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POKROK ZÁPADU

v Afin-cd- ř crn1lfi sesedli ryzci' ulevili: lo to Í4lrfim4m proto také r 14 udí
I M i mí vyplutí so toz českých mlýnfl

1 :í

vi na ioim ai Vfl luiclaté ruce

pfi kříž a potřásajíc hlavou divi
la e: "A to v4 naposled ondy
no pan farář lak rozebral Je nl
zafftiáte být dobrjvm křesťanem a

spláríte Kokytnic kým r kysdu
medetll?"
"Ha rozebral! Koebral!" thi

l l I 14cniai ne ioium na ci ic kolo "on
mne rozebírá pokaždé ale js mu

to chudáčkovi plátno jakoby mly
nařovi do svf doliti mluvil!

airoii iM iiuiior vm utvn

ni durdila e mlynářka "jak
mim ruku nl těsta!
Ostatní ale už j n aby Tonda

povídal jak ty Jťokyliiické vel
"Nu jel jsem n prázdnem do

Ihibti byl tam právě jarmark
Mohl jsem lak být tři sta kroku
za posledním Lankem roky tm

ckym ktlyž jich tu dohoním asi

pfd mandele"
"Koho?"
"Nu koho! Tich cukrářů Kaž

ly ranec na ziiecn lako svet a

klátí se po silnici iako slonbtdla
1'oztlravujf —- jí jen tak řepici po
šoupnul Začnou na mne volat
kam prý? Já se ani neohlédnu
Ale že to Slo do vršku a cesta ja
I v
ko Kuyz tam cen rozsype pytel s

kamením musil jsem iet volnou

oni pořád jako komáři okolo
mne Začali rozdělávat řeč a ko
nec by l Že také jechají do Dubu
na jarmark a ponévad? jedu s

irázdnem že bych je mohl svézt

"lo taki ' odbývám ic "máte tu
tak' pěkné cesty kakrahelti že tu
vás již několik vazy nesrazilo!"

Ale oni ne a ne 8 krku! Hnedle
rý budern na silnici a rovině a Žc

to nechtějí zadarmo Dejte po- -

koj dopaluju je "od vás bych
tak stloustl! Kolikrát by tak s

ámi musil se všemi praštit než

jy z vás vylítla zlámaná grešle?
Ale znáť ty Šlychtáře jak jednou

1 awaaana koho zalezou urbilkem by je
mohl seŠkrabovat nic naplat
Začali se jeden přes druhého šou-ra- t

v kapsách každv vvdloubal
několik krejcarů — bylo toho tak

dphromady asi na dva litry jílem
inckého "Nu tak pro mne za

aaVI a š au a

mne ncu seuntte si ale pra- -
I II 'vin %T i s i s a I

cnynauian: iNanazeu mi svých
_ i i

rancuv na vuz vyiezu pyio tono
krámu málem pina Košatina Ale
nešť myslím si a jedu Ujeli
jsme tak asi půl hodiny tu jich
odpočívá v příkopě zas hromádka
ii línja se ziuiunou začnou na sete
volat a švandrkovat spolu až mi

v ušícn bzučelo u co uz D"
na voze začnou mne tanat a pri- -

mlouvat se za své kmotry dole
abych je také přibral 'T sedně
te si ke všem čertům!" klejů
"když už vás vezu půl Rokytnice
ať už vezu celou! Shodím vás

všecky tamhle se stráně do vody
a budu mít od vás aspoň pojednou
pokoj!" Však prý ne zubili se
nu do ocí h ste pry uch doiede- -

me hezký ruženeček a vskutku:
chvíli se ještě nějaký trousil tu s

krosnou tu s rancem a každý
rozumí se chtěl se svézt Třeba

prý na nápravě a na Čubě jen
když pojede Už mi to bylo vše-

cko vosk "Napěchujte se když
chcete ale praskne-l- i mi náprava
pak mi jí zajilatítc až se budete

ohýbali!"

I'yla jich plná košatina a to si
můžete spočítat co se takových
chmelových tyček do košatiny
vejde Nohy měli spletené ve- -

spolek jako ostručeny Sami se
tomu smáli zvrhnem-J- i jak že by
se vypletli to že prý by byl pěkný

ný ani nehnul a lo ale jak

jsme přijdi na rovinu lu lo Mo

pořád: Slřýcku popožeňte ať

nezmeškáme! "I vSak já popo
Ženu až v4§ lo bud" mrzel" my
slil jsem si a nechal bič bičem
Tak jsme dojeli až do doubravy
na hůrka polou cesty Slo lo
zase volnou do vrc hu 14 ale už

nepobíi I aby slezli nýbrž zftsta
nu sedět sám povolím opratě
oeiam jaxoiiycii parnem pfemo
žen dřímal 7 dřímoty se dívám
Ido c hřápání a vtom chrápání za

