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proměna je pamětihodná jako vy

vinutí se pestrého motýla z líné

odporné a Škodné housenky —

Irozil zkázou celého bílkovského

sadu a naposled se stane horlivým

jeho pěstovatelem Pomysli si !

Já mu dal předevčírem opis úlo- -

liy studenta Květa a on přišel vče
ra o polednách že už jí umí A

uměl Ani slůvko nevynechal z

celých dvanácti listů Jaká pa-

měť 1 jaká touha po čtení a hor- -

ivost v učení Přečetl tři z mých

kněh za týden při pilné polní

práci"
Břenek: "Mne se již také o- -

tazoval mnoho-l- i mám kněh a

akých a nenechal-l- i bych mu je

pročisti Já arci mu svou domácí

knihovnu nabídnul"

Prokop: "Není-l-i Frantík pra

vým obrazem českého sedláka?

Znamenité vlohy pohřbené pod
nedostatkem vychování Touha

po vzdělání a uvědomění pohří
žená v staletém spánku pod hu-

stou přikrývkou žalostných pověr
a předsudků Výsledek toho —

ubožák krátkozrakostí stížený
beze směru mlhami se potácející
budící politování i nevážnost svě

ta — Člověk v poznání své zane-

dbanosti sám se sebou a sc světem

nespokojený Kdož mu na po-

moc vyšle anděla aby mu oči ote

vřel a z temnosti k světlu a uvě-

domění ho dovedl?"

Břenek: "Otcové !"

Prokop: "Daleká cesta marné

volání ! Tvůj otec byl jedním z

tisíců Měl povahu a ráznost

Byl ve světě a přisvojil si tam co

mu prospívalo Z výminek nelze

dělat pravidla Jak jen mají o- -

tcové neuvědomělí vzdělat syny?
Stvoří je k svému obrazu Otco

vé potřebují pomoci více nežli je

jich děti Řekni "synové" a tre- -

:íš"

Břenek: "Synové mají povznést
otce ?"

Prokop: "Synové vzdělaní !

Tisíce otců v trpkém poznání své

zanedbanosti hledí své syny vy- -

chovati k lepšímu osudu a posílají
e do měst na učení a vzdělání

Tam z té strany by měl být pod
niknut soustavný pokus k povzne-šen- í

venkova Intelligence měst

rodící se z krve a mozolů venko

va měla by se vzchopiti k činu

Ale skutek — utek a nevděk svě

tem vládne Já sám budu za ně

kolik týdnů měšťákem a přes nej- -

vlastenečtěiší zásady zůstavím

Bílkov sobě samu Protož mám

li něco vykonati musím to vyko-na- ti

než odeidu Dušek se zdá

míti celý sklad dřímajících schop
ností já se pokusím o jich probu
zení a učiním ho svým zástup
cem"
Břenek: "Povíš mu?"

Prokop: "Tím bych na jeho

první zápal vychrstnul vědro ledo

vé vody Musíme ho nechati se

ustáliti On snad záhy sám za

čne oochvbovati a bude se mne

neb tebe otazovat po vysvětlenu
lá bvch si přál aby se zamiloval

Láska ho učiní lhostejným naproti
vnějším nárazům Mám velikou

důvěru v jeho nové okuláry a ne

dotknuté posud srdce Na štěst

ho krátkozrakost a Boženčma

chladnost zachránily před marnou

láskou a zoufalstvím Nyní pro
hlednul a první vřelý pohled pů
vabného děvčete ho podmaní

Dej si naň dobrý pozor dnes večer

při zkoušce až bude mít zamilo

vané výstupy s Pepičkou Bartoš

ků Ona se svěřila nedávno nas

Kačence že se jí Frantík líbi

nH s( stal "prorokem" Ka

čeňka mi to pošeptla a mně na

oadlo že by láska a manŽelstv

mezi nimi bylo nejžádoucnějším
zakončením kroniky Duchovido

vy jemuž dej bůh lehké odpočinu
tí K tomu konci neschází nic
iiného než aby měl Dušek oči

a příležitost 8 Pepičkou se dobře

seznámit a lá opatřil oboje rri

kující Přeskočili přes stoku a s

protější meze naň strouhali mrk
vičku V dopalu sc vztýčil na-

přahuje kámen k metě

Vypukl v hlasitý síních Pí- -

tvorní trpaslíci se proměnili pří-

mému pohledu skrze pravdomluv
ná skla ve dva — zajíce kteří po
děšeni výbuchem smíchu vzali "do
zaječích" a zmizeli v osení Vče-

ra byl by vzal do zaječích oň a

udělal ze své zbabělosti historii

plnou mrazu a husí kůže

Došed k lesíku zastavil sc a po
drobil celý okraj jeho přísné pro- -

ilídce Nepostřehl ničeho mimo
šedé kmeny a větve u směsici
zkřížené a mezi nimi tmu v různé

podoby rozpaženou Jindy by
naň byla padla hrůza z toho ticha
a té černé lesní malby Místo
toho naplňovalo jej povznášející
vědomí překonatele temných moc
ností vítězosláva osvoboditele pří-

rody od přízraků ji zneŠvařujících
v nej velebnějším jejím stavu S

vírou v duchy spadla s něho bá
zeň a on pocítil v sobě ponejprve
srdnatost a sebedůvěru muže !

