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Cechové !

Jedete-l- i do dlaré vli4ir3ČtH sobé

zapamatovat! že cestující a jich
kufry unol po přislaní parolodě do

pravují se jm železnici bezplatní'
až do mčsta IJremen Chceteli sobo

nspořiti zbytečných vydání nesvč-řujte- po

jiřistánl lodé nikomu lickety
a kufrv ntbrž posečkejte s tím až

dojedete do města lírcmen a pak
teprve odevzdejte své tickety a kufry
jediué české íirmé
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to iMonAŽe být!"
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NcHopíí přílcitosl pro podnikavé ol- -
chodníky ku znlořcní oln liodfi na Munici
Market Lakc kde se priive nyní zakliídú
IIICHtO

Cesia tam i zpťt za snfřenoti cenu : V

Omahy aneb kterékoli ví k slanicn 1'nioii
Piu ilic ďiíliy u pi' t :trH5 těm kteří
pozemek koupi bude obnos ten t racen

Výlet odbiti se dne 26 Mína

i vlakem který vyJWdt Omaliy o 'i lnul

oilpoledrit

Prnvodccm těchto výletu jest pan

Jos Egermayer
oprávněny jednutel

SeaKe Rircr Lanď and Irriiatioi Co

Market Lake Id a ho

Víecky dolazy listní nneb píwinně
ocliotné zodpoví a mapy a popluv ihi

skytne Jo Kiferniarcr Market lake
ldaho

Vvitlanci rolníku % Ncbraik v rodíte i

J 1'iíin k i li ifli 1 KTČa z líuuhviilr a

li V Honoře prohledli pozemky a vrcle
Je svým rodilknui odporuuj( sami pak
pozemky tam zakoupili Uil Ttl
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Oskrv Ho Oumlis llialiiarirr )

í rohu n N ulic v SV Omnzt

Krajané kteří ta jakoukoliv tá
ležitostí So Omihu navštíví necht

neopomenou hostinko tento navití
viti a řízným mokem % chutným
tákoakem se posilniti 61 r

kt f přslsfril poslali vslk

tkff liHÍ — t s jdít vi I!"

Mlky tftslthf

Kdyl vrátil se do pknj byla

Márlnkl jil novott Í4ří(í Křrtíst

náns

"Mám ( po ftefilc mate Aj

k4 ty" přivili řhrabftjb se v

skřísii "rna byla velká silná Im
snad vám bi Iffi dost"

A vytáhl i 4tlku stř ťtfit
i Mávné laty a po lévala wn j t
ásmMism

Jtt to mstiey svtfslní

OfUkl se a Vypí ll inarns

altji ftevýslovň k Sřnl-fii- i podí
vná byla na h jk divná v ne

IV ykllfo ífbftk lenskm stál í pře
#!s-o- a( a jak naivné-lhostjn- é s k

tome ke vímí tvářil
A lef tu vsimít -l A ten íáik

přes hlavu a )dte j veVřrtik lo

vás npiná'" vyrýval Márinka

idtr
"Kain?" ptal s
♦"Kam? Mftj bole kam ťhi-ete- !

(Vil já Vím kaiň )H doboply
j lit místa jdíts k t ertu tM
Id máte jeíti také nijaké pentte 114

cestu!
A popadnuv íi tolKilku svou vytá

hla níkrdik llatýrh a dával mu

Nerbcl" pravil

"Nechcete? proč?"

"Poněvadž nepřijdu"

'Nepojdete Co U tft

stati véčnl?"
--Nikoli"
"A kdy pftjdete ke vsem ďáblAmr

tlobíla se

"Ke viem ďáblAtn nikdy"
Poslouchejte" pravila Jil urput

né "nepujdete-l- i brio sám budete

vyhoten!''

