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Dobrá orba-použij- te P&o Pluhů

Dobré obdělání-Použijt- e

International nářadí

Brodecký ae touto leví udíaií

Nelyb mu v tom okáuiiku taj-t- o

ie lesmistr sáhl lei ostychu
&a Loiro jeho bolestného niyšle
ní proti nčmuž se si ta v sob$ tuar
uě utěšoval Přece však v něm ty-

la touha silnější než tála překá-
žek A ta touha hnala jej oby vy-

konal starý přízrak celé své po
Uci poděděné bytosti j aby jeho
krev měla svou lemi Svou nemi

své brázdy svou chatrč Třeba

nebohatí' kle svobodí! Aby ú v

potu tvife z vlartnťzeniř ěVroeho

chleba dubývali Protož nebyl re
selského touiil aby jeho krev

se na selském

"Eáěejí dovolit" odpověděl
le smi st rov i "snad to

TuU Brwdeiký se jich povila
a irJce tcu roíjařeníia zatlouklo
"Aie taková hloupost se mni

stala Anton unter' uos fesairt !—

Po obědě šd jsem si lehnout do

Na jaře po smrti rábikého foř-t- a

Brodeckého přijel do pobížA-vick- é

myslivny lesmistr Král ve-že- l

do úřadovny usedl za stul a
na vil i zadíval se do účet nu--

kuih které před ním lesní Anto-

niu Brodecký rozložil Bylo přece

svého pokoje a ta žába oatá
hajného Fidruiuee dcera šestnáf f

i i}

ctileté vyžle přišla 2a muou fa
mně nacpe fajfku A v tom na

doba orby n doba kdylesmistr piíjíždí své-- pás unter uns gesagt vrazí mo S TK2Y' nnstane opět

S i--
J je třeba připravili

zřejmo že

lio lesního pudu k setí Spolehněrevidovat !íe Hehehe to si nedovedou nřcd- -

stavit! Ta žáta dostala nepočíta
ných a já dostal dve Hned jsem
se urazil Vstal jsem a prohlá

přece tak zlé nebude I Arcif kdy-

bych byl sám kdybych neměl

k matce a sourozencům

bylo by to takové juk ráčili správ
ně nahlédnout Ale tohle bude

mezi námi Bratr mrzák

taky 'chce lnýti živ Matka bez

pense také musí být i z něčeho ži-

va Budou koukat i ostatní když

í

i i
sil jestn ohromně: Madam kdvž

myslíte takhle tnk vám udělám

traktorů pro víceky krajiny a podmínky
hodící se pro každou půdu Nalezněte st svůj
pluli mei nimi

Dále pouiívejte International obdélávací-h- o

Háradi Ono připraví lůžko pro vaše obilí

v nejlepším způsobu V tomto pořadí jsou
diskové briny brány pérové dřevěnými ko-

líky a kombinační Culti-Packer- a atd
Dovolte abychom vám zaslali podrobný

popis tohoto obdělá vaeího nářadí Ono pomů-

že vám lépo připravili lůžko pro jarní set-

bu S každým nářadím obdržíte službu kte-

rá bude vždy pohotové vám pomoci Navštiv-

te Internát iona] obchodníka Jest ve vašem

okolí —

takovou ostudu ještě vetší nežli

te se na stroje známky lnternationit liry
vestrr — na pluhy a ohdělávneí nářadí jichž

výkonnost způsobí vám potěšení a jež poi

trvají mnoho let
Každá podrobnost v sestrojení P Sí O leh-

kých tažných pluhů jest vypracována dle

plánů stanovených zakladateli — aby vyni-

kala jednoduchostí a pevností P & O pluhy
jsnti populárními ve třech pokoleních ameri-

ckých farmářů Zkušenost zakladatelů jet
tímto zcela jiisiiě dokázána

P & O pluhy jsou hotoveny ve všech vzo-

rech a velikostech pro tažnou sílu koní i

vy děláte mně! Ostatně jedu o- -

kamžitě pryf !" dva musí dostali proč by oni ne

Lesmistr ře spokojené rozcheeli- -
1 1
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měli dostati Je něco vyššího co

mně poroučí!"tal Teď v tom okamžiku tepr
kuNo Anton sie wiiren numer

!