Od Bílkova zavznělo nocí kle
kání Frantík smeknul klobouk
a pokleknul do prachu zrovna

uprostřed cesty Místo modlitby
tisíckráte bez pomýšlení odříká
vané pronesl vřele: "Děkuji tobě

můj anděle strážce žes mi oči

otevřel a vyveď mne z bludu a

pověry"
Přibližuje se zvolna k dědině

rozeznal dvě mužské postavy po
dle úbočí cesty Matuška a Jiřile
tam naň čekali

"Hej Frantíku co je s tebou
že si zmeškal první sklizeň?" Pro

kop ho vítá

Frantík mlčky každému soudru
hovi jednu ruku podává "Ceká-

me tu na tebe" promluví Břenek

podanou ruku podržuje — "Chci
ti něco sděliti než-l- i se dozvíš od

jiných"
"Což by to as bylo?"

"Tys se dnes vzdal Boženky a

a já přicházím právě od ná
mluv Doufáme že se nebudeš

proto na nás hněvat"

"Já vám přeju spolu zdraví a

štěstí srdečně a bez zastávky mlu
ví Frantík a Břenkovu pravici o

bčma rukama tiskne

"My nebyli pro sebe stvořeni"
dodává po chvilce skoro s rozma
rem "Abych sc ti upřímně při
znal já ji nikdy jak se patří nevi
děl A víš co Není-l- i ti protiv
no já bych se ještě dnes na ni

podíval a jf samé štěstí přál Já
si koupil okuláry a nemohu se ani

nasytit pozorování světa a lidí"
Vzali ho pod páží každý z jed

né strany a Smrčinů se dočkali

ještě jednoho velmi příjemného
překvapení Každému Člověku je

příiemno setká-l- i se s přívětivým
souhlasem kde byl připraven na
mračivou nevůli

Tři mladíci se po projevu ne-

očekávané dobré vůle se strany
Duškovy těsně spřátelili Zázrač-

né okuláry ukazovaly patrně na
obě strany Kdežto před nimi
svět vypadal Frantíkovi půvab
ným a svěžím jakoby včera stvo
řen Frantík za nimi zdál se no

vou bytostí plnou života a zájmu
ve všech věcech

Poslechněm úryvek rozmluvy
mezi Prokopem a Břenkem o něko
lik dní později:

Prokop: "Dle zásad křesťan

ských dopustil jsem se na Duško-

vi bezpráví Ale účel posvěcuje
prostředky pravil Ignác a Ignác
je svatý Mimo to jsem nevyhnal
čerta jenž ho posedal ďáblem

nýbrž andělem což jest velmi pří
znivou polehčující okolností Ne

hledě na křesťanské zásady pro
kázal jsem Duškovi bez odporu
největší dobrodiní a měl by se za

mne až do smrti modlit Už za

Tro Tok Záp pí5e J V Čapek

Pokrajováni

Z housenky motýl
Když si Frantík Dušek nasadil

Lové okuliry u optika Fialky
rozplynul sc "Duchovid" současně
s mlhavým ovzduším od narození
ho obkličujícím Celý jeho minu-

lý život připadal mu chmurným
snem z nčjž se náhle probudil k

jasné skutečnosti

Slepý nabyv zraku nemohl po-ciťov-
ati

více nadšení při prvním
spatření různých předmětů Po-

zorování nejmalichernČjší drobo-tin- y

naplňovalo jej dětinským po-

těšením
V překypující náladě koupil si

svitek doutníku a vítězoslavně se

procházel městem obdivuje se vše-

mu co mu přišlo do cesty Vy-

hledával především místa povědo-
má porovnávaje dřívější jich —

zdánlivou výpadatost — s nynější
jich — skutečnou podobou Po
té stopě se přibral o polednách k

"zelenému kapru"
Sklepník aniž kdo jiný ho ne-

poznal navzdor tomu že zde bý-

val častěj a posledně teprve před
čtrnácti dny Jakž měl kdo po-

znat 3 vzpřímeném hrdě kolem
sebe hledícím pevně si vyšlapují-jící-m

mladíku ubožáka nejistě pod
sebe a před sebe mžhourajfcího
nesmělo a následkem toho ne-

ohrabaného

Popudem zvyku dal se k stolu
a židli na níž byl o posledním tr-

hu pul dne proseděl Chýle se

při sedání maně pohléhl vzhůru

přes skla a tam na protější stěně

zachytil neurčité obrysy panenky
Marie s děťátkem jejíž popis byl
Smrčinovi oči otevřel Napadlo
ho v tom okamžiku aby si obraz

důkladně skrze okuláry prohlédl a

zjistil kde již podobnou Maru vi-

děl
Pozřel a zarazil se hůře než

ondy společnost Bílkovských Ne-

mohl vlastnímu zraku uvěřit
Zkoumal několikrát po sobě stří
davě přes a skrze skla a zůstal

celý ztrnulý
Tedy to s ním dopadalo takto !

