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"Kampak fnylílf Patři fnkti?"

vjfiilí ho uálitf jedna bokyfi
Ani iirohlíd a to vlak ba-

by puMÍ

"AI" to víf- - ímí hi)lf! Na

nijakou tu lievřibi kfeřoil mu rí
kánka )btfÚAu
Tř ♦ nitf ohlíd vlak j fi aby

mířil babí oífii kfthm fdin' po-

hled m f!'koíiaM iridujfMe Za-

tím ak i í JI Md4 tř tí:

"ICh ibjte pokoj Mkový iismI-l- ý

mládí ni c luď'jiMr myiht 111

UMřlIO-- ll VÍfa í ní j u

obírá e V)imí hfíiliy a hiydí na

v Jana p li pfívili Patriciu-ku?- ''

Nu tnf tubu fuíl práví iíM'
Poiadil e a už thlil luttfi4 ty y

praJi ní kolika pořádnými
"ítépiuami" 14 f i r Halamfy a Vj-n- y

ale tu máí - planetu! Přiví

jedna bab cuje ilovafiné

btartdiory tJ vyhlídl e na vř lé

litumliirem rifc# poskočiv lačním
tile ruka b díky sahá do kapsy

pro kudlu a žluč - ta tam 1ÍI
se ale jako voják nesmí! To ne!

Musil babám půjčku splatit už

pro to zkažené spaní

"K v Janu v proudech máme

ještě dobrou pul hodiny" odpo-
vídá "ne já vzpomínal na docela

jiné uvaté!"

"A na jaké?"
"líh to by byla dlouhá poví-

dačka leželi jsme tenkrát ve

Frankreichu Tři sta mil oztud

To byly jinší Časy na svítě! Sáně

borové to jste nás míly vidět!"

A už byl v kole Brambory
dostal piva mu slíbily ba i tabá-

ku jen aby povídal! Neboť dlou-

há chvíle Ženská zvědavost a sta-

rý voják-práši- l: totč nějaká troj

milího Nevelnu pMantfá e ku

Milníku nthoranou kbtíapa-poutke-

na fiaM loď' Dártf se

vypfávít n divotvorném ptáku a

jsuif r ♦ I í lumpat h ví

Jíl námi náhodou lké nijaký
fraMitUft a ť n se ( Míl hm d

přr svíilíit Zkoumá ptáka a to

hovádko ifílá tvé pmitury a Iva

tli vou latinu h- -

)' mohli oči

na ním netbal Ak to víno! To

maivaíriské víno!

Na lodi byla jak náhlí veselá

pokínost Krom (oho františká-

na níkolik kojnýt h nai dragouni
kb pníťi kofio diadti a íi rt hmant

VÍ jaií ji Mí b darotovř5! Táhnout

jsme ak znali víithni nammitř i

lim kostelníkem a míli minula

hodina míli jste teti futurech vi-dí- t!

Kostelník na mol františ-

kán na mol a kojné v alb bijah

("o nás napadne? Zaí ni me m-

ilího ptáka kait Jeden mu pro-

poví to dftihý ono samé pěkné
víti to se dá myslet

--— len před
ním dílá posituru jakoby dopíjel
láhve onen jakoby tancoval v

masopustní outerik: a co byste
neřekli? Mršina pták chápe jako

starý začne skákat o jedné noe
pokřikuje: "Coíhoti" chi chtá se

a dílá tartasy k popukání Voda

na náš mlýn Sátu františkán se

rotaškaří a učí ho pořád pěknější
latině Zkrátka a dobře: než jsme

dojdi do Nantesu a probudili na

tvrdo chrupajícího kostelníka byl

ten nábožný papoušek tak vyve-

dený jako to nejvykutálenější pa-

řížské kvítko

Přirazíme ku břehu a tu již če-

ká deputace: klášterní zahradník
a několik novin k zakuklených až

přes nosy Přijímají klec s ptá-

kem jako drahou mast tetelí se
úctou a zvědavostí zatím co my
se kuckáme smíchy Nu a na

druhý den jsme zvěděli od ubohé-héh- o

kostelníka ten ostatek legra-

ce!"

"Prosíme vás: a jak to dopa-
dlo?"

