
13Pokrok ZApadu
Krace citelnému mládkovi pamr nil v pytlíku můj knastr s cizým"1 nebojte se pane mládku

Z českých mlýnů
ť

ALLEfíS

LUÍJG SI
BALSrÚI

— k vyléčení—

Ochraptění bolesti hrdla

Bronchitis kašle záškrtu
a v loch Jiných neduhu

príid ušnice a plic

ťjpllKi 6ÍHtý O
Schválený lékaři

I)K A I HnJviIL po mnohá htta
riiiwf IX) dlýeh ripojonfch
StátiH-- Jako vynáfexr lékb liro plien
oilporuriije AILKVH IX NG UALHAM

í předci viei hny Jiné léky k vyltířiml
neOiiliú pllcnich nahixené
1'ouíll Ji-- J s velkým Ottpeohetn vo své
vliiKini nKlInA v případu v stfitry
která zdála m Dalexatl v nnJvyMim
til ii pul souchotin Dáma ona Jext nyní
zdravou vyléčena byvíl AlLEYB

íla v jeho samaritánském díle:

sundati a křísili vycpaného paná- -

ka kterv nana sorávce_ tak dň- -- —'
kladně nolekal a prohnal že na

to bude dlouho pamatovat!

Když lampa sbasne

Šlo už na jedenáctou v noci ale mi
na ostrově u Červeného mlýna pa-

noval ještě život jak v Praze na

Žoííně

Jakýž také div? Pěkná letní
a ttil V t

noc k tomu neueie souuecek vý
borného klášterského a z brusu

i

nový kuželník na kterém se vy

hrávaly stárkovy hodinky Byly

to arci staré cibule ale nešť: dal

pro zdar Matice do výhry a do

cílil tím skutečně již několik po- -

ádných 'šňůr' — budiž mu odpu
štěno!

Hrála se tedy o sto šest 'váleč

ná' nikomu se nechtělo domů ani

anu íaráři ani kostelníku a zá- -

ava čím dále pořád veselejší
Kůželek padalo ovšem pořád míň se

míň za to ale 'štěků' pořád víc

víc a to byla právě ta junda s

Všickni už měli "mušku" v limbu

ten sekerník Matouš takto pa
šák na kůžeikách klel už za všeo

ecného chechtotu že prý jsou
koule křivé a kůželník hrbatý'sice
Že by nemoh dělat takové mizer

né hody
V tom když si právě zase na

rovnal nad prknem šosy a okřiko-

val

a

nezbedu práška aby se mu

nesmál do hodu foukne z nena- -

lání noční větřík a tu máš: shasí

mžikem lampu v besídce i nad ku

želkami tak že chudák Matouš

"al tu stát s koulí v ruce jako

ikený Mojžíš "Hrom do toho!

Tohle je k vzteku!" dupnul si a

mejk koulí o zem

"Viďte!" koulel se smíchy pan
otec že jste mel pravé ten nej-

-

krásnější hod na mne?"

"Všech devět" dušoval se se

kerník "to bvste bvh viděli toť

zlořečená smůla!"

Ale pan íarář měl v náhlé tmě

inŠÍ přítomnost ducha: "Drž si

každý svou sklenici!" napomínal
"mládku chraňte ty stárkovy ci

bule!" sám ale zaštítil svými širo ji
kými zády černou tabuli na které

bc zapisovaly padlé kúželky
Konečně se podařilo opět udě

lati světlo aČ to šibalský větřík

několikráte zmařil: sekerník již se v

opět shýbal pro kouli když tu po-

jednou pan otec propukne v ne

smírný smích: 'Lidičky zlatípo
dívejte se na pana faráře co to má

zádech!"
A ty můj svatý Cypriáne byla

to podívaná! Chtěje ve své opa
trnosti chiánit vlastním tčlem kří

dou popsanou tabuli hráčskou —

nějak s při tom upřímně na ni

přitisknul a mčl nyní celou hru

otisknutou bíle na černém na zá

dech svého velebného kabátu

kdežto tabule sama byla jedna
mlha k nepoznání

A vy jste nám to pane faráři

popravil'"
Lomili rukama stárek mládek

pan učitel krajánek pan předno
sta jako pan otec sekerník jako
kostelník Nejvíce ze všech se