''Trn kouřejí!" kvmtl Brodee
kému
Lesní přiskočil škrtl sirkou a

jvodržel její ohnítVk pod vyhaslou
i rž i nk ou 1csm ist ro v u
I Tětivě si usedl vedle něho a

kouře z krátké lovecké dýmky
na pintě lio pozoroval
Modré oči bmistrovy latino do

týkaly sc číslic v účetní knize—

Zdvíhaly se chvílemi a pohledy

jich vylítaly oknem ven Zavadi-

ly o rašící stromy
Venku hyl zářící jarní den —

IJamií zmrasky rychle roztávaly
Z úlú vyletovaly včely a vířivě

bzučely Jezevčík na dvoře u bon

dy radostné štěkal Vzduch byl

opojný jako mladě víno' Prudké
žluté svétlo přitékalo do úřadov-

ny V kamnech praskalo a vonělo

dříví vonící teplo proudilo v zdu-ťlie- m

ein kusioser Mensch! Což nevidě- -

ve se tnu ulevilo Poplácal rukou
hustě chlupy porostlou s prsty ná-

padně kulatými Brodeckému po ji co se ieu uejei jo lannie preu
tětadvaceti lety kdyby to by1

zádech

"No" jsme ještě čtveráoi že a lo pak bych mlčel Ale teď je to

no Anton! Tohle jaro je jako na všechno převráceno! A vzhůru no

hama! Kouknou se na sedláka!starý strom A jací my jsme bo- -

ni Bylo možno před pětadvaceti le- -hatýři! Já bych jim dnes lítal ja
ty aby ten chrapoun — unterko sluka!" Poskočil luskl prsty

a radostně se usmál "Já vždv uns gesa?t — opovážil se přijíti
k nim do kanceláře s fajfkou f Aříkám: Leben und lebea lassera

Ale — já už zas pojedu Přišed dnes už bohužel těchhle věcí se

dožíváme! Soudy nám vzali bonou si ke mně a po cestě si ještěSi
hužel už nám je vzali ! A nakapalipohovoříme! Jsou tak hodný a

peluňku do našeho života Unterřeknou Josefovi aby zapřáhl"
Za chvíli seděli oba v kožiších uns gesagl pětadvacet na ty zad

ní věci bylo mně větším náprava nánožnicích v kočáře Josef na
5

í ným prostředkem nežli pětka po

kuty Pětku si konečně sadlak vy- -

V 1 _A 1

půjči ale petaavaeei Kvitoval—

Na lavici byla naše moc Anton International Harvester Company
uvidějí že když tuhle moc jsme

