
1

o O'
'
m'

Pokrok ZápaduIQ

"Iitilitrnf ijdři4iin pMtí Um mi tktZtktH]m h "Nrli l

Zccslíýtlimlfiiíi

flemysfttt
Novó

vzorky

šatstva zdarma

alf inlclf jkt #iki kfU In

♦ Iru přivl-iim!- "

Dflihhřl dne í dl
jr dn Prahy M mil fcbk f- -i

rnimýih advok4in ktří bvli
vv'l lndpflrí h bt n l ní#h

m ti otiiHri KafiUkovíe hdi w
mlínř fík dom Ku kt řtiMi' 1

llívř ih Io b' Mku til
rt jako druhý l'f#kpf df

ViUnéhn dl í a nim l Imlorr
ttln mu yprlvovati "Spi'

iak naial fnl oueda HmU ll' I

ku iak mu it ab fl hnM

prvním ro na UMr ikada tak

lf n kb)d ani pro kou — rrgo
klalívko jak inh Pfabtíní
i m platit

"A Isi bte tak? o- abvtff
f I

hni dal kř jcaru"
"( htll bytenn?t dy jakolto

tarý dobrý plít
1 tUl pane do- -

r
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prohrát jako líenedek"

Nu jak chcete:" plítel advo

kát na to "tedy mi ho jen přiveď- -
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$100

BOLESTI §
známkou choroby ledvin Ob- -

tíže močení páleni řezavkuváe-
- ZZt
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75c a $135
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Severova Mat proti tvrabu a ZZ

vy ražen inám vid pomůže 50c ZZ
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Ukf m vttoupd vítal ho advokát

Páb ní pfr I r U : Alf řnftj

rlalý jak n v4im nudilo napaj
no„t blít n7 ho niy m brit

""r "t l" X l'tn'
najal pí( louku Io jl poc--
nu k 11 a nr mí má rAti lrva p-l- i

(ravda? Kde ale bU la louka1

10 iiovndni Hobita na nijaká
Mkioloukv bvla tmitW a

(„ fj f f smlouví ch4p tr io?
ro v_'m „ j0„„? )JJr1ý advokát
ř íUMtn %fc „ prohra

Jisti! '

Pralu c chtu cosi námítati ale
advokát nevrle h okřikl: "hko-d- a

každého slova! Mějte rozum

vvrovm ile se v dobrotě To ie

pan otec už tahal Pralce za

kos aby se hh-dél- i dostat odtud a

jana advokáta mobfrali o diahý

jtj0 {as

IJbohv Brabec bvl zdrcena "A
k f fI)ftj doktof tnoh fkat

s{„ vyhrát!" lamentoval za dveř- -

mi

iií:nn n fíLait vtlrhní po
učoval ho pan otec "totě už je-

jich advokátský íortel jen aby
dostali tuční' proces Že tenhle
mluvil s námi tak nezištně to dě
lal tak jen ze staré známosti ke
mn£"

Tcn Jc„ zvonu0 jjstč všem ad
vokátum v tt£fch jak na ně Dra

vzpomínal Měl čtyřicet chu- -

t(( zajít sif jak by v XX) na tolo
SVího kujóna' kte-- ý už taková
iřa za nos VO(f icn ai)V f]ovx' ' '
k hodnx dlouho doi

líníuiíno ncr vlak rnn tn" — -
moudře rozmluvil že by mu za to

potom teprv osolil oučet a Brabec

opět to nahlédl

O týden později opakovala se

komedie zase v kanceláři advoká-

ta Drbala len Že to byl tenkrá
te zase ubohý Špaček na kterého

nyní přítel advokát dorážel: "Kam
to člověče jen myslíte? Nechtít

platit z toho co jste byl jednou
najal? Což pak je pronájemcí do

vašíškody? Může on za vaší ne- -

Pf0Č pak JSte SI nedal
svou tráv" P°Jstt D'1°

Fuvu M 9Y UJ J''
od někoho pole a ono se mina
nCm neurodí nebo mr kroupy po--

_i u 1 :a
iiucou auytu ya icm mdiuo

neplatím letos nájem! JV smíchu

I' JJluoiíijeic juutis jasu jtum
Bazaine!

u_- -i „
JaKO Plcu lyuncin

kanceláře raiencno tak potacei se
-

n'ní chudák špaček z kanceláře
Anlrtnra I Irhala Tnhlť i n lf -

né nadělení! lomil rukama "po
tolikerých komissích a po tako

vých outratách!"

