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' ' Pak nemohu vi 111 inlulv ui- -

liť f Xrllll lioslilcli diili i'pši

se laková hojnost vielikýeh plo

dm poliileh ye se v klícly slodo
už do pnsleilnibo kouta jeli nb)

x( nililo co moiiá nejvíce místa

lía nž se pučílií ý" lo všechno ne

stiičí ye budou s musil slavéti
lolil MIK llclIHilil M ulltll' II )il'ii

slohyislíH lilknlM lllllMInll llfiluklIM
V zániku i i dvoře ulid!i

l uk cíla Mora yly volněji a

volněji hlasem po každém slově

vždy slabším a slabším Noviny jí
v padly r ruky
"Pbohý Iollo!" vyilyehhi po

některé chvíli hledíc nepohnutým
okem před sebe '!To jest dílo ÝA

pivo" připojila lebce přikyvu-

jíc hlavou "Teď již lépe rozumí

nic tomu souboji "

"Mně jest jen divím" plavil
Romuiihl "Že jsme posud nedo-

slali z Hrušková žádné ouámeuí
Snad by zároveň dnes" a pro-

bíraje se mezi ostatními listy kle-Vě- ž

dnešní poštou došly "neb!
lu při jest!" zvolal a už po-

dával Kláře list v němž ?iín v

zastoupení svého nepřítomného c

potvrzoval právu novinář-

skou

"leště dnes se dozvíš jak se lo

všechno přihodilo" S těmi slovy
ni I k vn pi I Womuahl aby st dul pri
věsti jídeekého koně

ťiulost Nejliisí dělník jako h
V tttáliťi llélm In llálií

Irsllie t i v tt slovu invn

jeho lásce t i jmltiii uvalil ji tu li lu lehu lenil M e Z CClcj imiIv 1117 nlixli' piuiékiid mír
icoidv lieikriUlléjši obilí jexl lul

panském Správce Šíp cítil e stu

rve i ži in di iuIíiiIou krev: co ilcii

pravd í" přece už milsf podíviilí
e na HliúkoV Ntálil lí xe ?i)!H

' Miixíin od něhu sitmého sly-

šeli o se to piiboililo nici ním

a Kosoi ii kým "

"Prnsfm c Itomuilde nepč

tuj s ním řádné přátelxlví a ne

Vhb'dávi'j jeho společnost
" od

větila Klára rychl" vstupujíc do

koiiiiint aby ji Kolnu ild musil

následovali
"K v nli Inkové maličkosti je

jťlo piícinu líni neznáme prcce
nemohu vypověděli mu mnohale-

té přátelství!" iiamíll Iťoniuuhl

ubíraje se bezděky 'i svou choti

"Maličkostí hvch právě neiia-zval- a

když někdo ohroz! něčí ži-

vot a dle rány kterou ubohý Kal-

iu doslal aira mířil jeti na jeho
srdce" mínila Klára rovnajíc
květ niky na otevřeném okně

"Vždyť on sám se vydal také

nebezpečí" pokračoval v obraně
svčbo druha Woiniinld bera sc Mo-

lu noviny které dnešní poctou

dusly "(Matné" dodal se 'smí
clicni "mladému člověku jako je
lailto Kosoř' ký neškodí pranic
když také ucítí st řcluý prach
Krev se v nčui zcela jinak roz-

proudí než když neustále jen ii

slarých kodexúv a cu-

krem vlastních hriiéi k sc sytí"
Pii lom zdvihl se stolu a také
hned zase pustil vkusně vázané

básně hraběte Kosoí ickčho klé

livl licjprvnejsl kily jeste ani

bvcdv ncybledly buď nu nádvoii

uliv ní iiMiiníiiiil rokav které o

II ť svýrll xluVfidl My Viijliel

iifinyiiiníinc takovým ýi'1'tíiin"

