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i'nl jediiáiií IVijioiti skoro ňpln
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irkaíky a írnuvky

lykonávají n poknjíími ptiii i na farnuiib vy JadujiiT

málo ibinhy a vykonáiaji e darem pilff bné piiee e

suíi h i při sldiřiii mna

l'i léta jsle se h rndosll pi iřpúibilí pužndin kina vlády

abyste hifili malriiálem a tadéjí jsle upravovali Maré stroje

než abyste j iiahraíovali Imvymi 1'niiévjidž nyní pnlírlui ta

kmého jednání minula nebylo by pviuinstí -- puíniéhii Im

spmlaíciií koupilťtmvé stroj- - abyste si raji-li- ll lu toelrMinn a

iiťh A4t slníloi v době kdy uváuuli znamená vážné nesiiae a

ziiřitn

Není vhodněji doby lnul dnešní ku návSléví' míslního ob

ibnilníkn stran vašeho vaaěe sekin-k- pnsl mimícli mdiazo

vaeieh hrábí liakbíibiěe senu él jakéhokoliv stroje jejž budete

letoíní seZoliě polřebovillí II ku předložení nhjeiliitvkV Hlt

Dei-run- Interiialioiud Met 'nrmii k in-- Miliuinkee váael pro

vážek

Dei-rint- r MeCormirk a Miliunikee sekačky n senovky po-

skytnou službu vždy a zastanou službu vždy 1'rodnvaé I II I'

střojii ilKtnrá vnáe potřeby Iv vyřízení rozkazu jest po-

hotové jedna z našich Wl ndbnéek Služba jež vám bude po

skytnula jest tuková jukott múžeje mrká vat I d oritiiniMiice

jež skoro po století vénovíila ne výhradně polfebám fariiiářiV

lr?l "jako htnpý" lHh
piMufrlO

H epTV po IV"i ň"

minulá- - h im'( i
od-li-

liPjlc jn kiHí udcbetu V dakio--

ltvri i i i imt -- bMíiu

D„kint hidW pn "" 'd--

ek ti'!'iw' t( z mahrn Iml"

ku iKi'M't h -- c i'11"

domkem ilit domu n ''''

prý na miix Vid I min' loti pi
i

jíŽRti do městu itť' pilíři v

Li "ourthouu' niv-V- it vy

HO lili jduá j' I " pl'islillí
Jotillfl

"Tu by I znamenitý nápad !" tl

znal kdy lvi" ríi t r sdělil

ni mne ! ( m do ínr!''K i pnvc-

II bil Vetllli ZVědilV tlil podrob

tlOsli

NiMi[irIHMl!il nVsettl Vli' i

li mu řádné každou maličkost na

kterou jsem přísel od našeho i1"?

chodu předevčírem Vyprávěl

jsem tnu ii filmu svých ml vSt vňcli

muižíI jsem en HyniMi n zvliísV- -

podílí! UMÍ en nejpodrobněji zprá-v-

o celém setkání Tiiťtn vdo-

vou kterou jsem věrno popsal

Doktor Matně přikyvoval h u- -

liinil) sollibl lllíli Mrilkll své

roivilnvy s onou ženou nby vy poi
vť-d- jej! mohly byli i jinou oso

hon dni vrženy"

"Tebdáž 1'i bvll by iiniblil (febil

vypiiťédétl iiie Mhlil dn!ťřit'ho

kbvtn usni blldl' IIM M'dl'li ji? o

vvOii tu Iml' nepnehy bliji ji b'i

jaiiové přeee do ěe( lisvéll je-

li tomu Ifik jak mi sUiue A niím

jednali se llilisí o npliiii 1'allll o

vysi ětlenf líelio !'' -

"Takým zpfiobem ule dosn i je-

jí výpovědí? lak piivésli ji ke

mluvení? línjeiiov' zajisté jí nim

í! mléioií n mail natrué velmi

"To je plilldii!" svědčil dok
ni

oi "Ano musí bytí aspoň dva

svédkové nby vée byla iádnó do-

ložena fenoiii že niHetii ženu In

"Wmnbu tiAilí odli li! jiun
pln ixVkávátií

"Přišili mí na myvl h ani In

ritie pevná tbuniif nka jakoby

Mi ilí líiTI obvinit i Džána f

nesmí o jieh riřítotniiosti věděli

hIiv nduiibt Volně myslíc že sdé

bije v Se jmi vám ve kterémžto
!atný dňvud k němu který asi

mínění imisí pn celou rozmluvuilntili bude plné třeba l pťo tu ?

