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ČESKÝCH SPOLKŮi
PEKLEM K RÁJI

ÚTĚK DO SVÁTÉ ZEMĚ

Střežte te před (m

TT

Přlvoiije dvoje nemeee ktoréi snad

Dfjvětlí bolesti spl-sbn- a snániy
Jse Jaks bolestí i kyčli a hřbetě

Je tis snámo ie

St Jacob's Ool

Jest tea nejleplí hojivý prostředek

proti ním

"Poněvadž jcm byl jil oddáo do svého oiudu nelekal jtem sa

té smrti a očekával jsem každý okamžik p mě konečně nčkteri
rána zasáhne

"Právě kJyž jejich závodčí se oa ně zlobil že tak Ipatoě stří-

lejí padla t blízkých křovin rioa a závodčí se skácel na zem

"Pak následovaly z těch křovin ještě dvě rány a pn každé se

svalil jeden Chorvat

"Nyní vyrazili z těcli porostlia dva jezdci a tlupa pěšáků
"Pcčali hned piliti do Chorvatů a ti se rozutekli kam kdo

mohl Mtďati se za nimi pustili a brzo zmizeli všichni v okolních

porostlinácb
"Na prázdném prostranství zůstal jen jediný jezdec Byl to

statný mladý muž pln ohně a odvahy Když mě spatřil přiklusal
hned ke mně

"ZachraBte měl" zvolal jsem nafi jii zdaleks
On pak seskočil s koně a přeťal Šavlí provaz kterým jsem byl

ke stromu pevně přivizin
Ji byl následkem toho postřelení jii tak sesliblý ie jsem sklesl

u stromu na zem
"Bůh vim to zaplať!" šeptal jsem slabým hlasem
On se ke mni nahnul a tázal se:

„"Jíáo pak jste ?'

"Jsem lesníkem u pana Kalmana kterému patří tento statek"

"Jak sem přicházíte?"
"Byl jsem na útěku před Chorvaty'
"Proč vis k tomu stromu přivázali?"
"Chtěli do mne střílet jako do terče"
Můj zachránce mi pak ovázal šátkem hlavu z které jsem krvá
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£11 Cemák 126Í JJJnl 18 ta ulicecel a pak mi také ohledal ránu na noze
V tom se zase strhla na blízku střelba a důstojník se vzchopil

a poslouchal
"Musím pryč! pravil a přistoupil ku svému koni "Ale co se

stane s vámi? ' „ -
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Karel Špalek VBI So Uth 81 áCetnlk Káral

lUnieka 41S So Uta Bt Pokladník Aot
Novák

Podp Sokol Tyrš ě 1

odbfva ar achlte dvakrát mtaitna kaldon
laedill il pondalf v mtatcl v alnl Metaove
OeloroíníackU odbývá ae 1 nedlít v HJna
ptlletol tcblae I nedill v duben a čtvrtletní
l ledna a erpnn Ptedaeda John Cbleborad
mlatnpredaeda tt RvoJtek ta) Anton Novák
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Svoboda nateJaik A Kapek vp nit Šimon

Bokoaek aiatup do 6 N H Spolku Joeef
Kalpar

Tábor Colambas ě 69 WOW

odbfví acbBxo kafde I neděle 8 Sterf v

nielcl v alnl p Jo Ktepetky ulit Wllll-a-

nllol Vel konaul Frank Svoboda mláto-kona- ul

frank Senťa al pokladník Frank j
Oemla Mth ani WIMlan klerk Karet Stí-
nítka Klí Po 18th8trprBvod Jan Fiala
vnitřní atrálce Václav Vejvoda venkovní
tralca Fraok Vejvoda vf bor majetku na t
roky Karel Štípán