"Nu jak to mohlo dopadnout
dopravily si ptáka s náramnými

caviky a čičerami do kláštera ve-

lebná matka ho staví na prelátský
stůl do prostřed refektáře a teď

počalo klanění a uctívání Strčí
mu do klece kousek cukru a sva-

toušek dělá radostí — kotrmelec

Dají inu Čtvrtku jablka a nezbeda

počne vřískat "Sakrble—pardie"
a natřásat boky jako husar když

tancuje maděru Můžete si po-

myslit ty oči! Ale což teprv když
velebná matka přijde se svými

"Oremusy" a kujón jí za to klof-n- e

div jí pyxlu z ruky nevyrazil
Ona naň spustí: "Miserere" a on
na to: "Tralátralá!"— i začne dě-

lat jakoby troubil z flašky

Jářku tohle vám bylo leknutí
Co to znamená? Takové bezbož-

nosti! A ta slova jaká repetí je-

ho černý tlustý jazyk! Ubohé

novicky myslily že je to íiáká vyš-

ší latina ale zkušenější matka aba-

tyše žehnala se svatým křížem a

dala se do křiku: "Kropáč svě-

cenou vodu! Pryč! Utíkejte odtud

zacpěte si UŠÍ a zavřete oči to
zvíře je posedlé ďáblem!"

A hned ptáka strnadily odtud
ani přes noc si ho tam nechtěly
nechat pálený kostelník st ho mu-

sel zase naložiti a celou cestou
domů ho zase přivádět na starou
víru!

Šťastně se mu to také podařilo:
než došli domova byl z ptáka-flámisk- a

zase ten bývalý zkormou-

cený papoušek ale mezi oběma

kláštery z toho náramná pifka a

váda na krev neb jedny trvaly na
tom že mají papouška jen za
obrázek ho dát druhé ale se že-

hnaly svatým křížem a děkovaly
nebi že nejsou takové jako ty tam

Pálený kostelník ale je-l- i ještě
živ vím že zpomíná podnes nej-

raději na tu veselou cestu po vo

dě!"

"I jděte k šípku vy jeden bez-

božníku!" ozve se tu jedna z bab

"pro samé vaše taškařice mineme

a ar a

SUK

kolllifi
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prú)4iii
a všechny neduhy vnitřní řythlt

vyléčí

Pcrry Davis

Pain Killcr

koníka j ho ji sl nejb pŠím do-

poručením Co učinil pro jiné
může iiíiniti pro vás

Pamatujte že jest potie jeden
Paiu-Kil- h r Odepře te jiný

Na prodej ve všech lékárnách

po jjc a 50c láhev

naposled sv Jana ani nebudeme

včlít"
A ba už minuly
UŽ se tratí tamhle vzadu na le-

vém bří hu a tiž jsou v proudech
Nářek jeptišek nantesských nad

posedlým papouškem nemohl býti
vetší šramotu jaký dělaly nyní

baby Pán Bůh prý jim rač hří-

chy odpustit: takhle zapomenout
pro starého parolu na sv patro-
na nad sv Janskými proudy! Aby

prý se takhle teď stalo nějaké ne-

štěstí: kam by se jejich hříšné du-

še poděly?

"Ale toť víte že k luciperu!"—

smál se náš Patricín až tse z boku

na bok kutálel

Toť byla jeho pomsta

Pozorováni r ohUJu tJravotnim
velmi důležitá konal profesor

ústavu v Alfortu p
Gadiot Týkala se nákazu tuber-kuloso- u

11 zvířat a možnosti přene-
sení její na Člověka Až dosud
mělo se za to že tuberkulosa jest
málo rozšířena mezi zvířaty avšak

byl to omyl U psů na př vysky-

tuje se v neméně podobách než u

jiných živočichů Původu jest
vždy lidského v tom ohledu není
dnes pochybnosti Cestou kudy
nákaza ti psů vniká jsou sliznice

dychatel i hltanu Pes v případu
takovém jest člověku vždy nebez-

pečným Také u koček vyskytuje
se tuberkulosa jež rovněž snadno
sděliti se může člověku Zřejmo
jak nemoudré jest bráti podobná
zvířata s sebou na lože neb s nimi