"1 buďte ještě rád že jste do
stal upřímnou výstrahu v čas Teď

ještě snad sc nám podaří přimět
Brabce k narovnání ale jak by

jednou dostal vítr že má vyhráno
pak je amen!'

Změklý Špaček to nahlíd jako
to již od týdne nahlížel mrzutý
Brabec a příští neděle už sc pilo
lve mlýně na šťastný smír mezi

starými blázny zatím co si rna

minky u kamen zavdávaly na zdra- -

ví těch mladých bláznů s kterými
se už také musí udělali "nějaký
konec na faře" aby su díle spolu
netahali

nt Uhnu itvt

Konec (rocessii

Jk o 0 ntí(ti ftf-flf- ní ani

jinak fulfvii hu i atarotur-dl- f ml

on tralem £ptkm trval d

til VoItVTt tynt

prk najal o Nový rok I "7 ' a

Cm! Jlfabtf ! ný ki ltuk y h

arné1 Jí roun ♦ f by tak "kam--

m dohodil a oMainf ďďřh" od

KarMova mlýna &Iak by

pfi n jřríiiní hmky na nija-

ký malíř nmf-l- í pravda? Alf

Čert nikdy n pí a človík hoty
ví co I'nřoii tu

Natalo jaro louka t l nala

jako trfll V tom e tlak míli

Berounka pro hloupou jriitri
mračen roxvodif jako blá n tu

máí louku jeden náno hromada

llřrkii a otatr k luhníStť Bvlo

po seně ba I po Otavě pto títlto
fok uiruiit

"A já Ie bych vám tuři platit
kmotří" tohohle bahna nájtm?1

To by ni i trnuti celý svít bláznil

nadat" — ozval te Špaček na lom

kaliíti p
"Na to e ještě podíváme za

platíte-l- i nebo ncl" durdil se al

zase Brabec: "co je mi do vaií

nehody proč jste si louku před
živelní pohromou nepojistil!"
"Boněvadl jsem ji najímal v

tom mínění že je dávno pojištěna
od vás "

Process byl hotový Táh už se

na pátý rok oba se již najezdili
do Prahy k advokátům div ná-

pravy nepolámali a co peněz jižj

prosoudili! Darmo mluvit Ale

nic naplat narazila třícoulová leb-

ka na českou palici: Žádný by byl

nepovolil a byť mel prosoudit sta-

tek '
Druhdy nejlepšímt spolu

sousedy nyní na sebe jako kohou-

ti Špaček se posmíval Brabcovi

jak prý se r 1848 co rychtář při
těch volbách do sněmu vyzname-

nal: poněvadž tenkrát přišlo vy-

hlášení od úřadu Že voličem je

každý zachovalý soused jak je mu

24 let vyložil si to Drábce jako
Šalamoun a odpověděl: "Slavný
úřade! V naší obci není nynčko
— dočista žádného voliče jelikož

jsme íu dílem mladší nebo zase

už přes 24 lita"
Brabec opět dával o Špačkovi

k lepšímu jak prý se co předsta-

vený hádal s okresním výborem

pro stavbu silnice od nás do Hor

ní Nákle a dokazoval v replice že

naše Dolnonákelská obec nestojí
o silnici která by od nán šla do

vrchu na Horní Nákel nýbrž že

potřebuje silnici která by šla od

tamtud pčkně s kopce knám

Pan otec Karásek už jim sice

několikrát oběma vypeskoval aby
se pro ten kus mizerného sena ne

soudili a nekrmili jím advokáty
ale vida Že je to plátno jako by
hrách na zeď házel— pomyslil si:

Inu když jste si seno zabrali do

těch tvrdých kotrb mějte si je

tam až se vám tam zapaří
Jednoho dne však přišla Špač-

ková do mlýna a s plačky začne

se paftmámě stýskat jak přistihla
— Brabcovic Toníka podvečer se

svou Baruškou vc stodole — jak
oba před ní na kolena padli a že

spolu rovnýma nohama s hráze do

lybníka skočí jestli se nvdosta
- aou

Tu si pan otec na to vyklepá

dýmku pošoup Čepici a zabručel

"No toho by mi tak ještč schá

zelo abych měl pro ten pitomý
vá5 proces ze svého rybníka zami

lované blázny lovit! Co mi dáte

paňmámo když bude za týden

po procesu ?"

