Pokrok západu

o

chytře vštěpuje mně tyto myšlén- připomenul hned to druhé jméno
ky — mohu být i bez toho dosti a příčinu proč je chce užiti"
"Co se tobo týče'' poznamenal pošetilou! Proč odjel ř"
"Snad neučinil tak ze studu"
Stormbom usedaje na Židli a se"Právě pro svou lásku"
"Ze studu? Georg není stydliv
—
tím
na
s
co
ne
"Ne
se
tomu
otče
stole
nelze
vždyť
jsi sama nedávno prohlá
bylo
znamuje
Román z pobřeží od Emilie Flygaré Carlénovó
sila že ho považuješ za dosti
"může být docela bes starosti'' uvřřiti"
U smělého nerozpakovat se male li
"Víc snad než se domníváš
zavolal kaKdyž stařík odešel
PŘELOŽIL HUGO KOSTERKA
pitán dceru do svého pokoje kdež něho jest pojem cti velmi mocný a se ucházet o tebe!"
oba usedli na pohovku nepromlu- on zajisté se domnívá že by bylo
Elvira mlčela
vivše k sobě ani slovem
velkou urážkou mého starého ro"Povídám
je to choulostivý
Po obličeji Elviřiní rozkládala dokmenu kdyby dostal k sobí případ který bych si přál rád poPokraíotáol
V jejím nitru niSSťanskou větev Jedním slovem: chopit
se dosud bledost
Kornclic -- neslyšel jsem
Briglitovou nemoci — fiplavicí močovou? Odpfrajf
ho
Čest
a
se
vzbouření
dalo
on
stěží
ho
které
vděčnost
nikdy jmenovat toto jméno a
poutají
"Slyšela jsem o udílosti která domů k otci bych mu pověděl o bylo
vale
ledviny a játra konati svou část práce? Jste
se zde stala dnešního večera!" svém Štěstí a zároveS vyzvedl malý překonali přijatým klidem a ona považuje spojení to za nemožné" že ono není mnoho významno pro
'mrzut
a dráždiv? Cítilo neurčitou tlačivou bolest v zádech
zaza
něho
že
mní
dokázal
e
že
obávala
se
"Jsem přesvědčena
nejednou
je příliš
nepodaří
jí
přerušila Elvira směr v který roz- kapitál který pro mne uschoval
když stojíte bofest když sedíte bolest když ležíte?
Prozatím ne
jestliže smělý a hrdý než aby to považo- těch čtrnácte dnů
mluva opětní zabočovala
"Byla Bylo vlastní mou povinností zmí- chovat! tuto zdáalivost
Tak potřebujete úplného obnovení
sc
s
za
chci
které
val
okamžitě
otec
Počněte I ledviOo
méně
nevhodné!
sebe
psaním
ukvapit
připomene jméno
cesta vzduchem barona Henninga nili se o tom dříve Vám
pane
nami
i
ví
a
otci
hodlám
Tam
že's
otče
že
vězí
zvuku
nesměla
zaslechnout
bez
jehož
játry
napsat
jeho
a
předsudků
ale
nahodilostí?"
neučinil
chyba
pouhou
kapitáne
jsem tak
ti to vhod zůstaneme zde ještě
ne to není tak! Možná
Georgíiv obličej nabyl zase bar- také jsem na to nevzpomnělavšak aby krev nepřišla hned do prudšíčtrnáct dnů!"
tuším alespoň" něco jiného"
vy: nechtěl lhát Byla pomstou bylo to zkrátka mým úmyslem ho oběhu
"Nikoliv otče od toho ustou"Co chceš říci?"
Její mysl byla však uklidněna
titěrnou čili nic jak musel přizná-t- i poněvadž jsem se teprv nyní roz
I1
hned
dříve
slib
"Snad
píme
Kdybych předpokládala jako
daný
prvými slovy kapitánovými
neboť podle jeho názoru byla bodl když jsem se v noci prochá
nějaký
Při tich slovích přelétl výraz ty že strach před mým rodem a
milé dítě pověz mně
zel po Hamngaton a u Bommu "Elviro
vlastně zaslouženou
"Dovolte maě tuto otázku" spatřil loď úskalního pobřeží jež upřímně událo-l- i se včera něco vážného neklidu tváří vojenského bohatstvím donutil ho ode mne
přivede barvu zpět a zažene ty bolesti Má na ony orgány
"Bůh to nedopusť!" prchnout! pak bych se nemusila
řekl "všimla jste si slečno jak se zrovna dnešního dopoledne od mezi tebou a Henningem?"
kapitána
tu
sebou
Červenali
otče!"
