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not křkolomfi strání nikdy ta-

se roklemi a opit eti ko'i vtbftrn

jko l'i střu Ky a ral to Ját4 nad

t Jcitš nal klatxikf mi brotnými

propaatml jJ ta druhým pii-k- y

stitl koni jla ta-st- é

jam J trovna te sid#ou táhli
itstniř stra hy třáati a a míla se

jím rtrt-hlil- !! nimohti dál

Bnahfm sUlxioa a eiě íc

palčivou líiní"
Ale této jitě nebylo —M mínila

Lidaika naaloucbajío nemalým
ú£aatnttlm a pomýšlejíc co dé- -

deček jak živ byl zkusil

"Uylo v červnu měsíci ale v

Uch končinách zemi španihelské
milá Ikruíko je horko jinačí nežli
u nás
Hrozné veliké někdy k nesne

sení
V horách samých jeslé nebylo

tak tle o vodu neboť přece jsme v

údolích a ve skalách uhodili když
bylo ale na polfiček nebo atudánku

nebo pramének
Ale pak když jsme jeli vyschlou

pustou široširou plání v zemi ka-tlilsk- é

tu bývalo jak náleží ale

Vesnic nebo jen osamělých sta
vení lidských bylo tu pořldku a

začasté jsme jeli celý den ano i

více a nespatřili jsme ani střechy
ani člověka

Kolem samá divočina — na ůil
se jen bej II dařilo — toho byste si

nemuslili — a množství šalvěje a

rozmariny"
Panicové překvapení svého ne-

utajili a Liduška nahlas vykvikla
IiyloC jim úivno že rostlina ta jíž
jen ve světnicích za okny vídali

jako rozmarinu rostla tam na di
voko

"Celé houštiny jí tam bylo"
pokračoval starý vladyka

"Jako v lese S počátku se nám
to líbilo a ulamovali jsme ai halu-

ze za klobouky a čapky a koním
do ohlávek Záby však jsme je
zahazovali Šla? a nich a z těch

rozmarinových houštin taková silná
v&ně že ! nám všem hlava roz-

bolela
A bolela náa ustavičně po tři

dni protože jsme jeli pořád samou
rozmirinou a slunce pražilo div
že jsme se nezalkli
Tu jsme zkusili nejvíce žízně

A více ještě naši koně Zle bylo
tenkráte
Nikde ani krftpěje my pro sebe

jeŠič malé zásob vína a vodou
měli ale pro dobytek nebylo nio
Slabší koně a zvláště ti kteří nosili
těžké vaky sotva nohama pletli
až pak mnozí x nich všichni vyšilo-n- i

padali
A my je musili nechat Nebylo

pomoci
Pak už došlo na lepší na dobré

koně Panu Lvovi zhynuli tam
dva krásní klusáci a —"

Tu se s tarý vladyka zamlAel a

hleděl zamyšleně před se Pak ai

pohladil hlavu a pravil:

"Pamatujete li se na Jiskra? —"

To byl tvfij hnědákí"

To byl tvůj klusák J" odpovída
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píli jf atovali ovocné stromy
Kolem do kola lj Ijr stránA a thla-m- y

otwnm atrornovím pnátnjr
Z ovoce připravovali dtl chutný

nápoj ponévadl réh tu v horich

rtťiiafí a piva ialnt'Íio nvaMf onř
vadl o nrm ani nevidí"
Tomu posluchači Mtziborského

♦ lalyky mladí i starAi divili

nemálo

"A divnou "pravedlnoat tam také

tuajf pokračoval vladyka

V ka24ém mostecku tneli iibrnici

a zrovna na nejhiucnf jilm míaté oa

trliSli na ni vřSidi abych řekl

pro vAechno tvlialě pak pro kr4dci

viechoo a kdyby i ukradeného jen
za haléř bylo
Zašli jsme sad tou bkrutnoslí a

ošklivo al nim bylo kdy! v jednom
račřtS spatřili jsme ani zločince a

icleziiého kola uvázaného a stojícího
mezi čtyřmi vysokými planoucími
hranicemi zvolna tak upalovali a

hrozne mučili

Liduška a! oči přimhouřila a bez

deky ai uái zadělala

Ihned je však spustila kdyi dod

rychle řeč obrativ o něčem jiném

řeč začal

V těch hornatých končinách ípa
nčlských byli bychom se málem

dostali do krvavého boje —"