"Opakuju vám pan" mluvil li

pravdu o yaxiKuilicní komP--

ky Iclly ýc íuodiováli' k um'

sesli'" slcrlirlm" Nilioť uilik 11

yiiiiiiuMiáin h' ten yaiiiýíleiiý mni

i'k iiiladélio ilévrrl" iiiviiáuiýin
slarci-i- ji'x dílu vnso"

A odvrátiv se tul svého host"

lilllo pol(l'ni'i U isilcíliiU stolu

a ukládal linu' iMiilofďttin komli- -

iliiešni práci nž včera večer h I

dal buď v polích aby se podíval

lei" čelní nejpilněji potřeb! bude

Skorém mu bh líto iusili kosy
a srnv do toho vvsoko se vlnícího

MIMI osili'šlill VVV aVoslí lilii

že u) otrujil xi v tuMii vnIiih Ii shl

ťc hriilii iii'iii'in'liu vi' nv' in'j

j''luii''jí l rúiH'1' In niilíi'i'liii o

prnviluvnxl iino i

jiikitHÍ smixlnixi

xáv'ri'"'iii' nlitky iikmtily s!nuni

jfi-- í Ar liiirvn n líiitlu nyní m'i m

upjal lánvý mlili'l na yřho lm

Któ Triilo nixin[ uilíváii iln

ďiliiiiy jakoby jcí1 ť puclij Imval

jtlí to ulirii jcliu ifjmlailHÍ
tklivým IiIiiximii nŇrpInl k

Intfrivi ani lli'il'nlil'ilMilV

TUliý iřít'li!"
JjHttU U vttpiitV vvlllil mu svuj

(Iriiliufciiuý hkvnxl y ruky n zvu

lal :

"Koltu yic lillljiMi'?"
"Ván!" mlvrlil #ikM MHUllu' II

puluíl tuku nu liiiltnvu ránu'

"A l'lll'?'' IV řfllÚU llllixi'111

UVlil Sť IIttlO Ilxtlllllji' JHfil 'í

a vonného zlata A každým dnem

t celého scln nikoho (v imi'
vidí Ještě N ním ani tu pnunliivi
la (d olinho jilril kdtž před jelio
oiljedem na Ilcřmanov bla x

Ikahi se h ním v parku Icxté ta

jí v srdci všechen proti iičmu
hllěv 11 til již IlOVý jesle osllejsi
projev jeho iicšlechet nosí I 'omi

dává mu yiiuiiieiuiti neldubsiii
nilčeiiíni jiik velice jím povrhuj"
a hic lu 011 sám vv bíí ji k slov u

iděeuinoslí jcšlě větší Ano a in
čemiiosl pokládá Iclla co £iKi
už spáchal na lattovi ve Slroniov
ce a co dále chce spáchali na nťiu
i tm ní iicnámoii osobou barona
Siebtirka

To slovo také vyrvalo se jí ze

stísněných prsou a N přízvukcni
děšení splynulo se chvějících se

rtu v když na smrt hledá sedíc

naproti maceše a šestic Musi v
hluboké lemmce s tcmněiiioilrčlio
aksainitit po gratulaci Žíkov?
zdvihla své krásné oči posvěcené

ntthiřM své
níindoíll k pňzlnďným obložkám
na skvostném stropě prostranné-
ho salonu

Obě dámy pohledly na ní s trap-

ným překvapením nenadály!' se

od děvčete propuštěného leprv
před rokem přísných rukou

takové odpovědi k

návrhu jejž jak se lěšily rodině

jejich budou záviděli W všech

Pražských palácích kde už se kla-

dou léčky na bohaté ženichy
a se dal do hlasitého smíchu

zasedl mezi obě sestry a pokláda-

je otevřený list Sichnrkúv před
sebe 11a slul pravil aniž by na
lellu pohledl: "(Vknl jsem už do