"Nic
zvlášť
takový účinek jako olej na rezovaté kolo Jste-l- i nemocen
důležitého
před
kdybych
baron vetřel do oprávněnosti jež jíždí
prohodil
on vás vyléčí Kupte si láhev dnes za
"A neklamu-l- i se příliš není asi
Elvira pozorovala otce pátravým zůstala Ale neklamu se — on jest
Nechtěl jsem tak časní Vás vy
v onom případe vlastní byla
Proto
mou?"
rušovat pane kapitáne a proto nic co se týče našeho ubohého pobledem Kapitán vyhnul se mu přitahován jinou silou
Jioo u svého lékárníka Lék zbotovuje
odtud
čím dřív tím
A zároveS uchopila dcera něžně odjeďme
Poslední slova pronesená zvlášt- prosím neračte mne přísní posu barona obzvláště pro tebe
The DR J H McLEAN MEDICÍNĚ CO St Louis Mo
lip!"
ním důrazem přesvědčila Elviru zovat proto že bez rozloučení
jeho ruku
A
"A máme zanechat všeho
"Odhalila jsem ti své srdce''
"Tak je to úplni pravda otče!
kterou jí odjíždím Za týden se vrátím
že znal účel pozornosti
což kdybys toho potom litovala?"
si
otevřeno
řekla
méně
Přála
"tak
z
a
je
Stormbom
byl
dostal
před
bych
aby
jak
instruk
zatím
když
" - 'í
Henning prokazoval
nifcftuit-"- '
"Nebudu — Není-l- i dojem jehož
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Dopisy se ochotné vyřizují dle přáuí
návii
K vůli jistotě — neboť jsem dobře Kapitán se odmlčel v polovici Po opáleném obličeji starého ná- že
prostřednictví jeho věrného psa
zaražen
tak
náhlou
zrně
XII
mořního vojína rozlil se ruměnec překazilo dopustit se v omámení
byl
'
pozoroval že necí vše u něho v věty:
"Nikoliv
otče! Nezapomněla pošetilosti která by Škodila
Asi kol ii hodiny nazejtří do- pořádku a poněvadž jsem se velmi nou v obličeji Elviřině Tišším
jeho
hlasem pokračoval:
"Nedovedeš
že
divil
tomu
on
Kotnelie!'
hostině
kaani
při
jméno:
cti Dobře uváženo řekl a učinil
vždy
jsem
právě
poledne
když vojenský
"Toť podivuhodoo!" pokračo snad vlivem moci od které se ná
pitán usedal se svou rodinou ke se ztratil a nevypil ani tolik co se se Vpříliš přemáhat milé dítě!"
očích Elviřiných zableskla se val kapitán
kávě byl ohlášen koroubevní lod- všeho všudy vejde do sklenice —
"Nějaké dětinství sílím snažil odtrhnout víc než co
"To snad není snad také pokus aby viděl jak čest a svědomí ospravedlňovalo
nuže k vůli jÍ3totí doprovodil slza rozmrzelosti
ník Stormbom
"Řekněte tomu poctivci aby jsem ho k lodi doufaje že se ko úplně pravda otče!"
přijmeš tento žert: vážně to míní vzhledem k poměru v nimž se
i
churav anebo
"Mezi otcem a dcerou je všecko no asi nebylo'
okamžití sem vešel' odpověděl neční dovím
nalézal
a labvují výborné fivo~-Teleío- n
Ale pravda milé dítě! Buď přesvědčeA nyní když poprvé za tich
jestli se mu něco přihodilo
"Dejme tomu že ano otče!'
vojenský kapitán
Stormbom se objevil avšak ni- on stiskl mně pouze ruku a řekl: na že bych tě takto nezkoušel ze
"Jak můžeš chtít abych před čtrnácte dnů poznával vše jasně a
tvé stydlivosti
koliv se svou usměvavou tváří jak 'Za týden se vrátím'!"