Čínám zporti náhlil vrčet
"

ioze vrcilf 1 1 v I se unisono

chechtající' st chasa

Nu ano vrčet jako "Ořech

pou stoiem kdy no zatáhnete za

ocas Němci Špicují uíi a ti hnou

Já však vrčím pořád víc a víc až

take chvílemi zakfhKim že to

vypadá skon ni už jako bych
chtěl štěknout Tu mne jeden

ar a t m u

těch cuckaru zatřepe na rameno a

co prý mi je cože to dělám

"Já? — Co mi je? Ifiákmij
z toho parna zpropadenč nanic
Hlava jen se rozskočit a v krku
takové pálení "

Ale co prý mi v krku tak divně
hrčí?
"Mně Že to?— Vrrrrr haí haf!"
Němci to trhlo jako by do nich

šídlem píchl! Zbledli na syro
vátku a koukali s otevřenými hu
bami jeden na druhého Nej
bližší co seděli kolem mne začali

bojácně ode mne couvat Ko
W 'I V w a

neenc se jeuen osmciu a začal se

mne zdaleka vyptávat jest-l- i snad
nemám doma nákého podezřelého
psa?
"Už nemám" hekám "ořed

gvsti nedělemi dostal mi flákou

psinku kousl mne do lýtka musil

jsem ho dát ra vrrrrrr haf
haf!!" a oženu se hubou po nej-bliŽŠí- m

jako bych ho chtěl raf-no- ut

No a teď jste měli vidět
ten poprask! "Herrgott von Him- -

_ ! IV'tl- - - V I

měn vykriKii vsicxm a by je
na nože bral a než jsem ještě
dvakrát zaštČ-k- l uŽ byli všickni
do posledního rovnýma nohama í

s ranci dole všechno na jednom
chumáč no silnici: nvtle krosnv' J J
U chtář šleifíři cuckář iako'
když je z řešeta vysype lá ale

K obrátil na voze a zatočiv jim
čepicí šťastnou cestu a mokrý
aesr prasiu jsem uo ryzny a

ujížděl jen se za vozem prach
zvedal —

lak Živ už mi žádnv Rokvtnicktf

nepřijde abych ho svezl!"

Poskf arcibiskup a generální gu- -

rernr rus&f Na své cestě v

kraji přibyl generální
guvernér varšavský kníže Imere-tinsk- ý

také do města Kielců a byl
tam pozdraven arcibiskupem Ku-linský- m

řečí již pojímají listy ru
ské jako příznak smířlivějšího nyní
smýšlení mezi Poláky víiči Rusům

Arcibiskup Kulinski pravil totiž:

Pozdravujeme tebe jako muže

jenž přináší nám mír a přízeň svou

pozdravujeme tě jako posla carova
a vykonavatele velkomyslných
úmyslů jeho Vedeš kraj náš k

lásce k panovníku a k věrnosti k

trůnu aby vzbuzena byla vzájem-
ná láska obou národů sídlících u

velké říši carově: Všechno oby-

vatelstvo povislanského kraje Žádá
protož od boha požehnání pro
hlavu tvou abvs ve všech noďni- -

cích spěl od úspěchu k úspěchu"
Od potlačení polské vzpoury v r
1863 jest to poprvé zase kdy arci- -

biskup polský hlásal přímo lásku

nosti nemalou pozornost i sympa
tickou ozvěnu
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Krásné dva litografované obrazy

itřViUUvujlcf ceaké velikány Huna a
Žižku hodící e pro spolkové a veřejné
niUttwMi jakoi I pro rodiny máme
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ravmaUsmti aáopf iillrttl
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oa ikoolka pod adraiaoni
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Um prmwnta JodnaWilfím Vlky llluatro
vany kalaluK tdurma Adrtwujto:
Ciwli lliiyrr' t nlon 102 W Van IlnronMt
T113T3l-- lr II aSfl Chlcaro I1L

Pitná voda m
oNtaliujo mnoho adravi Ikodllvych litek

ŠUMÍCÍ BONBONY UJtS
unvťiujicí a líbozně otiutiiHjli í nápoj

Italíěek 10f IN-lu- ka HO bal 340
Hlavni Jdnat(lá:

rOMly c Co
MU £ H7lh Ht

New York řf Y
IIIKOA ME VŠIJPR JKbNATKIE Kalil al

múz ziiJUtli ak vilou liudoucnoat
tlTli3l

KUPTR MI

přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J T Have lk:yZA NASLKbUJlCI CKNV:

Z Chicaga do Iiodenbachu Í4430
" " Čáslavi 4545
" " Chrudimi 4525
" " Chebu 4420
" " Karlov Var 4460
" " Klatov 4480
" " Litomyšle 4575
!' " Nepomuku 4475
" " Pardubic 4530
" " Plzně 44-7- °

" " Písku 4520
" " Prahy 44-9- 5

" " Tábora 45-8- o

" " Domažlic 4520
" Teplic 4455

Adresujte: J J HAVELKA
Lakc HbiitM A Suulbrra

Iut Chkaico lil
Tři olmtarává uillitni ca iu1nlil( ran v
f é 4 K Vaa Uurf n t IUjooi U '