mrzel ale pan íarář na sebe sám

Kdyby to jen šlo aspoň s kabátu

nřečíst!" naříkal vvsvléknuv se a
1 — j
prohlížeje ty rozmazané kliky há

ky "ale všechno marné to je ja
ko_ chaldeiština šlak aby se v tom
— —

j
vyznal!"
"To máte z té nedůvěry v lid-

stvo pane faráři" škádlil ho pan
otec "Což pak jsme takoví aby
chom po tmě fixlovali nebo do

piva pepře nasejpali?"
"Oh kde pak mlynářská nevi

fiátka! Vám netřeba na to ani

tmy vy to dovedete i při božím

světle! Kdo rak mi to tuhle v

tiírtrwt tlř inknval řárkw nod skle-- I

rr„ x
a t __XJXI i

ntci aDvcn ut"-uii- i

"Já přece ne!" SIUAl K pU J- -

tec

zcela nevinnou švandu ale za to
vám ručím že potom tak brzo ne

přijde v noci zlobit! Ale všechno
en pod jednou výminkou že mi

to nezkazíte Vy nic já nic my
muzikanti rozumíte?"

Piva už bylo na stole do důcho
du proto se slibovalo a rozumělo

všechno samo sebou

Jak náleží rozjařeni vraceli se
večerem naši milí chasníci do

mlýna Cestou mládek pořád na-

pomínal aby se drželi a nedali to
na sobě znát kolik jich obrátili
dnem vzhoru že by to nestálo
věčně za ty výklady a kázání

Hoši se také drželi a nade vše

chny Sochňrek Byl dnes jako
veverka Přehazoval nasýpal
prozpěvoval si jako by se byl 4

noci po sobě na tu dnešní vyspal
Konečně když už nastala noční ti
šina a jen hlídky byly každá na

svém místě— hádejte — co tu So-

chůrek počal kutit? Jal se sbírat

prázdné pytle sbaloval do podiv

ných kotoučů na to svlékne svůj
kabát kalhoty boty a za čtvrt

íodiny byl panák hotový! Ještě
mu udělal sazemi oči nos ústa a

vlasy pak mu iíasadil svou čepici
uvelebil hastroŠe na hromadu pše
nice jakoby tu nejkrásněji se pro- -

spával a běží do Šalandy si pro ji

ný mundúr

Neprojde ani půl hodiny slyš!
tu vážným krokem v dlouhém kal-muk- u

s holí v ruce přichází pan
správec na noční kontrolu Při- -

líží se ku hromadě pšenice a zů

stane jako přiby v státi: "Zase
ten povstalec tu hnípt!" rozzuří
se a počne křičet: "Hej Sochňr-

ku! Co je to za pořádek?" So

chůrek na pšenici nic "Hej
vstávat!" a rejpne do panáka holí

"No počkej ty ničemo! To se's

zas opil že nevíš o světě no těš

se tohle ti přijde draho!"

A přetáhnuv 'omnřlého Sochňr
ka Španělkou zádech jen to za

prášilo leze z stálého hubování
o patro výš Tam vyhledá mlád

ka a počne mu žalovat na toho

ničemu ospalce
'Sochůrek?" diví se mládek

"Ale to není možná Vždyť jsem
s ním mluvil ještě před půl hodi-

nou a to byl docela střízlivý a čilý

jako ve dne"
'Tak se pojďte podívat!" durdí

se nakvašený milostpán a táhne
mládka prudce za sebou Dotá
hne ho ku hromadě pšenice a

kde nic tu nic po Sochůrkovi ani

památky

"Tak jsem ho darebu přece
vzbudil" libuje si správec švihá

je spokojeně svou bambuskou
"Ale kam zalez?"

"Sochůrku!" volá mládek do

dolních pater "Soch" ale

nedořek Neboť za ním vykřikne
a vrávorá pan správec chytaje se

ruky mládkovy a třesa se jako o

syka
"Co se to stalo?"
"Tam!" koktá na smrt zděšený

pan správec bez dechu "tam on

visí!"
A skutečně tam v tmavém kou-

tě za hromadou pšenice houpalo
se na trámč Či vlastně na kšandě
tělo

"Pět ran do hlavy!Ten nešťast
nik! Pojďme ho honem uříznout

pase správče to si udčlal ze stra-

chu před vámi" naříká mládek a

tahá správce k oběšenci

Ale správec se mu zouíale vy
trhne: "Za živý svčt ne! To já
nesnesu! Jen ho rychle uřízněte
musí být ještě teplý!" a kvapí ze

mlýna div hlavu nesrazí bera tři

schody najednou
Mládek ale poctivá duše při

skočí k domnělému nešťastníku

popadne ho za nohy a — bota mu

zůstane v rukou Co to? Pohléd

ne lépe na mrtvolu—a praští botou
o zem: "Čertův Sochůrek!"