netrvali!"Sude míl i nepochybně i ona zá

A nvní přišla druhá ěást porn-
jem na tulii aby pohnutky mni

:: International Harvctter Company of America

jim příéiny li by se molil ueuif
ti volu o Kbéry učinili biti

ipriíviuiu 'A te mi totiž krále''

hnVno troidm hloupnu povážím-l- i

že ib"vie Majka rindiee o Ivr

dí že k ním vždy jen žerty tm

pilo Mnjk není tok hloupý aby

se dal V téeb véeeidi onidití aby

ostí neslalv se zjevnými I' y mé n doktorem týkající no jíž

podrobtniNtí jak a co bychom tm
nntfval při m vypravováni

jri'm Ivtctv znjisli' pnlrznvoln jf- - To lest nVHem molio" švéd- illl VI JJUI HIBU

C! 1ICAGO U S AI! tirové-Ht-i jak v5e vn nejlépe k

}io ilnmtinky
řil doktor "ne ti vfibee jisto N"

Kliiíme Ne tím lile dál ndstrimiti íiěehl Zliřídití 1'važováli! Iilláe Ve

WIlí isrni lvl úiiliii" linlov
lice bedlivé n týkající hc každé mil

liékosti trvalo pak eebnt dobu re- -
nýbrž právě proto tíeba jednali

rychle pokud pfisohí mněné ony mi vsak hned po první él vrtbo
íikývl jHcm ováem n při zpá- -

lii'probb'dl jak 1o s ním li Klu'-r- y

Mojí n myslím že drlá úmy

sině jakoby bral vSe doopCiivdy

a pomvílel vážné na devře Ne

sly a jeSt na faře měli jsme si
nesní doimv na ubohou vdovu leřtii cistě ze hřbitova píl pl

V- - iliuě odejiti lile na t" nedul j'o-i-

ovSein dopustiliZítra až m- - vvspí mfiže býti jU ní příležitosti pravil ml nepozoro

vaně i
' Vše bvlo dobře aiTimnváiio V

pozdě neboť nervy její w třelui
ní tak padlým na hlavu aby ne

en o línu povídali Myl to plnu

ttiiélý nb mohl ie jak e nátii zdá

to dobře vydařili
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kuchyně libě voněla do jídelnyvíee iiHfidí n pak je tuke moiio Ten výstup nu bí hitově bylvřdtl h v žádném případu by

d jej Kbérv po tomto VHiuii ani kde jsme seděli chutná veěeřeže hned Zase odjede a tiilo příle významný ! Vypadalo lo že s] ta

na klenut jsem farmáře puzvnlsliiHiié vzít i nemohla I kdyby jí
II tobylo nejinoenf jíím dúvodeni I

žitost se tlili sillldlio Vice neillt

skytne což by byla velká ákoda

lie li docela zmar Veňkeré naáí niiii

euská starého hnusí IW Kttai

uslySíme! de to vsak pro nán v

každém Niiiěru dobrá známka vid
na k ne jí líbil émiiiiž nnií tak a to

sclrvání
on Hi dobil VÍ Zdá he mí vébee

"Kam byMe Slíf rozmlouvaliV ! Dnes hned dnen je inilnn vzí mi miiohiiílibná neboť dokazuježe vSeeko to uaibdiázení si dévéelc
ti ii do vÍHleebu a pfHobiti na jsein jim "Doma přec nemáte hic

noHlednibn vereiii a jebn na ni že vdova Kájeny mnoho nedr-

ží má proti ním něco aspoň proni vsím možným zpíí"obem aby připraveného n vím že jsie vrtnaléhání pWivé Jako Slvimí DŽá

on asi dobře ví Zdá Ne mi vfibee

liřiŇcl listonnS n mlovzílal lun Iki

]í%k novin Doktor j-- j ryclilo

a pM'tl jfj KMy?

jsem fckonřil ii'"lúvnl mi li 1n

fif nlovy

múmf vyvřtlfiií k ti í

yúliml' nfritn vilovina mí-lířn- t

fi NťlfvruXil" tniiiifliiví!"