"Aha—" bezděky prohodil Ja-

roslav a mrkl na Václava jenž

usmívaje se ruce ai zamnul a opa
koval:

"Aha — pan Žebro vský ! Pan

Kolovrat 1"

Starý vladyka ie jen usmál a vy

pravoval:
"Přišli jame v téch končinách a

potoka jakémusi jenž byl bránicí
mezi Bisajoa a Kasulif

Přes ten potok vedl dřevěný
most za mostem na chlumu zrovna

nad samou cestou stála vysoká ka-

menná vil
Před tou jsme spatřili juž a da

leka několik ozbrojených mužfl

osmáhlých černých jiskrných očí

hubených ale dlouhých knírů a

brad

My byli v zadu Před námi !i

čeleď a koně a soumaři nesoucí na-S- e

vaky a zásoby
A tu ještě jsne nebyli na druhé

straně za potokem spatřili jsme ie
ti ozbrojenci zastavili náž průvod

průvod a la koně se viím všudy

pryč odvádějí
"lile té roty loupežnické I"

vzkřikl psn Žehrovský
"Vizte co nm dělají Páni

bratří oa ně ! Ukažme jim že se

nebojíme 1"
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brtbtl
I m ttk má v pra

bába tenkrát přišla p lítal
a ot jako váš pra-ii-- l tn na

Jitkru mlť mlakl a rty loj
kal opakuje si

"Hynka tyf pojalai jtko kn(

!" — a sstra Poltrata ta koní-k- a

hladila luholné k nitmt mlu --

viď !

"Jiakro Jíkřiki ! ať mrm při
vez Š bratra ve zdraví!"

A npřivel Zftstal tam v té

pustině v katilké zemi Popl- -

chali jarní a tak nebylo mni ani

mol 10 abych mu dat vykopat!
jámu Zastal tak jak padl AU

nelil jsem se a ním rozloučil na
sekal jaerrt haluzí roimarinových
a Šalvěje a tím jsem hc celého po-

kryl Pak vsedl jsem na koně

kterého mí pan Lev z svých za-

půjčil a chvátal jsm za krajany
jedoucími drahný kus přede mnou

Ale po tom koptčku a romariny
a šalvěje pd nímž ležel ro&j

Jiskra dlouho jsem se ohlížet"
Panicové za tohoto vypravová-

ni ani nedutali Teprve nyní
itdy se děd odmlčel povzdychl
Václav z hluboká a zvolal:

"Chodák Jiskra!"
A Jaroslav dodal:
"Skoda ho bylo !"
"Ha veliká škoda a dlouho pak

jsem na něj vzpomínal" mínil

starý vladyka

"Ani pak mne tak netěšil krás-

ný kafi španělského plemene kte-

rého jsem si koupil když jsme se
dostali do prvního velikého mě-

sta Majíť ve Spáni helích koně
velice krásné zvláště v krajině
jež slově Andalusia Tak čistých
klusáka u nás vfdati po řídku"
Byl li ten tvůj nový knři také

hnědák?" — ptal se Jaroslav
"Nikoliv to byl pěkný grošovatý

bělouŠ Toho jsem si koupil v

tom městě — Burgos se jmenovala
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Speaker a Calawba O mil na nose po dlounoo
duba pM otetrrnyrii ran a lékaf probiitl Jej xa
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Pozor 31člničané 1:
ZtJiUS že Jest kaidmn (kitdiu nejmi-

leji! památkou spis pojed návsjfcí o leho
rodním místě v fecbách l'ro krajany
z okresu mřlnickdho mrfmo na skluilé
krásnou památku a sice tplti
"Královské věnné mřsto"

