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lidi na buben? nčkam

ria kotili? Zae nikoho oíalit

jako'n oMlil ná? ?v e na toho
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vali"
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i lidí letřMti a vydával € za dok
lora Kymlu z Prahy A pane lo

bylo potom hned reSpektu plná

hoipoda!
itactí si pane doktore len

přisednout k nám!" a c lá hono- -

racf blažená kdvŽ přisedl a roz

hovořil %r

"Tak vida co takové hlounr

brejle neudřlají!" sinával poťm
Matějem do důchodu když od-

jíždí! t toho kterého hnízda

MatČj totiž bvl staří parola na

kozlíku duíe poctivá který žádné
taškařice n zkazil a za pulčík per
loví byl by o půl noci zapfáhl i

jel do pekla Kalivoda ho před
lety vyprostil z vojny a od třeli
dob sloužil mu Matřj "jako starý
Ořech" Znal pana otce z cruntu
a rozumřl mu jako své perlové
Vjíždřli právč zase do které

Lhoty kde je neznala živá duSe

Pane otče!" obrátil se Matři
na Kalivodu "zastavíme před ho- -

spotloti?"
"Třebas je horko"
A jedem 7 Prahy?"
"I pro mne!" usmál s samoli

bé Kalivoda a sahá po futrálu
Sáhne a zůstane jako omráčen:
drží sice futrál ale prázdný! Mži
kem vjíždí do druhé Čtvrté kapsy
už na nčm vyvstává horko

"Matčji zastav!"
Nu proč by nezastavil jsouť

beztolio již před samou hosjío- -

don

"Co jest pane otče?"

"Moje brejle!"
Nastane prohlížení vozu obra

cení polštářů kapes všechno mar- -

no brejle ty tam MatČj kleje
hledá diví se pan otec celý zko- -

prnČlý vzpomíná kde mohl svůj
podklad zapomenout? Zatím bvl
se vyšantral hospodský zvČdavČze

oiut jiwmtvrai eepici a KouKa '

íncco se ztratilo r í

Milostpánovy brejle drahé s

zlaté brejle dvacítku by za nč-- ne- -

vzal" — poučuje ho Matčj a hledá
0 Prítrz- -

f ninnlr 11lusuuusAv uyiti bineKi a KOUKa

line sem um pou VUZ Za VŮZ la- -'
KODy rostly zlaté brejle na návsi
vedavosť mu nedá
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"Z Prahy" Šeptá mu MatČi —
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Kymlu z Prahy" k erý se tu chu- -

dák pořád jeSté otáčel a převracel
ve voze jaKOoy nieaai včerejší
uen Ani nezmcrčil těch hnila- -

fk (pnto gf if- -
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néjší českou osadou

Máme nejlepfií pozemky v jKbIíží

velkých mést které nabízíme ku pro
deji

DrDílííM jest vzdálen C9

MJU 1 1V fj 11 míl od St 1'aul
a Minneapolia a 61 mil od Dulutb
a buperior

IWGr3 ZaMete si oře niM naván
mapa dávající o oadě UUt

rvzíícne poaroonottu
Uude rám poslána zdaru
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Laod Coinmlsaioner
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Česká iMi
v Detroit Minnesota

ndrze NORTHERN PACIFIC

Mám na prodej přes 200000 akrů
železničních pozemků Jsou to

lesy a prérie
PkiíJdí poznkjr kdo al přJ batoa
raoa rlcí prodám tm Uroé enr Lcaaati

ftmnkr Mici po41 Jw mJ! Tlk4 Tjbft
pro farmera

Poiamkr tyto prodárlm

od $250 do $6 00 za akr

a ýiti nb 10!tr Itilta 6roky u aU

Flda jH (r4 a mnoho )eui v vdkolí jM
pMilflBom i tyto poaonkr Jíob rrcbU a

4byt Drába lortaara raelflo divi aorm
oaadafktia ty nrJUpl! výhody

mjiTU aolcad mixu hojny vybiti

Etrrý krajaa by at pHt vytvvUnt IkoUfea

aak vlidotek pou-moic- v Miaajot ab

0u1 li hrrjli
Marnosi nad marnost!

marnivý ý ir lovř(N kaldí la

pil na vřiiřkti jakmil' u n ařnt
ulcn na nkli fhv4Iií a zatím my
tmiJítí arni — ilarmo mhivitl Ani

tti "vilký líonaparl" níodola!

