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12 Pokrok ZApadu
"Máte to hned zvědět" A vyho nioh kolem prstu otočit Právě

JJOVAZ českých mlýnů
"Právě něco kupuju dnes od-

poledne mám složití vádium"
"A to budete potom zde Živ z

hotového jako milostpánl"

"Jako veselý mládenec" já na

to i mžourám po ní očima

Nul a teď jste měli tu kočku
vidětl Hned tu bylo víno na sto-

le za 5 minut už jsme si připíjeli
na zdraví už mne hladila po těch

mých 5oletých tvářích a po chvíli

když už se jf zdálo že mám tro-

chu špičku začala mi nakukovat
tak důvěrně do očí — z 'papínka'
stal 6e 'papoušek' z 'papouška'
'cukroušek'—inu zpropadená hol-

ka a když jsme už to tak přivedli
na hubičky podstrčila mi Čiperně
púlarch papíru: A co prý mi to
udělá když jí upíšu půlku toho
domu jejž kupuju? Rozumí se

že jsem musil ještě chvíli dělat
drahotu ale pak jsem jí tu půlku
s pánem Bohem upsal no a teď

jsem byl teprv tím nejdraŽším m

na světě! Vše bylo ujed-

náno na 3 neděle zmizí z Prahy
půjde prý někam k tetě na venek

a pak za mladého—starého!

Můžete si myslit jak jsem se

kuckal smíchy když jsem se po

dobrých dvou hodinách hrnul od
ní se schodů! Pravá legrace byla
však teprv se starým poctivým

když jsem mu to vše

vypravoval co jsem na jeho kon-

to si dovolil za švandu Chytal
se za hlavu a zlobil se div mne ze

dveří nevyhodil Konečně ale na-hlí- d

že to všechno bylo na dobrý
oučel a když synátor ze vzteku

na tu 'falešnou opici' honem po-

poháněl ohlášky se svou nevěstou

tak že do 14 dnů byla z toho hluč

ná veselka tu mi poklepal starý
Javornický na rameno a vtiskl mi

celý šťasten 5 dukátů do ruky"
"A co ta Zázvorová?"
"Inu co! To víte Že po 3 nedě-

lích bylo tu od ní psaní na staré-

ho pana Javornického Ten se

na to hned vydal do Prahy ale

rozumí se že v jiném kabátě a s

jinou holí— ona vyvalovala oči na

něho on na ni pak dělala chvíli

rámus ale co jí to bylo platné!
Kde se měla po světě honit za tím

neznámým švingulantem "který jí

upsal půl domu až ho bude mít?
Však si nedala proto nohu za krk

tak jako já si z toho Žádné svědo-

mí nedělám

"Oučel světí prostředky a

ta velká jeho dobrota byla by ho

ale málem přivedla pod drn Dyl
vdovcem a neměl než jediného sy-

na čiperný to kluk ale do svě-

ta jako mouka do větru! Čert a-- by

hobyl uhlídal nadtoŽ starý

Javornický Hoch si zkrátka tá-

tu osedlal a vyhazoval si z kopejt-k- a

jen což Slabý tatík nedovedl

mu ničeho odepřít Ačkoliv měl

jeho jedináček převzít Časem mlejn

lajdák byl víc v Praze po hospo-

dách než doma ve mlejnici k na-

trefení Co to starého peněz stá-

lo můžete si myslit Ale ze vše-

ho toho byl by si Javornický tak

mnoho nedělal kdyby mu nebyl

Jeník jen vyvedl jeden zatrolcný
kousek Starý mu vyhlíd nevě-

stu kapitální holku tělo jako lí-

pa dobrota jí koukala z očí a ona

koukala z toho největšího statku

v Poříčí a tam bývali pane sed-

láci!"