PaBmáma Špačková neměla to

sice ani za možné ale slíbila s ra

dostí že dá hned sem lít mouku na

posvícení a jakživa jinam do mlý

mletím nepřijde než ku Karás

kovi

Jt: 1 1 flCI natuní chra- -

S li a kJ LL P°l bocti na

f praou iii!uch th- -

Jf: nf--l chHpku nemoci plic vylííéi

%í SLVEULV I!ALSAM pro plíce

asasoct

a dívky trnlcl nepra-
videlnostíi ZENY m?fc(én!

beintokem ilabottl obtížemi
vt?liotcntvl po porodu a v mí
n!í života unají za nejlepší Idk

SEVERLT BEOULÍTOR

ženských nemocí $100

Dobřím zdraví jet
kiiHlu Kda tmí

j i I IT neztál vnofctí labo--I

ti no nemoci iei-Imt- f

toho uzdraví

Žaludrčni Hořká
ěisté bylinný lék

50c a $100

VLASY huté jemné
leaklé dodávají

oblu eti krasy encete-- u t te la

kovými učinit! a udržeti nalez-

nete nejlepútm Iťkem

SEVERťv SILITEL VLASČ

5oc a $100

Severova Zlatá jnant na oéi

odutraní každý zánět oéi 35c

HT ZrláStni leky za $300

Když se tu jak náleží posilnili
rozloučil se pan otec že tni už

čas na dráhu zatím ale rovnou —

či vlastně okolo rohu do ntjbližší
ulice k druhému starému srn-mi- é

mu ze ctihodného cechu advokát- -

skeho

"I na zdar otče Karásku! 10

jsou k nám milí hosté co pak mi

nesete dobřeno f vita no auvoKau

)rbal
"Pěkné poručení ode všech a

trochu sena"
Jak to?" směje se advokát

A pan otec tf Donátovsky osvě

ženým jazykem vypravuje mu jak
I

— pronajal sousedu pacKovi kus
své nejlepší louky za mírné ná- -

jemné kterak ale ten mcema teu
w 0 t 0 t I

živou moci neence nájem pum
lUHCwí mu

pokálela a zanesla it

_
"íl I 1 t V I 1 - 1

10 y "l° PCtnei io iru- -

' I

lUi J„l'„!l iílU I

vou: ie žalovat necnci ale

přivedu vám toho hlupáka abyste
mu dvěma slovy vyložil co je
rávo a jak musí prohrát u všech

nŠtancí dělej co dělej!"
Pan advokát sice ponatáh tro

chu obličej ale co měl dělat: slí
il starému příteli Že naprav
Špačkovi hlavu až mu v ní lupne

aby ho jen bez starosti přivedl
tn ki Ai dntn n 0 vW

sejdou na plzeňském u Pinkasů a

ImMhn vrarl nan nlT
Karásek jak náleží s pražským
nivkem snoko en v zoravi do--

ťř! „mnu vr-lrn- h ? nntUáír~ I

l'rabce! 1

I mtrlrw PínlAh nlJ! ai

Oílkud?"
"Aln 1 Prahu řn' uít ? iom I

j
—

♦ am vfr nJ tnna "
„„ „1 „ „11aoiv n- -' mni lany i a iitutic

chystám" Brabec na to "kvůli
tfjmii 5i-t- ak— ahvrh n klr-- 1 nro
cesu s tím Špačkem ! Už jsem na

to moc netrpělivý Nejde mi to
k žádnému konci!"

"I však už jde můj zlatý alek

špatnému pro vás" pan otec sou

citně na to

Brabce odskočil od vozu na dva

kroky jako by ho bičem přetáh
Pan otec ale mrknul naft důvěr

ně a nahnul sc k němu: "Nechte
si sloužit seděl jsem včera mezi

slavnými známými advokáty při

pivě a přived jsem řeč na váš pro-

ces Tu se mi jeden z nich ozvo:

"Ach Bože! ten proces já znám!
A mohu vám sdělit z nejlepšiho
pramene že Brabec to má zkail- -

liáno na dobro 'propadne až do

sklepa!" Dělal jsem sc Tomášem
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Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes moře za 5 dní 21 h

Po parolodích expresaních
pravidelných
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