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ráznosti

jsem se ošumělou potrhanou ka-

zajkou'} 'iTab 'etlp lití :avfit
"A jak jsi:st ilotéla až sem?"

otázali se houčasríě oba nocMiiři
ale již soucitné '

"Jak jeni ji} dřívr pravila pán
niftj bloudí s niííta ňa ibisto Vče-- i

ra chodil po celý den nedbaje1
chladného deště až konečně ntr--

máčen doítal se až sem Neměl
více peněz než jen na kus chleb- -

i na noclech nmsel' st: odebrati do

kolny Muě pak ranechal zde-- -"

A zase kap kap káp
'
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! Což byl Kiufo poznán a jho
jméno neminulo se }

'

aovykiym
'účinkem?

Bezděčný hrdina stanul
Cfaíř-Fr- v ' phhotovm se abv

(jej v čai potřeby zaštkili sými
těly

OaV' ykfikýríiesĚdiilÍT!ni)cie

z rána zaslechla jsem rozkošnou

hudbů Jen e vše otřásala Za

chvíli přišel ženich oblekl- - mne1

na sebe a vyšel ven Tam bylo

veselo ' Hosté se již tliromážilJi
a za veselé hudby a bujného vý

skoul nastoupena cesta k nevěstě

Tam nás již očekávali Pán můj

pospíšil ihned k nevěstě jež v

krásném bílém úboru podobala se

právě rozvité lilii Ženich ji po
líbil a něco pošeptal načež jsme
se odebrali do kostela ' Ženich

odříkal zde "Já beru si Vá "

jadrně a vesele ale nevěsta počí
nala si nějak ostýchavě a— plakala
Po vykonaných obřadech sva-- i

tebních šli jsme nazpět do ' obydlí

nevěsty Ženich noe svlekl' povíj
sil do almary a já již nic nevidS a

pouze slyšela jsem'hudbi :' :

Na to se nevěsta přestěhovala
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rak Kinfoovi Nikdo nezdil se
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Hlouček řřiiiža žen' a dělí
fceífcibm potulAílní zpěváka

jei3í byt-ja-
k J se podobalo velice

oblíben u tohoto pouličního obe- -
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poslitchačstvo vyňal ze Satu

balíček papírův s barevnými ozdo

parhlj po té vykřikl zvučném bia- -

"Pět ponůcek stoletníkovýchl''
Byl to pověstný ŽiHzjiiv kou- -

jící nebeskou říšíl „ j

Prajíi TíK tíitlivč krieoja
jodvésti leč Kiofo umínil si teatO-- I

krát Že iůstana Nikdo ho neznal

Nely£il nikdy žalozpěvu líčícího

jJlúvít aj a chováoJi iachtíio

e pc a spuB laMPSiia a in i

"O první ponůcce svití niEií

na Špičatou střechu šaaghajsloéino
domu' ' Klnfo té fnlád! Má

cet lej ýžkij Jest jako yrba
již pivní Ivsty j ukaíují ze eoé
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( Mezi jedenáctou hodinou dopoj
lední a uzavřením obchodu ďrití

25 ledna 19011 A-- Fr Clark lái
kárník v třlade Springsv Va pro!
dal 12 lahví Chamberlairrs Coutrh'

Kemedy Praví '('I"ikdy jsetn ne'
obchodoval 9 lékem jenž by k

lépe prodával' nebb priskytl 'lěpijí
hó uspokojení niým"zákázijík'úfij

'

tonoto' léků' bylo 'Všeobecně' pb
(ižívánů ve Virginii po Wnoho et
á lidé tainní Jsou dobře seznámeoi
s výtečnou hodnetou jeho Mndzí

t nich podali svědectví o podivu
hodných vyléčeních

'

jím docíle

ných Potřebujete li dobtý špo
lehlivý lék proti kaSIi a rýme aneb

proti záchvatu- chřipky použijte
Chamberlain' Cough Komedy a

budete zajisté yíce než potušeni
rychlým vyléčením jaké přivodí
Na prodej u všech lékárníků '

