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Král [íijtl pn íva i nás vlsch

ny nad nlfu Inka ♦ lml k

nám velmi přátelsky pan Isv

jité le u itíb jak nilelí dobře po-do- dl

Jen s nám na tom

králi nelíbil i ICaMeho roku totil

přeplavil se vojkem do Afriky
tm přepa II nějaký kra) vydranco-
val ho a pokaMé na tisíce iajlcAv
odtud přivedl"
"Vojínu lir ptal se Václav

"Také ala ještě více nevojínu
mlálencft len i dětí Ty rottezli
do portugalských plístavAv a tam

byli do otroctví prodáni"
Panicové i Lidunka iasli

"Vždyť to byl přece křesťanský
král !" zvolal Jaroslav
"A děti také prodávali?"
"Chlapce také?" tak se najednou

ptali Lidaška a Václav
"Žel milé děti že to činil kře-

sťanský král A chlapce prodáva-
li Za takové jako jste vy platilo
se dvanáct až třinácte dukátu ta
dospělejší ještě více

A což nejsmutnějšího bylo Jo

malé děti brati matkám matky do

ciziny prodaly děti pak dány na

rozkaz králův do měst na opatrová
ní A teprve když dítky ty povy-

rostly prodány také Z toho pak

vyulynuly králi veliké důchody a

bohatství
Mt-zihorš-lí panicové a jejich se-

střička trn ili jmenovitě na líčku
Liduščině bylo znáti hluboký sou-

cit m nebohýr&i

Děd pomlčel na chvilku pak po-

kračoval:

"Ujit milé děti věru žalostná

podívaná na trhu na otroky t mou-

řenínské země jak s nimi hrubě na-

kládali jak je od sebe příbuzné a

známé začasté děti od rodičův od

lučovali jik nebožáci naříkali ano
se i bránili ovšem nadarmo leda
žo za to mnoho rin dostali Také

jsem tam viděl otroky a omalova

nými vousy a to takovou barvou
že jí nebylo možno ani smýti ani
smazati"

Kozami se že se vnoučata ptala
proč to bylo I vysvětlil starý
vladyka:
"To byli otroci proto Uk zname-

naní aby každý věděl že přijali
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"A fřivsili jt J ik4 do

iVti?"
"Jik fplliT"
"A cl l orlíka?" ptali s p

nlfoté a Liďinka jn ln pís dm

"Je s 1 1 h otřokft" o lpovl lil

starý vlatkt "bl pravý mouře
nfrt řerný jtko kopt a lesklý hlý-katý- řh

oí velikých řtňvakn lr

natých vltsu Ten druhý bl více

n4m pozloben ale hruM osmáhlý
hnědý skoro al do černá Tuho

jme do Čech nedovezli Zsmřel
nám cestou a mslíin le samou

lesknotou Ten druhý mouřenín

vydržel a pan Iv ho pak daroval

jinými dar svému švakrovi ne

božtíku králi Jiřímu slavné pa-mé-
tl

-- "

"A opička?" ptala se na novo

Lidunka —

3 "Ta má kočičko dostala se na

Blatenský brad do hrubě veliká
klece

Přivetlť pan Lev rozumné to

tvířátko pro radost svému synkovi

nynějšímu nejvjiíímu sudí v na
Sem království pana Zdenku Lvovi

t Kožmitála a n Blatné — "

Liduška i panicové měli ještě
rftzné otázky stran tohoto u nás tak

neobyčejného zvířete a když je

starý vladyka všechny jak mohl a

Dměl zodpověděl pokračoval u

svém vypravování:

"Když jsme se ode dvora krá-

lovského navrátili do avé hospody
když měli jsme j už viecbno na od-

jezd připraveno nemálo nás a nej-

více pana Lva překvapili co jsme
shledali

Čekaliť tam na našeho pána ne-

jen oba otroci a opicí ale také dva

překrásní koně ceny veliké které

portugalský král ku vyžádanému
daru ještě přidal

Když pak pan Lev chtěl na ho-

spodě ta sebe a ta nás platili řekli
mu že všechna útrata je vyrovná-
na že Jeho Milost královská všech-

no sám dal zapraviti

Tak jsme t to o krásného města

Bragy vytáhli a dali ae na půlnoc
Dorazili jsme pak ku řece jménem
Minho přes kterou když jsme ae

přeplavili stanuli jsme tase na pu-

dě španihelské a to v krajině jež
slově Gallicia

Tam je slavné poulnioké místo

Kompostella — Za tím městem

pak jsme dorazili až —" Vlady-
ka se usmál a zamlčel

"Až na konec světa" vpadli pa-

nicové najednou
"Ano" odvětil děd "poněvadž

však vypravování o tom bych dnei
ního večera neskončil počkáme až

do títřka —"

Panicové i Liduška toto neradi

slyšeli a tačali děda prošiti aby
dále vypravoval Než když jim
otec připomenul že je dědeček

unaven umlkli a těšili so na tejtří
jak bude o tom konci avěta —

(Poirsftotiof)
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patrcé sokojen£ se usmíval a pik
pravil:
"Kdol ví l)lli len poustevník

kr4!em 'lali!avem pro3 tak jfl-oa- l

Ale to se mí líbí le m4í sou
mateřskou ř-- ó tak r4 1 i svou vhsr
Tu lásku si zachovej a vy všichni

po víeclifD livot Nfho není nal
řec vlantnf nim přirozenou a na l

rodnou těmi vřřto netot vidžl

jem a poznal drahný kus svřUi to
co je cizina a eo vlast
A iijní abych dopovždřl Klyl

jsme se vrátili t poustevny jeli
jsme dále silnicí do Salamanky
karai jtme řtaitné dorazili