'Jako bývali pane mlynáři!"

povzdechl si Červinka neboť po-

cházel sám také z pořádného ale

nyní UŽ dávno na 'hadrovnu'obrá-cenéh- o

mlýna jak říkával té pa-

pírně

"Jeníkovi se holka také líbila a

že byl i on k světu byla brzy ru-

ka v rukávě Už měli před svat-

bou a starý Javornický celý Šťast-

ný Že se mu to tak povedlo když

tu pojednou milý Jeník se—splaší
a ten tam V Praze mu padla
ňáká ochechule do očí on se do

ní sfantil jako bez rozumu a už o

ženitbě ani slyšet Všickni jsme
mu domlouvali radili nic naplat
Když ho tatík nejkrásněji roze-

bral že by to hřídelem hnulo

kluk bláznivá vytáh si z kapsy

fotografii své křehotinky začal se

na ni usmívat a— "jen se podívej
tatínku není-l- i to stvořeníčko k

zulíbání!" Starý mu fotografii vy
trh nic naplat Jeník jich měl de-

set a bláznil dál Ob den byl y
Praze a peněz té ženské nanosil
že snad celá tolik nevážila

j
Starý si div nezoufal Za 14

dní uŽ měla být svatba a kluk mu

vyvádí takovéhle dílo "Šimůn-

ku" naříkal se mi "tohle bude

můj hrob Copak by se tomu ne-

štěstí nedala udělat nějaká přítrž?
Kdyby to ještě byla nějaká pořád-
ná ženská ale taková poběhlice!
Dal bych jí na mou duši tisícov-

ku na tom místě kdyby nechala

hocha na pokoji
Mnou to Škublo "Počkejte

pane otče vložíme se do toho

Přece nemáme v hlavě řezanku

Něco to bude stát ale žádnou

spolehněte se na mne!"

Přes noc jsem měl plán hotov

Starý Javornický musil mi dát na
ten špás její fotografii i adresu

kterou znal ze zachycených listů

co jí Jeník psával pak dvě pade-

sátky do začátku krom toho jsem
si vypůjčil jeho sváteční kalmuk a

jeho stříbrem kovanou španělku
Jednoho dne se od ní Jeník vrá--

td druhého dne časně z rána do

kud ještě všecko spalo já už s

pantátovým kalmukem a španěl- -

kou na cestě ku Praze A teď jste
měli vidět tu komedii jakou jsem
zahrál! Vynajdu ji zaklepu

přijde mí sama otevřít Nastro-

jená jako princezna Co prý si

přeju? "S vámi několik slov

promluviti" odpovídám vážně ja-

ko pan komisař Jdu beze všeho

dále do pokoje Lidé ta vám to

měla zařízeno! Samé zrcadlo a

samý koberec Ne mít v tu chví
li Jeníka po ruce španČlka by mě

la časy!

"Co si přejete?" opakuje ona

zhurta

"Hned hned" zase já na to

dělaje pořád starého Nasadím

si brejle vytáhnu z kapsy její fo

tografii s vlastním jejím podpi-

sem a držím ii ií pod nos: "To

jste vy není-l- i pravda není tu te-

dy mýlka"
"A kdo jste vy pane?" ona za- -

raženě "Jak přicházíte k mé po
dobizně?"
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Jsa? Předplácejte na Knihovnu
Americkou pouze Jioo ročně

tahuju druhou fotografii: Jeníko
vu "Tohohle mladíka také zná'
te viďte? Nu tak tenhle vál
Hanzi je můj syn!"

Jako když tu z Čistá jasna hrom
bací "Vy — ráčíte být pan Ja-

vornický?" koktá

"Bohužel" já zas hrobovým
hlasem na to "Sedněme si"
Usedám ale hůl držím pořád v

ruce "Řekněte mi osůbko"

spustím přísně jako kriminální ra-

da "kam to myslíte? Takového
nezkušeného holobrádka takhle

chytat do saků? Snad se nedo
mníváte že si vás smí vzít? Od

toho jsme my tady Když ho dnes
nezdaru vydědím je zejtra žebrá-

kem který si neumí ani kus chle
ba vydělat A já vám povídám
íe je ode dneška také všemu sho-

vívání mému konec že kluk ode
dneška nemá krejcaru ani pro se

be ani pro vás a za 14 dní se že-

ní"
"Pane Javornický!" vykřikla a

vyskočila jako když ji na vidlič-

ky bere

Já ale pořád s touž přísností:
"Jen Žádné tartasy! Buďte ráda
že přicházím takhle v dobrotě k

vám Kdybych chtěl dělat Skan-

dál vzal bych to jiným hákem

Nešel bych sem nýbrž na policii
a tam by s vámi jináč zatočili Ro-

zumíte mi slečinko?"
Zbledla Už jsem viděl že hra

se mi daří Ta policie jí nahnala
strachu

"Ale jak povídám nechci dělat

škandál dokud toho není potřebí
My Javorničtí jsme nóbl lidé" '