Tábor Nebraska ě 4771 MWA

odbf vá avl pravidelní echfiie kaldon prvou a
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aký lUX Dominion St návodei Mfke Votava
bankéř Joe Vopálka I a Wllliam ulice klork
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ebovskf vnitřní atrii Karel Škrdlantt ven-
kovní atrii John Strnad: vyhoř majetku
Bud Beran Jan Cbleborad Joeef Hala
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odbf vi achftie kaidé poslední Aterf v měsíci v
lni Hrochovi Joeef V Kalpar předseda
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Sbor Ylantlslava í 29 JČD
oůbfvi schftze kaidou S nedeil v mtaicl v So-

kolovat o H bod odp Vyslnutlli předs
Mane Michal 1MUH Mason ul předsedkyni
Anna Kalinu námftxtka Joseflna Machová
tajemnici- - Marie Huslcky ůfemlce Nellle
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Marie Pechic vyhoř maietku rrant
Fttlova Marie Stefan M Kapková

Sbor Boleslava ě 60 iCo
odbývá acb&se kaidou 2 nedali v mislol v Ni
rodní sinlotl b odp Předu Anna Krelfl
tajemnice Vinci Čermák 1247 Jii 14 ul Aiet
nloe Marie Příborská 18PI1S Í2 ul poklad-
nice Antonie Kment náměstka Marie Kajte'ra dosorkynl Josefa Jelen Vf bor majetku
Marie Beiao Kateřina Benák Joe Rousek

Sbor Hvízdá Nové Doby í 86 JÓD

odbyvi avé scbiie kaidou 8 nedill v misiol v
bod odp v sin! Metsovi Předsedkyni A

Ohleboradl407 Wllliam itotnlce Ktnllle Cble-
borad 1410 Williams pokladnice M Zikmund
Iva) Ho lth st tajemnice Vllb Bartol 1234
So I3tb 8t- -

Sbor Martba tíroie ě 10
odbfvi avé pravidelné aohfite vidy 4 nedill
v misici v Sokolské sinl Předsedkyni Mary
Boukal místopředsedkyně Anna Krejíl
tajemnice Rosle David 1263 8o 16 St poklad-
nice Joale Janeček pr&vodky ni Fannie Pelek
a Fannie Opočenský lékař Dr L Svoboda

Podp sbor Sokolek Tyrí ě 1

odbfvi avé acb&se Jednou misICni a aloe
kaidou druhou nedill v sinl Metzovl Před- -

(Pokrajování) J

Ji to znám' přisvědčil starý lesník
"A do takového postavení byl jsem také já přiveden'
"To je ovšem smutné" pravil lesník s povzdechem a sklonil

hlavu
Nastala kritki přestivka Konečné se ujal Evgen zase slova

pravil: '
"Vy se jmenujete Konar?"

"Ano Karel Konar'' odpověděl tento
"Ale podivni věci Vy mluvíte tak vřele o mém otci ale ji se

nepamatují ie bych byl kdy vaSe jméno od něho slyšel"
"Ji se tomu nedivím Váš otec byl mým zachráncem a dobro-

dincem a šlechetný muž se tím nikdy nechlubí co jinému dobrého

prokizal Ostatně je tomu již celých pět a dvacet rokC co jsem ho

neviděl a on je již dávno mrtev!"

"Již je tomu pitnict let co jsem ho ztratil'
"Ji vím a také jsem pře něj truchlil Ale nechrne těch smut-

ných upomínek a dovolte abych vis ještě jednou co syna svého

šlechetného dobrodince ve svém skrovném příbytku srdečně uvítal1'

Pojal opět Evgena za obě ruce a vřele mu je stiskl
"U moe můžete zůstati pane Emany jak dlouho vim bude

libo a já pro vás učiním všecko co mi bude možného Jen se ne-

ostýchejte a řekněte mi čeho si přejete"
"Moje prosba se týče té nemocné dámy kterou jsme sem při-

vezli a já bych vás prosil abyste jí dopřál rovněž tak laskavého

přijetí jako mně"
"To se již stalo' odpověděl lesní

"Jí snad hrozí ještě větší nebezpečí než mně a proto bych
vis prosil aby to zůstalo přísným tajemstvím že je u vás"

"To jsem již přislíbil staré Jerdě" odpověděl Konar "a co

jednou slíbím to také splním''
Evgea byl nyní upokojen neboť věděl že se může na poctivce

toho bezpečiti
"Ale něco bych přece rád ještě věděl'' ujal se lesník zase

slova "Kdo je ta dáma? A jaké jsou vlastně její poměry?''

