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1 Kdykoliv chret objednat!
dobré lAHrovA píro
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Gettlemaxťs

3 tia kto 'ttárkln Btlvrsil fil aa 9 I

I mlsnými nivltlfofslsll divadla

éílals nemálo!) tsensm JJíwi byli
rolí ssísfil Vs!ikál'iřs pMlsska

vypakls srovná Jako by #

mJf trvala dál dálsat-olý- vsi-kf-

ditsIUm tm fosUbsla k 11 psr
(il svol skftnéils

Márinka byla nv ýslovná Irsstns

Olh'pk'iv!a do Istnlte smála

f !! dfctlky sv# I ty které (rnnwt
lávistl ptn křásu I ácb Její pni-n- 4

jfsltvými poMefy I inámksmy

jí stihaly káksliď?f4Ult sméls

i (? s!s toéils pU lřra#řn i
J#t# tle rnalot ruokoi svoji m h

sl Í#fn4 m'kki ksry ktr nt
ladní alk ptfito tím intsrssantnáji
na bílou If ji sptýraly I do jiskrnatýob
rdi jí pa lsfy

A psk njdrt'i stanils nml ti- -

knukaía přd s#b a mtmovnSnl ni
okamžik tamytlila

Ve tn frateř mi hej le s Msvy

nejls i mysli Jk svUJtfif to

rioík komický klasický! A p

tom jak ptkný to mul vlíná ík'- -

Is Je hn pro ktMtsrní samotu! Zítra

Um ! p4jdsm Masím bo vldít
musím m ra opt iasmátl Kdy

by tsk bylo molná provésti s ním

nejský lert!" končila opít s veselým
smíchem a Čtverslivým bopková
ním

'Márinka má jili nového milov

niks!" smály s družky její
"Zf je tak veselá?" namitata Jed

na hubená Ženština která pomalu

zapomínala ji! počítali kolikráte
viděla jaro skvéuti "To já kdy
mně néco podobného se stane má

lem že nepláČaP pravila "Prosím
vá ne! tak novému milovníkovi

děvče přivykne než do všech Jeho

slabostí se vpraví to je hrůza!
— Veselý smích Jí odpovidal

"Kde pak jsou mé vatony!' volala

v tom malá Keticka zrzavá pikantní
holčička a tloetně rozhlížela se po
všech stolech tdali snad některá i
družek pfivab i krásu nožek Jejích
tenkráte pro sebe neanektovala

"Nu a jak Márinko?" ptla se

jiná uštěpačně jak je a tím novým
milovníkem?"

Alt In tn ani mna nintntill'"
smála se Márinka

"A což tn starý pan baron?"
"Blázen nio než blázen!"

"A jakého tedy jste si numluvila

Márinko?"

"Mladého hezkého?"

"Bohatého tof se ví či ne?"
"Kavalíra anebo jen tak pána?"
"Anebo dokonce jen člověka něja

kého?" dokládala hubená a rovnala

ai rosou kadeřavou paruka na čer

ném chumáči svázanýoh vlasů svýck
na hlavě

Márinka jen rozpustilým smíchem

odpovídala
"Nio nic žádného!" volala pak

"Já jsem stále sama a nechci niko

ho "

"Pokud nepřijde ten pravý!"
"Ten pravý Ano má pravdu!

pomyslila si Márinka "Ale kde je

ten pravý?

A mimovolně zase mladý frater

Serafín přišel jí na mysl
"Ne nikoliv!" tvolala si y duchu

"Jaký to bláznovský nápad To

přeo nemaže být známosť a tako

vým člověkem je hloupá nemožná

Ale žert malý nevinný žert eh

ten bveb si s ním provedla! Ba

Veselá vrátila se i divadla doml

Ráno s myšlenkou na fratera 8e--
rafína se probudila Bylsť o něm

snila věci nejdivněji! jak pevné
nřeo ni osadil se v mysli jeli!
Časně dopoledne pospíšila k pří

telkyni Kristině

"Vystojí to děvče bolestí!' naří-

kala dobromyslná stará matka Kri--

I m mAnktmi (ffulmi vmFanlU 0 UJUVUU kv%ua M#awv

lena

"Poslyš Márinko!" pravila klidni

KrfsU&i "rofjiyiliU jiem m Vt r

"AJeblAitíbkí w is iUm 'U"