Pfišoupl jsem si lenoŠku k ní
blíž a dokládám důvěrněji "Máte
Báké dloužky?"
Usmála se jakoby se chtěla sty

dět "Kdo pak nemá teď dluhů?

ty má každý"
"Tak tedy vidíte v dobrotě se

to dá všechno spravit Zkrátka

abychom přišli k cíli já vám chci

ukázat jak starý Javornický jedná
i tam kde by uemusil Vezměte

si péro a papír a napište dvě řád

ky jak vám je nadiktuju Za ty
dvě řádky dostanete hned dvě pa
desátky na prkno Na to se od

stěhujete někam aby o vás syn

můj nezvěděl a jestliže mi slíbíte

že se ho odříkáte a na důkaz toho

po tři neděle mu o sobě nedáte

nejmenŠÍ zprávy zkrátka necháte
ho na pokoji dostanete ode mne

úpis na tisíc zlatých"
Měli jste vidět tu ochechuli jak

se měnila Chvíli přemýšlela ale

pojednou se začala usmívat jako
kočka na myš zvláště když jsem

vytahoval z kapsy tlustou tobolku

pak rychle sáhla po kalamáři a

papíru: "A tak co mám tedy

psát?'
"Pište tedy: Milý Hanzi! Vše-

chno musí mít svůj konec Nana-vštěvuj- te

mne více bylo by to
marné nenajdete mne Miluji ji-

ného Vaše bývalá Anna Záz-vorkov- á"

Nechtělo jí to z péra ale jak
lezly padesátky z tobolky už to

Šlo Napsala adresu zalepila da-

la mně list a já jí stovku

"Tak je to v pořádku" řku a

usmívám se na ni jako vyměně-

ný Ona skládala si padesátičky
do portmonky a usmívala se také

"A teď ten úpis papínkul" za-

čala se hyzlit
"Až jak dostojíte slovu! Až za

tři neděle!" já zase na to

"Ah tak jsem já tomu nerozu-

měla" ona cstře "tak já nehra-ju- "

"Nu snad nepochybujete o

mém slovu? Zachoval se k vám

snad můj Hanzi kdy špinavě? To

nás neznáte Anebo bojíte se že

vám snad umřu? Hehehe! Nemám

ani dost málo chuti Jsem vdov-C(- n

a chceme ještě omládnout na

vejminku Možno že se ještě

častěji uvidíme až se zakoupím v

Praze"
"Vy si tu chcete koupit dům?"

vyhrkla zvědavě

UťMOKJCSKY KARLA TČMY

Ouid posvécujc prostředek

Neboť: 'oučel posvěcuje prostře-
dek—bývalo jejich prokletým he-

slem!" dokončil důrazným hlasem

starý mistr a Čtenář Červenka

hřoznou kapitolu ze vzácné Žalu-

dový historie o "Řádění jezovitů
v Čechách"

Celá Salanda trnula pod hlubo-

kým dojmem tech Šmejdů a nepra-

vostí bohomrzkých o kterých jí

právě bylo čteno

"To byli kujóni!" ulevil si po
chvíli teprv mládek vyklepávaje
si na zlosť vyhaslou dýmku "A

ten kartáč jaký uměli na všechno

brát" podotkl sekerník "oučel

posvědčuje prostředky! Šibalové!

Tím se dá omluvit na světě ven-

koncem všechno!"