Evgen se na chvilku rozpačitě zamyslil a pravil pak vážným
lonem:

"Milý příteli kdyby to jen na mně záleželo dokázal bych vám

s radostí svou neobmezenou důvěru a vysvětlil bych vám to všecko

Ale její záležitosti musí zůstati hlubokým tajemstvím a já nejsem

oprávněn ani svému nejlepšímu příteli něco o nich zjeviti"
"To je ovšem něco jiného — a já se s vaší odpovědí spokojím"

pravil lesník '
z
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"Ostatně se vám mohu zaručití svým čestným slovem' mluvil

Evgen dále "že jest můj poměr k té dámě docela nezávadný ae
ji provázím jen co její ehránce abych ji dopravil na místo kde bude

docela bezpečna" '

"No pověděli jste si to již co jste si chtěli říci?' ozval se

nyní hlas staré Jerdy která se v tu chvíli ve dveřích objevila
"Pantáto Konarovic pakli si chceš dát tu nohu bojiti tedy je čas

abychom s tím začali"

"Nemám jít s vámi!"

"Ne Když se modlím chci být sama V 'noci jest zde snad

bezpečno?"
"Ano zajisté Dnes se zde sice utábořili cikání ale ti se o

svaté a jejich sochy nestarají A také šla Jerda k nim a zůstane
tam se svou dcerou přes noc'

"Tedy půjdu!"
Myslivcová proti tomu ničeho nenamítala Vzala se stolu

lampu a svítila jí se schodů

Jejich kroky bylo slyšeti do světnice Evgen se zdvihl a po-

otevřel dvéře On věděl co má Ada v úmyslu a otázal se jí:

"Tedy chceš přece jít?''
"Ano chci tam vykonat svou pobožnost"
"Já půjdu s tebou Ado!"

"Ne Evgeae! Já chci tu krátkou pouť sama vykonati''
"Ale já bych tě tak rád tam doprovodil!'
"Jen zůstaň zde Já jsem si umínila docela o samotě se tam

pomodliti'
"Tedy jdi s Bohem a dlquho se tam nezdrž!"

Mysli veová otevřela domovní dvéře a vyšla ven Ada vyšla
hned za ní

"Všude je ticho" pravila myslivcová

"Tedy zatím s Bohem!" pravila Ada

"Opatruj váš Bůh!''
Ada kráčela cestou která vedla k mariánské soše ohlédajíc se

pátravě na všecky strany
"

- Při tom jí srdce silněji klepalo jako by se v ní budilo nějaké
neblahé tušení

Za několik minut po ní vyšli z myslivny také Evgen a Jánoš a

kradli se co možná potichu touž cestou za ní držíce se stále ve

stínu aby je nespozorovala
Oba měli o ni starost- - Nechtěli ji z její pobožnosti vytrhovati

ale chtěli dávat pozor aby se jí nic nestalo
Ada se před nimi vznášela v jasném světle měsíce ve svých

bílých šatech jako nějaký anděl sestoupivší za nočního ticha s ne-

bes aby na zemi rozséval štěstí a požehnání
Konečně stanula u skupení stromů které stály kolem sochy a

ohlédla se ještě jednou za sebe

Nyní sice Evgena a Jánoše spatřila ale poznala je podle postav
a zvláště Jánoše podle jeho světlého obleku a tím nabyla upokoje-

nější mysli
Poněvadž zůstali dosti daleko od ní státi mohla býti jista ie

ji nebudou z její pobožnosti vyrušovati
'Stála ještě chvilku a poslouchala

'