Miensia iarinss -- nsnvr rr
lltlnaká Krist" 0MI#) Mriot s

botsttl Juknou přř
tl-- konsiir

Tak tsir pMsvlIáofai starý (t

#ř Anitin lAt s ehatí flty
hnmt "Vy jt# vtml wotilfá

sl$nknH obrátit k IviMlfl Mi

řlr -- Un-iě sna l Isk4 lAj#rT'
"Kh proti A! lm4l Mářln--

lActpta ti kýrhats pak sl t li

rtk%]j m4l lomí lk tt-t'itif- #

I vi( hni ta ní v it
mátl mtiMlI

Jtňtm v IvtM Křřlno# sni Mka

m nthnnh
To ! ílovík ksfnneý:'' myslila

si Mirinks i ftmoMt s fthn oka

{uatítl
"Ne Kříi'r ptsla (řpfs p

rbvilc --Cbrir
Kilstina Jakoby posedl nbyla m

roaho)l jtA j lnou obM Ila po
mla-li- fatrvl Mimovolně mu-

sela ff ftSmátl Hřííln jskoby Jí

ta dávno Jíl nabylo mlíky a n#byt-- n

btd'I na moaclm po okná lvt
ď klidni pak m stolka strsnou

stojícího visi pláoakti a dhnv
tnouc b tl okna al hlasitá bmítc
do rycbUbo lta se data volným

kroktm s plácačkou vy vitýfs-no- a

ta ní m nblrsl dál a dále osáU

oíi sUta n moucha jen piraj tak

le kaldon chvíli ktopýul
Ah ahM smála Máríoka s ce-Ub- o

srdci) a slsy al do oii jí stou-

paly
'Híraílns!" přísně volal írattf

Augustin
Hersíín stsnul klidné se obrátil a

svolná vracel se ke Kristini

Posnovu cbtél jí pomoci Avšak

Kristina jil pevně byla odhodlána

odejiti Nechtěla se svěřili do rukou

takového blázna střeXiAnce ta
nio Jiného neměla fratera tak podiv-

ně si počínajícího
'Nechci!" pravila rothodně

"Dobře!" odvětil a obrátil se

MVy jste ilovik?" s obličejem cele

tarudlým slostně šeptal mu starý

Augustin Vy jme frateť" Vy

jste Cululum na ptáky!
"Na ptáky!" Serafín dobromyslně

přisvědčil
"Zítra snad přijdul" pokračovala

Kristina v naději Že tu zítra jiného
lékaře nalétne

"A budete tu?" Márinka rychle se

ptala fratera

"Budu!"

"To jsem ráda!" pravila a v ducha

ji! ae tčéila na to jak opot se naeme- -

Je

Ještě ve dveřích se obrá'ila Ne

mohla se vtdálitianižby ještě jednou

na podivného fratera se nepodívala

I on ta ní koukal avšak lhostejně
bete všeho výratn i významu

"alv přijdeme liste" volala se

smíchem

Přijďte!" prayil ta odcházející

ani okem nemrkl při tomto rozcho

du

Odešly Před klášterem se rozlou

čily

"Poslouchej!' pravila Márinka k

družce své "zítra semopét přijdeme!

Musíš si ten tub přeo jen dát vytrh
nout vždyť je to hlooposť Ab

jaký to divný klasický člověk ten

frater a jak jsem ae ma nasmála!

počala se tnovu smát "Ne Škoda

ho věcná pro klášter! Jaký to divný
člověk mně se bude o něm tdáti

mně nejde t hlavy!"
"Márinko!" přísně Kristina k ní se

obrátila

"Eb co! pak!1' tasmála se dívčina

a podavái družce ruko rychle smíta-

la postranní uličkou Usmívala se

cestou myslilsť na fratera bet ustá--
' ní Hlasitě tasmála se nápadu že

ÍT0U' ' ukooa řrtcÍMnl brTB'

P?'WÍU '"'ll?PM Frootty Se Její (

pH jníU pfvbootÍ
ivt mn jtirýml

kísribo nemohli jsm přljmontl M

al dn bu-- 1 II li to vdína Vlak

)4 isi4ttsn II to dlouho dlsiloleí

Vidíl já tlm Milosrdným ptm a- -

jsk aeíSvlfaJl — msl li Um bu l

lis len ptívfiý frstsr tomu ne

itlMm IVijfme phn n k dokto-

rovi I'knm9 ktsrho tsk ebtálíl
itlnf rnns!

Márinka přskvstisná tarasila t

sIMíím Nsle-lso- i takto mil by

plán Její sbavsn hý'1 ph lyř Neměla

by s s fratrém jll poinov ne

milí by m ů ním n sljský lrt yiv- -

siil? Nikoli Jeltl SS Bepr4f
"Áh J li! řorpsAitf m 6mf bm

sromlsvíla ka KriH "Jský jsi lo
blátínek vrtkavý! Oilnsjedfton mi-

losrdným brsiflm nlífřs)!el k ly

ihtt jelU tak f slírs j chválili Jich
d idor! A já isms dnes sljisl
jsem taká ! ten mladý snilrMr lný
vr isn c včera!

