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Straka na vrbé

"Prosím tě ještě mne tu pod

'pal!" ozval se z kouta šalandy
n

kde stála 'rozmasirovaná' štrapu- -

ř
ce pronikavý hlas ' až se celá fil- -

I

ková společnost u stolku a

béra koute rázem ohledla

A vskutku ten Šťoura Mikeš

pro mizerný krejcar
# -

erý se mu zakutálel při lite a pro

_ferv už po kolenou sjezdil celou

Mdny lékárničíc r íw tmavím wm

pravMelnch JednaUlA pro Boboko a
aniílio K ochran obaoenatTa katdá

je na ollo registrovaném fll Um
tnAl hy m podívat adaU nbylo vytkra- -

l Salandu — došoupal se s rozžatou
mm

Innřf až nod samou štrapuci na

která se iak dlouhý tak široký ia

o když 'hříbata pase' protahoval
s dýmkou v ústech náš veselý

Vavalitý po všech snad českých

blýnech známý sekerník Červen

_a Ve své vandrovní knížce měl

aice napsáno že se jmenuje Ze

lenka ale co ie taková umounená
vandrovní knížka proti moci ve

řejnčho mínění proti tuhosti tra- -

ti í1p seker nickú žízue a—
w # I

proti červenosti nosu naseno
__ __ nu

[N4i Červenka se tedy dopálilklek
1 na clamníku a začal se hrabat v

V kapsách
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krajánka pod Inn na nclíii na
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pivo a krejcar si nech aby měla

ďuŠe pokoj"
Krajánek se narovnal sáhl po

šestáku mumlaje:
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Tento řek a už byl Červenka-
1

rovnýma nonama z posicie:
"I ty jedna zadino! lometyi

'nám?"
I

Štěstí pro Mikše že byl UŽ ze

dveří jako když ho vystřelí

"le to netřesk!" zlobil a smai

se Červenka zároveň fen jeho

rf%nvr kreicar bv nám tak stál
r '
za hřích 1"

skoky na vrbě Slečinky se ještě

dostrojovaly ťřitisknu se na

hlavní větev a chci si tak drobet

pošilhat jak se to dělá když se

hezká děvčata šněrují —tu se mně

zrovna pod nosem něco zatřpyť
kouknu co to a on ziaiy icno- -

_ i

flíček od košile s diamantem! Teď
mál Maisla V hrsti ZaOlvSai IScm
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Sourám se jakobych byl sýkory
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Jakživ jsem takové bohatství ně
měl v rukou Jak ale tak sjíždím

kmenu ohlídnu se a nastojte
Majsl stojí dole i zevluje na mne

hakobveh s oblak padal ttae

pak se's tu vzal Pepíku?" optá se

mne směle a já kluk pitomá jako- -

mne hlídač přistih na svesi- -

kách nevím co bych honem řek
-

mi napadne že nu 2e tam na

vrbě straka má hnízdo a že už

brzo bude vvvádět mladé! Filuta—

moji práŠkovské lži ani
t
neu

Umal Za to iá se smíchem: "A— —

vy jste pane Majsl musil být ta

ké na stromě"
"lá? Proč já?"
"Poněvadž jsem tam našel tu

hlo vá£ Icnnflířek od košile!" I U--

kazuiu mu ho vítězně jakobych
chtěl říci: Nu teď pros a maž!

Mám tě v kleštích!
čně se ulek: sáh jednou

r„Von rhl no SV(t nrázdné dírce
T t-- — - - — J I

náorsnici arunou po khoiucku
Ale sotva ho držel v štipci už

měl také v té své taškářské hlavě
Vmtnv
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stromě Že's ho našel?

"Nu ano zrovna tamhle na té

větvi nad koupelnou" — doložím

mu hodně srozumitelně a špicova
né Ale kuiOn íakopy se no ani-
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tak straky znají ja no ziraui zae

noa stromem v tiavc uu uu m- -

a zanesla si ho tam
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Ulatlfn dlaně a nechal mne o

tevřhubu pod vrbou stát Tenkrát

isem v životě svém ponejprv zvě

děl iak se to po čertech špatně
člověku vyplácí malovat židu stra

ky na vrbě"