Mělník a okres mélnlcký
vkusně tintná kniha o ttU stranách a 55

obrazy a mapou okresu od Lud Um-hni- s

Hditefe mafantké Akoly na Mělníce

Kniba tato obinhule d&kladný popis re
lího okresu mlnii kLo i dejepiattm tí-
hota krátkými C'ei:h od nej
stsrMch známých dob ai do iIikěiiI dobv

řády mostskými a oImtdíhií vkech obel a
mtt v okresu mlnickin životopisy
vftech vynikajících osob atd
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jLt letnf cholero koliku lalu

rrUjCni dcíni křeře bolesUTii
vách tánít atřeT odstraní rychle a dplnl

Seterůe lék proti choléře ďprtym

ta 50 a 25c OditraSuje boleatl pH
aičním toku

ne i„_ii eaataralou zácpu a bolesti
Juamril hlary zlatou žílu ilouteo-k- u

JluuS alcTrny v obličeji nadf-mán- f ti-vr- a

US a mdloby i nemoci fen Ulí v V' točny
fíerérůt Životni BaUÁm ta 7Ě6

Každá ieoa by míla zkusili tohoto Íčko

NcchuíkjídiuSStdku
elabosť i vrhnuti odstranujo
Kettrova inludďnl hořká ta $100 a SOe

Znamenitý BÍlitel rtt&H a po nemoci
rftzná kožní vyrážky 1 liSelo

BTraW bojí rychle
Beterma MunC proti twaSu a vyraUtUnám
za 60c
r ' „i ' bolavá Blzfcí řervení a
Zapal OCI zanícené oi zhojí brzy

Beterota tlaid rmuť na oi ta SSe

Vypadávání Ylasft í£ lůy
°

vyraženlny zamezí tam kdo pomoc Jeit
moiná fíeterův illitd tim& ta $100
Kdo ebee mítl vly hebké a jemné

tomu bo odporufuje krásně vonící
tiererotn pomáda na vlasy ta t5e

Bolesti zubft ÍTrínf

kg prěti boleni tul& ta 25c Kdo chra
míli zubr timé a bílé a pevné dUné i li
bou vĎnf adit af si koupí Bmer&v priitk
na tuJjf ta 25c
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I z4pal avalb bolesti v pnou a v zá-
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vr„r{ rychle a Jlslíonstranf 8+
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mtutánl pro kunt Hir4 Ufivf prák sa W
a 2So a Hoverovu KartMiinvou tamti pro doby-
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"flpňk a oi 7— eřr
Obydlí v ífale 1619 (Vntf r ulic

Telefon v obvdlí W4 1

V SlillR G1IM!

je nyní česká lékárna

oiaay itif rnia t
má tam na skladě všecnny byliny k
II i:tix 11 1 1

i'uay vocujano nu Baiy iicicat
iťávlčky prášky mastě náplasUj
(flastry) vodičky pilulky zkrátka ví

eo do lékárny patří Připravuji t
rozličné mazání pro lidské neduhyf
léčebniny pro domácí zvířata a v

iím dílem trefím vidy na to pravfc
Léků 8everových a Jiných t z pateil
nich mám též hojný výběr jako''
barvy štětce olej na barvení i na s'
'e zkrátka vše co v lékárně mlvuí
Zvláště velkou zásobu mám všech
cí z kterých se recepty připravují
Jsou již z Čech anebo od doktoru zdiv

Šleh Dlouholetý cvik mně da! rrf
hou zkušenost a ta přišla a pr

mnohým krajanům vhoo — Zvlíl
starostlivost věnuje receptům j
26- -1 A MAINDA fí

řVlr ev4nH

Nojlepší lókárn

V CRKTE NEB

jest lékárna

Fa NKDĚLf

iravé čerstvé a čisté léky se ponzd) '

orodávají Itecepcy připravovány JhoiÍ

dnkbulnou pečlivostí zkušeným hy
kártilkem J
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