Zdálo se jí jako by byia zaslechla v blízkém křoví slabé chra
stění a jakoby se tam něco černého pohybovalo Pak bylo zase
ticho a ona také již v tom křoví ničeho neviděla

Nyní pokročila zvolna a opatrně k soše ohlédla se ještě jednou
kolem sebe pozorně naslouchajíc zdali je všude tiČho a pak po-

klekla před sochou na první kamenný stupeB a počala se vroucně
modliti

Za chvíli byla ze své modlitby náhle vyrušena Zaslechla totiž
hrubé kroky které po cestě k ní se blížily a sice nikoli od mysliv-

ny nýbrž s opačné strany
Uleknutím by byla málem vykřikla a zůstala několik minut bez

- - " "- -- — "' 'pohnutí
Ohlédla se v tu stranu a spatřila muže kterýž tou cestou k ní

se blížil

Vzchopila se rychle na nohy a stála před sochou jako zdře-v- ě

ělá

1

'
" "Sej

„-

- á

V: í
" '"í

ijÍ5ÍAe6

I
-

-

- i

"Na mou pravdu ' zvolal lesník "na to jsem pro samou

docela zapomněl že mám bolavou nohu Ale teJ to zase sedkně Frantilka Koutekf místopředsedky-
ní Marie Becán tajemnice Antonie Stejskal
2418 So 24tn 8 str iietnice Marie Bilek Ucítím- -

Belhal se zpátky do světnice a Evgen šel za ním
a unarie Bt Aneika Mu

sllek vfbor majetku Fraatllka Stepán a

Jerda tam již měla své masti a odvary připraveny k čemuž se

o lesníka dostatečná zásoba látek nalézala

Evgen se otázal lesníkovy manželky jak se vede Adě a tato

"To ví Bůh!' odpověděl jsem smutně

"Myslíte ie byste mohl ještě někam dojiti?" tázal se mne dů-

stojník a vrátil se zase ke mně '

Pojal mne pod paží a pomáhal mi na nohy se postaviti
Já zatínal bolestí zuby a pokoušel jsem se vstáti Ale nebylo

mi to možným Sklesl jsem zase a pravil jem smutně:
"Mně již není pomoci pane Zůstavte mě mému osudu''

Nyní bylo slyšeti po kamenité cestě rychlý dusot koně a v oka-

mžení přihnal se tam jezdec a zvolal:

"Emany! Tys ještě zde? Honem oa koně! Táhne sem silná

tlupa Chorvatů a my musíme zpátky!"
Již také padaly střelné ráuy
"Teď pojedu hledat FarkaČe" "pravil důstojník s chvatem

"On již daleko být nemůže"
Pobodl koně a ujížděl tryskem pryč
Střelba z pušek se blížila Nyní se tam přihnalo několik hon-véd- ů

a jeden z nich zvo al na Ernanyho:
"Zde zůstat nemůžeš? Pospěš odtud! My musíme zpátky!"
Brzo se objevilo ještě více honvédů

Ernany pohlédl na mne a pravil s chvatem:
"Člověče co se stane s vámi až budeme pryč?''
"Co mi Bůh usoudí'' odpověděl jsem smutně "Já jsem se

již re světem rozloučil'
Můj dobrotivý ochránce věděl kdyby mě tam zanechal Že bych

byl zase vydán ve velké nebezpečí a proto byl hned odhodlán
k činu

Zavolal na honvéda který ještě u něho čekal a vysadil mě s jeho
pomocí na svého koně

