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HVčUí a lícní v něm pro řlovfka pírHunoull troubí!! z jednoho kou- - rodil"
takovího pOHtavenf iiad něž no- - t'" ust do druběho Jsa prostřední postavy s JioIou

mohlo by býtl jostfi něco horního "Peněz mám mnoho a proto no hlavou h věnečkem šedých ludr
Jednou koncem září za jasného toulám Pcnízo chtějí aby byly milých viiihU n oholenými tvářemi

dno rytmÍHtr AriHtid Kuvalda pouštěny do života n proto tnlto a rovin trčícími kníry podobají- -
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hřenlo noclehárny n přemýšlel Jí-- 1 niÍNtrii kupec Šibalsky přimhu- - a obratný v umazaná kožená ka- -
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A mnoho Jhí jieh zpracovali" dějem nežli kremářemcl napadlo vyrábeti Hvíčky a mý-

dlo A rytmÍHtr cítil že kdyby "Takových jako jnl tyf Bleeh "Ano HÍHlidi) FomíČi již jnem
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díií host "a Hlojí —zemS jakÍHÍ hňlky která po od Vavílov ničemu ncrozumčl alo
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nám Hyrchníku i kazajce v hu prtjdu raději dálo od tebe jelikož lem Zti dvč minuly vrátil ho m

metovó čepici a ve vynokých jasnS nolvclS iio jiného nežli upila- - iMtí(inmi v rukou a h výrazem
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vyHokým vrÚHkami zbrázděným Odenel zanechav Kuvaldu v JCIi tv — imiíáeo se boudy I A

Ul uleišl io socdkovó I ěé ia celém západů
čelem pod ním ho lesknou úzká 'příjemná domnčneo žo kupec ho pU]c jsl byl ještě vojákem I" ne-fie-

očka přimhouřená ntúlo cohí ho bojí Kdyby ho ho nebál již opomenul mu vyčíniti KuvaJda a

vyhlížející Ostrý zahnuty nos hlavno by ho vyhnal z noclehárny vytrhl mu z rukou kalikovou o

maličká ÚNta Htenkýnii rtyCelkem Vždyť nevyhání ho k vfdi poti rul)- - hálku h modrou úřední IínUiiouETIůňk ~í Sou ČamČl kupec zevnějšek dobromyslně lťim měsíčně I Kytmistru jefit pří- - Na to rozevřev před Nebou listinu
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"Proklatá hiiičsíco Jišky a svi- - kovu pomalu vzdalujícího ho ze Vavilova rytmistr znčal čisti a
ďVclkcobchodníd a IraportéřlBuě !" spílnl v duchu rytmistr a dvora rotom pozoruje rytmistr rozhlíželi ho při čemž neopomenul

vzpomněl hí na první včtu Petun- - jak kupec chodí kolem svá továr- - innohovýznamiio buěeti Konečně
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TI kdož dovedou ocenili výborný htolní nápoj
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Taká včera dálo ho mezi nimi svého místa Nestalo ho vsak vu začni měřili tuto čáru usturu
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