jde tento list abych ti milá o

sáni oznámil co nejspíše
už odjinud víš že jsem ti h na-

sazením vlastního zivol 11 zjednal
možnost abysi tento skvělý ná-

vrh bez nejuiciiších rozpaků v své

romantiky přijati mohla Mneš se

ti teprv přcdslavujii co vítězný

obhájce naší rodinné důstojnosti

ky Iclly na prvotní její inÍMo ya
dálo se mu e linuly přibývá

'Hrubě Koiniiald také sobé č

duby všimni polností více tu ž po

sud Itud koumo iiriiižitel na

vzdálencjSÍ pole kde právě s

kyi"i y ríií
" Ano" nViil se a nim ijiii

" iHMiiiiin ani ticjtueiiM příčiny

apíniti před vámi mladý pane
sléslí nu' sestry Iclly j s t díl

nu' I 'nul jícní ii svou povinnost
ixisliirnti se roiiiniic o její lul

kosilo bud v průvodu sve choti

a někdv i nuitkv prohlížel úrodu

kolem dvora I'l veselý

n hovorny Napomiiial any pi
i

(iiii"iiox( Teprv iivní vidím jak kosení ve měl pilný" ponr na zvěř

aby svévolně se nic nepokazilo
důlní' jsem jednal kdw jxein prn

re Klára v tcclito dnech % t mincijruii Hlťilnxl niililf mU r la ji'li'1

Poěítal koho letos pozve na bon

a kolik asi koroptví a zajícův se

lil ii lpil cllie lialuilnillf svého Vil

ý"iii'io Miiidriiliu ve vojsku A o

na sumu uvítala vyjádření pravé
liu Kavalíra s nnlmí kteréž ď

První pocit jenž byl zachvátil

komtcskii (iahricllu když bratr
mávaje nad svou hlavou listem
barona Siehurk'i jako nějakým
vítězným praporem u přítomností
macechy i sestry Muši byl ji slav-

nostně pozdravil co šťastnou ne-

věstu nejpřednějšiho velmože nic
klenbiirskěho — nemohl nazvali
se jinak leda zděšení

Icšlě až do iiejjemnější žilky
bolestné rozechvěna předvčerejší
zprávou že Latto v souboji na pi-

stole byl od 9iy nebezpečně po-

raněn slyší že sama jiti má za

muže jehož ve svém životě posud
ani nespatřila o němž ani u nich

posud nikdy se nemluvilo až za

posledních několik diniv kdy se

dověděla o něm že jest (o už starý
pán a že má velmi mnoho peněz
Jcšlc ani nemá ěasii aby pomysli-

la při tom na sebe jedinou její
myšlénkou jest Ladislav Po dvou

bezNcnných nocech trávených v

kvrtoiKM 1 vi ii vm-cIiiii- i kn--

línánu si mu k Mili'i

"Nikily ih'IiI j'1" pnxlťiii

ynriívv ktcniž iro iuMuiIio clinvii

bude innei zastřelili aby pro při
Alí rok zůstala jenté řádná léč

prv nyní dokonal" roinníiii Mylo
Poučoval hraběnku Kláru jakla v noIm' ynnír tni j

E tím liulťht-nřj- i

jest mi to porlti h tiikiivýin
ji l"ypnrhvhy ilinol jasnu h si

tmslará o seli" éu kdvž luijnu
se musí hájili zvěř v jakých mí

stceb nejraději se zilrnjc co jinaltíciioii ruku velmi yáinouélio

veinoe a vviiiiiiiciiiuiého dúsloj
škodí jaká jest to radost znát i je

jí hiiídii a brlohy a vyjiti sóla

pak ini ni po nich a jeňlě ép
nika než lihy čekala na Ňkolní vy

ýiiltwtiiýni u tm ii vím mlaily

příteli!" Iťhknř mlvřtil Žina

"Ifii ryclilo 1'i'i'ti' u mám rá

vo v"li'li" mili'liil Iiiillu "ln
puvóyti' niiiiiI Ii-ll- a ti'''i! xliV

in'? Itrctc šinul j't ii i i"l vii

sVeileclil lietiikeliu lilollniVeliu
ii na podzim s několika dobrýmist lldelltll !"