III M'iHřiKT RAKU Tf

Jjk TondJ Vlckfi fímce svezl

ml) im!
I n Ku kot it m vwtthn vítá

ní Kl' kl' v)!řhl tv mlí jiiiď
i pin uli c l i Iinloliníkii div

Ijiii In J k y tu in c Ni liot j ik

kol i v im líiltíiví }i(ir tlni(l(í
"kli týnilo" kif) tuh Y - vílin
tVt' toliu 'lin ? ji ti ik "řtiix t
04 ill (ll f) fl' iU fllIHHllI" ř

TomU Vír k fl m svou lrk(M

vnli iujrH(li'i viilTn pouřvailž
kiiiii on ipall (4IM nikdy m )to
o řtmítii zv hovoru a

povMaítk na kosi' Sotva tily
tstivil sv svou rykoii již n

vfilťl komu illív rukou potfUt a

flákou tu horfckou ípiHu vU pit

V)fival philrv&írii "podrav
pinl-uli- " ol panmímv aU: krom
toho ahy prý lo té cíusy rulyniř
sUv rnilioii tureckých hromft jak
prý mel poslední řpatnř M inii to
co to liy lo písku v mouce 2c mohl

každou plackou holit atd Cha
sa in se smíchem válela
"1'ovídal jste ricco strýčku?

rovídejte dál—" a ui byly pytle
na plecích a ve mlejnici ryzce se

hodilo kus s na a než se Tonda
Vicků vulgo "Formánek" — na
dál už sedtl za stolem v Salandě
udobřen a v nejlepSí míře jako
všickni kolem niho Mylo to
řádné chlapisko Srostlý jako
habr hranatý jako ta stará "ko
za u vrátního v panském dvore
na kterou za roboty sázívali Šťast-

né poddané když nepozdravili
pana France "u vrbiček" — klít
znal až se to v horách rozléhalo
ale nešlo mu to jaktěživo od srdce

Jen se naň umet podívat a hned

ylo po zlosti hned se rozesmál
na cele kolo neboť hvl veselá

kopa od kosti a maso všechno

Když jezdil — neboť jak se už

laskavý Čtenář z toho "Formán
ka" asi dovtípil Tonda Vičku

byl svého řemesla vozkou — tudy
mu hrálo v hlavfi nčjaké taŠká

ství kam zabrousil tam musil

nějakou čertovinu spískat — to
už jinak nedal A přece ho mčli
všude rádi jako on míl všecky
rád až na ty "Kokytnícké Nřm
ce" Jak na ty přišla řeč zle:
těm "paŠerákňm cívkářftm Šlej-fířft- m

cukrářům sklářům m

kramářům ha- -

drářňm ptáčníkům máselníkům
čachrovníkům —"tam za horami
nemohl přijít na jméno Chodí-

vali prý mu za jeho mladou že

nou Každý s voletem jako Če

pice a on nemčl žádné Nebyla
to drzost? Nu ale splácel jim to

poctiví dobíral si je kde mohl
na potkání Kdo jej chtěl roze
smát a rozhovořit nepotřeboval
nežli naň" dorazit otázkou: "Nu
a což délají Kokytničtí? Už jste
zase některému nadrobil trnek do

podmáslí?" A to by bylo aby byl
nenadrobil!
Tentokrát ale Tonda Vicků na

otázku paňmáminu máchnul rukou

jakoby chtčl říci: "Darmo mlu-

vit touž ani nestojí za řeč" Ale

ten úsměv kolem koutků ho vy
zradil

'Mlč Tondo" hrozil mu pan
otec s komickou čili iak učenv

Matěj Špulák říkával "s komini- -

ckou vážností — "ty's těm Šlich-tářů- m

už zase něco vyvedl něco

pěkného!"
Formánek vyvalil očí: "Poví

dali něco?"
'I nic ale jen ty pověz sám na

sebe Vidím ti to na nose"
'Inu — když tak o to dbáte —

tedy svezl jsem je"
Teď zase mohli všichni na For

mánkovi oči nechat

JakŽe? CoŽe?" Tonda Vi

cků že svezl Hokytnické cívkaře?
Toť by uŽ přece měli ti proroci z

Ameriky pravdu že svět nebude
dlouho stát!"
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chumel — Nu já neříkal nic ale a věrnost k caru Projev Kulin-po- d

kůží jsem si myslil: "Nechte ského vzbudil proto v ruské veřej- -

i

být to je moje starost však já vás

rozpletu
Jedeme asi hodinu slunce pra

žilo až se s člověka slejvalo ale
oni houbec dbali: prosím vás

každý vysušený na louč vychrtlý
a v v a # a a

jakoby cvrčky jidai: co by se z

nich potilo z těch pruských
cuckářů se leda — práší Něko--

krát ale už mne popadl vztek
Šlo (o do kopce já je vybízel abyj

X
i