Ale tou minutou už je tu také

všechna rozveselená chasa i se ži

sprostým? Kdo pak mi to v loni o

posvícení vypálil tu lahvičku ma

raskynu ze Sosu a vpasoval nu
-

tam okurku ?

"Hahaha!" bránil se pan otec

a jak mně zase onehdy přišly ty
saze do pyksly tak že jsem měl

nos jako kominík he? Kdo pak
to vypálil 'Národní' a podstrčil

místo nich 'Čecha' když jsem tu-

hle při čtení si zdřímnul na lávce?'

"A kdo pak?" vzkřikl v tom ná

hle kostelník zděšen "kdo pak
mně zase tuhle taškařici vyvedl?"

vytahuje si ze sklenice veselé

prasátko urobené ze švestky a si-

rek

Teď se arci teprv celá besídka

roztřásala zvonivým smíchem za-

tím co pan farář pořád ještě bez

kabátu potřásal nad tou zkaženo-

stí mlynářského světa hlavou po
kud mu to lalůšek a kolárek do

volovaly

'Ano když lampa shasne to

přihází všelicos" dokládal pan
otec odíukuje si spokojeně pěnu

piva "Ale neipžknější Špás

přihodil se přece jen nebožtíku na-

šemu kantorovi dej mu Pánbůh
nebe o mé svatbě Seděli jsme
do noci při stole a pili víno On

chudák náramně rád si potrpěl
na dobrou mřlniČinu ale na ne-

štěstí sděl zrovna vedb pana fa

ráře který se k nám teprv dostal

před tun se nas iiDony Kantor
ovšem ostýchal po chuti si dopřát
Čemu ale náhoda nechce? Dostal

jsem k veselce z rratiy tez něko
lik láhví šampaňského i dám je

mládkovi otvírat Ten ale' neši-

ka neuměl s tím zacházet špunt

vystřelil a bác ho zrovna do cy-

lindru u lampy Cylindr na tří-

sky já honem shasím lampu aby
nečoudila a tak je celá společnost
rázem po tmě Netrvalo to arci

než několik minut ale ty stačily
našemu dobrému kantoru aby si

chutě popadl láhev mělničiny se

stolu a přihnul si z ní až mu Č-

ípek vrzal Vždyť se snad pama

tujete jak znával táhnout Než

přišlo světlo mčl ji šťastně vy-
-

lousknutou do dna a ve vší ticho-

sti ji zase opatrně postavil odkud

vzal By šťasten že se mu to

tak šikovně povedlo že živá duše

ničeho nespozorovala Ale na- -

stojte kdo vymaluje jeho leknutí

když se přinese světlo a pan farář

tom se dá do nesmírného smí

chu: "Co to?" Před kantorem

stojí mísa se zelím a uprostřed to

ho zelí stojí pevně zasazena prázd
ná láhev od mělnického!

Chudák myslil si že ji staví ši

kovně na staré místo a zatím ji po
tmě postavil jako hastroše do ze

lí!"—

#100 Odměny #100

ČtcnáH tohoto listu wi zallsté B radost! do--

řtou io test Jit alespoň Jedna nenov veuou
hfii2mi!L u iiiQ tiVl ve veen stupních vy

léiVna a to Jest kaiar Hnil' Catarrh ('uro
wt iKfliiiÝni iinmtfedkein proti leto nemoci

Jakl ny nl lékaM maji 1'oiiěvadJ Jftt kamr

itfn HitH' Catitrrh itoraMtuftivft vnitřní
t tFímii tm krov a nlizné blány mou

tay cim xnif--í Základ ntdiiofl st-n- mmoc
ná a znovuílmilováoim cule é iutav- -
htuuniifriíiii oHriMlí u vykonáván Ji'Jl povln
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v tpiilo lk in nahiM I Jedno M riollaru xa

kaJUljf případ Jeni hy Jimi nemohl jl vyléíon
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ŽIVOT VAS
Jest ▼ nebezpečí kdykoli nastydnete

