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Ve vsi bylo mrtté licho Iud
milka Jen tile lkala báilivl tulila
se kn afarlf sestřičce Ta nhohá

vipomné! nyní na bubínku v Ko-

líně Pojedou k ní Hnal Um

ftujdoti tatínka i maminku Porny-tlen- o

vykonáno Dívky spěchaly
domu vypráilnily své pokladni-

čky aby míly na cestu po želez

nici Holenka uschovala nfkohk

svíček obě itbalily se do látku a

spěchaly k Nymburku

Byla tma hroinátma Kam se

poděly třepotavé hvif ličky bledý
měsíček a snad I třpytné slunéčko?
Aťh proč tak tvrdé spaly le snad

hlai andělova— neslyíely ~ —

le den? Ho-

lenka
zaspaly — soudný —

slibovala le přišlé bude

ranně vstávali jako ptáčátko --- leč

není li jil pcdé?
Cestu do Nymburka oily briy

Ječ i tu viude mrtvo a posto i
města nebylo viděli ni světélka

vlaky nejezdily kočáry neraehoti-l- y

lidé nechodili Na nádralí ne-

bylo iii livé dule u pokladny ne-

stál pan pokladník u dveří nebylo
vrátného u zvonce nestál sluleb-ní-

Vlaky bvly na kolejích ale

nejezdily nikde nebylo topičft

strojvedoucích průvodčích neslu-

jících Jen dvě malé dívky stály
tu na předschodku

Nyní teprvé dokonale chápala
Holenka děsný svftj stav Duií jí
probleskla strašlivá myilénka: celé
Bohnice celý Nymburk celý Ko

lín celé Cechy celé Rakousko ce

lá K v ropa ba celá zeměkoule jest
liduprázdní jen ony dvě lijí v ce-

lém široširém světě samy samo- -

linky ony dvě jsou — poeledními
obyvateli země neboť — zaujaly
soudný den

A tu náhle pSda pod nohama
obou dívek se pohnula Holenka
cílila a viděla jak země řítí se

dolfi padá hluboko přehluboko
obrovskou rychlostí v nezměrný
vesmír
Dívka vykřikla zděšeně zavřela

oči a chytila Lidaiku kolem krku

III

Když opět oči otevřela viděla
že neobjímá sestřičku ale — ma-

minka Ležela opět ve své po-

stélce ve známé světnici doma
"Co je ti Boženko?" starostlivě

ptala se máť
Bolena chvíli nemohla se vzpa-matova- ti

"Ach maminko tedy
jsme a Liduskou nezaspaly —

soudný den?"
"Co to mluvíi?"
"A Boženka upokojená vyprá-

věla mamince svftj — sen hrozný
sice ale i podivný a poučný Sli-

bovala — a také v slově svém

stála! — že bude časně vstávati
zároveň a maminkou aby nikdy
nezmeikala
A maminka ten sen pověděla ta-

tínkovi tatínek vyprávěl jej panu
učiteli pan učitel mně a já —

vám rozmilí čtenářové a čtenářky
A vy jej povězte všem známým
svým malým — ospalcflm aby ni-

kdo z nich nezaspal — soudný den

Každá rodina ve Spojených Sli
tech ví Že Severov Baleám pioti
plícní neduhy jest nsjlepiím pro-
sti edkera proti kašli

rjlta )!a a rrcMs

stduhy ialudsřní a Jatsrní zastara-
lou zsepu nechuť k Jídlu závrati
ssdlohy malarti bolesti blary
iloutsnku oikllvosf od iaiudka

črTýtečeý pre leny

bImbJ (ntTtctk
Xa ikklxIA ypyfh lékámách

Ženské aemerl
kn tok vWhny nepravidelnMtl
tMtlfui obtíře pred porolem I p
porodu svlát4 psk ph anéa4
ilvota vyléil vtdy wfutuf