"Vyhoten" odtušil klidnč apokr- -

čil ramenoma

Musida se flegmatické chladnosti

jeho tasmáli i ve velkém hnčvu

svém

"A teď jdčte táhnčte do předsínř
a mné nechoďte na oči !" oroučela

pak

Sl ani slova neodmlouvaje
Zavřela ta ním dvéře a přemýšle

jío o postavení v jakém nyní se na- -

létala rnálom že opét nedala se do

pláče

"Jak velice mčla's pravdu Kri

sto" pravila si s povzdechem "kdy's

pravila že lehkomyslnost má bude

mne nčkdy mrzet Jak jen so ho

tbavlra!"
A jakkoliv veselou jindy mysl

svou na pomoo si volala přeo po ce

lou noo téměř ani oka nezahmouřila

starostí hostem u ni tak neobyčej
ným

Kde sám čert nechce zakročiti

tam jak tnámo starou babu nastrčí
V historii fratera Serafína na které
hož a příčin pochopitelných zly duch

pekelný přeoe néjak sám si netroufal

zastupovala bo stará kolotubá ná-

jemnice Voříšková a přivedla úlohu
svou k úplné platnosti
Časné s rána áourala se po scho

dech druhého patra nesouo te dvora

putnu vody Nahoře u schodu tcela
blttko dvéří Márinčiných udýchaná
tastavila josUvila se s téžkou put
nou do výklenku v némž břemenem

svým o nftký podstavec se opřela a

hlasité funío stála a koukala před
sebe Néjaký Iramot najednou vy

trhl Ji ne t myíleninv brž k mvílení
% pavlače volným krokem ubírala

ae na chodbu velká divné oblečená
ženská postava Vlnéný látek celou

hlavu jí tahaloval tak že jen malý
kouaek obličeje bylo v id cti silné

přitloustlé této kryly černé a na ko

tik v panujícím posud ranním leru

bylo vidítí hedbávné laty staro
módního střihu a na nohou ae spod

4tl 4 4 N ei4i
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"Tríste řmM snímal (fitř'
bruM HoMÍffl a flřl m obtiJeJsin

kf li

(' pravíte tři jt' tji M Svo

lali ''V tíl j MI MW1
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Marina MinMíi'1 J"t
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ty přakálky ty r!ikro pepře
nou piv A okamžik kdv dívka

nbo loni připalne na inyilnku
možného spojení i fníM v neml

ji talíhilo Je Jedním nepHsiějsieb
okamltk& takových Márince ne

tdáto m to býti pranic podivným ba

bylo Jí to úplné vsedni roožnm po

chopitelnou vfcf Že by mohl stát!

fenou tohoto fratera který nebyl

ni llel ta v její posteli tváří ke tdi

se obraceje
Aváak řraUT nood povit! al ke slo

vům jejím nerotumřl narážkám Je-

tím i mleei trovna talvriele

Márince opít bylo jaksi smutno

"Kdy pak tu byli t kláštera?" pta
la ae

"Před hodinou"
"A co chtéli vlastně?"

"Abych Sel ipátky''
aIro5 tedy jito nesel?" vyhrkla

ío nebe Jil již situace počínala JI

byti nepohodlnou a5 posud jeítř
veselou myslí avou moci hleděla ne

do ní vpraviti a tthledavati ji dobro

družnou žertovnou tnamenitoo

"Proo? Povídala jtef abych ne

chodil"

A pohlédl na ni tak upřímnč ja-

koby dchvalnž jeřtS chtřl jí dotvrdi--
ti ie přání její bylo mu rotkatem

"Ab arci avíak já tnynlela na

pomoc Btrýoo vaíeho Nu což ka

novník peníze nepošle?"

"Nepoňle"
"A jak budete živ? Jak ne odóje-l- ř

aa5 odkud?" n vřiíí a vftSI ui
nevrloHtí tázala ne Márinka

"Nevím" čím dál klidněji odpo
vídal

"Kdo ie o vás bude Ktarati?"

"Nevíra"
"U čerta!" ivolala ilontní a vy

Bkočiia "Nevíro nevím— pakli ne

▼y kdo pak to má vědčti?"