Tři a dvacet roků byl na světě a

posud snad ničeho neviděl správně
— všecko všecko zkomoleně
znetvořeně Když mu jeho ubo

hé oči ukazovaly matku s dítě-

tem kde byla pouze hlava bez

vlasů co asi vlastně bylo za vše

mi jeho nadpozemskými zjevy a

vidinami?

Byly to pouhé přeludy nezdra

vých smyslů
! On se dal jimi po

třeštit a při vrozené své upřímno
stí a pravdomluvnosti třeštil zase

jiné Lhář klamattl falešný pro
rok !

Uchopil se křečovitě za prsa

Byl by se s chutí zardousil v prv
ním návalu Opovrhoval sám se

bou Pil a jedl aniž věděl co

a mnoho-l- i Pospíchat domů

aby se ještě súčastnil sklizně?

Sklizeň neuteče ! Rozhodl se že

se pozdrží až do večera a na zpá-

teční cestě si prohlídne svět za

soumraku ten svět šalebný jenž
tolik let ho klamal předstíráním
bytostí jichž nebylo ! Přál si

aby některý z jeho přízraků se

vtělil ve hmotu makavou a přišel
mu do cesty aby ho mohl uškrtit

a tím se vymstít na ostatních

C taWivúmi nnritv se wdal kW ' J f J J

domovu po západu slunce Sko

m notácel v příboii hrnoucích

se naň myšlenek Často kroky
vé zastavoval a pátral po stlnecn

podezřelých a neurčitých útvarech

keřů stromů a skal Leč nespa
třil nic nepřirozeného — jen keře

stromv a skály pozastřené šerým

nlištřm večera Tak se dostal až

poblíž osudného lesíku

Zpozoruie-l- i tam něco? Sehnu

se po kamenu Byl odhodlán po

tom udeřit nechť si Živé Či mrtvé

Při shvbání zaslechl lehký dupot

ntinnAlhn 1Lf flirt Tífrit

vice než stoletý byl objeven ale
tenrvá nedávno oznamován rlstír !!!_a obžlruje Krev posnuje ceiou
soustava a zdraví vůbec buduje
Málo kdy aby se mu nepodařilo
vyléčili všechny nemoci které

hnM ruhn nnčlatá krve nebo
VI ms juw — — -

i nepořádku žaludku vznikly
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— aspoň na divadelním návěstí
O ostatek nechť se postará osud

neb Dušek sám"

#

Prokop se osvědčil znamenitým
znalcem povahy lidské Frantík

podlehl prvnímu šlehu jiskrných
očí PepiČiných a deklamoval za

milované kudrlinky studenta Kvě

ta a konečné vyznání lásky Juhnce
šafářovic s výrazem a zápalem
zkušeného herce

Úspěch jeho byl dokonalý V

tom úsudku souhlasili spoluhrající
i obecenstvo Ochotnická hra ú- -

plně vymazala nepříznivý dojem

hry pimprlácké "Duchovid i

"Homolka" upadli v zapomenutí
a Frantík obdržel novou přezýv- -

ku kteráž se mu (a Pepičce též)
íbila velice Jeho okuláry jeho
veřejné objevování se s knihou v

ruce neb kapse náprsní jeho ne

ustálé zacházení s Prokopem ve

spojení s divadelní hrou zcela při-

rozeně vedly Bílkovany k utvoře
ní názvu: "Student" —neb "Duš
kův student"
Následující okolnost je zajíma

vá a vhodná k ukončení této kapi-

toly U Dušků měli všecky obra-

zy (svatých) v rámci malovaných

vyjma obrázek biskupa Valeriána

biřmovacího patrona Frantíkova

Týž byl v rámečku pozlaceném
o odbytí divadelního představení
rantík ubohého patrona z pozla

ceného domku nelítostně vystěho-

val a na jeho místo ubytoval na

růžovém podkladu přilepený vý

střižek z "Osob"divadelního ná-

věští:

Julinka dcera správcova
slečna Joseíína Bartoškova

Květ student hospodářský
pan František Dušek

(Dok bud)