"Nyní se pevně držte!" pravil ke mně
Pak nastoupil zpáteční pochod veda levou rukou koně za úzdu

a drže v pravé ruce vytasenou šavli

Honvéd běžel po druhé straně při koni a dával na mě pozor

abych nespadl
Konečně jsme se dostali k většímu oddělení honvédů a moji

průvodci se zastavili

Ernany mě dal ještě s několika raněnými dopraviti do nejbližší
vesnice a tam odtud jsme byli odvezeni do blízkého města kde se

nám dostalo první lékařské pomoci
Ernany se pak o mne ještě tím spůsobem postaral že se mi do-

stalo u jisté vznešené rodiny laskavého přijetí a pečlivého ošetřování
Odtud mě dal- - později můj pán odvézti do Šoproně kde jsem se

docela uzdravil'' ' ' "

Nyní se obrátil lesník k Evgenovi a doložil:

"A oúen šlechetný Ernany který mě zachránil od smrti který
mi obvázal rány který mě odvezl jako onen milosrdný Samaritán na
svém koni a pak ještě "dále o mne se staral jako byl jeho vlastním

bratrem onen Arthur Ernany byl váš otec a proto nyní pochopíte
že musím mít jeho jméno v úctě a ve vděčné paměti pokud budu

živ Proto mám nyní tím větší radost ie mohu jeho synovi aspoň
přátelského pohostinství ve svém domě poskytnouti'

"Já také nyní pro sebe a pro svou průvodkyni více nepotřebuji
než vašeho přátelského pohostinství a vaší ochrany — a pak —

mlčení!" - -

j
"Na to se můžete u nás všech bezpečiti'

_ Pak se ještě hovořilo o jioýcb věcech a asi za hodinu odebrali

se všichni na odpočinek
Po tiché a pokojné noci následoval jasný a příjemný den

Jánoš zase přišel do myslivny aby se podíval jak se vede jeho
chráněncům

Ada jej přivítala velmi přívětivě jsouc jii značné zotavena a

posilněna a měla s ním dlouhou rozmluvu

Jánoš se zmínil mezi řečí také 0 tom ie jest nt daleko od my-

slivny socha Panny Marie u které se prý jii stalo mnoho zázraků a

podotkl při tom ie byl jii také u ní se pomodlil
Ada jej poslouchala s napjatou pozorností a pravila pak s po-

vzdechem:
-

"Já bych si také přála pomodliti se tam k rodičce boží ale ve

dne je mi to nemožným poněvadž by mě mohl někdo vidčti'
"Tedy tas můžeš jiti večer" pravil Jánoš "Dnes bude tichá

a jasná noc a odtud tam máš jen několik minut cesty'
"Ano máš pravdu Já tam tedy večer půjdu' abych nemusela

ai dělat výčitku že jsem byla u té zázračné sochy tak blízko a Že

jsem ani svou pobožnost u ní nevykonala'™ - '

"Jánol brzo odešel a pak přišla Jerda aby se podívala jak se

Adě vede Také ona jí všelicos vypravovala
Byla hned ráno do lesa vyšla chtíc tam nahledati léčivého ko-

ření a sešla se tam se svou tlupou a níž také její dcera Márka se

nalézala a která byla právě tím zaměstnána že v lesích při cestě

své stany rozbíjela

mu odpověděla že nyní tiše spí a že jest u ní její dcera aby jí
mohla hned posloužiti kdyby se probudila a něco potřebovala

"Až se prospí'' doložila Jerda "dám jí ještě nějaký nápoj a

Anna Bílek dietní vfbor Bolena Hůlek a
Marie Matějka dosorkyoi Marie Kiba

Eliška Přemyslovna ě 77 ZČBJ
Bchose protatfm třetí nedill v m&slol o 2 h

idpol v alnl br J Kle pětky na 18 a Wllliam
předsedka Antonie Kment 1247 Ho lStb 8t
acetnice Marie Opoíenskf tajemnice Josefa
Steiger 1407 So íth St Uuiaba Neb

Tábor lyrta ěís 982 R N A

odbyvi schiil první nedill v mísící v sokol-
ské alnl Jrředsedka Marie Boukal misto

