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1'miof ný" odtrohoval rovna j d

nu půlnoci a mčslnk smál na

h WV jako poťoiií blý když

jiait Joham vfaal i "miSla'

fesptklive e mlýna v potu tváří
ku zámku Horko sice už n by
o ! Johanes iitfl jifne přntíi
vislu roei jatou h beranili v rit

ff a byl filý ulrmÍMU že jva
na nohou držel Ani ta hfi

ní mu nesloužila Kodrcala s

ostuda a pb ila se mu pořád mei
nnliy a hnd as Si rmovala v po
Vflff řftvna když hi ttejlíj
P'm plít
Konečně byl u zámět kýe h vrat

é t t a t a

jel pan Se JetF Jeli
- '

Marni dmnn?" - - mumbil pan Jo
hanes: "já vím že se na tuho -

oihlastu vrátněho nbitluču!"
usi-da- l s resiijnací na atník Tu
teprv sjíooroval jak je vlastně
iimidán "Panská služba" vdy
tlial "pěkná ale těžká těžká" -

rojímal kloně hlavu- - "len pratb
a ty broky to má váhu v ta
kovem parnu --— j n co je pravda
v ťm ly nula hyt rovnost ji
bych mt mít valacha jako mi

lo4pán — - vala — va — "a převáli
se do kyprého drnu jak Široký tak

dlouhý a chrápal do vonné trávy
jako když hrnce vozí

Jakživo se mu to ještě tak krás
ně nespalo! 'a to ale Kohatický
milost p'm mM Špatou noc Oka
do desíti hodin na Johanesa ěe
kal a klel do jedenácti — kde nic
tu nic "Aby se mu takhle napo
sled bylo něco stalo?" radil se se

správcem "Naposled ho někde
ti rebelanti chytili a st Ion L 1 i"

mínil správce i vyslal po něm lidi
Ale tito se k půlnoci vraceli ah
zase bez Johanesa V Žádné ho
spodfi a v žádném příkopě ho ne

bylo Rozzloben rozčilen a ne

pokojný ulehal pan baron na Iňž
ko ale měl trhané spaní a když
z dab ka z modrých hor slunce

vycházelo byl skoro první na no
hou a musil si vlastnoručně otev
řít okno aby se mrzutostí nezalk
nul

'Kde jenom ten nešťastný ose
uvíz?" brouká na lačný život

oblékaje si župan a vykládaje se z

okna aby pookřál v ranním ván
ku "Jaký bychom to měli dnes
pěkný čas rosa padla" — ale ne
domluvil nýbrž trhl sebou vyhnul
se "na celé kolo" z okna a vytře
štil oči dolů na trávník

hjhle tu pod samým oknem
eží na břiše jakoby hříbata pásl —

míly ztracený Johanes! —
i 1 f II it 4 4

inmmiiauuonr zakleje pan
mron ale Johanes nic
"Snad není naposled mrtev?
A skokem jen co trepky stačí

spěchá milostpán dolů odstrčí

skojrnělého vrátného a stojí u Jo- -

íanesa

Zatřepal jím jakoby z něho du
ši chtěj vytřást a zahoukl jakoby
10 budil v den soudný Johanes
se počne zvedat po všech čtyřech
potácí se a koktá že z honu není
nic poněvadž zejtra prší Teprv
když rozlícený milostpán znovu

jím třepe a cosi o opici kleje
vzpamatuje se nešťastný Johanes
tak dalece Že prosí na stokrát za

odpuštění Uránii prý milostpána
v jeho právu až se celý tiondal

''Munice ale neseš?"

"To nesu milostpane až dost"
"Tedy honem jdi dělat patrony

trtibcnte!"
' Chval každý duch hospodina!"

ibiije si v duchu Johanes že to
eŠte tak dobře dopadlo a šourá
se ve svou komůrku aby honem
nadělal trochu patron
Ale jak otevře brašnu zavrávo

rá leknutím: v opici byl si strčili?
mezi prach a broky nevykh panou
ýmku: "Tohles mohl — letět
Abrahamu!" peskuje se a vlepí

si pohlavek jen to luplo
Na to s třesoucíma se rukama

vytahuje kornout s prachem roz
tálí a — zavrávorá do druhé Ne--

oť místo prachu střelného má
tu samý prach mlejnký — a na

li j i M t tfth f jpalfl "liď jfne
i plul pářM inbfili mi víif hni f ov

nii pán rwpát jf jedno Kdu se

povyšoval bude poil dním % kl
I 1 pnl ilniiii smí vyjít im i'u
Tak (o slojí psáno v fi konliliM
a bU"
Ubobmu oianii U hlavu