Pékné rořsto výstavné krásných
plno koHelft ale nejvíce jsme se

divili vysokému učeni tamějšímu
všude na sbvo branému V Praze

je dosti studentu ale to nic není

prti valnému jich poctu v Sala-oianc- e

Tam 2áky a Studenty vře se

hernií A mnoho slavných a uče-

ných misirfiv a doktoru tam mřli
k vfili nimž právc se studenti 1 da-

leka íiroka hrnuli do toho města
Ze Salaitanky jeli jsme na ufilnon
a pak k západu aí jsme přibili
k veliké řece Dero I'řea tu nás

přeplavili Trvalo vsak dlouho
neb na pramici nevešlo se víc než
li dva lidé a nejvýše dva kone A

když jsme se tak šratné přeplavili
na druhý břeh stáli june jul na

p6dě království portugalského
Z počátku ae nám milo cestovalo

za nedlouho však nastaly takové
svízele Že nebyly menší oněch je2

vytrpěli jsme v zemí kastiiské

IiyJo se nám bráti divokými bó-

rami strmými stezkami tak ie
jmie Kotva dostali koně nahoru
sami pěšky se namáhajíce a jsouce
začaslé v nebezpečenství nad hlu-

bokými propastmi v nichž dole di-

voké bystřiny horské šuměly a se

pěnily
Ty byly po jedné straně po dru

hé pak strměly srázué stěny skalní

zanikající v ohromné výšce v obla-

cích

Byla tu také zvláštní podívaná
na divné stromy neznámé a nevída-

né t nich! jeden měl pěkné listí

zvláště po dešti libě vonící

Mnohé nesnáze i nebezpečenství
byly také pro četné hady jedovaté
štíry a divné ještěrky kterouž ha-

věti všecko se v těch končinách

jen hemžil? Ještě dobře že jsme
měli od domácích lidí takový
dryak tím kdvž jsme ráno jíž ha-

dí tub způsobil natřeli míoulo

rách a zán :t etiev oditraní rychle a úplni
Settrúv Uk proli ctwleřů d projmu

za 50 a 21c OdatraBuJe bolesti při m5
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tietrrůe Zicotnl JíaMm fa 7Se
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Ncclia€ k Jídla 52ffilJÍSřk"S
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Herirova MaC proti tvralu a vyralentndm
za 50c

bolavé Blzfcí řervoní a
ílpai OCI zanícené oři zhojí brzy
Seterma tlatd mott na oH ta £6e

YypadáTání Tlasů g
vyrnžcnlny zamezí tam kde pomoc Jest
inoná fkvurúo tlUMtUmfí ta $100
Kdo chco mítl vlsy hebké a Jemná

tomu bo od portu' uje krásné vonící
tkterota pomáda na vUuy ta 25c

Bolesti ZUbů sTraníUř
kg proti buleni tuha ta 21c Kdo chra
mítl zuby Huti a bílé a pevné dťísnfi I li-

bou vňníz rifit ať si koupí Bmerůtpráitk
na tutiff ta 25c

t!ÍAnlnii kří?e bolesti t JednomňirZCninU míst kted & revmaUs-n- i
us i Zftpal svslĎ bolesti v prsou a ▼ zá-

dech odstraní timerota Uoiivd náplast (i
flattr ta 25c

Rozpraskané
vyrážku po holení hojí Severina růhná
ma( ta 25c

rychle a ]!stž oostraní Ss--

liUrl OKa tcrúv ničitel kuHch ok ta
25 centu

Majetníky dobytka ?$%r!l%
rt Jlwtfl hojiol llnlmínt caSun tnamnnlt4 U

maxAui pro koní Hv-r- i tetlif prtUlc ttalU
io aHflverovu KurtMiIdTor uuuť pro dolij-te-

na K-n-
y a boláky m Gou

Ikf lyto Jhoii na pnvtH vo voeb oboho-doo- h

s ú ky KiJe takovub obchodí ixti) tam
pontám J přimo po exfrMU Kilo poíle MM
niA si vybnttl hka ta foa KipromiS nlkd
nBVjrpl4oímOtK!bodnilc6in dám nliiln fhoiy

vlimtonnck kutimilát roUTin l-- t

knl1f rk jlnrtua ťenln na oJdnávkf
aiuwl hftwuJttiy nupNwl Ma kaidém obaiu a
n kaiaťWivl JVt jméno

W F SEVERA

CEDAR RAPID3 IA

KídJ Severory 'éky

víru křesťanskou Ti za to nesmě-

li do ciziny býti prodáni zůstali

vždycky v těmi a měli se lépe
Sedm dnu jsme v tom městě po-

byli a jinak se dobře měli

Osmého dne iii jsme ae králem

rozloučit a ta on řekl panu Lvovi
Že ví o něm jakého je vznešeného
rodu a pročež že by ho rád uctil

aby ii tedy řekl čeho by si na pa
mátku přál
A tu pan Lev nemoha ovšem ta

kového nabídnutí tamítoouti vyžá
dal si dva otroky

) Hrozinek