se miliskovat! Hra taková může

se státi osudnou

Lék proti zádiiSe a letní zimnici

Zdarma
8 rmloiUl oznamujeme: v m řtemlřftm

its jistó vyléčení iliu liy a letni zimníce
ntilczetm v Kola 1'IhiiI novC-- to bota-
nickém objevu na Congo túře v zapadni
Afriec! Mnoho trpieícíi sděluje ž uíí-víínl-

tohoto líku docílili ncjzazritínej-Sili- o

vyléření Mezí jinými Jest nn Alfred
O Lcwia redaktor Varmuťt Aíagatine a
Itev J L Comba z Mitrlinahurg Wet
Va kteíí úplné byly lékem Kola Plant
vyléčeni z neduhů třicet letého trváni
1'an Lewia nemohl v noci heliem clnloM
letní zimnice ulehnout! 7 obavy před udu-

šením n pnu Comha trt-- l po dlouhou dobu
záduehoii Ilon (i Clute i Oreeley
Iowh plh( že no otmuwkt let mu sel ipáli
opřen jsa v íidli a atav lelio během ob
dobi letni zimnice stavu] ko horfiím Kola
Plant vyléčil Jej hned JeHt to vskutku
nejohdivubodíHM!! lék Jemli trnité
radíme vám zaulati avou Adresu na Kola
importitifr Co1184 BroHdway New York
kteří aby cenu léku dokázali zaA 011 vel-

kou nk řinku léku zdarma postou každé-
mu odběrateli 1'uktoku 'Jpndu jeni ho
má zapotřebí Vms co přejí je abyate
vyliíčenf diKÍlivne adfiili o tom avjrn
Rome Ifini Nestojí v 1a lo nic měli bysta
o tudíž zkuHiti (c)

Jemtli pleť Vuňo není zdravou

ueintc ji tak IIKISKELL'S
OINTMENT to uěiní Vyléčí
visech ny kožní nemoec — liáej
iťzemu vyrážku a td Jestli
nemoc nul původ v zárodcích v

krvi vezméto lv5 ne tři Hkis-kkil'- 8

Pilulky deune ití
krev

Olutmont ftm Pilulky lékárník I neb
poauiti od

JOIINKTOX HOLI IIftAT CO
OJI Uaiaiant ťhlladalpala tm
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CťStOU (0 VOJI

IíjIh píid vdlin Jiň in !

KfllllHl fl)''fí Ni 1'ninnt fcýfii

(M Kámn yn VllaA kt
Vttfv linf iitlo!''ni lifiu j fifulll- -

iiíi iuti }! Inotii: íiokyní

pUvri l!iiiri( Sf njký pfťk4
íhI Trcti'(ri4 a tif) krjlink
tii i ti!Ií ii riU j Mí- {'fivtí

vjlo ru v Jao4 ní m- c

[h Siréní nclmn lí tu í ttm-

tnrtohmii řMiri4nti f inou

Toho fiilitl(i liyl ittii (Jíilrjí kf-jifi-

ratriiíti" jik mu kritka

'Í4vri říkali n Iío{ ho aimIi ní

ani n jMíiLUuvali mJ kl rlxi "íí-íu- "

"N l)ť c ) v? ni klž
nic ftrnl" — to 'niť naiu nalu

jtlno Jí ilrojííio: (tcTto UhSk o

jiivo roilíval už po !i
tů to rh4nkii nic phtfm nh"
maíkal se z ní ha ani kfftpí-j-

r A

1(5 "hoží ralř' liylo ul tM po
málu SotVii ílo dýmky Ni?

dojlou do &tčchovÍc liudc ní

motí n fajfku pískat

lo by pokailo humor i mladé-

mu zajíci nadto? nalU-rn- thud5-m- u

1'atricínu který sice jt-Jt- ř také

umíl srovnat v kříži ohzvláítř
hyla-l- i na Mízku nijaká mlairou-ck- á

ale takto }ř c tií mí t svou
d sitkii na zádech svou ph-- od

obočí k týlu a svůj uriiouníriý 'pa-tentá- l'