Bředaedka Julie Votova tajemnic dsrle
8024 8 18 8t pokladnice Anna

Zllkorskf kancllřka Mary Smrkovskf marl
Pavla Hanielin vnitř atrii B Hrubf venk
atrii Mary Pěchota vfbor majetku Anna
Semtk Frant Pelek Ant Stejskal spolkvof
lékař Louis Svoboda Mary Boukal vyslán
kyni do sjezdu Pavla Hanzelln miatovyiL

Těrnost Západu ě 474 Bratrská
Unie r Americe

Odbfvi ave ecb&ie kaidou I nedili odp a
t pátek veter v mlaicl v alnl Praha Hotel
81 Antonie Tříska sekretářka 17U 8o lb
Street

mohu za to ručiti že bude do večera docela zdráva A nyní hleďte

abyste také vý po té probdělé noci se vyspal a posilnil'
Evgen nabyl zase upokojené mysli a vyhledal si lože na seně

kde za chvilku usnul

Jerda se nyní dala do obvazování lesníkovy bolavé nohy
K poledni se Šla podívat nahoru co dělá Ada a shledá vši že

jíl nespí a že jest již tak dalece zotavena že může v posteli seděti
ďala jí vypiti sklenicj svého léčivého nápoje a poradila jí aby hleděla

zase nsnouti
Tento nápoj měl výborný účinek Do večera byla Ada již tak

dalece posilněna že mohla chodit po pokoji
Starý lesník vyřídil na večer se svými podřízenci své úřadní

: '" SOT77H OWftKA -

Prrba Lože l S28 AOCff
odbfvi sr pravidelné sch&ae Lil středa
v meaici v aini p noutaayno na w a W ulici
Tbomaa Ltsec Mistr Práce Mlke Volenec
dilovedoud Anton Kubát dotorce Frank J
Fltle taj 811 M 28 Fr Dvořák iietnlk 8L a
8 Bt Kudolnb PaHk poklad John Bitera

záležitosti a odebral se pak Evgenem jenž byl zatím na seně se

vyspal do panského pokoje kde Ada na pohovce seděla
Eliška její matka a Jerda byly právě v tu chvíli u ní
Lesník a Evgen se posadili mezi ně ku stolu

Když bylo ve společné rozmluvě o všeličem se pohovořilo po-

žádal Evgen lesníka aby vypravoval jakým spůsobem byl on s jeho
otcem se seznámil

"To bylo v osudném roee čtyřicátém osmém" pravil lesník a

z hlnboka si vzdechl "Tenkrát se právě strkly na hranicích mezi

Maďary a Chorvaty první šarvátky a jedni í druzí podnikali přes
hraníce nepřátelské vpády při niehž bylo s jedné i s druhé strany
mnoho ukrutností pácháno

"Ačkoli jsem byl toho času ještě mladý byl jsem již lesníkem u

KAPITOLA VI

prňvoděi Vincenc Marii vnitřní stráice
Frank Jaroi venkovní atrii

Bid Palqjoré Dřevo ě 7

Krab Dřevafek v tto Omase odbfvi sckbte
své kaidé poslední pondill misiol v místno-
sti Br Kouukfcb Marie Vomáika Distojni
poruínlce Katle Vomsíka mlatopředaedka
Katle Vocisek 8OT Bo 28 8tr tajemnice
rrantllka PlvoSka bankérka Anna Vlach
veitkyni Barbora Kaček provodil Elen
Ebel vnitřní atrii Teresie Vocisek venko-
vní strUjistého pana Kalmana který měl v těch končinách na maďarské

straně svůj statek

"Byl to hodný a všeobecně vážený a milovaný pán a když na

staly ty zmatky hrozilo nejen jemu nýtrž i nám všem se strany
Maďarů i Chorvatů stále nebezpečí