kozlíku zamlaskal a koně vznási-v- ě

vyběhli ze dvora

"Tak prosím jich jak to do-

padá s tím jejich dědictvím?"—

zeptal se lesmistr nedočkavé "Já
slyšel takové poplašné zprávy že

jsem ani nechtěl vfřiti! Povídalo
se že po starém pánovi zůstal

veliký statek a oni že budou

OF AMERICAri USACHICAGOpustili si z ruky že přijdou je

Lesmistr lenivě se díval za mi-

zejícími obláčky modrého dýnni
a odmlčel se I Brodecký se to-

muto přílivu zlenivění na oka-

mžik poddal
Konečně lesmistr z jarního

procitl
"Co nevidět nám začnou kul-

tury! A sluky už táhnou! Práce
bude plné ruce!"
Tise se usmál a oklepal popel

s viržinky do kalamáře mezi pé-

ra potřísněná inkoustem

"Tak oni budou dědit slyšel
jsem po nebožtíkovi starém pá-

novi! Dej mu Pánbůh věčnou slá-

vu to byl hodný člověk všecka

čest! Jen do sedlačiny se neměl

pouštět to jim uvázal na krk moc

starost!" -

pěknou j
"Kdyby ráčili dovolit

ště horši veci nezlí jsou uosuu

My těm chlapům budeme jednou

říkat "pane" a budeme jim nkat
má úcta" jako profesorům Tak

ui ve snu mu nepřipadlo na mysl
daleko to dojde! Nastanou velíBrodecký se usmál

Alo lmed se zase utěšoval Jakés i ' 5 kátmké převraty Z nás kteří do-

sud vládnem budou nicky My si
"Aspoň teď mohou sám nejlíp

posoudit jak povstávají lidské ře
5

to sami onstímc z rukou Jako

soudy! Hlouposti! On vždy vidí

vše jinak nežli jiný Slovek Třebas

by s ním dobře smýšlel ale lidí

nezná Myslí si že si nebožtík vy

í ! - - —

báby růženec Náš karabáč se nám

vrátí iako vlaštovka! A ne nám

starý Kritzmann doslovně "ně-

jak s panem švakrem Hladkým
a nějakým přínuřeným

obnosem ho odškodnili tak by-

chom to í tady nějak zařídili u

přepsalo by se to až někdy bude

listovní na komisi i v pozemko-

vých knihách" Na konec děkoval
Kritzmann za zpropltné a och o

ně se nabízej k dalším službám

Teprve tento dopis otevřel Bro

0 mrožovitý přes horní pysk pře-

padlý knír se tříštily do licho-

běžníků

Když se mezi nimi ocitl mlu-

vil jenom o všedních z kolejí
věcech Že zase vše-

mu připlatilo Mouce kvasnicím

palivu Mluvil do čeho si pekaři
ustavičně stěžovali a dosud stěžu-

jí Trvanlivost ceny za jednu hou-

sku byla východiskem pro tvto

či Takhle na oka to vypadá k

světu statek byl psán v knihách

na nebožtíka dluhu knihovních
není ale jsou mitnoknihovoí Je
několik věřitelů cizích a nejhlav- -

choval děti jako dravce Aby se
do rukou ale na naše záda!"

prali o něco co jest jeho jeho
Antonínovo Aby tak bratr Jatii a BTodeckf micky lesimstia po

slouchal Nesměl mu odhalit i své přišel ale htoujmsti Nebo E--
Brodecký rázem oživl jako vždy

když někdo zavadil o jeho nejo-blíbeněj- ší

myšlenku
"To si to jen tak ráčejí před

da! Chudák bude šťasten když

deckému očj a poněkud jej vyléčili jeho národohospodářské steskyI if I to bude tak upraveno že so otco-

vou smrtí na rodném statku nic

nitro byl by se rázem stal v je-

ho očích buřičem novotářem

On ui se se Rcdláky

stýkal neodlišoval se od nich ba

už i s dvmkou k němu přicháze

ze slepé důvěřivosti Na švaktastavovat ale věe je v základe do Obcházel opatrně liščí důl aby
brá" sice nikdy mnoho nespoléhal ale+do něho nespadla liška I Trefai r í nezmění A teď teprve začíná drti-

li v oddíl života rodiny Brodee- - nešlo mu na mysl že by také sr"K smíchu' Anton 1c smíchu!
li A s otevřeným srdcem Zapla kých Teď budou sedlačiti a ne

nějším věřitelem jsem já Hoto-

vé peníze kterých bylo potřebí
dal jsem já a ty nejsou moje
ale ženiny Sám ráčejí uznat Že

naší služby nic se nedá uše-

třit "

Lesmisťrovi nikdo nikdy nepři-
znal o svém majetku pravdy Les-

mistr však věděl že všichni les-

ní správcové za těch dob mají
našetřeno Služby sice byly malé
ale hospodářství bylo výnosné—-Lesním- u

na jaře kultumiee lesní
žito daly do pasek pro dobytek
zadarmo trávy musily nanositi