"Icil liiiliostillsl VÍ jest pinie
slrelei a vycvičenými psy

"Na IctoMiií první zkoušku s naT" A tifliv lirolinvý-
- lilax1 mln- -

vniím řlílein 'h vinu nedáváni k

šími hivci-kým- i psy se téSini''

pravil opět dnes když vraceje se
tťllllu sloVÍUII aslnilži'11011 jeili

in H (ím oilpovéil'!" riiho''li

s" 1 11 11 o ellVČi" Se lul celém téli
nejpalčivřjší trýzni že jistě onuiu slávy proti chlapecké všeleéno- -

drlio inilci yiiclivrl saiiiýin Zitfnu

" Aspoň pro ván in rival"

ylířln mlpovřil'

"Vv mnř klínujte tu i umí í um-

a vdiec lahodné pohody předpo
lední s hraběnkou Klárou od žit

knihovny si byla přinesla "Pž to

sc mi na Kosoijekém líbí že vy-zvá-

k souboji vyšlo ml něho Vi-

dím že není takový rozmazlený
snílek zu jakého jej vy dá my dle

této knížky pokládáte Icho aféra
se #ij'oii učinila jej mnohou za

jímá vějším i v očích dámských
než jeho láska k lelle Ano jsem

přesvědčen že od nynějška i suma

delta s opravdovou hrdostí k ně-

mu pohlíželi bude" A rozvíraje
noviny zběžně nahlížel do někte-

rých rubrik jejich které vždy

nejdříve se zvláštní oblibou řítili

"Naše tiiíncíní ustálilo w v

toni" vece Klára zasedajíc při

upraveném okně k malému stolku
na němž rozložena byla její ruční

práce "že laitto zajisté toliko v

iiejvyšší tísni sáhl ke zbrani n fi-jj-

že se zachoval k iiémii velmi

ncHcirné"

"Také uznávám že laillo zvlá-

ště co básník a učenec jednal
velmi hrdinsky ale nemohu ještě
odsuzovat jjíu Musím h ním dří-

ve mluvili"
"dá jej mohu odsoudit už teď

beze všeho výslechu" s (lúrazein

pronesla Klára

"Což vy dámy jste sc svými ú- -

"Odmítám od selu- - ten ňlít u

sama byla příčinou toho souboje
a tedy i laittovu nešlřslí slyší
že má zradili to zlaté srdce jehož
smrtonosná zbraň ušetřila! A lo

st i a jsem přesvědčen že v kráť
kém čase sama budeš mi vděčna

za tento skutek"
(Pokračování)

niště kleré nedaleko stinné Pojiv in čím vám jej pilin' k iinháiii"ii')t — rroxlin vás iMVdliijujli' mi

žerní slráíic právě se kosilo "O
čekávám že bujní svou školou si

volal piwiipiiým o vést nýtu lilu-se-

ÝAvw neilliíde mávaje Hvým

kluhoukeni l laitlovi nu roeiod vyzuiimeiiiii Julo nu přivede psa

lieiléoe vycvičeného lolllll (lálll' samých dveřích jcšlé se napolo

My pravíme žeohnil il a vystncHiie pravil i zvláštní oduiénii"

Klára byla by ráda něco nu mí

Ilu však zadržela svá slova věr

pruvdii Jrllu liy livlu " h ni

za ruku likl ji kín-ovit-

jakuly jej Witrl pí'jmti k ivi'lil''

in ii vyjáilřoiil

"Dopovlň hi kiíiii I iišilc ilo

liíV odvřlil íit-- t poilávajM Lul

loví i f ruku "My Kula

nelni yiijíhlii přáďly Iřclut

nikdy neudili Avnkry

v[t před malou J i vílí in'V("ili"í

isi-i- }a zprávu o nu'' m'mIÍ'1'