Byly to víiTfjíí cliionkí im-vin- y

n lmítkou jen zpriivmi
"i

juni třemi Vhfik "lilíiviřkiiini" li

1h!ov' mi il tiaSobo AhIicwooiIu

)iii]i'f'ii!t livln řítil" iii'iiiiin'i nit'-Ivolf- l

o ní ho vRak xmiilí ?p to

Nt nulnnník fíooriřf Hvim z Clil

ťnjrn ktorý mn vrurn k vořcni

liříjol mi riiIvMfřvu k otci řannú-f- l

v AMifWoodu 1'mlrotinnHti

jnou vak (lomili wAÚmy
Zíral jsem překvapeni' nn dok

iont co tu má ziirtttirnnti? O

línovi d ani slova

"TcNt í' z''''Ía prirozriit'!" vy

lílniliil vSuk (loktor na mou otáz

ku "Mluvil Jhciii w sjflejMÍm re

diiklorfiii který přiňcl nine Žádá

lohnutii l vln k vyznaní nebol v íce v posledních dvou dnech poli titarémn a snad se nemylini

Doznání

1'iibřeb k němuž ne ibedavilo

velikě tnnožslví nbeeenstvn 1 l ve-

liké dálky nebol' podobná krvavá

událost přiláká vždy Široké davy

jmenovilě pak mezi Irčany byl

slioiiccii a ndí házeli jsme ze hřbi-

tůvku umístěného na tiávráí nad

Ahbewondum Dle funlitvy a dok-toren-

dle přijatého plánu naáe

ho tmzval jsem líyany i m něko

kdvž iiíiéílám to okolnosti ye jelé jednání Majkuvo nebylo ni- liikovém otřesení v jakém dnen ne

nachází je élovék nejpfÍHlupnéj

řádně se nul nenajedli tím vsím

ziiirtlkem Stále truchlili nemfižcle

a musíte si pomyslili že je váe
viní nebo Hwiioň iindezřívá ze hiiiié in :iinvm imzli komeiiii za in?

tínuižovy Ab' přesvědéením niýli)e kkcí vnlo liéen doel-li- l líného

To mc fniidno řekne nle velmi už taiirnu a poručili se do vril
je puhiid Že hO Mulit zde Sebe- -

lloží Třeba váni pak posilněni iobtížně provede" pravil jimi lie vražila v ěemž mně utvrzuje mo
nežli jak in mělo vyadíitl! Dle

mého inínřní nejednalo se Majko-v- i

o Kliéry lile tiby tím zpfmobem věda kterak do toho "je li to va léhi" aby flitch lepe se cítil n
je pozorování za kterým jeiu

lika jeítě přeiliiími nsiidníky k ho- -

bee možným !" vzpaiiinlovfil se !"bvlo ukrvtít) néeo o ěcmneuiame
r ě na fa rn luimž ubíral ae ovsem"Vám by to bylo možným a měl Podobným tonem mluvil jhi-i-

řijej právě na pohřeb!

"Jakěr
" VSim! jste fcí Že Majk ve vém

poHiid tmi potuchy vzdor vněmu
tloktoi liyaimvé děkovali za poivsfe ha o lo iiokusiti!" pokraéo neustále a se zdarem Hynnové' pi

zváni tieehtěll je přijatí Zii žád
val doktor horlivě "Isle jediným vMtuiui nad rtjkví nevolal Ire! li a slívali se bezsjarostnejsiuii

zvládá když jsem si zpočátku vilonou cenu vymlouvali v na to i

jenž to tnfiže iiěínili a fi tmu že
a iiouislu na hbivit pachatele

o jsme již vypátrali a m

loinýnlíme !"

Zfistal jrm na doktoru oprav

lu koukat

"Nemohu lomu ani uvěřil! —

ono ale nepovolil jsem a bylo by
vý skoro tievfiininl Irprva pojest to i vaiíi povinností vfiéi llžá

vraždy? To m tni zda ti Irčana
lývalo přímou mne urážkou žádoxtnoví a vfibee vfiéi dobrému pra- víře nc[iodobiiým aby se tak Ma

i o pndrolmoHli nálezu liliel po
chvílí kilyž se mi zdálí mužští jíž

hezky usazeni poěal jsem s nímott zamítnou!! Musili ke tuně jižII pravdě iiebiideme He přcec o křesťiinského milosrdenst viDomněnku tu je příliA Hinélou!'
MVi'm iiííiezílu domu' ypravt 1 z ohledu na ostat ní obemyliííli Nikdo vám toho licmfi rská rodina zavražděného proklenamítl jaem" -mi h první zprávu ziihIuI ji?