šil konečně jejich nedůvěřivost jako sedláci jako vzdělaní lidé

aspoň u mladých kteří už se ja

pohladil jenž se ze dvora do po-

koje vloudil a chtivě mu očichával

ruce po kouskách vonící Tref byl

krátkosrstý hladovec jenž spoly-
kal všecko a ze všeho cítil dotěr-

nou vůni jídla Panu švagříčkovi
černé kalhoty v příchylnosti

irko on nepamatovali na dobu pfeil

pětadvaceti lety Ovšem pamětní
í5iř
i t ) ci těch časů se s ním nesmířili U Ovdovělá sestra Karla se sice po

nich byl pán pánem Rozplývali

se před ním v pokorné úctě hř
J i

bety před ním s poťouchlým u- -

otcově pohřbu zase vrátila k bra-

trovi Antonínovi do Poběžic ale

pobyla u něho už jen měsíc Sa-

ma se dovtípila že musí k matce

Aby hájila Antonínovy zálmy

šklebkem ohýbali a když jim ru- -všichni pracovali lesnímu zadar- -

mo Lid ze tří vesnic k lesům selky podal dotkli se ji jako žhavé- -

1 '
ho železa ale jinak byli nesmiř Odtamtud podivné zprávy dotlačících živ byl hlavně z lesa a

stra Johanna- s jeho chováním

mohla souhlasiti A bez jejího sou-

hlasu nebylo si lze počínání šva-krov- o

myslili

Brodecký se K touto zprávou ni-

komu ve své rodině nesvěřil Sty-

děl se za lo Jedinou" útěchou nut

bylo že ostatní sourozenci k se-

stře Johance se dojista nepřipo-

jí Jan z vrozené lehkomyslnosti
a lhostejnosti Alexandr z lenivo-

sti a Eduard z neznalosti zákona

Aspoiíí to fé chvíle lak předpoklá-
dal '

Dopsal ihned Karle čeho se do-

věděl a že se odhodlal aby tedy
pozůstalost otcova byla soudně

projednána Přihlásí však ku po-

zůstalosti celou

proti nebožtíkovi a tak vše bude

stejné Zkrátiti sc nedá

Sotva" dopis odeslal přijel" do

Poběžovic Švakr pekař Sladký

No já jim Ju illusi neberu ! Ale

oni na mne vzpomenou až jich
ta sedlačina začne kolísat Ostat-

ně oni jsou jako všichni mí foř-

ti ! Ušetří si u nás pér grošů
od huby si je utrbnou a pak by
kupovali statky í Všichni jste stej
ní Vysocký je zrovna takový

bě-lec-

jak by smeť novoveský zrov

na tak inu zkrátka všichni —

na jedno kopyto!"
Lesmistr se rozohnil Rychle

vstal dlouhými kroky1 přešel ně-

kolikráte úřadovnou až pod jeho
urostlou postavou vyschlá prkna
na podlaze zapraskala a jezírka
slunečního odlesku na podlaze roz

šlápl Zastavil se u okna zadíval

sc ven a umlkl

Brodecký vstal opatrně po něm

a postavil se uctivě u kamen" —

Zadýmal za jeho zády zprudka do

dýmky aby mu ohníček

lesní byl jeho pán
"Provedli velikou hloupost

cházely Děvečka tam vládla

prý i matku opanovala —

Skromná Kátla duch" kuchyně apravil lesmistr "teď ještě budou

ochránkyně zmrzačilého bratra E-- d

narda stala se vladařem zlým

mát s ostatními soudy! Já vím

jak to teď u soudu chodi to ne

n(í jako kdysi bývalo kdy na
1 i

l
Ani psi nesměli už do řeledníku

nebožtíkovi zamilovaní psi Abyšince soudil našinec To není jako
podlahy nezamazaly Veci bylypřed pětadvaceti lety! Teď se

tak na ostří nože vyhnaný zc si- -zkrátka řekne : zůstal po něm sta

Šlavý Klimentek jen vozil Eduartek soud jim to hezky vysoko od-

hadne a oni budou platit podru da v jeho kočárku dal výpověď

"A laková věc se mně stala

švagííčku ani by neřekli" pra-
vil Siadký obraceje se k Antoní-

novi Dnes mu onikal Vůbec se
v tom neustálil Všem švagrům
tykal ale Antonín byl mu člověk