"Zilvilini le si ten stit pane

na HVeiini úmyslu ze hoiniuiPlovi káva jako kávanenv ničem nebuď' vzdorovali Proto

hralié hudete lio míli potíehi --

Prokáži vám radost ahysle moli

vyhověli své kaviillrskc povinno
stí Až liudctc liolov h přípravami
kdv kde a jakým zpusoheiii hysh

také když blíž" zániku potkali

opustil tento oícnii't ný rádnýmohla liy iH intiTíu Vliti Tnly
správce Sípa a líoniuald mu při

pominul aby v léchlo dnech nej

poiníiinl aby hajným nejdi' í

ve dal sklíelí obilí a správci
dovolil Hobó podolknouti } ta

My vmik jHino nakoupili pre ií000000 liber výteůnó kávy O JakoiiU

iiiifl kávy Joftt přAHVAd£ono tlnice niuUch ziikazulku a tu lioni tfoln
mnoho ho rozoplHovatl llonpodynky clitájill dobrou kávu objod-naj- i

nutil

38c sPeclalitu 38c

svét raetc nu poslali pKanteko

fxem k vašim mImIoÍiii"
Přirazil Zlí sehoii dvéře a od"

Ad —
sudky o mužích hned hotovy"

vřytc ýn právo (Iih-- nmu xlaln ni'

imvřhtou liiiniiin Hermana i

velmi yáinoii('lio xlatkáře

nirkliMiliurskcIio f(' doby rytmi

hlni v riikuiiskciii vojsku
"

ková krásné pohody třeba snad žertoval Uoniuiildj "ale tenkráte

bych ti radil abysi m postarala oIallo jako kaiiienná soelia stál
smír mezi svým klientem a neiiálttlo meloucími h rohfoiicíiii Ualsi druhy 41c a 44cuprostřed pokoje n (divili hleděl

zu ním Pak hliihoku oddychnul viděným #íj'ou jinak nevím co hoihIívciiÍiii Když itfit (lopovřdi'1

vzal klohouk ii opustil svůj hylpiihfil volnu jclio ruku pokrncii

mdlvm krokem k oknu nřlioz

stane z lásky hadovy k itfovč

sestře"
"NV přátelství mezi urou a

Musil ven daleko do hlubokého

CHi V zámku tnu bylo tésiioUA tuířlioliíl ollá'ky vzuáácli

Dolf ve dvoře potkal se niiitkou

užiti nejdříve pro svcžeiií úrody

vlastní 'Klára znamenajíc podle

nepokoje Komiialdovy ruky je-

jí muž na (hiném rozkaze pevně
trvá suma předešla jej odpovědí
a těšila Šípa že počasí tak ustí

lelló ji:itěj jeátií několik dní beze

změny zíislatie aby jen (edy nej
dříve ni poipíšil a léni lidem nej

raději vítem i dvorskými silami

najednou žně odbyl Správce h po
divením pohledl na braběrikii l
laké onu už počíná poilrobovati se

Uíulihlavem ovsem maze pritnno- -
h v tciiuifiiiiodfcm vinicím mul

Mriihkovfin puk iiřkolikrát pid ii klcréž se vracely

ranní ho vvlelu

"PrávéiM' dovídám milý lallo

tomu neopatrnému hospodářství

PŘESVĚDČTE SE!
Kdo lund k4vu rinsiirt neiskuíitl nechť dopifie ú o V% li vzorok

nifií SPECIALITY KÁVY a fiajn kterí nnJnrly hojno obliby klorý
íiiJnmo 11 plaň ZDARMA vyplacený už do domu

RiiHký fsj mik kinin a kořeni UI na nktarln Chcntn 11 v ny
110IM dohA fictritl pak niikupiijto u lián ta velkoobchodní enny My
noliMimo ni Jun iivoho zinku nýbrž JortnAmo i ohlodem na pronpodi
a dobro vý( h pp zUuznlku