už přts 30 let v náprsní
kapse
Však přijít mu nikdo a říci mu

"dídku" nebo "starý krajánku":
Česlici by naft vjtrh Nc on byl1

ve svých očích ničím zcela jiným

Facfrtijfcím mlynářem sekerní-kt--

nebo stárkem nebo tak nčco

a jen ta nešťastná jeho planeta

byla vším vinna

Nebýt té ostudy — jen se ho

Čím už mohl být Ženské

na nč-h- brávaly jako posedlé a

jaké ženské! Mlynářky z patera
složení dívčata jako lusk a vdo-vičk- y

s napčehovanými truhlicemi
Iía i jedna baronka byla po nČtn

'celá pryč' Neřekla mu to sice
ale bylo to na ní vidčt

Ale kdo může za osud? Ne-

štěstím jeho bylo Že se do nč-h-

zbláznily pokaždé dvž ba í tři ne-

věsty najednou Pro kterou se

rozhodnout? Srdce by bylo sta-

čilo na všecky ale než mři rozum
semleto už se milé nevčsty semk-

ly mezi sebou a bylo již po vesel-

ce

Totéž neštčstí pak na vojnČ
Dlouho nic pořád byl kmánem
ač se proti Bonapartovi vyzname-
nával jako starý Ale když to ko-

nečně uznali a už to mčlo přijít
od regimentkomandanta Bona-

parta prohrál Mailont a bylo po
vojně! Místo portupé dostal ob-

šít ale celá kumpanie se pro ně-

ho opila na zlost a sám hejtman
mu povídal: "Člověče kdybych
já mělváš žaludek co bych za to
dal!" Čímž patrně chtěl jako ří-

ci: "Člověče s takovou hlavou a

tohle si dáš líbit!" Nu nešťsi!
Vzal Čermák všechny šarše jen

kdyby z té vojny nebyla zbyla ta
nestálá krev a ta věčná žízeň Zlé

huby pak dodávaly: a "omrzlý"
nos

Ale Patricínovo zrcádko bylo s

tím nosem vždy ještě úplně spo-

kojeno a nenamítalo zhola ničeho

proti možnosti že se v Čechách

přece jenom ještě najde mlýn s

lážovou vdovičkou který našemu

starému krajánku bude jednou ří-

kat "pane otče"
Chtěl si tedy z dišperace zdřím-

nout Ale ti zlořečení komáři a

ty— baby! Sedí tu kolem ohně a

repetí jako bytu Šlo sedm holand-rf- l
Už by je byl návno spořádal

ale babizny vaří 'koroptve' a Pat-

ricím měl hubenou večeři Kleje

tedy prostřen na houni jen pod
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inl t ¥ pd h trfft Vci-l-'- 't
v j r iif vnk

Mrilk
í I f Hnafínrorř H

ftIMtá tvll Mm kJ"t 'lM'l nrdi ll

l 'fMM! "r K Slánek r l'inn k

VI IMníli Jimi R ikil pokladníkřf Pi
íí II Ulailníwh f I Snrtir (mlrr

1lnnřia
4 Mw h '! # m-d- v l

wn p J ř"Mlkř P i J ti r Krrnik

lkm'k V ílíjiín lftl#'o Mum 4'i-lni-

Vlk-- hř P"kl-fn'- k l'ř"ii

f lit f M TímI

Mrv i li( 1 ( m'i I

( J„n : tuji-fitni- r J PW
ka '? tírt fl i Vttnk rř IKlka JKIC ttl

hofnal t patil Minu

!? V l afázii
mlhff a fhM fc"0 I iwflsll riffl
Oit jII blion 1111 Wti(nl a

ftolwwlit prtr irk tu) Př Jlmlřn MH--

a K Vrtnit I ř IMrk ~ I v

MlfnpM Vlnu

( & f 5vé Pra4 Dian

mhf rhA kaflitt I wKt v m"1!
prilta Vo)ta ilnk# lul P 1 N4-n- í

'pnik JnM Jrlinrk aaiklailaik Jakad
i! f Praku Minn

(' TI v Hayward %nn
lhf í 4 whAw I rwí v ! Pda
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The Chicago
Rock Island

& Pacific dráha

rl pftvalmou krajlnua piva (UlOUAlXi
druhá po TBXA DKÁZE fOUTIIKKN

PnalednřlM doseje JIŽNi fAIIKUK
ME rychleji iifíll ktvrakollv Iriha jiná

Tjlfly do Callřornle po Hixk Island
Jaou nejíilnihpnřjíi a tíi a rHi pfiinl w-fl- l

kterkllT Jiná riaw ptkylujíce tU tni-t- m

nJlpí ixiínrtMaiti a poliilli
NEJLEVSfejšt CENY Jíwlnd--

motno uH vf tchU) dia-ili- tt

NjMíři do 1'allfurnÍK dokud mstdr-lel- l

ná "TourlHt Koidfr" olMahujici mapjra
imrc M I Jlna ponikuccni
O ceny fintai lif lnú h laste m- - u kurrhoko-li- v