Z jiného t ("sta Nedostupný byl

jako starý Brodecký Pán byl —

(Pokračování)

Strach je horší než sama influenza

Neztraťte hlavu! Strach má vů-

bec velké očí ale při influenze

přímo zabíjí více lidí než "fln"
sama Zapuďte nesmyslný tento
strach jenž ničí Vaši odolá vací

sílu! Užívejte Trinerovo Léčivé

Hořké Víno jež je nejspolehli-vější-

lékem pro udržení vnitř-

ností v pohybu Všichni znalci

shodují se v tom že vypuzení od-

padkových látek z vnitřností a

snížení místního napětí zvýší sí-

lu odporu a povšechnou vitaliťi

těla Trínerův lék vyčistí vnitř-

nosti a udrží je v čistotě a sesílí

celou soustavu Odmítněte všech-

ny padělky a napodobeniny při-

jměte jen Trinerovo Ičivé Hořké

Víno! Tam kde kupujete léky

tělní zrovna jako lesmistr

V tu chvíli octli se na silnici

mezi dvěma světlými pasekami —

Proud podjavního slunce je do

kožichů zabalené objal Písek za-

voněl Zprudka po březnových

Mouchy už létajíce tan-

čily modrým vzduchem Starý za-

jíc vysílený jarními dobrodruž-

stvími a odhodlaný právě přes ce-

stu do jiných pasek odejiti mou-

dře se jim vyhnul Lesní korop-

tve zdivoka začiřikaly
"No skoro jsem zopomněl že

musejí zpátky pěšky vědí Anton

Ale ulevilo Ke mně v tom jarním
vzduchu!" i " } i

:

? í

Poručil kočímu aby zastavil

Brodecký seskočil n kočáru By-

li u hájovny a děti vyběhly aby

milostpánům políbili nice Brode

eký jim odevzdal avfij kožich a

nánožník uklonil se lesmistrovi a

ze službv Popral se h Katloti vhé Budou ostatním vypláceti po-

díly a na konec když1 se to vez Pod záminkou že jede kupovat poBrodeckému kmitlo hlavou že kravíně A po Klimentovi dal vý-

pověď kočí Kupka Také čtrnácti lena a Že se pří tom na fůře sve
zase nu l doma lesmistr s milosti

7v Byl nastrojen tentokráte dodennívou nějakou nepříjemnost Že pro
svátečního dlouhý černv šosatecKarla tedy musila odjeti domuto si k němu vyjel aby se utišil
se na něm klátil Obřadně smeklponěvadž" Antonín tam jeti ne

&' ji podráždil Dojista byla za

tím scéna odůvodněné žárlivostí s hlavy tuhý černý klobouk políhtě Stala se Antonínovým ver- -