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chicá- -

go St Paul Minneapolis & Omt
há dráha má na prodej při nízkých'

ce_t(fc ja Jf ýbofných( jpoa7nkách
platebních as 400000 akrů vybra-

ných pozemkt rolnických Ti''
kdož koupí zájhyotiphpui vybraťi

stppzemky při kráBpýíh řokácbj á

jezerech v nichž jest hojnost ryt
ajeŽ1 'pOŘkyrujT'

'zdťoj Vody íab firoi tbňtíd"i

I
' tyoz&mkv do vétš'iÍLe ísóu zafas- -

iicoy uuuí esi uiuujiuh a buaunu
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jiná prospívající města na 'tdráze
C:t St Pl'' M' & '0 a badráhách

jiných poskytují dobrých 'trhř pro'"ji-- i? ix i
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i3ii iriamsitOiah
vyrábí doutníky výborné jakost! a každý
kdo okusil iednou doutník toho neebce

jiný kpufitu V obchodě jebo mftžete
dostatr-vs- i eo' hrisluSf fc jeho olioru
tisraurte JJ a přesv)uttflsel ' if
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žluté Voropíiqy doby ppdzimní! !

"O čtvrté poo dece sešsl měsic

„k západu Kinfoovi test osmdjts4t

holý krab u vroucí voděl Skládf
sel sklání Bt 6 íiočaí hvězdou! J

"O páté ponficčě vítají kohouti

IlrdiMc) fee zoři ' Kinťo má tb i let

věku u Umírá dočkav se splnění

i '
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i a Tij t kdož dovedou ocemitiivýborbý i Stolní (nápoje

Za pošnouruého jednoho cíne

chýlícího te již ku konci ubírali

e po blátivé silnici dva muži na

nichž po matné a nejisté thúzi

bylo pozorovali ie byli velice

utrmácuni Občas pozvedli k

prsoiiai skloněné lila vy a upřeli na

okamžik mdlé zraky své v před

patrně pátrali po cíli své cesty

Pojednou oči jednoho zazářily

zachmuřený obličej jeho se vy

jasnil a ze sevřených rtfl jeho vy-

drala 'se slova:

"Nu kontjčuě jsme na místě!

jen jestli v této osamělé hospodě

kd' zastavuje st mnoho pocest-

ných bude pro nás místa1' dolo-

žil s hlubokým povzdechem
'

- "NedMej si zbytečných starostí

těšil jtj soudruh "nejsme vybí-

raví a pfespííre kdekoliv" -

Vešli do tmavé íeukovny kdež

bylo vdict teplo a plno čmoudu
ZamíKlI dd jednoho konta usedli

ke 'Stolu a jeden z nich požádal
hospodského aby jim přinesl dva

Žejdlíky kořalky a ktu chleba k

zakousnutí

Když hospodský žádané věcí

přinesl : dali sa cestující a chutí

do prosté večeře s níž byli velmi

brzo hotovi Na to Nežádali ho-

spodského o' nocleh Týž po-

hlednuv rozpačitě na cizince a

poškrabav (se(
za uchem pravil
'' " '

pqslézě
"Ano mí žete zde přespati ale

mnsíte spáti zde v fcenkovně neboť

komora i stáje jsou již přeplněny
Ruče přinesl otep slámy' rozvázal

ji rozestřel slámu na zenrti a' Zna

Vetíf Éesťuííd áea ní uřebedili
Ale do a paní s jim jaksi nechtělo

Za' pěkojik pkamžikŮ! jéden i 'nich
nadzveddé' hlavu ' a udiveně i' se

ttt&H )L on A fi hI:--

"Co to? i Na -mne stáleněeo
átíe' "I Pohledrjy pak oad sebe

mluvj klidněji jjii dále' "Ah nž
vím"'ico jest toho '

příčit to
jcs( ?nakazaiikajež yisí nám nad
hlavami r-- !' t Další řeč jeho přeru
šilo několik za sebou rychle eply- -

ouvsjch kapek
"

'„' : ' "''
(

'''Za okamžik promlouvá nocle- -

hář druhý:' "Kýhoďasa!! CqpfH
ti je hloupá kazajko?

