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Já Jsem právfi vydal zrMStní cenník

tfi které prodám ve velmi levných ce- -

nách za příčinou že leží rozptýleně
Přeletěli i dobrou farmu nyní máte

příležitost ji koupili a v i cení Parna- -

tujteté iemímo třebto kusft mám ko- -

lem 100000 akrů přknych nezdřlaných
pozcmkft Jichž poiožení bohatá pnda
cenné dřívC ídraré podnebí a dobré trhy
Jsou Jedny z nejlepžích farmářských

přírodní víbody ale dobrá příležitost
dostali nráci v mnoha zdeiHlchtOTSrnscn
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vstřio jakoby chtěla sabrániti dal
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cboti: "Pr&vě přijal jsem nového

nájemníka ta velmi vbodnýcb pod
micek Pronajal celé drahé po

nehodí v prftSelí"
Božena bledíc si práce avé pomi

tnhfito idřlení

"Netážti se ani po jméně nového

Dftjemnfka a přece jest to jeden a

tvých dávných arámýcb totii pan
Miroslav Sidor!"
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Utý U skutečné přistěhoval se

náiemnlk a tím byla slova pana

blédla na muže ivébo a pohled ten

'
"Neboj ee drahá na tebe nikdy

svou upokojil Tato důvěra jeho
v ní posiloila ji a vrátila zase samu

lobg j:j neskláněla malomocně

řed nebetpečfm ale v hrdém
i - f j ji -sebeveaomi sve povmaosu vui
hlavu a vvlasnila líc: stane se dl—

věry té bodnou!
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to co hledal jsem marně

na dalekém jihu evropském ve

i" -b- etyčných Apennin nalez

v nepatrné více ve vé vlastu

Zřel jsem ji Jen okamlik Pak

zmizela mi
Shledal jsem se a ní opět

Nalezl jsem ji jest mi nyní tak

blízká Jedna střecha kryje nás

oba! Jest to sestra Boleny Ze--

brin ia ve prj vfdavam posuvu
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Je nyní česká lékárna

tkoKar Uksroik

mi tam na skladě viechny byliny ko

á T

' I -

omylu tvrdě že by ou a nectnými

záměry dral se do domácnosti jeho

"Zde vizte pane obraz tento 1

Cestuje v Pojizeří uzřel jsem v po- -

horské vesnici originál tohoto obra-- 1

zu Zjev dívky té hluboce utkvěl

mi v dusí vždy jasuěii a janněji
obraz její tanul mi před zrakem a I

jedenkráte nemoha odolati více

přenesl juem tetto vzdušný obraz

na plátno Poznáváte snad le
originálem jeho jest slečna Věra

a s tímto originálem sešel jsem se

zde ve vašem domě Ano panedi víte
se a nedůvěřivě kroutíte hlavou

ale přítiahám vám na uměleckou

čest avou že teto co vyprévím
neaí báchorkou ale evatouv čistou

pravdou Dnes poprvé osmělil

jsem se složiti jí poklonu svou na

vilívil jsem byt váš nevěda že vy

pane jste nepřítomen Ovšem

shledal jsem v bytě vašem pouze
vaší choť— i odešel jsem bez pro
dlení"
Pan Žďárský a podivením hleděl

na něj i na obraz který skutečně

byl podobiznou V éry
"Skutečně-- tomu tak jak pra

víte pane" pravil po chvíli pan

Žďárský posud nedůvěřivě nuž

utinte nám 'nyní návštěvu svou

kdy Věra jest doma"
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