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OF OMAHA NEB

UNITED STATES DEPOSITORY

g Capital $50000000 Surplua and prořitB $7000000
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ní podívat Ale holka so mi tam

docela spustila to jest— zmoder-nisoval- a

chci říci Chtěli také

abych hrál v jednom kuso od pa-

na Jiráska ale nešlo to V tom

kiiNe si totiž hastrman namlouvá

Co se mne týká byl bych si tu

fešačku namluvil ale byla tam se

mnou moje stará Já jsem totiž

ženatý A tak jsem toho raději
nechal Vymluvil jsem se že jsem

imlisponováii Uvěřili tomu aě-kol-

jsem měl trému před svou

starou Ta by mi byla dala! Tři

dny bych musil potom sedět na

suchu"
Hastrman dopil a dal si ještě

jednu
"A jak so vám tu líbí srním-l- i

se zeptat?"

The Merchants National
Banka otevřela spořitelní
oddélení a bude platit! na
uložené peníze 3 procenta
úroku ročné ---- ---

Chceme s vámi obchodovat

jako hodný Školáček Byly obe

lakové

"('o to máte dědečku za ru-

ce" otázali jsme ho téměř hou-čiiKn- e

"Pěkné že jo? Pravé žabí ru-

ce jako je malují malíři Vidíte
— a ani jeden impressario mne

nechtěl imgažovat do akvária Že

prý už jsem předně moe starý n

za druhé že jsem vysel z mody
Já jsem totiž zdejší hastrman"
"Dědečku dědečku!" zahrozil

mu mfij druh bývalý profcnor
filologie "Co pak říkáte? Ha-

strman To je íícrmanisríniH Což

pak nevito že se ted' říká správ-
ně ěesky vodník?"
"Vědí milost jtane já už o tom

také slyšel Ale nechci kazit lido-

vou poesii Ani snad ne tu poe-

sii jako radost klukům když na
mne s hráze řvou :

" JfiiNlniiiino

tiitrirmmi —

doj uatn kflři mi )iulcn"

To by se jim potom docela ne-

rýmovalo Přestali by mít lásku

ke starým klukovským obyčejům
a stali by se z nich skauti A

to já nechci V tom ohledu jsem
konservaf ivec"
Uznali jsme mléky že má k

hastrman pravdu
"A odkud jste prosím poníž-

eně" přerušil náš spolubesedník
mléční

"Z Prahy!"

"Ajjjl Až z Prahy Tam

jsem laké byl ledna z mých

dcer Plísních tam udělala karié-

ru Až do Nrodního divadla se

dostala Tak jsem se tam byl za

"Dohře Jsou tu krásné lesy a

v rybnících je velice příjeumo so

vykoupat"
"To je hned vidět že jste Pra-

žáci Mně už se ty lesy přejedly
Kdyby jich nebylo neházeli by
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Jan Yirak
český pozemkový a

fy (Mní krajiinčl Kdu byiite přál prodat anob koupiti majetek S

Ů nyni ni4m na prodoj volký výbór kragnych a laciných majetků tíŠ g

g i futmy v

B Piijiňťují proti ohni tornádu a vůboc víoin vlcbřicím pronají- - K

mimi domy obBtar&vám výtahy % knih a kontrakty Sj

y 1'fijďte a prohiídnňte ni tyto krán6 u lucinó majetky než kou- - fj

líto 'jindo Milorád Vám pouloužím — g
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jjj Nejlcpňírn rníatom k nakupování stavebního dříví jest

6eská dřevařská ohrada

i Chicago Lumber CoM

Í na 14 a Maroy ul Omaha Nab tf

J Čeřití prodavači Vás vždy ochotně a vzorně obslouží §

Napsal Z M KudéJ

Hedřdi jHrno v Jáchymově popr-

vé v 1ionkx15 Ačkoliv jHine byli

dva bavili jsme ho dobře Venku

pršelo jen h lilo a tak jsmo my-Hli- li

že nikdo nepřijde Alo asi

kolem deHálé hodiny když již na-ři- o

lácky byly ozdobeny řadou

řárek přiňel jeSté jeden IiohI

Myl to vyúblý nevysoký hIu-řeee- k

v zelenem Homitím kabátku

h dlouhými řídkými vlaný i vou-tt- y

IiHedl h bez okolkfi k nitSe-m- u

Ktolu a poručil hí pivo ý

mu natočil a zavolal do

kuchyno:

"Starl přineH hciii Škopek I"