Vymydlen Iváře a dosud mokré

lesknoucí se vláiky poučily pana
učitele Jtká je příčin pordního

přlcfiodd obou Jákyft

Pivky zůstaly stati nt místi
nčekávaíc pokynutí páné tičite
lovo aby odebrali se mohly na své

mfstn

Ilriy potom byla chvíle oddechu

ťivčata střídavé bledla I červe
nala se a očekávala pokyn Ale

pmt! zvyku dne pse učitel vstal
od stolku a postavil se před obé

lívky
"ProČ Jste přiíly pozdi?" látal

se Jich

My — my — " isjíkaU se Ho-fen- a

"siepaly Jste Ví lím vám to na

ftčích na vlasech na ttáfíoh Jak
le tnéjí natě přísloví? — Hannl

ptáče dál doskáče Kdo pozdě
chodí sám sol4 ikodl Kdo chodí

po ptačím hlásku nfchátí pírka i
ocásku Panské spaní lebračí sní-Un- ř

Kdo v létě nerobí ten v

timě nedrobí Čas kaii vařili do

kud dříví hoří Co hodina to no-

vina Ztracený čas nevrátí se zas

Oipaleo bývá lenivec — Holenka
na viecky zapomnila Spala Spala
tak tvrdě le ani neslyšela tlouci
osm hodin A to není poprvé! Ho

ženka to již udělala častěji Ho

lenka spala Holenka zaspala —

Pamatuje li jak líčí se soudný
den? — Slunce se zatmí město ne

dá svělla svého hvězdy budou se

pohybovali Vyjdou andělé s trou'
bou a hlasem velikým aby shro
máždili všecky lidi ode čtyř větru

Viichni lidé se probudí ale Holen
ka a Ludmilka budou spáti — za

spí soudný den"
Pan učifd domluvil SpoluJáoi

se usmívali Holenka plakala Slil
čka za slzičkou tekla z modřích

jejích očiček Sla si sednout do
lavice a byla smutná Poněkud ji
těšilo když jí pan učitel po vyučo
vání vida její upřímnou lítost pro
minul aby nemesila z&staii po
škole Ale a blavy jí neila slova

páně učitelova že zaspí soudný
den

Po celý večer na to myslila a

nedalo jí to pokoje ani když ležela
ve své postélce

II

Náhle otevřela oči

Byla tma veliká tma -

''Maminko!" zavolala Ale nikdo

jí neodpovídal Vstala rychle a po

stélky a běžela do kuchyně Ma-

minky tu nebylo ačkoli přijela a

tatínkem vvera na večer z Kolína

Nebyla ani v pokoji ani na dvoře
ani v zahradě Tatínek byl také

pryč Služka též Jedině tud
milka spala dosud v postélce Bo

ženka ji probudila Přistrojily ae

rychle Ludmilka se bála Roz

svítily lucernu a rozběhly se na

proti L vavákovfim kde měly pří
ttlkyni svou Vlaatičku Viecky
dvéře byly otevřeny ale nikde ne

bylo ani živé duie Obě dívky
proběhly jeitě několik slavení ve

vsi ale vžude byla prázdnota nikde
ani ilovlčka ani jediného živého
tvora nespatřily

Ve hrozné úzkostí vzpomněla si

Boženka na pana učitele Ach u

něho dojde útěchy od něho dosta
ne se jí vysvětlení Doběhla do-

mů rozžala ve svítilně novou svíč-

ku a bělela se sestrou do ikoly
Domovní dvéře byly otevřeny dvé-

ře u prázdné třídy rovněž Božedka
nesmile zaklepala na dvéře n bytu
páně učitelova Když se po něko-

likerém zaťukání nikdo neozýval
osmělila se a vstoupila do vnitř

Na stole dosud hořela svítilna před
ní rozevřena byla kniha jako by i
ní někdo nedávno četl Ale čte-

náře pana učitele to nebylo Ne-

byla ta ani paní učiulová ani dě-

tičky ani slalka — viude děsná

strainá prázdnota!

Hlasitě zaplakala ubohá dívka

Hlavou kmitla jí hrozná myilénka:

"Zaspaly aoudný den" Tedy

vi rtu

KaMoti chvíli ní4
ftf Jinfrh svítu Mřen

fnírný lilem pros (t4
íkďlf Je II rot pnntán

Mil) je Ml v letní h
'''ilť líM Itvjne
pMjemnA ochl lí riAt
itrno f t nim ytttn

ť hla lnf vítr f zimní dea
lle MÍ4 ř#I# f tl
k!' je teple jMoln
nic i l něho nedIA

IlMa ík k ljl vtrhne
krJem diví buracf
itrnetá jTírh silnice
silné etřomj vyvrací