' Co stalo

se' ti žel pláčeš ř"i i f' wi j

A
'
kazajka bolestně vzlykajíc

odpovídá- - :' '

"Jak bych neplakala když ten

hamižný svět tak špatně se odplá
cí' Co zde máme když sejtárne- -

""Co! tyj roztrhaná kazajko
což ty Ví? také hěcb o světě?' 'Ty
jež již dávno mělas ležeti někde
mezi hadry?!" zvolal

'

uštěpačně
jeden z noclehářCL

'
Ostatně ale

máš (i něco ná srdci "tož nám to

pověz" doložil vážněji' ' ' j

- i "Ach histpria moje jest dlou- -

"'Muv neplač t jia
a poviaeiu

konějŠÍ kazajku druhý

cfrairnl 8ukoemj Jen: jsam : !sé

leskla: jednoho dne mne pán

moj složil a odvezl do blízkého
města na jarmark Postavil boudu

vyndal
" sukna rozložil í je

'
na

prknech a čekal na kupce Neče

kal dlouho Voloými kroky bral

se k bbudě mladý párek: 6tatný

jjíiBák a svěží děva nráčeli těsně
vedle sebe á milostně se na sebe
usmívali i Stanuli u boudy a oka-mzí-

'sě rozhlíželi po zboží vyloŽe-aé-

Konečně spočinul zrak jií

ttikv natmně ř ďí s nápáduým
chvatem K děvě ukazuje na mne:

"Áj)
'

nemyslíš že ooo sukno je

přkáné?"i A nečekajfran (na

odpověď průvodkyně své mliiví

rychle dálé: 'Tarie podejte náW

onen kus modrého suknat 17

'' Pán mne opatrně vzal položil

před mladíka a pohladiv mne ještě

nf liž pravda? Nač te ale vlastně
Chcete?'1 otázal se' zvědavě :

j

Mladí lidé sa Začervenali a já

pqzorovla jsem jejich rozpaky
Konečně nabyl mladík ducha a

odpoví: "Prd mne — na plášť''
Aai nevítfjak mi tenkrát hýló

když něžná 'ručka sličíé dívčiny
mne hladilat chvěla jsem' se bla-

hosti V' okamžiku bylo sukno
smluveno a opatrně do košíku

nevěsty vlc-žen- Já zvědaví vy-

kukovala jsem otvorem z košíku

Když byli ještě něcd kofupili) úbír

rali se mladí lidé k domovu Cesiou

si vyprávěli jak hezky bude ze

mne plášť jak to bude krásné o

dni pro bě lak významném á ak

mnozí budou- - závidět Za ta
idvWho ifpVdoboého 'hovoru došli
aí 'dd 'Vši vděv'á' 'dali 'ženichovi

sukno snoubenci se políbili a ko

íitiilgWJ ráriq'sé žení ch
6b'rekř4 Wa mne p6ď!piždír bo

spíchli ku krejčímu Tento bo

chváliv sukno-- podotknuv jak
bude slušet plášť junákovi Vzal

mu míru Sotva' íé pak tepto
íaVřel za se6ij cltéfeldal krej-
čí hned do práíe-RóžmÉř-

ií nune

ťoitříillai e'(o#if i v týdou
byl ze rape krásný plášť Pak

mne upirue siozuzaoaiu ounesi

Jrěicte— l I Z-- t
Druhý den byla slavena veselka"

fToO-byio- " po"'teíéf 'domí běhiql
tlučení a té vůní ze všeho! Hpěd
il i ul-- ii olndnl li ríí-- v i

PATEJDLA

t ' í l

volníky I Kolen zpěváka byli lidí
iřv'telnVZi'echli luk Kinío pro
nil"ménó Vaogoyp Na 8 žstt

nfO('piv£dM lilosof jménem svého
itčnd neboť ivsecko mésto bylo by
se pustilo za mužem tak proslul-