íí lítaní pfMi laloiiíki m A coí

liímapart! Ani lí n "starý rozum"
KalivtKJa f pííml
Ano vyzradím vám kntokrát

také nřro na pana otce 1'ovírn
vám arci j n mrzí řtyíma oíima
U mři i on pře sU ch n rozum

tpieovan# také it n své "slalté slo- -

2íníčko' potí vestou Jakživ ne

zastonal l a jakživ nízastskal si

na kuří oko Ah-o- té doby co
se pozdržel na sv Jana skoro tv

len v rraze kdež prý lak zlí la

zykové tvrdili modlil sc nc jradřji
mezi veselými pány doktory sc zla

tymi "u Švininitanta"
od toho návratu z Prahy jakoby
to naň bylo sedlo Jlrzy mžitky
brzy zas jako prý by se mu kalily
oči Mlynářka radila aby je pro
tíral rosou kmotra Skaplífcm
stánk kořalkou On sám bvl za

půldruhého doktora ale nic na

plat zrak nechtČI sloužit slábl a

slábl jako moucha na podzim
Inu ovsem Šedesátka na zá

dech ten vččný prach vemlejnici
ten kouř v Salandč to vlhko v led
nici není divu — zkrátka a dobře:
na příští sv Jana musil pan otec
zase do 1'rahy ale ne snad k vůli

"švingulantu" bňh uchove j níbrž
k vQli očím pro nčjaké ty brejle
když vykládal "pouti" pohrá

val mu tajernnč blažený ťísmžv

kolem ust jakoby chtčl panímámČ-říci- :

No ale počkej teď tenrv
uvidíš!

A uvidčla: černý íutrálek z nř
hož vylézaly krásné zlaté brcile- #

které se hnedle také uvelebily zá

rícímu panu otci na nos

"Ale muži!" žasla Žena "tvť
vypadáš celý jiný! ako učinční
milostpán!"
Ani se nepocblubil mnoho-liz- a

ne dal ale ukazovali prý mu zna
menitž Oči prý mu zrovna od
nich mládnou už prý zase rozezná
skřivana v povčtří jako bv nic
Arciť do štrapáce nebyly Ale

když takhle mčl nčkdy řízení na
úřade nebo vypáčila-l- i ho nařimá- -

ma na "slovo pánČ" anebo šlo-l- i

o jakous zmotančiší reeladetriina
kterou se musila vzít křída s fili

pem tehdá sáhl pan otec vážné do

náprsní kapsy svého "božihodo- -
vého" kabátu a rozevřev zvolna
futrál nasazoval si doktorské brejle
s takovou důstojností na nos
že by to ani pan dčkan byl veleb

néji nedovedl navzdor své přela
tuře
Na neStčstí učinil tak kdvsi i

před obilním židem HerSlem s

kterým už od let kšeftoval a kteří
držel na halivodu ať ho Škádlíval
sebe víc jako "na nejrozšaf
nčjSího pana otce v celém okolí"

id počítá křídou po stole a Ka
livoda nasazuje si brejle Heršl
zabrán v počty ani toho nepozo
ruje ale najedou pozvedne oči
zarazí se couvna a začne se smř
chem:

"Aj aj co vidím pane otče

jak pak to vypadáte? Na mou
včru ať jsem šelma neiste-- h ve- -

ritábl ale povídám veritábl doktor
Kymla z Prahy! — Znáte doktora
Kymlu? Ale jak pak byste neznal

jeden z nejvyhlášenčiších advoká že

tů pražských má tolik domů a
co statků pán bůh ví: moc iikov
ný pán a vy jak jste si ty brejle
posadil tnu celý on matka by vás
nerozeznala"

'Je-l- i možno: nu tak vida co

opravdu dont! Popadl bič a- -

práikl jim nad hlavami a zakbleo
mčl hrdla
"líimmllaiidon bude-l- i pak ti

cho! Copak iste se blinili ? 14

Že jteni doktor Kmla?! To ii
vál nčkdo pofádnř dobral'"
Ale to vydalo jako když do van- -

trok plivm

"Zapře Krista pána na kříži a

noi mezi oinia! 'latní kočí ho

proradí a on elue zaiírat!" smál
se hospodský hospodská č b-i-

fakani a kde jaký loula zas přstř
vzhůru a jen bubnovat

"lož vtiu tffly Vy Toinářové
zbrklí dokážu kdo jsem!" zakřikl

rokátenř Kalivoda ponovu ne-

boť mčl při sobř na řtčstí pas
t l t a ' i i t i i

iyio io sie za ioi biaiieno

panování ''Tábořily" Mec zerylm
kdy n smřl človčk bez pasu ani

ode mlejna k háječku" Sáhn
t tly po velké "írajtoíli" rozváŽ
řemínek rozeře knížku s
a tu maš— -- zde s- - naA usmívají ty

prožluklé ztracené brt ile! Div Žt

jimi nešmejkl
Na štčstí ale v tom okamžiku

Matřj uchopiv bič práskl do po
Sfdníhc i náriičního kouč se dal
do trysku a bylo vyhráno Sem
tam jeslř nřjaká natlávka nebo

třepina doletla za bryČkou "dok
tora Kytnly" ale Kalivoda vyvázl
zdráv jako ryba i s humorem