kfb m t iMi boImpridnjMi titt
dekaoval kam by lo vedlokdy by

pFtMal4 bjl na ! siijrnaf
ktlvliy mt se lak mfi slafi na

rovin vniti plnu a zavolal
na nřj: "Milostpane vypunijou
sni boty a přinesou mi můj brn
kale a kos IUovnv - všah nic

naplal li Iditotini mbyli k pf'
vnln-M- Ji H se SfihUí Ř j n

tnu smáli í fly rokoliouirn vy

bifl t pól hiHbny f limpody
klusal svou (estrm d íle i )

inl I do města jen s- - nbo
slévalo (I Žida nakoupil řinmit í

b)la toho plná mysliven ká braíoa
"lnu to bude ftáká bnin liniin
liboval si a už si th'!a! plán na tu

nlon zítřejší patálii On mí

loMpán íolt spřávic tbroění
písař hajný Kaíář pokladny
tomu jetě bonti inu to bude náká
armáda!

A lak se zabral do lé výpravy
h 4 4 t 'Jitlv ani neviiiciii na jídlo a na
obff rtve ní v lom parnu až když
už zase byl hodný kus od města
Teď tt prv bacil se do ěela jakou
Že to hloupost vyvedl Má se

snad zase stavit pro zlost' v té

hospodě na cestě? Ne to neii
lělá! Ale — do mlýna zapadne
ano toť stastný nápad — tam

bývá o pivo hej a pokaždé i něco
na zub —

Nemýlil se Od té konstituce

byla šalanda Rohatického mlýna
učiněná hospůdka kde se pilo
hrálo zpívalo a rokovalo o politi
ce ou rana do večera bekernik
dělal hospodského Měl pivo z

Mýta a "Národní Noviny" z Pra
hy Stárek předčítal a ostatní
pili A když se zpravila politika
oanoval — velus Velus! Joba
nesův had z rájekterému neodolá

ani o pňl noci A nešťastná ho
dino! právě byli v něrn

Ah fiahahó! zahlaholilo to

tabákovými mračny jako bouře

pan Johanes" — a už seděl za
stolem uŽ měl korbílek před sebou
uŽ mu Šel sekerník shánět nějaký
kousek krkovičky
Ctnost věrného sluhy ještě byla

suna "Ne ne dnes hrát nebu
du" bránil se a nechtěl hrubě ani
hůl odložit jak byl "na skoku
Však za pňl hodiny už držel hfil
evou rukou neboť pravou měl
co držet karty Po hodině už
ežela hůl pod stolem beranice
na lavici a pan Johanes jen zářil
Neboť karta mu padala a stárek
Váňa mu přizvukoval do noty že
e slušná věc aby si mohl také
milostpán vystřelit pročež zejtra
nikdo z chasy se neukáže s flintou
v polích "To je přece vidět svě
ta a mravů znalého člověka" —
iboval si pan Johanes při tom ale
stále koukal po hodinách jak ten
čas "fičí" a nořád bvl na "sko- -
ku" Musí prý ještě milostpánu
nadělat patron namazat lovecké

boty a kdesi cosi

Ale nedělejte si daremných
myší!" — přijde najednou stárek:
zítra nebude z honu nic Zítra

prší celý den" '

Johanes se zarazil "Jak to
víte?"

Moje "kuří" mi to povídají
Můžete vzít na to hostii: zítra se

eje od božího rána"
"Kdybych to věděl" myslí si

ohanes v rozpacích a kouká brzy
pánu bohu do oken brzy zas do
karet Skutečně na nebi se sbírají
mráčky sluníčko zapadá moc žlu-

tě — i půjde si poslechnout jak
žáby kuňkají
Johanes vyšel naschvál na

nraz žáby kuňkaly opravdu ja
ko bez rozumu to bylo jisté
to se změní čas NuŽ a vzhledem
tomu vrátil se znova došalandy

zasedl ještě na chvilku za stůl
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Poněvadž jest to přirozená krajina
luíintá VSechny druhy travin di

vokých I občejných rostou tam v

hojnosti
Jest tu přístřeSÍ pro dobytek dříví

ku sUvlií dobrá čistá voda a nestává

nebezpečí ztráty úrody nánledkem su-

cha

Trhy Jrou na blízku jelikož jest
pouze 69 roli do St Taul a Minneapo
lis a 63 ruíle do Dulutli a Superior
lleroun jest Již nyní předuí českou

osadou v krajině a během času staue
se rolékařením jednou t nejbobatSírb
Připojte se k osadé této nyní do-

kud St Paul & Dulutli železniční spo
lečnost prodává pozemky lacino na
sečkanou pět až deset roků