UPOZORNĚNI!
Jest mnoho laciných dmhů Hvy v oběhu kteréž jnou

více divoké' příchutí totiž bahnité travnaté atd Takovéto

kávy jou levnější o víc než 10c na libře Tyto druhy kávy
nedržíme na ikladé a žádnému neodporučujeme ani té nej-

eli udál domácnosti

Objednávky lunkavé taUt tia vim dávno známý

PRVNÍ ČEÍKÝ VELKOOBCHOD KÁVOU ČAJEM A KOŘENÍM
V AMERICE:

Java Coffee Mills
E J řÉTRÚ nuJlUl

1708 South Racine Ave Chicago 111

O pocti vontl aaiabo lvo4ij pvídtU m u rint KttíooaJ Baoky v

CblcAfu uBt tt vydívttiliitri tohoto 6wopuu

že nud velmi vzácnou iiivhIí'-vi- l

Zahledli jsm lirabt-t- tw d

oéljídétí ze dvora Proč [nik jí
jej nedižcl nu ohéd7"
"Mél IlUHpácIl" odpové-dé- l Im-t-

fionékud npuéííé "'fiuk hiií

já drnhí matko nebudu n vniií

dnen obédvalí Není mí nějak do-

hře Jdu mi projít Nciuéjlfl o ume

žádnou fdiirodt 'M hodinu nebo

M dví mi hbibofel jÍHtí přejde"
''NířfuVjíf n Vidného odpořjukii

žjtí překážky kteréž štěstí Jelli-n- u

posud v cestu se stavěly ale

ten něžný poměr dvou krásných
nrdc( nemusí tím hýli úplni pře
rušen Ouh všechno vyřídí"
"Jbi zdá se mí že už aupoň to

vyřídil!" náhle zvolal liomuabl

pospíchaje m novinami v rucij ku

KláiT "Tu prúvř ělí To jest pře-

kvapení!" A podal noviny hru-

bějíce
"X bezpečného pramene doví-

dá mé sc žij na zámku 1 1 rusko

co tiejdí'ívo Imde odbývali
ne veliká rodínn4 NltVtiost' (bibrí-oll-- t

koudelka Hďinbatdiova judoa
4 jiejkiófcoéjřích (Jíiin doroá' í tlc

cldy bude hbivítí nv záttiuby
llrmHini bummtn Síeburktm

n hajnými a ze sve tré zkmiciio-innt- í

osmělil se podolknouti' ze

náhlá změnu v takové pohodo při-

vádí za sebou vždy iicčuh trvající

pak velmi dlouho ale hraběnka

lehkým linutím své ruky v Komu- -

siny rychleji n ryvulPu po Koninu-t-

Mílf dřív podoliinu ícllíiiu v

ÝAnn opíruj'1 he loktí-- o iiíAqii

►klfiiiiou hkřlnkii plnou mlvcli

skvostní HMuffU kliíck he ylu

Ion ořízkou xMovul Uu hnuti

jidio očekával iiilih' propuknu-

li ulil lánky AUrnaiU Hcdéky

hi- - vz'l'íiuilt lulyz4 íalto v prudké"

procliAcfl uví liíhl před nim

ni nutil

"A vídali koiiil'ku (lahnc'

řikdy h oním yáiwmV' lM
k iilwďý bnU hvíiJ zrok uláU

upraný ii-- i řoíojrMřii kterou v o

twj if ihlých rukou pťá fcehw

tltíM dvhilinM" klidím

uhlové lokli obracejíc se íc zúinkil

propustil správci' n poziiámkon

j''í télo k tiéiMi miíci přinutí " ío pro jeden len Miad nebude tak

pl ili' jeiovab( hnhéiiku svého milého

fíoujuild bvl vid mi ro1otn' doyritt pwtrl'! Ifipknym xn

Vil )lvic Kláru tdkto mluvili Do

provodil jí ke dvríím ýwb h ne ftmortéiíioi tfíitKjrcm v Md l

nim ni vykl dolními vruty m

Jeujku

"K( by mél už &dbtru í tu kl-- burku rtmí4r-- v vJskujkomVmt fl ]fnn(c io i ní frn dnefc

i