Podivili jHino m Nač pak už

Škopek t

Alo již tu byla hostinská He

Škopkem IVmtavila bo Htařeřko-v- i

pod židlí a řekla:

"Moc Kebou nevrťte Hfiířcčku

74 jnem dnen v jot u tváře vydr-bi- a

podlahu a tak bych byla ne-

rada abyHte mi tu zase všechno

zacákal"

Stařeček se usmál

"Nu — vždyť jit nic Na ňfi-Hc-
k

dám pozor! To včdí že hí do-

ma potrpím také na pořádek a

Žádné sucho u nás netrpím"
Při tom vztáhl ruku po skleni-

ci aby hc nnpil Zpozorovali jsme

při tom že mi prsty k sobň

Kroutíc nějakou blanou Vypada-

la ta jeho ruka jako žabí tlap-

ka Podívali jsme ho překvapené

na Hebc Stařeček to zpozoroval

a samolibě hc usmál Potom po-

ložil obří rure před hcIic na slul
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0840 — Dívůí áaty se štítkem

Střih ve 4 velkostech: 8 10 12

a 14 roku Jest třeba 4 yardy
4 pulcové látky na velkost 12

rok (i
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dilo skoro nahé a přece každou
chvíli iž nějakého mládence stá-

hly do vody Od té doby co se

z nich staly staré panny jsou sa-

má robu kimono jup-culot- tc a

ěi)i'l ví co všechno ještě n přece
si jich žádný ani nevSimne Leda

ještě nějaký ten hloupý studen-

tík n to jich vždy pět na jejdP

noho Aby ho utopily o tom není

a n i řeči Jhoii rády že ho mají

Dávají si od něho předčítali vše-

lijaké moderní básně psňti veršo-

vaná vyznání lásky do památníku
a vier h ním chodí po rozjezdě-
ném blátivém ouvoze táhnoucím
hc po kraji rybníka Tomu návo-

zu říkají korso

"Věru ělověk ani neví má-l- i

hc vztekat nebo plakat Zvlášť

h těmi kostýmy je to hrozné —

Dříve jsem je přece ještě všelijak
ošidil ( 'litěly 'rajery " Dobrá!

Dostanete je Udělal jsem si vý-

let k sv Ivanu a natrhal jsem si

lam jeho voimy Vypadají také

jako "rnjer" a mají tu přednost
že jsou laciné Holky skákaly ra-

dostí když nové rajery uzřely a

toho dno zatáhly do vody jedno-
ho prozatímního podiiěitelo kte-

rý je už dlouho balamutil že mu

bude konečně plat upraven Mě-

li jsme všichni radost nle dlouho

netrvala Pusálky našly na bře-

hu kus "Politiky" h módním

referátem a tam se dočetly že se

nosí rajery z volavčího peří To

byla patálie! Vousy sv Ivana ho-

dily do pece a ume chtěly za trest

posadit na ni pokud riesvolím k

tomu aby si mohly koupit! nové

pravé rajery Vypadal jsem jako

policajt ve Hchflzi sufražoKtek A-l- e

konečně jsem se jim přece vy-

rval

"Ani rajery ani frajery!" vy-

křikl jsem hrdinsky a vzal do za-

ječích Utekl jsem na hořejší ryb-

ník k Květnu Hoiisedu ale ten

lo měl doma zrovna takové Tak

jsme se uradili obešli ostatní vod-

níky a založili jsme si ortranisaci
N'a to jsme korporativně šli na zá-

mek žádat o drahot ní přídavek
To jsme to vytrhli! Seděli jsme

celý týden na suchu a když jsme
se vrátili domu měly ženské pra-

vé volavčí rajery Prodaly své

hrníčky poj kterými jsem měl

kdysi schovány dušičky nějaké-

mu sběrateli starožitností Ten

den jsem se strašně opil"
Dědeček vodník vytáhl v roz-

čilení celou sklenici piva až do

dna Pyl už silně zmožený ale o--

mu jen svítily Chtěl vypra-

vovali dále ale v tom vešla do

hospody energickým krokem

starší korpulentní žena Zapřela
si ruce v bok a spustila :

"N'o to jsem si myslila že tu

zase dřepíš místo abys se staral

trochu o svou ubohou ženu a děti

Hybaj domu! Máš tam práci! Na

hrázi sedí nějaký chlap který vy-

padá jakoby sám chtěl skočit do

rybníka Toho tam stáhneš jed-

nou rukou Marš!"