niLlfi nHvf ftilplileli nHHtvdfiíitl nebo ka
řel bel nKle!ku ncitojeil f"'e"'")"'em
smrtelné choroby NeilepM lckaři sho-du- jf

ne tom že každé nastuzení a kaž
tv knl zanechává nciakoii známku v

tele není- - i yvlcčenl dokonalo fevcrnT
IU nám nro nllre uma 11 se no ▼ cas yy

b )' nnatozenf a kailv kálel

chrapot a vSechny nesnftc nruenr pic
Dl v -
Pan 1 Kroll (Juttenbere Ia nám

rií: SeyerĎT Baham pro plíce jext vv

teénv léčitel Bez toho má domácnost
nil'íiv není
Žádná domácnost neobejde se bez léku

urf'ného k natírání téla řili linimentu
M01 vieml lek V toho Inihu říevernv

dl i Oottharda lest nedostižným Je
„„ ( h 7i7iumu llBlirin 1 i""""" — -

- lř lit ktfeko IVmv -

Iiieioruuni Cena 50c

1 1 Srbl Csiir Eisi!hi

HťM'UK8KY KAItLA TČMV

Nahnal mu

V hospodi 'u zelené sedmičky

bylo letoSního 4 listopadu jak ná-

leží veselo Z blízkého umČlee-kéh- o

mlýna při&la 'celá hlídka'

chasy i s mládkem a mčla tu svou

legraci se starým plajvazníkem
Sochurkem který mčl dnes zase

jednou zkřtsáno na svít

"Eli dejte mi svatý pokoj se
všemi třmi amerikány parními

válcovými a umřleckými mlýny —

smá chamraď! Kdyby Slo po
mém vSechny bych poslal k ra-

su!"

"A všechny ty jejich správce 5

nimi viďte Sochňrku?"

Starý chasník se ohlíd po mlád-

ku který ho touto otázkou vyru-

šil ale nedal se ve svém rozhorle-

ní zmásti

"Ty napřed!" doložil za všeo-

becného smíchu a pokračoval ve
své rozjeté filipice dále: "Není
to Boží pravda? Potřebovali jsme
všech tčchšvindlft a krámu? Chvá-

lím já si naše staré české mlýny

panečku to bývalo na nich jinší
Živobytí! Jakživ si nikdo nenaří-

kal na špatnou mouku Jářku
kde jsou ty mazance! Věčná
škoda třeh zlatých časfl UŽ jsou
ty tam Uývalo dření také dost
ale to se docela jinak pracovalo

ponévadž jsme byli všickni jako
jedna íamelie kamarád s kamará-

dem a všechno samé veselí a samá

spokojenost od pana otce a od

panímámy až do tčch mléčů A

teď? Každý kouká jako by měl
v hlavě pavouky a nejhorŠí pa-

vouk tenhle správce
"

"Který člověka vyburcuje z nej-lepší- ho

spaní a ještě mu za to vy-pesk-

že by od něho Bismark
kus chleba nevzal" dobíral si se
smíchem mládek našeho starého

'povstalce' jak zlý správce
So-chůr- ka

pro jeho příčnou vyřídil-

ku onehdy byl pokřtil
"Vám se to snadno směje pane

mládku když nemáte ani hlídku
ani trest ale zato svátek"

"Cože!" podivila se mentinou

všechna chasa "Náš Karlíček?'

"A skutečně dnes mámo lišto

pádového Karla Čtvrtého! I toť

gratulujeme k bohaté nevěste s

dvěma mlýny!"
A nastalo všeobecné podávání

rukou mládkovi zatím co náš po
vstalec už zase štemoval hubu k

řeči

"Hohoho to takle jen nejde
slavit svátek na sucho! Jářku
pane mládku to nám dáte přece
Báké bene v takový den? Už bych
tu zlost splách!"

"A bodejť" bránil se napade

ný mládek "abyste se mi na tu
hlídku zase opil a usnul jako on

dyno Kápne na vás pan sprá
vec podruhé a bude soudný den'
"Nevídáno!"

"Žádné nevídáno holečku Mi

nule vás pokutoval 50 kr — teď by
už praskla zlatka a naposled by z

toho ještě byl vandr na zimu!