"Nyní ho docházely také výstrahy od jeho přátel kteří mu

radili aby se hleděl ještě v čas zacbrániti poněvadž prý je zapsán v

senamu národních odpůrců a poněvadž prý se mu i to za vinu

klade ie jest ve srozunění s nepřítelem vlasti

"Oa si byl sice vědom že se proti žádné straně ničeho nedo

Záhadný asjev u IVIarifinnlíó sochy

V cikánském ležení bylo velmi živo a veselo

Toto ležení jež sestávalo pouze ze tří plachtových ' stanů nalé-

zalo se pod starými Košatými lípami pod nimiž by bylo mělo aspofi
třicet takových stanů dosti místa

U stanů těch stál plachtový vůz a u toho stálo několik hube

ných berek -

Asi sto kroků ód leiení se táhla vozová cesta a skoro ve stejné
vzdálenosti od cesty vyčnívaly ze stromoví střechy několika chalou-

pek které patřily ke vsi Hatoši "

Ačkoliv bylo jii pozdě večer panoval v cikánském leiení ještě
čil ruch

{

Pod jednou lípou plápolal oheS a nad ním visel na silné větvi

ielezoý kotel Mimo to stálo kolem ohně několik hrnců v kterých
rovněi jako v kotli klokotem se vařilo

Kolem kotle a hrnců bylo zaměstnáno několik mladých žen-

ských jakoito kuchařek které kaidou chvíli do nich nakukovaly a

měchačkami v nich míchaly
Několik starších hubených len se na ně dívalo a ty dávaly jim

pustil co by se mohlo za nějaké nepřátelství považovati ale v tako-

vých bouřlivých dobách postačovalo již pouhé podezření anebo křivé

Toto místo nalézalo se při cestě která vedla mimo myslivnu audání aby byl obžalovaný odsouzen a buď zastřelen anebo oběšen

bylo to od této jen asi deset minut vzdálenocož se v tu dobu také stalo hraběti Evgenovi Zichymu který byl jen
na základě pouhého podezření že je srozuměn s rakouskou vládou

aasvéa zámku přepaden odvlečen před vojenský soud a oběšen
"Nyní se zase přidružím kn svým lidem' pravila Jerda "To

víš mé dítě Že -

my v žádném pevném stavení dlouho nevydriíme
a ie je nám cejmilejším krovem modrá obloha a zelené stromoví": "Za takovýchto poměrů uznal Kalman za dobré již za několik

hodin po obdržení té výstrahy se svou rodinou ze zimkn odjeti a "Což bys mne chtěla zase opustit? ' tázala se Ada smutně
"Dokuď mne potřebuješ zůstanu n tebe Ale myslím ie mneodebrati se prozatím do Soproně ku svým příbuzným

"Dozor nad svým statkem svěřil inspektorovi a mně svému
někdy ponaučení jak mají to neb ono dělati a co všecko mají dolesníkovu

jii dlouho potřebovat nebude! — a také zde nemůžeš dlouho zůstati
rovněž jako já u tebe"

Ada to věděla — a jii se také cítila býtí tak dalece posilněnou

Obe Limltod-
-

evenlnt filn and fh Expraaa
Dooa traln fron Omaha lor Cblcato

UMEXCELLEO SERVICE

Day traia and eventnf traln front Omaha fof
Mlnoeapolls and 8t PaeL

těch lahůdek přidati"Brzo po jeho odjezdu nastaly pro nás kruté doby Přivě
Zdálo e jako by se dnes připravovala nějaká zvláště dobráie mohla svůj nynější útulek zase opnstit a nějaký jiný bezpečnějšíaaSe dSdma stala se jevištěm tuhých bojů mezi honvédy a Chorvaty

si vyhledali
lerda se pak odebrala dolu do světnice a u Ady zůstala Eliška

V£3e€a4 klatí bylo brzy na té bvzy na oné straně a od obou stran

cjTtiozilo stejné nebezpečí Honvédové se mstili na rejetka na

kterého vyhlašovali za zrádce a obsadili nál sámek kde

Tlekataof agenta of eonneetlng I

W H BBILL Dstuťr Aa- - Omaha
Evgen byl s myslivcem hned rano do lesa odešel a oba vrátili

iaaumKttr jr MiaaTáase teprve k polednias jroti přesile Chorvatů udatné bránili Mim nezbývalo jiné spásy
tx2 Claa Odpolední dobu strávili dílem dole ve světnici a dílem nahoře