kdyby nebylo dů- pokládal úplné šílenstvíl Georg poctivě snažil se přesvědčili sebe
119
á
OMAHA
"A více neřekl ničeho?" ptal ležitou nutností pro mne poznat Letsler že by se odvážil urazit že onen vliv byl pouhým opojením
obyčejně — Uklonil se hluboce
dámám a ještě hlouběji svému se vojenský kapitán se zvědavým pravou povahu tvé náklonnosti
svého cheía v jeho dceři ?Mohu-lismyslovým jakýmsi kouzlem —
"Je tato nutnost tak důležitá si myslili něco podobného o tom Bezpochyby v téže sekundi co
bývalému pánovi a když byl přijal údivem
"Ničeho leč že mne třikrát otče když osoba které se stejnou kterého jsem miloval takořka více jeho pohled sc pohřížil do Elviři
četné upřímné díky za správné
žádal
svého
úkolu
na přijal símě šílenství které se
bych od něho pozdravoval měrou dotýká mohla odcestovat? než vlastního syna?"
provedení
předešlého
Ti kdož dovedou oceniti výborný stolní nápoj
večera podal vojenskému kapitá- slečna Elviru — ale poněvadž Nedokazuje to již že naše rozmlu
za
těch čtrnáct dnů vyvinulo neořekla
otče"
El
"Nezapomínej
zrovna tolikrát pozdrav zas odvo- va je zbytečná?"
novi psaní
vira mírným tónem kterýž jsa byčejnou a překvapující prud- oblíbí si zajisté naše "GOLD TOF' lahvové pivo
"Co tohle znamená
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i
Nu lal nemohu tento úkol provést!''
''Díky milé dítě za tuto upřím povazé její cizí účinkoval tím kostí
Na obličeji kapitánovi objevila nost která odmítá veškerou
Ale nyní byl Elviřin vliv překo chutné
Psaní je
Vyrobeno jest z nejlepšího chmele vybranéposaď se starý příteli
větší silou na tobo koho chtěla
ho ječmene a čisté vody — neníť v ním ani jediné přísaod Georga — proč pak nepřišel s při tomto posledním sdělení
Nicméně není tvůj závěr přesvědčit "nezapomínej že prvý nán
sám?"
nápadná změna
již to že si nemohl říci v duchu: dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné
správný neboť právě jeho odjezd den žádal na roně souhlas k tomu
míShledám
se s ní za několik mi pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
nabízel
Stormbomovi
Činí
naše
nutno
"Odjel" odvětil Stormbom
Nitro návrhu a musím příznati že se to
Když
objasnění
"odjel pane kapitáne jako kdyby sto u stolku s kávou pronesl klid- Georgovo prudké jako orkán a nestale tak aby byla ospravedlně- nut příští hodinu v následující a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi
bo byl pronásledoval nějaký ne- nějším hlasem: "Totě prazvláštní žhoucí jak slunce tropických kra na má domněnka Že mu tím
okamžik!" účinkovalo blahodárně zákazníky
proDodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
Říkal si
přítel!
jaké čertovské rozmary míváme v jů nemohlo v sobě utajit silné kážu zvláštní příze3 Naopakchtél na jeho duševní klid
"Eb to je žertí"
místo toho: "Chvála Bohu že mě vých neb paintových
mladších letech — dostavují se tak" dojmy které jsi bned od počátku loď pojmenovat bezpochyby
Objednejte si u svého obchod
podle
v ním vzbudila a každý mohl na dcery svého cheía Rozhodl se na můj strážný anděl uvedl do pří- - nika aneb telefonem — Tel Omaha 1542 So Omaha 8
:Iříikoliv holá pravda čistá řka jako rýma a ke všemu u
hochu! Domů mel Pěruyúiit že je zamilován zamí-teřvá- tom už dávno' a za takových okol stavuwsa několik hodin budu
pravda — sám jsem ho před třemi
TffiíflÉ píw
hodinami doprovázel na palubu" by' jet pokládal jsem to takřka za
jVkíí Sílený což nejlépe do- ností musíš oťte uzoati že to Fanty tak blířko že žádné
"Nu totě zvláštní!" Vojenský ujednáno ovšem neměl odjíždět kazuje ono pomatené psaní"
nevnikne
a
mezi
ni ranel"
nemůže býti rozhodni považosoCth omáha neb
PokrifflTáol bud
tak najednou
Temné mráčky proběhly obliče- váno za urážku když oo pokřtil
kapitán rozevřel psauí a četl:
jakoby pozbyl rozdnů
několik
rozvažoumu
"Nevím" zaše- briggu dle dvou žea
jsem
"Již
Jediní chytré při tom je jem Elviřiným
Předplácejte na Pokrok Západu
val nemžl-l- i bych vykonat cestu snad že asi počítal že se nyní ptala napolo
otče
"Totě pravda
"jednáš-l- i
ale proč ne- - pouze I100 ročni
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