Zaspaly soudný den
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Velik4 nAvee v líobricích Jen

jen in bemlila dřtmi které ka

belkami od palí na lidech nebo
v ruce spřcbaly do ikoly Hýly
tři čtvrti na osm a tudll cs svr

chovaný aby doíly v pořádku
Ponenihlu nivea ee vypraidfto

vala Ji! jen tu a tam kmitl se

nijaký opozdilý laček který vie
cek uřícen jako na koni peliSil do

Školy 1'otléze nebylo viděti ni

koho
Jenom dvž místa kdenwděly Ho

lenka a Lidunka Čapkovy byla do

sud prizdna
"Kde jíou u myslil

si v duchu pan učitel "Sna ne

jnou chudinky nemociy? Uchovej
aby upoutány byly na lůžko!"
Ah ano Holenka a Lidu&da byly

jesle v osm hodin v poetélce ale

tvářičky jejich se rděly ústa lehce

oddychovala nevždély nic o tom

že spolužáci jsou již ve Škole Ne-

byly vSak nijak nemocny naopak
zdrávy velmi zdrávy Ale bylo
to takhle: tatínek a maminka je
jich časně z rána odejeli do místa
Kolína k babičce a péci o obfi dce

ruřky svřřili služce Ta v návalu
uklízení a vaření snídané zapomně-
la se podívati na hodiny Náhle

připomněla si přísný rozkaz paní
Čapkové: "Nezapomeňte v sedm
hodin vzbuditi džvěata aby přiila
v čas do školy"

A nyní bylo již dávno osm hodin

pryč
Polekaná složka rychle vzbudila

obě dívky umyla a učesala je Ne
řekla jim ničeho o hodinách aby

je nepoplašila Když vypily kávu
řekla jim: "A nyní si popilte
abyste nepřišly pozdě a nemusely
zostati po škole"

Dívenky jako vlaifovičky vylétly
ze dveří a tvědavě rozhlížely se

po návsi Jindy tu viděly plno
spolužáku a spolužaček ale dnes

byla náves jako by ji vymetl
"Hleď Boženko ještě nikdo ne

jde do ikoly" pravila k sestřičce
mladší Ludmilka "Máme času

dosti Což abychom se rozběhly k

rybníčka a trochu se poklouzaly?"
Ale Hoženka měla jakési neblahé

tulení že není vie v pořádku Na
návsi ani my i ve ikole ticho kdež-

to jindy to tam bzučelo jako ve

včelníku Otevřela dvéře u školní

budovy a tise kráčela po chodbě
Ve ikole ticho Pan učitel ji! jest
ve ikole!

O běda!

Červené tvářičky Božence po-

bledly Jaká hanba se jí etane!
Pan uěitel každého žčka který
přijde pozdě do ikoly a nemá do-

statečnou omluvo nechá po ikole
tak dlouho oč přišel později do

ikoly tedy přilel později o

čtvrt hodicy zastane po ikole
čtvrt hodiny
Tiie Jako duch otevřela Bolena

dvéře a vstoupila se sestrou do iko-

ly Pan učitel od svého stolku za-

mračené pohlédl na oba opozdilce
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cnvti

t letní cboleru1 koliku žulu

rrUjeni dfuí křeče bolenUTitřo
vích aián't ítíev odstraní rychlo a típlni

Sexruv Uk proti cholůřt d průjmu
xa 50a2-- c Odstraňuje bolesti při miS

aicDira toku
íaataralou řácpu a bolestí
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ilUUUUt n JlUlu sezážlvnoit
dabosf 1 vrbnntí odstrnBula
titvrroei laluMnt hořká ta $100 á SOe

Znamenitý sil ! tel r stáří a do nemoci
rftzné kožní vyrážky 1 lilejeHTraO hojí rychlá
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za 60c
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VypadáTání Tlasft g
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nožni Beterůo liUul z tnul ta $100

ao ence mm vlasy hebké a Jemaé
vaiu i uuuruuujo KrusiiQ vonici
Bntrota ponuída na tUinv ta Sa

Bolesti zubů
kfpfti bolení tubi ta 25c Kdo chce
KÍtl zubr limi a bílé a povná dtsné I li-k-

vůní z dst af si koupí Settrit priitkn tub) ta 25c

Strženinu tS&WuVfSS
mul i zrfpal avslb bolesti v prsou a v zá-

dech odstraní tietúrota Jlojiťl nAplatt e%

flattr ta 31c

Rozpraskané KVrAA
vyráiku po bolení bojí Seterova r&imá
mott ta 25c
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