ým Avíak jméno Vangovo z

ito jtsn yylloytné postačilo
Vang: to byla ta záhadná osjba
a jctíi vypítroí „byla vypsán-

a1 velk olfnéňal ' To bylo
iňánio "foli merňtl 'béíel li Kinfo

'a omi sty tisíci dollarů svého
im&ní

(
a Craíg Ff y za dvěma

My tisíci pojistného íe druzí b4-h- -

íá dvÍTia tisíci slíbené odmé

ny i sUSi nznati tq íe tiylo nfco
což dojalo hbitosti nohám kde

j VVaoj VngiíXf jseití bohatil

ntl 'kdy )Wcly (5'4 vplalustyičně
Kínío pokud byl v prudkém běhu

'" "'
1 tb "' j

"Nic na hitzinc nic na mizině!''

opětovali FryCrag
"Stftj! stfljV' krič-sl- i ostatní

prunÍHledóvoíci : 'jichž' přibývalo
I1ío valící se sllhová koule i '

Vang neslyšel ničeho Tiskna
lokte {fcvijŠjk písům' nechtěl fi
odpovedHán} ué íati1 dechu ani

zmenŠiti svou rychlvk tím že by

pro zábavy otopil Máv- 'i

fPfdďmíl octlo( se posázej i
n ím V a ag a a 1

jj e d 1 á íd Ž nbú s i 1

pi )uotjc' óilleiirdpávji'''
této silnicí v tu takmef pusté

ut&k leSte ziiystřir avšak úsilt
úftuvwMLw&m [mul

Hiii i í i i t

1)48 U WiHjaíkobyyrtpřpjk
zMlhlřiflclabflfljzdáeppit

proo4s)eovinikya' pebnu( pomalu
se menšila is:1' (

tVaac oak uznamenav to odbočí!

hřnpal) aa?anzel za zelenou ohía
Idou malé pagody aa právo od sil- -

eílíytírlvykřM KlníiJ'1 ll

lílíeset tisíc" taelflW opáčili
CraVFry' í 1

'Ja! jat jal" hulákali ' nejpřrtd-nějš- j

z lj loučku „ _ lť
OVilchní iahnuili stranou za lilo-soíe-

běžícé' kolem ohrady pa

gody' ! ! !

Vang objevil
í 6e opět' Pádil

příční pěšinou podél zavodňovací-h- o

náhonu' a aby zmátl stihateje
učinil novou okljku která ho zase

píívetílkYaíHáldeáouIlííItií % j

Ale tu byl p pozoovBU že umdlé-

vá neboť obrátil několikrát hlayu
Kiriío Čtaigvá Fry 'neochabli

(Óiktetak''BSželt letS!i'a pi

i rchlích běžců za taély
nepodařilo se- - dost - málo je přéd-- j

stihnouti í I i ' i i i I '

Konec tudíž nadcházel Byla to
už jen věc časuj p to Jisn pprotr-n- ě

krátkého — nejvýŠ bíkolika
minut'' '!
i aVšichoi' Vang Kiofo á jeho
společníci dostali se ná místo kde
silnice běžela pres reku po prp-slulé-

mostě palikaojském i

'
Před ésmnácti 'lety"!dae" '% i

záříííiS6dSÍ hrfbjli by úiály volné

sejdiště v těchto místech provincie
PečéliV 'Silnice tyla tehdy' pqa
jioých uprchlíků Vojsko jQerí la
Sankoliciniiijcé- - císařoýs! 'byvšij
odraženo francouzskými prapory
zastavilo se ni tomto mostě'

'
výtečném

'' uměleckém

JÍ1 se zábfadlína z bílého mra
moru l vroufofcáýávi dvojí' řa
dou' obrovských ' IvOv ' A tani

býlř tátarití Mandžuovévé Svém

fatalismb tak nevyrovnaně chrabří
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