Případ ktarý laalnhnja šminky
West Hoboken Neb Vděčná jedna
matka posýlá nám následující k uve- -
řelnění 8 radostí přání jejímu vyho

vujeme ježto plně schvalujeme vše

co ona v té záležitosti praví V ro- -

p in4' níSa Daní Melchiorová asi

na týden před vánoci velmi Jsem se

polekala Malá moje dceruška 12 let

stará přišla ze školy tak stonavá že

stěží byla s to vyjiti po schodech na--

horu Uložila jsem Jl na iqzko— aa
ia ( hnil dívku Dra F Iloboka a
tFula f ráda a DrBa léčivým olejem
ÍMám vidv tvto léky v domě) Ježto
ntfvnaltv bvlv velmi pobuřující posla

ia Jsem rárovefl pro našeho rodinného

lékaře Když přišel prohlédnul po-lor-
ně

dcerušku a pak se mne otázal:
"Tab lík latu dala maličké:" Uká

zala jsem mu obě láhve a on hned mé

isřnl achválil řka že to Dyio siesu:
učinila Jbte tolik co bych já byl mohl

varhránlla ste děcko od černěno za

Škrtu Mole oblíbené domácí léky
nřnkařllv nemoc Opravdově radím

vSem matkám kterým blaho dítek je
Hnh líí na ardci chovati léky tyto' nahodilé ořínadv doma ježto nikdy

„_ ftk br- - budeme nějakéhou v mmmmmrm m "

spolehlivého rodinaóho léku potře- -
i
Krua H "
Dra T Hoboko jest svrchovaně pří-

telem matek a dítek Včasným jeho
nnoilifm ial a úzkost jsou odvráceny

vlhnu HA holosti a utrpení a zdraví a

hiaJnnnit lest výsledkem Oproti jl
nvm hotově připraveným lékům nelze

ho dostati v lékárnách ale pouze od

-- oiituin nřfmo nebo zvláštních míst

nich iednatelů K vůli ochraně obe

panstva každá láhev má na vrchu oba

lu taneSené číslo Podívejte se po

ním VSechnv dotazy adresujte na
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nu: to vám bylo děvče —že člově- -

ku srdce v těle radostí poskočilo

když se tak Selmovsky na ten svět

nemála 2ivnt dal bvch nro ni i

a rukávv ieště dnes iak isem už

staří' Sveida Ale což pak teprv ne:
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tv slečinkv doktorovic které si
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To vám byly teprv broskvičky k la
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leJB a ce ý boží den se to smálo

prohánělo že sám pan otec o-- I

mlád kdežto mladý byl hned od po

první chvíle nadobro z konceptu
Sotva se ohřálv a shlédly nás

splav: "Ah to je krása tady by
se to koupalo!" Měly už na to

celý plavecký oblek s sebou Nu by
tak tedv íakŽ takovým diblíkům

J 9t—-
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neudělat radost Dali isme se do až

toho a za dva dni měly holčiny
knnrtťlnii nod snlavcem sroubenuv i— — - — i i

iako klícku Inu to bylo radosti! se

nulu Ku c Knlmmalv rer den: a
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což pak ta legrace s prskavým
Maislem! To vám byl totiž pach- -

týř panského dvorce s vinopalnou
a kromě toho 1 silný obilní nand- -

líř: bvval 1 nndv u nás víc neZ
9
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doma: iá vždycky říkal že si cho- -

A( K7olin Vuílrnvftlíú mlCn vvhlí
Via ivvfetvuv v t - — — J -- — "J — J

slugd ale

od chvíle co k nám ty milé pa- -

Šačky z Prahy zavítaly — mlsoun

teprv byl u nás pečený vařený o

Měl už svou čtyřicítku dávno na

zádech byl vdovcem ale proto
:„„ un¥t Mn AnlttV DJlv

I _! I_ 11 ll(r b iht&

hv raisi ne a ne k zbytí: jako ta
zimnice Proto mu nejraději vy

palovaly rybník s tím — koupad- -

lem Jakmile už ho měly dost
hrvo a v noiednou: Alou koupat a- --

1 - 1j r1 11 I 1 — J ftMll
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že Maislovi nezuvio nez s uiuu- -- -

hý nosem a se suchou nubou se

nnroucet rroio aie ovi iu uiuuy
ll„„ nef c ha knnpřnft se I
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„„f_fi vttíh y kansv něiaké

