? — Styďte se:

taková mlada rev a neumí i to

dlouhou nhvíli jinak 7ih4nřt nežli

dárdou! Což pak neprovedl íádný
s v as za celý evfij život ani jeden

hloupý neřku li vydařený kounek?"
' "Ah Bože!" zasmála ne ce!4 5a-lan-

a! do pr&Ska
"Nu tak tedy zacni-t-e jen očkdo

vyprávět a hned máte rozdělanou

zábavu Je e vám nebude chlft na
kuté!"

"A profm vá začněte panta
tínku Vy" vpadl mu honem Šelma

ml&lek do téxtu — "Vy toho tolik

víte a znáte to tak pékně vypravo-
vat jako žádný druhý"
' "Ano ano!" íkerarala ihned celá

Salanda

"Aby ván bolander i pilou" —

vzpouzel ne lapený papínek — "já
utará rachota ja bych tu vá7Ú je
Stě ponocoval?!"

"Ale vždyť máme Sylvetttra a —

kdož vf dá H nám pánb&h dočkat

se ve zdraví ještě napřesrok!" do

mlouval filuta mládek znova

"To máte pravdu" přisvždeo
val dojatý pan otec "kdož ví

nenMi to už poslední Sylvestr o

kterém ťi svou troíku jeítě me

lu" A již oveleboval o k v&e

obecné radosti na laviei u kamen

vytáhl pytlík a tabákem i kalmuku
cpal ti a vzpomínal
A jak se mu ty modravé obláčky

i dýmky pikne vinuly tak mu při

cházely na myiI ty milé vzpomín-

ky z lepSfch mladých can&v "kdy
v člověka jeňtě každá žilka Jirála
a jedna nebyla dobrá" Trávě
ni byli tak viichni do kola usedli —

každý nao právě měl — kdy! po
hodil sUrouíek vesele hlavou jv
ko by říci chtěl "ol to mám!" Tak

ai jeítě stlačil ukazováčkem tabák

v dýmce a počal povzdechem
"Na mou plesnivou daíi teď te

prv Vidím jaký jsem ui zrezavělý

dojde řada na Ferdu

TIlM dtlhánt pří astmatlekých
hfiffifif d-l- i st ysbrii napřljsmným
líílvajma vt A'ita KnnUa ham

borskA f Mif tM tak hork Jak
mořftrt kteM dchinl usnadní

Jflty pra ttfripii ilAtyt

MUrel Jrdnsta f Waetřsmery Klan

Jbftt thlM #lrtn ntmH V

afafrt tnt t V SUttU $ h'4ll
VHi f V pirli i rtt~ Vlttaai
(' tt Mlt — VHIk I X lof
-- Voli In Mrl

( Hla I f Mnntfrfmery Hlaa

ihlhpit trhtm lo itrV a v mt

rfxlM ft StekJl - T)-Mn- (lr f Mil

- f I Snil~rll1nUi tt tt
(Um lil f M 1'aat Xlaa

4hfii 4 schl' lU irlf iMs v M4
i i a4Oj uintk r i nmh

mi lMin SI i
f-tnt- k rrtul Mik BM Olkea

I St řal Miss

Cilo IT r Mlaaeapolls
oM fti ! arlilf kMxa HirUtm 44U f mUM

t tfnl I M WMhKftaa I!tl Wakliig1a Af U

rMMt ř'lr Sfl fk tt ll4r MT

OiiUH ti Z i 4itk ft Polsk Jíl -- II tf
S Mln-po- ll Mina

í'M T v Maré 1'raie Ilaa
4hf 1 4 tf4 ri4' kll HirUt fcl4U t -

tlH IMHdi V JU rt lnpl U!a(k f i
tlf inf dlnfk la llak tklkdalk Jrtab
Sf'ibe4s K řnMfi Mina

(K VI V Hajward Mina

dbřtá it4 mUu pnut axlill nMd rM- -
(M Zrl rnnftr ďrM ViUf Vtalk to)

Vojtfcb fMKfíM OlravtlK Mlaa — Céalatk

iof tlr% pokladník J'+t ttufát

Ková TřřlHifl í Til v Mina

Př(t Jan Kotka Jaa iladra y

LsMoavr Co Mino íí-tn- lk Mat Tafk
pokladník T"mi Tarak

íslo VIII Hovnont Ovratona Mlon

adbff 4 arh4a kUdoa jtb! nad4ll v matlal

atnl C8PH Ffada-d- a Káral BeaUk !)- -
olk Vlněno Martlook Owatona Mloa flfxlolk

rrok Kipar

1 Cetikeslov apel v Uenveri Cele

dbýrá icM kaldon dmhoa a Ctrrtoa aUVda v

aaalel v miataxatl p H 8ttnk lUt Larlmar
Mt VtaAtrň r A Hlianr I44S H Ttta St alo
uji-moí- k rríttLt t-- lth a úí lnfk JL
1'flbyl 3M Ti WhlD(ítn OlobavUla Gale

KnlkoTulk Ant Kolrt 37U Markat 61 Caavav
Oolo

KUPTE SI

přeplavní lístky
do anebo z Cech

za nejlevDÍjAí ceny od

vrchnilio přepluvniho jednatele

rlairna ouvh-o- a v Badll od I 11 k rloo

kdrraa piton J J Havelka
IUK Van Duřen $U

Chicago Ill
Lak 8faorr k Mleblfc-a- a Boathara

n R npoi Knon M

Navštívíte Omahu ?

Jnut-l- t Hnrv nriíirnmi'fl a vtulavitl áui i'
rBail Iattti#_ tl fetatwliSfc nimVit' — 'r

T OndrétčílceL
1333 }!£ 13 Ul

který mi pro vás vidy neJlcpM Omaiský
Akt importované kořalky t vína víebo
ďruhti jakoi I dobré doutníky
M'A tmportovami yrdrukJ

jeti jediná toho druhu t miiíě

Zastavte ae u mně a přesvědčte ae :

lir

A M filUt in4ihě

Jttm II Biu prodTa dob tapK OJ
Ktorkutl i ti leh pramija v teja

vch Ukaialki

JOSEPH BLISS
komlhlonář se llvým dobytkem

lUlatlS lirkiutllil
80UT1I OMAHA — NEB

Vtamotaé pV 4aa]a aa ! aaaylkáa 1 aaf
Mlla priMi Vata ]t %

BcMví Udtaa

Trinloeny na imiAdAnl
KaMpoin8i liala lit Eishauf BaUdlsg foitk

OMk_ Vkoíkrt už jen ne mtQi do sUrého