CLorvati byli zatím celou krajinu zaplavili Ubyt od

[1:1 1"~7 pronásledován a do nohy postřelen Utíkal jsem sice
a Ady

Jako ve dae bylo také večer tiché a jasné počasí a kolem my

slivny panoval úplný klid
Dole ve světnici a nahoře v panském pokoji bylo svitlo

v_ tT áafti fZAl kousek cesty ale pak mi sOy opostily a

ÉnUŽÁTKO NA ZELÍ
a testi aoft lad vidy startaaoa

V ostré: skroSI besl bUnk v I
sssk_anaal sjtautaeh po aVkSé prakat Uk-t-

Jahlka aarkav okurky eioall brambory
retkvtčka vodalel ad pékoé a ryrkle Ir
rila ae aio Tylami aa tL THaaaUO

LCSHIS BX88 ELIHAKT DD

večeře poněvadž jí ty ženské takovou pozornost věnovaly
Nejspíi se těm poctivým lidem ns cestě podařilo několik kusů

drůbeže na udice chytit anebo y noci z kurníku ukrásti

Mezi mladými knehafkam) byla také Márka která se od svých
družek svým úpravným a Čistotným oblekem cbvalnťvyznamenávala

Opodál ohni sedilo kolem několik osmahlých cikánů v roztr-

haných a zamazaných šatech kteří kouřili z krátkých dřevěných dý-

mek s s mladými kuchařkami žertovně se bavili
V posadí seděl před jedním stanem starý cikán s bílými vonsy

jenž byl té tlupy náčelníkem Vedle niko seděla Jerda majíc s nim

nějakou pilnou rozmluvo -
U kmene staré lípy pod níi se vařilo seděl mladý cikán a hrál

na housle
Posud brál jen samé veselé kousky a nyní počal briti nápěv

smutné cikánské písně o chudé vdově jak se cbtila z bídy se svým

malým dítětem utopiti a jak se jí pak ujal její strýc který se svou
ženou právi v tu chvíli k af přišel kdyi cbtila skočit do vody

"Čorri pchivli! čorri pchivlil" zvolala celá společnost "Ar
nám ji Márka zazpívá!" (Pokr bud

Ve světnici sedilí myslivec Evgea a Jáaoi a bavili se spolu'ZZjl jam se vzpamatoval stálo nade mnou několik
tu"í ssi trhali Estiaouaa vyhrožovali mi la hada zastřelen tichým hovorem '

f lr~ —3 1 exa Uil ciřjili odvUkli ml ke stroma a přivázali mi Nahoře přecházela Ada nepokojní po pokoji majíc na sobi své
Mé Šaty a jsouc úplné ustrojena občas se jí vydral z hrndi slabý

si znal za terč a chtžii se na mě cvičiti ve střelbě--
M fi t--as) B aSa Icrckft Vrtni ráaa en1 iím±4 Iva

Tl rycale vyMceaa --
Ta Swedkk Astk

sta Cete to dokálo -- Pokliček sa
taoaika tail a adanaa 107aaS
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t" j jzf sa u aul pomstil za svého ivakra kterýž tyl od
_ _a S W mm mm m

vzdech

Myslivcova manželka seděla a postele a pozorovala ý soustrast-ný- m

pohledem :

Konečně se Ada zastavila pohlédla na ni a pravila odhodlaným
tonem: -
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