A lil nemohla dáfs Hrdsnt
ih htnl v Jskýl vysnkli při vif-- o

řoíftis na fraitrs jsa drže 11 ca um
sa ah il koukal a boaděli tak a

plácačko válnl krájel sa ndlstajlff
monebon nlal jí místili
Kristina ssd trpce m nsmáli

(l'okrío4nl)

18 Z8 IĚĚ ffstaíí

stela s álfleaiSM lítajislsa lt ssa
44a yl Dssriaf syeleiaMM aa

jsji Iskse l4lol strejs— vAUke- -

ffmi Usky

Ochotou Ieerlna Harveeter Co

(tilcasfo III tiuiolnfno nim přirostl
ctenáám nulito ohrarec meUlle t
ivětové výstavy o níi bylo jil tak
mnoho mluveno lrlnc srnlečnost
oWrfela njotUlll tuto v říjnu l13
spolu s krásným diplomem v němi

zuhrnuto bylo celkem 10 rozdílných
odměn

Jak se naši čtenáři budou pamato
vatl byly odměny tyto dány Deerlng

společnosti po výsledku zkonfiek v ikjII

s její vázacími zadmi a kukuřici skli

zejícími stroji během výstavy v r J8í)t

Zkoušky tyto vzbudily v onen čas

pravou sensaci poněvadž to byla prvá
úřadní zkouška s válečkami vyložený
mi lňikami ae strany vědecké Soud

cové byli právě Uk překvapeni jako

každý jiný uad pozoruhodnou ťisporou

na tahu IfiŽkami těmito spnaobenou
V polní zkoušce s konkurujícími
stroji před témli souJci ve Wayne
III byl nejnižší tah při pěti-stopov-

žacím stroji odhadnut na 152 Uber

kdežto Deerinjř Ideál pěti-stopo- vý

žací stroj za okolností Ještě obtížněj
ších dokázal průměrný tah na pouhých
851 fb

V téže zkoušce ve Wayne byl prů
měrný tah těch tak zvaných 'lehkých'
vazačft STA 1b kdežto Peerinjr Pony
Binder zabrav podobnou řadu mě

průměr pouze 285 Uher

Hnrrah pro CHpple Creek

Pimatulte že Chicaoro Rock

Islsnd & Pacifie dráha jest jedinou
linií vedoucí t východu přímo do

Colorado Hpnngs priroteni to nrany
An f!rinnle Creek okrsku

Colorado springs leží na úpall
Pike's Peak na východní straně a

PrinnU freeV t ěLitf iihotáDadního
avaba Pike's Peaka a blíží se jeho

Upadni Čiře
7 fVilnrrln Hnrinm naakvluif se

vám dvě cesty Jedna po Midland

dráze Ute pr&smykem přes Summit
do Crippte Creek a druhá po Denver

A Rio Grande dráze přes Poeblo a

Florence do Crippte Creek Vcsměte
Greol Jtock hland Routt jedouce
do zázračných těchto zlatých dolů

Mapy ctrkolAře a podmínky na po

žádání u ino nenasuan
Oenl Psssenger Aýt

48--l- r] Chicsgo Illinois

Před pilce JU tvým přátllům

KdipOái' 4o Ctok potili llHS

li epřen Iko

týrám bet výinimsi Mdl M krá

sno dlsefltf kt#r4 lil pM fef r 41

pýffi #) ákrslsm nesmlls k

ftJmi vthHJejfe

I'ř#t!l smátl

"Jaký to 'keý ml:M myslili

pak k lyf Smilni ahlslU rUhn
"Akoda ho Uly mil kunami:"
A pokrřda ftmenami ni krok

odstoupiv!! inova pala osmívatl

okreJent jil ťmr vyiývavi

ohnivýma olima svýma n frstsrs

V tom f4Uť:a4 moucha sdli
orliíí ft Sertímftv hlasití biučíe

sem tam vihíri d iI4 noae tom

proháněla
řUraffn tni nahnul tni ae

cukl tTfcf jho Jako kamene

nsbyboou iflstávala i Jenom koUta

Čsrvsnýeb řtft Isbýnká chvění bylo

posorovati
Márinka vidoae to dala do bia- -

eiUbo smíchu

"Na Uk tu nestůjte jako socha

tfsrnfínsí" pobízel starý Augustin

Trhejle trbtiur
Hnul tebou pomalu pokročil v

před pohlédl o Márínku řekl:

"Kdijiiob tub Vy?"