"Hrome toť jedeme jako Bona

part od Uereziny!" smál se hlasi
tě "jen by nám mřlo ještě" to ko- -

lo iiletř-t- "

Mat Ctill irnnn # 1 t

Čekal veiton r 3 „n
tak tiobré míře

"Víat ní n„ií „ii:i" ei kii nu vfj- -

le "al nrnlni „Ac il
tří ti vornáti! Na mou včru jeŠtč
štčstí io it tvr lr ii „r n i:

bvchom VeŠli do vnitř a nČLn 1

'
kinu: ti hv s nic v 1řllit"
"Má 5 nravlu Mat ll-

j-
-

vaf tilUIJlU

by to s brejlemí Špatné donadat
a iá vím ten i„Lir k' „i i :

to n neeha na 7Í

"Clilan řnatná Iak6

tč!"— "i iiU1 114111 d

sliboval 1

1

ší smrti nebude už pana otce vv
dávat za doktora Kvmlu whláí' ' j
t(-- in ai vnUta i Irl""" -
Kalivoda však zastrčil pčknČ

nennnrrvarZ t it_1 J )'IUU utuou
brejle do futrálu a od té doby
m nedostaly jakživv více na nM
Vidci zase jako sokol

t-- i i i i

jícími doktory veSkerfch práv i

Ctveráctví "u Sv nirulanta" a u

proudu hovoru i nlz ňsthn iaa'
se zmínka o nebožtíku dru Kvm
loví — Kal!™) „„„ii t

a dal svou historii Lhoteckou k

lepšímu aby prý se vidčlo jak
mohlo byt ubohému mlynáři na- -

mleto že si smočil trochu s advo
kátem!

"A kam jste dal brejle?'

Ty jsem poslal na památku
tomu chuďasu hospodskému aby
mřl Pr ce nřjakou náhradu za to
ze si nemohl na svm 1Ltnr- — Mwnivi 11

Kymlovi spravit pořádnč- - žáhu!"

Mnohdy cítíme z lara roclt linavtnl
a OHpaloHtl Jest to důkazem že Játra
nane anure nepracuji a následují nedu
hy žaludeční Užívejte I)r
Koenijja Hamburské kapky nejlepíí
w reguiaior celeno systému

500000 jauIoBovyc h atromkft
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Pozemky v Minnesotě

Mám hoia4 uoiu-mk- l V MlnBaantl nanáší
vlml Lmai od 4 do I doUrl akri pté
rljni fl I do 14 dol za akr DaUi vytvIUaat Ba
x4id4al

F JHAYNV 013-- 14 Ave
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KUPTE SI
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do aneuo z Cech
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'M'" i"J " i wn u) oueizraků hospodského: nemČlť dři v Pra „: i„: :

v té chvíli sluchu ni očí než pro ty
i uiťjie

Už tomu tak nechal jsem je
ln„ XX t - Víu Fu nruuMua souši:
lome bych radčji facku držel
Nic naplat MatČ-j-t obrať a jedem
zpátky!"

A to milostpane hned?" i

Inu arciť!"

Sklenici piva bychom si tu
mohli na ten dopal přece dát!"

Ale to honem přines ii sem
na vúz já ani neslezu"

MatČj skokem v hospodě — ale
touže chvíli letí už zase skokem

zní — A za MatČjem letí koštč
hrnek a za hrnkem hospodskáho-spodsk- ý

nčkolik pacholků děve
ček a půl žkoly dčtí VSickni se- -

sypou se na vůz jako ti sršáni a

hospodská zatínajíc si levou ruku
do-bok- u

pravou zvedá hrozivž s

vařečkou proti Kalivodovi a křičí

jf musí být za humny slyšet ja-

ko lítici:
"Tak to je ten pražský eidři-ho- st

to je ten ras bez nože co se
nás tolik nasoužil! Lidé zlatí

podívejte se na toho dčdka pleša-

tého! Ne brejle oči ztratit a já
mu je také vyškrábu tomu dobro-

dinci
f

chudých psů a jl mu jich
nakymluju tomu Kymlovi! Ty
čistý jeden advokáte: tak ty pó

aaapy a dalU vytvat 11— tm at

James Klusák
Booca M Oaart Blook

T tíUL Mimi
neb u:

Wni II Pblppa
(
takové brejle z človtka neudělají!"
usmál se pan otec a od té doby
nešel mu ten doktor Kymla z hla-

vy Z tohoť se dalo naSít něja
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