nfm spojencemže jí odpoledne ujel do revíru bil Antonínovu ženu vyměnil dvo

jí políbení k Antonínovou tchyníAby sí zjednal úplnou jistotu

jak jest s otcovou pozůstalosti
aby ji ještě více rozzarlil Býval

po těchto scénách lesmistr vždy

milostivý skoro otcovsky přívěti

me kolem dokola bude toho uží-

vat staťá paní tak to dopadne
Až to stará paní hodně zplundru-

je a umře — no věčně tady ne-

bude to se dá na prstech vypo-

čítat — pak teprve budou nahra-

ný! Co potom g chalupou! Sám

tam sedlaěit nepůjdou k tomu nej
sou zrozený na šafáře chalupa ne-

stačí dáti ji do pachtu bylo by

jako dáti zlodějovi aby kde co

pěkného z ní vykradl a na konec

vyplundrovanou jím jí hodil na

krk!"
Lesmistr hovořit vřelým tonem

A přesvždSiVě Pro Brodeckého

dopsal Antonín Brodecký písaři ti

soudu Kritzmannoví jenž za zpro- -

pifné ochotně za těch času prozra
zoval všecka úřední tajemství

Jocř zase na kozlíku zamlaskal

Zápach koňského potu šlehl Bro-

deckého do obličeje
' Žádal ho aby se podíval byl-l- í

dětem švakrovým přinesl po veli-

kém kornoutu bonbonu

Antonínovi nic jinak neříkal j?
nom "pane švakříčku" čímž ee-lo- ti

řeč svou vyšperkoval
Dovedli ho do fořtovny Seděl

rozvážně u stolu srkal jantarově
teplý a po jamajskem rumu lý

ěaj t suchary- - chroustal

zdravými zuby a vlídně e usmí-va- t

jako žehnaiíeí papež Kočičí

lněné oči kroužily tiše jako večer

už úmrtní zápis soudu zaslán aVracel se zvolna domu

Nějak vystřízlivěle Do nynřj- - dostanete i Trincrovu Angelikuftchválníh© posla n tím dopisem ke

Kritzmannoví poslal KntzmannSka nokládal se za páoa na zdě Hořkou jež e velíce osvědčuje

po návalech horečky Tríuerfivděném utatku Jemu náležel A už odpověděl že úmrtní zápis došel kměl vždy tento otcovský způsob

vý Padal se své výše jako dozrá-

lá a přcsládlá hruška dolu mezi

poddané A Brodeckého oslovoval

pak "Antonem" Tedy důvěrně

A jen tím byla tato důvěrnost

Že Brodecký pod ním

vyrostl od praktikantskýeh let na

adjunkta postupně pak na účet-

ního pak na kontrolora a na ko-

nec — nepoměrnS ralád — postou

pil na samostatného lesního správ-

ce

"Koukejme se oni ní mají bon-pata- !"

pravil lesmistr t
Viděl houfec jich na pažitu před

fořtovnou neuměle prozelenávají

Mírnitel kašle jenz jistě zbavítam šlechetnost jeho hýřila Bratr soudu jíž dvakráte ale vždy že pohovoru Byl Brodecký jeho vycho
Vás kašle a Trinerftv Antípu- -ztratil a kdyby nebylo pana ava- -Ednard hospodařil tam matkou

Poroučela matka a poalonchal E--
vá nce a že byl jehp nejmtadíím
ze všech jejich ntyk riníehní ne na vysokou borovicí vracející sekra Sladkého že už by dávno ta trin výtečné to kloktauio a pro-

středek pro noaní lázeň řpří vy-

plachování nosu rozřeďte takto:
ztratil nrdeěnoatí a byl stále ne

jeden díl Antiputrinu a Čtyři díly

Vrána

Doutník jejž mu Antonín na-

bídl choval e v jeho tlustýcji pr-

stech nemotorně jako oráč na par-
ketách Fáta a tváře mu ftešpulo- -

změněn Ten dflrvěrnoati tomu aty-k- u

přibylo ' V

Do Poběžovic jezdíval ai let

vbi byla vyřízena A ten usta-

vičně k okresnímu soudci Jeze a

stížností vyhrožuje ž když
nebude projednávána Že

vše udá vrchnímu oudti

"Kdyby e anad líbili" psaT

duařd ní i Kátla zaěínala porott

žétl ft pak poslouchali víícnm Z

piety k zemřelému otci nechal An-

tonín viecbno tak jakoby on žil

Že by mohlo naatati něco o čem

m zraínil před chvílí leamiítr a--

vlažné vody) — Joeph Tnner

Company nW M S Anhland Avmistr pro vlaatní útěchu i uklid
Chicago lll—AdvertÍHemeritval a dýmal a dýmal Kotoučkyněnícín