A chopiv Ji i raku tábt ji k sobě

"Ab co vám to napadá!'' dali se

Márinka do nového smíchu a v smí-

chu tom objevila mu dvě řady zubů

nejkraanéjéích
"Ani" tvolal přitlumení jakoby

poněkud bjl překvapen Stanul

Tial Ji levicí avou pevné ta okrou

bloo bradičku která stálým amícbem

Jen Jen cákala a pravici ta pikantní
ooafŠek Ji cbjtiv přese všechen

amícb i odpor její otevře! jí vábivé

plné rty a tableděl ae do bílých do-

konale krásných zoubků jejích
♦♦Pěkné!" pravil pak "pěkné!"

Pustil ji a odvrátil ee Těkavým
zrakem hledal kdo že ta pomoct je-

ho potřebuje Konečně Kristina

lahkdl každý jiný na jeho místě

bjl by ji viděl první avíik on jako

by aoad schválně nechtěl trefili na

místo ai kdy! ni bylo mu nezbytno

MVy?" ptal se krátce přistoupiv
ke Kristině

"Ano!" pravila trocha nevrle ne-

mile dotknula jsouc divným ijevem

a jeStě divnějším chováním se frate

rovým
"Bolí?" ptal se dále suše úsečně

bet Jediného laskavého povtbuzují-cíh- o

pohledu jakými! přec jinak lé

kařové obyčejně plýtvají
"Teď trochu přesul
--Přesul Neškodí! Ukažte! Ten?"

krátce po kouscích ml ovil frater

Serafín a prstem bolavého tuba její
ho se dotýkal

MVytrhnouti?" ptal se pak

Kristina ae umlčela VidyC se to

přece aamo sebou rosamělo že vytr-

hnout a přeo nyní najednou tase

kdyl bolesti ní necítila tdálo se jí
!e přece snad nebylo by potřeba sub

I ! ft _ l„II
Yyrrnnouu jcujt jcm
dívky tak nerady loučí se i s jediným

třeba tubem!
"Ab jen trbejtef svolala Alárin

ka a smějíc se strkala Serafín a a ta
hábit ho tahala "Jaký to pěkný

člověk!" mimovolně v myšlenkách

i opakovala ji! po třetí po čtvrté

"Nechci!" nsjednoa rosbodné Kri

ttna svolala a hledíc hned na frate--

StíViv4 fUit t Chlt4% a (Ui M
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NavStívite Omahu?

Ji1l ann nenromeftte Eaataffitl se u

prostřed 1'rahy u starého známého

J Ondráčka
lasa ji 13 ui

který má pro vis vždy nejlepM Omažský

igr importované kořalky i vlna vlebo
druhu Jakož i dobré doutníky

Um xmporttnané frituki
ftn jtaina wno arvnv mtěit

ZasUvte ae u mně a přesvědčte se

41 lr

Cechové !

Jedetell do staré vlastiračte sobě

zspamatovati že cestující a jich

kufry hned po přistáni parniooe a o- -

prsvuji se po xeiusuict uezpiainr?
až do mésta Břemen Chcete-l- i sobé

ospoHti tbytéčných vydání nesvě-

řujte po přistání lodě nikomu tickety
a kufry aýbri posečkejte s tim a!

dojedete do mósu Křemen a pak
tenrve odevzdejte své tickety a kufry

jediné české firmě:

Karos h Stotzuv
v nnEMEN

29 BAHNHOFSTRASSE 20
TaU m iTřail lofry baiM#a Sa SoaiaT Sa

pnwmt Kf mh tS a—

KUPTE SI

PltEPLAVNI LÍSTKY

do anebo z Cech
aa nejlevněji! ceny od

vrehaihe přeplavaihe jedaateie

rtiáraa oaf a4U ai S 11 a raae

MraM f4toTtt J J IIaTtlKSV
mg VanBwtntL
Ch!otTO IllSi

f !♦ Iksr á Klsklaa SasUats

% i

6

líhra a hned tase kolem se rozhlížejíc' by ai s tím člověkem mohla provésti

jako by jiného pomocníka si hledala 'nějaký žert

pravila k Serafínovi polouhlasitě Ja-- 1 unU ▼ ten večer tančila s ta-k- o

nesměle: "Snad že Vám dwi n„)nnn Uhkmtf i!nntí
it6 Uk dÍTDýJÍ '

yuMím'"
Uk!" odtušil frater Serafín'

odklidili Mí itranoo ObráUI m k

pkoa bUdšj Jivti obloho

i