"A to zas ne!" ozval se pojed-

nou od kamen basový hlas stárka
Šimůnka: "to se zas tak nesmí

brát Pro dobrý oučel skutečně

každý prostředek svatý ať už Čpí
si jirchou nebo kozlovinou"

Tohle bylo skoro jako kudla do

žeber VŠichni sebou trhli a mo-

hli udivením na Šimůnkovi oči ne-

chat Přece takový lážový Husi-

ta a on se ujími jezovitů!
Starému Červinkovi zůstal ro-

zum i se ŠHupcem na palci stát
tak že chudák ponejprv snad ve

svém Životě si koncept spletl a
místo aby dovedl Šňupec do no-

su náhle slíz jej jazykem mysle
že má palec k obrácení listu na-

vlhčit
Zatím co ubohý z netušeného

požitku zoufale prskal všichni za-

čali na stárka dorážet dělá-l- i st z

nich šouíky nebo co?

Ale Šimůnek byl starý kozák v

půtkách tužený Nedal se: "O
to se nejedná jaký je oučel Je-l- i

ten nanicovatý pak: všechny ce

sty k němu aby čert vzal! Ale

kde chci něco dobrého dokázat
tam je mi každý prostředek čert

jako ďábel jen když vede k cíli a

všechny jsou svaté"
Šalanda zůstala zaražena zdála

se přemítat o pravdě aneb bludu
této moudrosti Šimůnkovy Neboť

jak praveno Šimůnek byl špicova-
ná kotrba: "zkažený advokát"

jak pan otec jej Škádlívává

Než v tom vyskočí šťastně se

vyprskavší náš mistr a čtenář Čer-

vinka od stolu postaví se před
samého Šimůnka a třepaje svým

modrým šSupáckým šátkem ne-

vypraví ze sebe než jediné ale se

stoupovým důrazem vypuštěné
slovo: "Příkladně!"

Znova pausa a znova všichni ají

očí na Šimůnka div ho ne-

ubranou

"Příkladně?" opakuje tento tá-

hlejším hlasem jakoby v rozpaky
přiveden tím Škodolibým úsměš-

kem který už už začíná Červinko-

vi pohrávat kolem koutků Avšak

již to má! "Dobrá dám vám te

dy příklad skutečný ze života a

abyste věděli z mého vlastního ži-

vota"
"Na to isem dychtiv!" mumlá

s červinkou celý sbor zatím co

Šimůnek hledá po všech kapsách
ne snad vzpomínky ale tabákový
pytlík se ženglí aby s prošťoural
a znova nacpal porcunálka Ko

nečně je pytlík nalezen — lenoch

prásek uhýbaje se před mládko

vým pohlavkem Šťastně zahlédl

jej pod lavicí

Šimůnek si pohodlně nabíjí
dýmku a vypravuje:
"Kolik už tomu let co vzala

Berounka ten most u Mokropes?
Dvanáct třináct — tak asi Ten-

krát jsem tedy stárkoval u Javor-nickéh- o

Znali jste hó? To vám

byl velice řádný muž ještě tak ze

starého kování žádná faleš co na

prdci to na jazyku a dobrák žc
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váak pořádány kaide druh stery v mřaicl i
Jiatýcb krajin do viech atanlc v Teiaau
Vyletni Jiidné Ixwtl Iwlná - nřco pN-- cent

tm milí lístky )oo dobra na UO doa a matete
ae na cestě na jlb taatavlti kdekoliv
fobfi-- ť Texas n ]ent poutavým mftem pro

invalidy Jttnt studené potaaí nelibí- Jmou

tu xajímavoati pro ty kdoí pozemky hlodají
80 akr osáxenych hrulnáial vyneae majiteli
40u0 rn jahody a vlno tel ouptehero ae
tam f O pod roznosil dopllte na

E L ťALMEK
Lock bo M OMAHA Neb
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chrapot a v&ecbny nesnáze hrdelní a plic-n- í

Cena 25 a 60c

Pan P Kroll z Guttenberř Ia nám

píše: Bevertv Balsám pro plíce jest t
tečný léčitel Bez toho má domácnost

nikdy není

Žádná domácnest neobejde se bez léku

určeného k natíráni třla čili linimentu

Mezi Tlemi léky toho druhu Severův

Olej sv Oottharda jest nedostižným Je-

diné natření často posta í aby zmisela

nejprudSÍ bolest nechť jest kdekoliv t
třle CenaWc

i