JMlnatIe 0 lt 1 I Ky„ aatl doptt na

John Sebastian
U 1' A ťhlrairo III

UO TEXAS

) ImI uujlj
Vaperoif BaffetoTé Spaci Yozy a rolné

pouoTé vozy na Tšecb rlaíácD

Mejlepší draua dovŘecli uiítt

KanitaM IndiaDMkétn území TcxaHU

Mexika a na ťaťiflckém polifeži
Jde přímo do

roubán Shennan Gresavllla

Sallu Pt Wortí Eillsboro

WazahacMQ¥aco Teapla
Esltoa Taylor Oalaesvilla

Lscklurt Honrictta Sa&2£arcos

LiGransc Ecntcn Alrarado

ilOOSTOH GAIVESTOH HUSTÍ'

i sin wnNin

Čechové !
Ji]tt-l- l do tr trtaHtl rařte anbi u pama-

tovali coatojlrl a Jich kufry boi d p pH- -

tini pamkidi dopravuji M po JUilztilel ťt

aldomfta Iirroo Charto-- 1 i ao
hi uapoHtl cbyWaych vydáni iMwvt-rujM- i po
priaUnl lodi nikomu tlckety a kufry nýbrt
pnwkrjte tlra al dojedete do mAu Krf iin--
a pak teprva odevidJt aré tkkety a kofry
dln4 teak flrmi:

Kareš & Stotzký
V BŘEMEN

29 - Bahnhofstrasse - 29

tyt m ara kafr bmpafoi do dornava
dopřáváni btl mohli ~m

členka! Ještě je chvilku potrápil
až se právě do syta najedl pak si

pohodlně nacpal zapálil uhlíČkem

pěkně uvelebil "po šířce" na bok

a:—

"Darmo povídat! Plavali jsme
zrovna tak jako dnes jenom že

dva dni a dvě noci a panečku po
jaké řece! To byla írancouzská
řeka skrz na skrz a říkali jí Loira
Po té se neplave tak suchou hu-

bou jako mezi vašimi prázdnými
střepy Tarn se pije celou cestou

pořád pryč víno Pardie samec a

jaké víno: rnalvaz když vám po-

vídám učiněný rnalvaz a máz byl
za groš šajnů podle tehdejších!"

Baby Žasnou náš krajánek roz-íuku- je

si ulmačku a pokračuje:

Přijeli jsme ku krásnému mě-

stu které se jmenovalo — kc všem
čertům jak pak se to hnízdo jme-

novalo? Revers nebo Nevers
nebo tak flák! Tam jsme dělali
Štaci Jak tu tak civíme přišou-r- á

se vám nějaký pálený kostel-
ník z protějšího kláštera — ab po-

čkejte: musíte to zvědět z funda-

mentu! Tam v tom francouzském
hnízdě byl totiž Ženský klášter
nějaké barnabitky nebo jaký hejl
a v tom klášteře Živily vám ty

babky ptáka — papouška který vy-

hlášen byl Široko daleko jako di-

votvorné zvíře Nejen že ho na-

učily mluvit ale ona se ta mršina
znala i po těch svatých pannách
kroutit a točit že byste byli po-

praskali smíchy Hned sklopil
hlavu spustil brka a zahučel:
"Oremus" Jak mu daly něco na
zub zakroutil oči vzhůru vypjal
zobák a skuhral: "Deo gratias!
gratias!"

Měl-I- i hlad začal se choulit ja
ko kající hříšník a chrochtal: "Mi
serere miserere" Zkrátka: v ce
lé francouzské zerni nebylo světěj-šíh- o

ptáka nad něho Z kláštera
do kláštera roznášela se jeho slá-

va a všechny francouzské jeptišky
se po tom zázračném papoušku
fantily Obzvláště v Nantesu Ne-

daly pokoje a pořád žebronily až
konečně ty neverské svaté panny
daly se uprosit že jím ho půjčí na

nějaký den na podívanou
I jak tedy právě odpočíváme u