"Angot perka! To by by ra

dostný vandr" strašil sekerník

Ale Sochůrek se nedal: "I vza

to neŠt ať uŽ to dopadne jak do

padne jen dejte nalejt Však já
se s panem správcem ještě vypo
řádám Tenhle strhuňk 50 luku
nemá darovaný oa to muže vzít

hostii!"
"I dejte si pokoj co pak mu u- -

děláte? On je pán a vy služeb

nik a to je oplátky konec"

"Žádný konec!" Sochůrek ve

sele na to "teprve začátek! Já se

s vámi vsadím o sto šest že dnes
něco správci vyvedu že mu to je
ště nikdo nevyved!

"No no Sochůrku žádné hlou

posti sice nedám nalejt vám ani
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LUNO HALMÁM KM

U 2o Mc a 1100 láhev

Dr Chas Rosewater

deslý" lélraž

OrTIcc: 222 Keti BMff roh 17 ul a
Farnam Telefon U4

Obydlí: 2117 Jone ulice roh 25té

Vozmíto káru na LeavonworUi ul

Telefon 1217

OMAHA NEBI?

□rGalbraith&Lord
provádí prakci ranhojičskou
a léčí ženské nemoce

Milce v 1'uxtoti Illoek na rohu 1(1 a

Farnam ul Omaha Ni'b

Jsou tíž k na!uení každodenně v St Joseph

nemocnici K"1

Dr E Holovtchiner

český lékař

}í11 b nu rohu a Howard ul She

lj's Block ř dveří 210
TeUfon 1438

V níarní k niiezen! od 10 do 12 hodin ráno
xl 2 lo 4 odpoledni) a od 7 do 8 večer

Obydlí yříslo Kil!) Center ulice
Telefon 1074

SEVERflV vU nerky KALEMPÁŘ J

sou role 1090 4

Ve všech lékárnách zdarma J

Pořtou zad vouoentovou poítovnl známku J

j
lWF Severa Cedar Rapids la

Irílp7il(isí nro obchodníka
Dohro zaveden obchod lexkf V řeské rmd&
ediié z ncjvřtslch v Nelirasí v kteréž Jsou
{U tdaři a zámožní OKadnicl Jeat nyní zavý-lodnvr- b

podmínek na prodej Majitel chce
vzíláil e s pHCIn Jet nikterak ne- -

muvIkI olM'hxlem tioutí-- není pfiliíná a
irotoolwhod dohře ae vyplácí ceiioz aukazae

ixulii Jiit líi iifiliíluwt kteráž
tak miadno nemmkytuje Kutec mimd hy
m it 1 iuíuou MVW na hotjvftl a ostatní by se

IMmliovťio Dueni r)rnvu inioi-- f i

u Západu atn t iíiyuny-- ur

Lešetínský kovář
Ttrň nílrnliUa letv vvdána bYla V

Prajp lírhvatná vvoravná báseň Svato

pluka Čecha 'Lešetíuský kovář" Lí-

čeno v ní otrými tahy pončtnčovánl
českách dřdiii cizozemskými fabrikan-t- y

a vřelá láska lidu Cpskčho k řeCi

otců svých Lešetínský kovář V2or

pravého Lecha vzdoruje ananam
a zaplatí vzdor svůj živo-

tem tiMť a nonřmčovatcl v toií mo

cné rameno "zákona a apravcdlnoKti"

úchvatná xajíntavm apúsobila veliký
rozruch Víalc ten irvai na araicei
Vl'u ii tbnňttnvatnl Jen nřco málo
illllll II J 1 1 - — — —

výtisku před konfiskací rozprodaných

přišlo IlieZI lia jsouce presviuucu
ze přijdem vstříc přání každého milov-

níka ušlechtilé četby vydali jsme se
' r H

svolciiim spiaovaieie uasca vuiu v

plném znPni konfiskovaného vydání
A v očekávání tom jsme se nemýlili
Jlčhem prvého roku rozebráno prvé vy-

dání skrovné ovšem a uspořádali jsme
vydání druhé v mnohem lepší a doko-

nalejší úpravé a včtším formáté nei
bylo prvé Báseřt tvoří knihu O 88

stranách a prodáváme ji po 25ct Do

Čech sc zaručením za ftlc z druhého

vydání (ana kniha valně tčíií) za 65ct
K dostání za hotové u

Pokrok Západu
Omaha Neb

Pánfim úřainíkům spolků

ť'četní (olK:hiwlní) knihy jako Lede-er- s

Journal denní kniny a jiuéo
75c Aa"i u Pokroku Západu
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"Kdo pak mi to onehdy zaměvým Sochůrkem aby za nesmírnékapky!"