"Vy" opakoval % klidně iraky ke

tropu upíral
Naatal okamžik mlčení Teď

tomto okamžiku v mýtili mladé ba
a i i t

letnice raiem veiua rotníma pro
rořna ae vykonala Tento okamžik

byl hranicí meti dowavadní rocpuHti

loHÍ i příAtí opravdovostí meti do--
navadním hledáním dobrodružství

příStí Urotf jak i ného vyváznou
ti meti dosavadním "tnamenhým
žertováním řraterem Serafínem

příilím betnadéjným toužením ber

výsledným myilením jak fratera Se- -

raíína ae abaviti

A te Rtare nerotvážné rotpustild
veselosti myal její náhl v protivu

přeskakovala lUrinka div že neta

plakala kdy pomyslila ai jak svévolí
avou a netbednoalí vinoo rvojí má

teď na krku mladého čloW-k- nahé
ho bet groše bet bytu bel vyblfd

ll n sraílna klidni v --hiíU Jsll- -

fho# ntfMU Ir4ň4 ft Její

vrphfťtl hbntm htihi malá Asii

kUb!l m My

''Vy riemáía fca 'Imt
"Um rnAmf pokojní fltMil
1'ík fafcťt Mmliitíf Mj

M1I J" mní mil fi- -

w řftfs i# mssmin
mu #mNKfn d'vU tmMn
i1al na iřk'i!M

vrátil n hli'"í bt tdí
Hima lsř na! dlti Má- -

řííka lo plA"byl Jmw npi
tt!á Ha J"m vá k tift la

]( rnn natlttvil abjst vial IJt

ký přUj vk ti klUtřf avAJ

K l í k ftvlil(f to a tikhls

k'íir
'Pládsý m ftřfia IAIÍ" bfitet

"Kdybysts byl jB UfnliM k íemu

!if k byl bytu vt kfi npila
♦ lna a il pansmWihem!" ilo

biti Márinka

"A k fyl j( mna Ukalaí'' odlíl
Zml£fl KřUř míl pravdu

sim% M ia tmou I t tUimm is s

opil a usnul

MNi r lef? Mluvte přere
řotamní! Vtírulie ae nJak a ne

klejte starou babu! horlila "Jak

pak dtoubo chctte tu v t posteli S

stat iittr
--NefmM

'Hnad di soudního dneT

"Hnadr
"A nedám li vám aol jist ani pit"
♦Nedát"
"Nedáte a Jak potom to a vámi

konřl?"
MNék se to skončí!"

"Pro Krista pána!" vikřikla Má

ríoka rothorlenft a tadupala nohou

'človřče vy mné ivým ustavičným

klidným přisvědčovánlm přivedete v

toufalrtvi! Což pak neumíte odpo
rovat neumíte mluvit myslit? K

tbláznční!"

A tlostné přebíhala po předsíni
"Tak přeo nemůžete tu tftstat

nahý!"
Mohu!" odtušil

"Mohu! Mrtvice mne rani!

Vždyť přece aspoň kotili musíte

obléci!"

"Nemusím!"

"Ale já vás přeo nemohu takto

viděli já takto nemohu s vámi jed
nati!"
"M oželel"

"Človččei" spínala Márinka zlosti

ruco nud hlavou "já se stanu áílenou

vaitm 7Ččným odporováním!"
"Um" prohodil klidnč "prvé

přisvčdčováním teď odporováním
tak co chcete přisvčdčoval či odpo- -

rovatV

"Vy Jste bláten!"

"Uláien nebláten jak chcete"
Odbčhli do pokoje vytrhla Šuple

u akřlnd a ta okamžik již tu byla
tase

"Tady máte!' ivolala a hodila mu

na postel dva kusy prádla "Oblečte

to a? aspoA hledčt mohu na

vás!"

A tlostně tavrela ae na chvilku do

avého pokoje

Jste oblečen?" ptala se pak
"Jsem"

Tedy pojďte sem!"

Veál přiodíný ženskou kosili a

ženskou spodničkou nesmírné

komický byl pohled na velkého člo-

věka toho Jak Jednou třetinou třla
svého v krátké třsné prádlo byl ta--
halen

Márinka mimovolné meaela

usmát

"Teď máte aspoň koíili!" pravila
"Mám odvétil a hledil na neta

halené dlouhé nohy svoje které

tes pod krátké spodničky jako do ne

konečná vylétaly
"I Jot nemám ani střevíců pro

J vás" e ůsméobtm pravila bledlo na
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