Byl Jsem stfžen revmatismem po 14

roka a nic nezdálo so dáli mi nějaké ule-T-

Mohl jsem se po celou tu dobu
stále vSak trpí Zkusil jsem

▼Se o Cem Jsem slyScl a konečné bylo mi

řečeno zkusit! Chambcrlainíiv Pain
lnem učinil a bvlo mi okamži

tě uleveno a v krátkém čase byl Jsem vy
léčen Jsem stasten ze mnuti nct ze se

neduh více nevrátil — Josti fcagar
Gennantown Cal Na prodej u vSech

lékárníkft

nejstarii iaký lékárník v Nebrasce

má Ukárnu v rrague A eí

Je vždy čerstvě záaoben váeml do

mácími hojivými prostředky Byliny

květy kořínky kapky olejícky SCá

viřkv nráSkv mastě nro růzué bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu

krve začínající v Končetinách mastě

pro kofiske boláky láky pro kofiskou

koliku různá mazáni pro Hdl i pro do

mácí zvířata to vše připravuji dle

dlouholetých osvědčených rkušenosll

Prostředky skoro okamžitě Gčinkujici
nrotl nfchání v uších proti rýmě pro

tl bolení zubů a tolení hlavy mast

proti kuřím okim užíváni pro Játra
a ledviny Elexlr pro tměnu života u

ienskfcn a kdo ví co jiných věcí

Tím rol ovšem zásoba léků vzrostla

tak ie mohu vyplnit každý recept aC

ho nsal kteríkoliv doktor Dovolává

je se Vaší přízně doufám že v čas

potřeby navítivlte vždy

A MAftlNDTJ

lUedá so sedlář í?K?rX
- H JI 1 t t L -

cl při Uolire uzue duo ijfuub n- - ~
krii donUani: FU MIK

Není tiAnfm lékem lékárnickými

pouze pravidelní Jednat! pro Ho-bo- ko

je prodávají K OCbrssi obe-ceiutt-va

a vjrrabltele katda láhev

opatřena je registrovánm číslem

Kupující raéll by přihlédnout! aby

tifbylo vymazáno nebo jinak sms-- nf

no Pisu na

So Hojné Ave CHICAGO OL

Připojtc se k nové

ČESKÉ OSADĚ

ve gíillow Jiiver

Budete spokojeni jestli uložíte

peníze v této krajině

ČTĚTE TENTO DOPIS
Prohlédli jsme pozemky okolo Wilow

River Minn a každý z nás zakoupil 80

akru pozemku na nichí zařídíme naSe

nové domovy Jsme s krajinou spokoje
ni a odporučujeme víera krajanům jako
dobrou půdu k pěstování zrní vSeho dru-

hu a zvláště k chovu dobytka a ralékaf--
ství Osada tato roste veiml rychle a

vétsina pozemků prodávána jest Čechům
káZdodennč sem přicházejícím Během

této zimy zakoupilo v okolí tomto pozem

ky 25 českých rodin a odebéřou se nyní
na ně tak brzy jak možno

Frank Benesh Frank Kosanda

Anton a Frank Heyda

Pozemky od 13 do 19 akr Pamatujte stoji
to pouze 120 botoví a 110 roční pfl 9 proč úro-

ku k zakoupeni 40 akro pozemka po 13 akr

Pozemky ukážeme vám zdarma
1'lftu o mapy a clrkuráre

JAMES KLUZÁK
teaky vystihovalecky jednatel

903 Globe Bldg St Paul Minn

aneb na:

IIOPEWELL CLARKE

Land Commtfwionor St P D B B

ST TAUL MINN

Pánům úradníkfim spolků

ťztn( fnhrhodnn knihy iako Ledř--

er% Journal denní kniny a jinéoo
Tác nahot u u 1'okmicu apaau

Frank Doležal
_

FREMONT - NEBRASKA

Vi}Í7iila volXrnrA gnmlnf a nrávnf lále- -

žitoHti pří vrchním aneb krajském soudu
w biríinL-nli-í nUrí-Ri- i Male důkladné
znalosti práv nabízf služeb svfch ct
krajanům ve všech čátích státu 21tf

Ha s péWhí vozy

DO TEXAS

—(

?a£neroyyBnfletoyé Spací Yozy a rola

pOuOTaOTé ToznaTšecliTlaauCli

Nejiepsí dráha do v&ech míst

Kansaa Indiánském území Texasu

Mexiku a na Pacifickém pobřeží
Jde přímo do

rcalson Slierman Grwsvffli

Dallas Ft Wcrth Hfflsljor

WazaíacM9Waco Templ

Boltcn Taylor GaiaesviHa

Lockliart Usnrietta EaaMarcoa

LaGrango Deatoa Alrarado

HOUSTOS GHIVESTOH MSTM

I SUN ANTONIU
OKU NEHblížil jsem je k sobě na půl palcetěch několik dnů co okulárů uží 3x

a mrštiv okem přes skla zahledne