čtení a šel na ostrov že si počká
až se slečinky vykoupají A teď

si kamarádi vemte nač taková

pálená hlava s mlsnou hubou ne

připadne1 Jak jsem povídal: ne

daleko od splavu na ostrové

stála veliká vrba hustá jako koš

I mažu vám iednou v lednici čep
_ _ 1 #a t

u hřídele když tak nanoaou sarze

lomenici poiueunu
sou vuu— w
kterak leze jaxo ao vu
na vrbu a tam mně zmizí Co

tam ten Soule mi co dělat? ptám
se celý vyjevený Kouknu ještě

'
jednou—a už jsem byl doma: vrba

se klonila s vysoká skoro nad sa- -

mu nekrytou koupelnu — a pred
čtvrt hodinou šla se tam děvčata

koupat "Ah tak ty všetečnej

tak?" dopálil jsem se a už jsem

chtěl strhnout rámus Ale na

štěstí jsem v lednici v čas vychlad

Co bys z toho měl? Že bys moh

zejtra nad koupelnou roubit stře

chu nebo že bys ji musel odtá

hnout od vrby bůh ví až kam kde

by nikdo ničeho neviděl Ne Pe- -
- —

píčku řku sobě sám to by nepyio
koumes: přei a bude ti přánopre- -

devším jiným se přesvědč je-- li s

vrbv opradu dobře do koupelny
f

vidět!"
"No a bylo?"
"A pane jak! Přece jen Čiper

ná nace tihle židé Nikomu z

nás nepřišlo na mysl ač jsme
denně stokrát okolo chodili a on

to vykoukal Kmen vrby byl na

hnutý že se po něm lezlo snaze

než po střeše pak ale musu se

Člověk natáhnout jako housenka

na hlavní větev která se skoro

vodorovně nesla nad koupadlo ve

v71ílonti aa i metrů Zrát
jka uvio oaiamiuu uu u"F"j' '

víjgt ako tuhle do té prazane
_

"len že iste se vy šibalové ne

dívali do ní když byla prázdna"
"No počkejte mládku a neská- -

kcite mi do řeči Vyčkám tedy
ai milv Maisl slez a zmizel na

ostrově pak ale jsem byl dvěma

Í' "Ale on to nemyslil na nikoho

z nás" chlácholil od karet stárek

tUU upravluje a obživuje
Katil m

pouxa od
Pro blllAl

tnujlu-l- e

liíliuv opatřena
podrobnosti plita Kupujld

Mmo liBtjo
na
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druhu a mnoho
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majících zahrad-

níky Ihlim
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nejotuiilejiích drubft ovoce křovin rév

růži bobuli clomiicicn rosuin

o tiuíl zvláSt nN0Yf Z

niilmlku týW
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Narsery Co

Bloux City Iown

l(KH) akrů rolnic

pozemků v Tennes-H- C

23 mil od Nab- -

„m„ TnlulM — tň akrů ta 1300 Prodá so

nub více partiím DopMo hí anglicky o íplní

0J?n:"u na Ceo H Arraistaed Ařt
P KCOX Mirr ""' —

Dibr podnebí dobrá pftda dobra voaa

Připojte sc k nové

ČESKÉ OSADĚ

ve Jfillow Jiiver
cfflinnesota

Tíndete sookoieni jestli uložítea

peníze v této krajině

ČTĚTE TENTO DOPIS

PrnhlídH lame pozemky okolo WiloW

Rlver Minn a každý z nás zakoupil BU

krň nozt-mk- ů na nichž zařídíme natte

nové domovy James krajinou spokoje

ni a odporučujeme vScm krajanom jano
tohrnii nňdu k něgtováni zrní vícho dru- -

hu a zvlilStě k chovu dobytka a -l- ékař

ství Osada tato roste vcimi rycliio a

větSina pozemků prodávána Jest CecnOm

každodenně sem přicházejícím uenem

íStn 7imv 7akouDÍlo v okolí tomto pozem

ky 25 českých rodin a odeberou se nyní

na nč tak brzy Jak možno

Frank Uenesh Frank Kosanda

Anton a Frank Heyda

i™mi v nd 13 do akr Vamalujto toji

to oouxe tM hotovi a 110 roční pH 6 proč úro

ku kxakoutxmito akrO poioman po foBr
1'ozemky ukiime váin ml arma

PIHU) o mapy aolrkufáfe

JAMKS KLUZÁK

íonkí vystřnovalocky Jodnatul

903 Globe BIdg St Paul Minn

ntb na:

HOPEWELL CLAltKE

l und CximnilHNloner St P & D Jt K

ST PAUL MINN

v n ntiHH nríwUfaíhovřa dobytka
JOS BLIH pnul ovclan niní

uusa prodávat dob vepř

Kterýkoliv t nich prauJo v xijn
tvfch cákaxiiiku

Joseph Bliss
komisUmtf se žiTím dobyta

230 Sew Exchange BllřM

SOUTH OMAHA - - NEB

Vbmnini tWtfft vřnulB M vím áylkm I

-- iiiíim Vul!t uctiv Udána

Trlní ceny na požádání

___ mlnUafnl V CllIflllCO
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I —i — a M iíi4 m ilrnH muL ochotou
I obaiouií krajany v tuCl teak

jiuaa inwuuw

80 Hoyne Afe Chicago I1L

Židovské brambory 3kl'Í!&t£
PÍiKDCIUZ CHOLEftB VKPftOVÉHO PO
KYTKA Nrlll kou pi te cailvte l pro popi o
ázni sklixnl a orud (řau 10OU bu po akru
urenainl a dopravou do viooh stanic ZUAK-M- A

Jeden bull IIUU M--

j P Vissering box 181 Alton 111

FARMA

ZDARMA!