Vdovu byla fiplně pasivní jaže azlílí ani simd tniposledy sa"Není tak mnřbni ale má kvoii je obyčejné vraha a putnuilvolined vn noledni když imhIhíiIo
ko bez fluelui a dala véxti kim

ziiHěuou chybu v tom že nemám jidio do kolikátého kolena kdež
inu vvtifilratí že den před náU'

kdo chtěl
ňiofní líajeiiovc jimž po případe
mfižete jeílě prokázali službu že

vniknutím do jieh tajemství IjV

lo zde nebylo nic podobného[MiřMid iini jedinou taktickou vc
zein mrtvoly přijel neiri mnií na

"Neuiílíl jsem se v jejím po
Maik ne nicce jen bal nahozenk ieiímu podepření!" mínil do

nřho? dobře budil popi jiký
souzení 1" poíeptfil tul doktor I n

ia lře jejích vfdi odvrátile je

lieinliiVliou ti tupé nyní sedící ho-

vor o lhostejných věcech který
nemohl býlí ani Mikeovi dobře

nán pozorujícímu nijak náml-ný-

Vyptával jsem se jí na dít-

ky 'snnže ko v ní línu způsoben

prnpudití BHpoft kus nějakého záj-

mu což se tni fio chvilce podaři-
lo lakže poěala lépe jíž odpoví-
dali

(Dokončení)

ktor "noéivň en na okiiZííb--
Tiodnl Horákův Medni o mrtvole ský názor mu nedovoloval taktu

Ihiíii aby Hnud kletba nejiaillatřel jeátě před vyiifíivenlui no pn- -

vynááeiií ne Majkovu s pomrem možná od věeí která by m jim

mohla v nříriadii iďece jen pro
když pří jH Kfin pro kororiffíi a

liřebníbfi prfivodu t farmy Jlviino
skuleěiié na pachatele a rod jehoVicrí v bostinci (Vmnorove ti na svým možnoli to vfibee tak na

zvali ku Kbéry která oíi nenloj vy kam mi byl ne mnou odebralzrazení jiným zpfisobem velmi
tedy na bratra HcbevTaha a na

drnží vyprávřl h" m jmenuji1
"JntUi znamenité medium k naíe

fifitiiě vyplatili nn) jako km-z- i

něho samotného a celý rod jehoti neNtála což bude on lépe vědět
DžorŽ Kajeti je lioHimdKkfin

inu ficelit letmí ježtě nežli jemejieh a diiebovinmii oleí to plné Hozum te{ Kdyby Iřchn na okonežli no nfaví To je podezřele neCbíeníříJ n jede navítíviti svélifi o- -

tnvhlíl Jenom zdali jí fi chlapi ře
iřWuSÍ myslím abyste ne

proklínal' vnihn bál e že bybof je to tiřepiiiAnim jehož bvtee MeCartliy fnnár rovnej Mohu jej doitati? Tot 10 ví U
kli plnou pravdu! Zdá aa mí lo

peěoval fioiižití vlivu celého
fl chytrý ífljk'bez úmyNlu iak

li Anbewoodu nímž v hostin klel ha mohla f ňti fwudtiou je-

mu nauioliiémii a proto mlécl!"vRak nebof jeví při xvcui žalu isvého církevního karakteru cele
miadno nedopiiKljIÍ"ei onom wtkid H kferý rnu řialď

velikou dávku jakéhosi Mraebu!"mocí kterou vám vaiíe postitvcníVrtěl jxem nďi lim bbivou což Znaíe irské zvyky nemohl jsemsvřzti jej k mtnrémil Hajenoví co)
Tak lo připadalo i tuně jemužna podobné lidi poskytuje!vzalo doktorovi ehuf k pokraéo popřítí že okolnost la skutečnéí'liieflíř'ari také přijal tá!a! "

zdála ae jeátě tHlruáenějáí nežli
vání 1 umlkl v tomto ameni má Inké váhu

anol '

Prohíbiéní zákony vyvolaly vel-

ké pobouření mezi obeeensf veto

Mnozí % lě-c- kdož vdí že jedi-

ným plně spolehlivým lékem pří
nechutí k' jídlu nadýmání zácpě
bolení hlavy riznýeh jiných žn

Judeěních potíích jest Tríoecnvo

Jééívé Ifoíkě Víno psali nám a o

táno na nádraží a zrak její těkal
při-- Siilootiíkem ( onliorem

jenž d'líl vSeeko to redaktorovi

"Tak to myslíte?"
"Jak! Zcela jednodnSe iibyst

Mé využitkovatí víru těch lidí
"Uom vám dlužen oběd" pra
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