W O mapy a podrobnosti piíte na:

JOSEPII CIIALUI-SK- Ý

Looil Corrwpondent
BEROUN MINN

neb na:

IIOPEWELL CLABKE
Laod CommlMioDer

ST PAUL MINN
RH Dm31)

— Předplácejte svým přátelům
íITospodáfe" do Cech ponz 1150
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(ví h i řSI hfiíil li
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in pf 7 klíHo im tUUt h

pak li vky napil pdříiln' vy
p4l a f inů ni- pfoliinlil ii v 1'ilra

jako vvttroiihAitý alabnfifí"

"Ij-I- í jmIi ní latu chultk na

v'('iM'vti lakt na na'i Palandu

vp'tfrnnř" nmál nltfk
"iiiiiř apoft fíkíval h- - prý mi lu

taUafi(i x roku oMiiaiMvIuJtfho

ani pofttnrli j Mč n 0(ljiislí "

"llahalia! ii jakwl prolni
prach a pro ly litoky?" — za

( !h huU s' hlaitč t i Salanila

a lirml ij!a svorná že ul proio
musí Johatiyskov i tily mlýn n

pollfi l

A co tnu to vlastnč Irnkrít vt

vttlla la (haa tu vázaná?

lnu vílím byl vin n ten "lláni
vy rok" a ta "konstituci " kt r1

vlastni m byla aso nic jintMio
n ž obrán ní svítá na ruby i

vzhůru nohama tak Že mohl kaž

cly krajánek c nudit s tiinton po

panskčm a odstře lovat ty nejvypa
senčjší uSáky na které si v zámku

zuby brousili

"To má být ten nový pořádek
světa' zioiul se tenua onanes

na potkání — "vy budete našemu

miloHtpánu střílet zvi-řin- a on

aby si ji od vás kupoval ne?"
Neboť Johanes miloval svého pá
na barona na Kohatickčm zámku
z celé duse a z celé žínč své a by
by se pro nčho pral s celou vesni
cí Starý pan baron ale zase
miloval zajíce z celého urozeného
srdce svého a byl by pro jednoho
"janka" dal s chutí dvacet pytlá
ckých Vašků odvést na vojnu
teď se musil dožít takových neslý- -

chanosti Teď se mři na to i

okna dívat jak mu bývalí poddá
ní práší z mizerných brokovnic do
té "jeho" panské zvíte jako by ji

pánbůh byl stvořil pro ty jejich
selské žaludky ba jak i ta chasa
ze mlýna celý boží tlen nic jiného
nedělá

"Ne ne! tomu musí být konec

dupnul si jednoho dne a zazvonil
na Johanesa "VÍŠ ty co: zej tra
honíme!"

Johanes zůstal jako sloup
"Na to se podívám kdo tu jeStč

panem! Máme-l- i pak v pořádku
zbraně a dost munice?" —

Ponžefi prosím milostpane
zajikal se Johanes "munice bude
na tu patálii málo!"

Tedy stantepede pro ni do
mčsta! Tu máš přt dvacetníků:
za čtyry munice prach a broky—
pátý si nech"
Ten "pátý" Johanesa vzpama

toval Políbil milostnánu ruku a— —a

jaký měl před chvilkou strach s

takovou kuráží vyrazil ze dveří
"Počkejte: mývám ukážem jsme- -

i tu ještě pány!" — mumlal si sa
molibě pod kníry a uŽ letěl

Ale bohdejž jen to sluníčko

nepražilo! Ještě štěstí Že je ce
stou hospoda a dvacetník v kap
se Naschvál se tam dnes staví
aby si je dobral ty rebulanty ktc- -

í budou zítra koukat
"Víte co nového?" ohlašuje s

vítěznou tváří nabité hospodě
jedva vkročil "zítra honíme my!"
Soudil bůh ví jak se leknou Ale

nastojte: ti rebulanti pranic se
nelekli naopak jen se smáli a to
že prý oni honit budou také!
"Na to se podíváme!" zlobí se

Johanes "To by byl pěkný světa

pořádek"
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