Npjlipl Jakkostl tiohatá p&da v po-M- iíi

colesnlctt potoky a a nlill
Iiolná úrmlu Vae pildnS ptlWltOMt
kolMlrb-nilflOakr- vládního piwemku
xclaruia Zárovtrn mtlt olxlrleU bo-

haté a laciná puzemky v

Ser Dakotř Minnesotě WIs-connl- nu

a Michiganu
1'feFUVÉnČTEHEO TOM — vypišti

iu vám lo nmpy a poptané uplav do- -

plito na 1 W I AStKIA x Lana in- -

diiHtrlal AirenfSiw" Uailway Mlnea- -
pollB Minu
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12000 balíků poškozených kober

ců jež nám prodány byly
firmou Underwriters Salvage
Co za malý pakatel budou

vyprodány

f BostoD ta
Koberce tyto zachráněny byly

w s i A T 1
z požáru skiaau jonn a jaraes
Dabson a jsou nejíepŠÍ hotovené

v Americe

Výprodej započal

dne 19 dubna

v Boston Store

OmahaNebraska

Beze všech pochybností jest

výprodej tato nejskvělejší z odbý

vaných Celá zásoba vyprodaná

byla v dražbě a jelikož jsme byli
hlavními kupci podařilo se nam

docíliti koupí výhodných Čtyry
železniční vozy kobercQ těchto nas

již došly a poškození jich jest buď

malé neb vůbec žádné

Jsou tu zahrnuty všechny druhy:
Intrrain Roval Wilton Brus- -

sells Moquette sametové Wilton

Carriage sametové koberce na

schody rohožky voskové kober-

ce atd

Naskytuie se vám tuto vzhle

dem k příští výstavě zařízení ho-

telů neb strávních domů nejlepší--

mi koberci při levné cenfi

Nezapoňte den započetí prode- -
i i

je: v utery une 19 uuuna

Boston Store
Omaha Jícb
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) "A třeba na práŠka Ani toho

v se nemá opovážit Já byl taky

jráškema našel jsem jednou ne

mizerný kiejcar nýbrž zlatý kno- -

fltt- -i i„íi Hamaném kte- -

Vý měl svatě svou padesátku ceny
1: - tsem hn nnrtivi v

BC-- 1 vv j t

tu chvíli ačkoliv by nikdo nebyl

nic věděl neboť to bylo na tako

vém zvláštním místě kam se jistě
i#atě iakživ žádný knoflík nezaku- -

i s 1

tálel"
"To ne ale na staré vrbě!"

"Haha! Na vrbě? A tohle nám

musíte dát k lepšímu! To každý

den na vrbách neroste
v#t a 1 _ l y

1 Ale jen zad nou stranu na viuc

'červenko to vám povídám!" Šká- -

I i dlil stárek
i í "v "Vidíte a ono to zrovna jedná

o strace na vrbě" — rozhovořil se

nrisedaie za stůl náš sekerník za

tím co před něj Mikeš zticha jako
J oěna stavěl pěnící se sklenici pi

5%
va Sekerník odíouk nábožně

pěnu avažil si a rozhlédl se po

kamarádech

"Byl z vás někdy někdo ve Vy--

drovském na Otavě?"

"Já" ozval se z pozadí nesměle

iánek Mikeš
Vrtlo

Jí?a na ostrově u spla a?"
- r

"A ta koupelna nedaleko ní pod

solavem?"
"

"Ta už tam v loni nebyla"
7

ř ivt_ Am nm cmírirn li
( iu-- p

-- -

ul musí být dávno shnilá neboť
- vm„ ií i hodně přes 20 let co

jsem ji
V roubil

pro ty pražské slečinky
Ach Bože lidičky to

ll II- --
m hirvai 71VOI VCSCIVl i u -

ttará česká poctivice paflmá

mi íaka aoDra noům y

paiaiér a dcera— věčná škoda že