Dědeček vyskočil chvatně n bě-

žel k rybníku Opravdu! Na hrá-

zi seděl nějaký člověk u zíral za-

myšleně před sebe Patrně kandi-

dát sebevraždy Manželé hastr-

manovi vklouzli tiše do vody a dě-

deček plul neslyšně ke své oběti

P byl Idíko jen rukou dosáh-

nout i Tu se člověk na hrái
v chopil smeknu! a ychrhl ze

Sebe :

"Mi sliúlm Mam čest mluvili

c zdejším panem vodníkem!
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Severq-Německ- ý Iloyd
BALTIMORE - BŘEMEN

Velké moderní dvoušroubové jednokajutové parníky

Pohodlí bez přepychu Lahodná jídla
Všechny kajuty uprostřed lodi Naprostá bezpečnost
Bezdrátová telegrafie Podmořské signály

Přlméřenó ceny:
Druhá kajuta $5700
Třetí kajuta $3500
Pouze na "lihem" "Main" a "Neckar"
Mezipalubí $3300

Když jedete navštívit starý domov v Čéchách jeďte přes Balti-

more

Když posíláte pro své příbuzné neb přátely by přijeli do Ame-

riky z Čech kupte jim vyplacené lístky přes Baltimore
O úplné podrobnosti požádejte:
A SCHUMACHER & CO H CLAUSENIUS & CO

General Ageuts General Western Agenta
HALTIMOliK CHICAGO

aneb jejich zástupce v celých Spojených Státech

kluci po mně pořad ty hloupé ši-

šky A rybník? To už je toprv
otrava Považte: taková lota v

něm pořád sedět Ulovil jsem si

v něm pořádné rovina takže so-

tva lezu Chtěl bych už jít do

pense ale kníže pán mi nechce

žádnou platit Abych prý si na

tom zůstal doživotně Poníženě

děkuji To je pěkný deputát —

líyby mi každou chvíli vyloví a

to ostal ní co tam je nestojí za

nic Dříve jsem přece občas ně-

jakou tu dušiěkii ulovil Ab

ted'? Každý šestiletý kluk UŽ je

nějakým mistrem v (dování a ja-

ko na posměch mi každý rok po-

řádají na mém rybníce závody v

plování Každý rok mi zde po-

staví nový rekord v mistrovství

pro Jáchymov a okolí Kdyby

chytla některého křeč řekněme
- aspoň do lýtka I toto -- - Ono

je to také těžké" dodal jizlivě
"ona ta nynější mládež ani už

lýtka nemá"
Uyli jsme dojati
"A proé tam některého nestáh-

nete pamj vodníku?"

"Jo to bych si dal Stáhnu

lam některého toho kluka a za-

třou mne pro rituelní vraždu —

Anebo ještě pro něco horšího
I )c jte mi svatý pokoj"
"Tak byste snad mohl děde-

čku při těch závodech vybírat

vstupné?"
"1'ékuě děkuji Takový nápad

už jsem měl Ale sot va jsem při-

šel n talířkem v ruce k prvnímu
člověku už tu byl ěetník a ptal

se kde na to mám úřední povole-

ní Sotva jsimi měl času skočili

do vody"
"A jak se daří paní vodníko-

vé a ctěné rodině?"

"I ani mne nezlobte! Dřív to

ještě ušlo Moje stará byla oby-

čejná holku z chalupy která my-

slela bůh ví jaké štčstí se mnou

neudělala! Dost dlouho dělala

dobrotu Aln od té doby co jsme

byli v Praze za tou holkou pose-

dla ji pýchu Nic jí není vhod

Všechno staré mi vyházela a po-

tom se zařídila moderně kubisti-

cky ("lověk už si nemá doma ani

na co sednout a tak si musí jít

pohovět do hospody Považte i

ty hrníčky pod kterými jsem

chovní ode dávna polapené duši

ěky jí byly sprosté Psala si dn

Prahy do Artělu n objednala si

hned tucet krásných květovaných
I rničkú Musil jsem všechny du-

šičky přendat To táni byla

práce' A přece mi tři utekly!"
lbistrman se duklidm napil

tdiud v ď kmitt li p tvářích

mu stekly dA -- lv veliké jiko
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VZORNÝ ZÁVOD

pohrofcnický a balsamovaiský
VlUll

Frank a Dorota Jandovi

ZVllll pohrotníci a talsamovaíl
v £ 1235 již 13 ul Omaha Nefc
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9598 — Šaty pro chlapce —

Střih ve 4 velkostech: Á 4 " a ('

let Jest třeba A yardy 4t palco-

vé látky na velkost 'I roku
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