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"Itfth fa Pilo' flittd pdfie ilu
"Vtok taky Lu'í dn U a

tef Nexřfjni ~ Kdjlj tVaM
tík lidi Jako Kidb t fevi ttitieuí Inka tm jal Prut o pemftM

i)í Vtfel) do ItlltflO tuhl

"IA'e 1Í ttee )éj ď etu Vtbo

oti tir?li jii ttilku vyehoÍ!"
"MuJe Kruiitio Ti deeta hrt

vk)i tuilká)i( I s tím Strmho

tioi tu jxi lioM pfettbliouti "

i é V h ( titele ji-h- poéital tmUstiuUti"
po5mt b1" ttbhl eni tibi-tyk-j-

"Je to niA jnko hoj iMÓiiio k pf tfth" nihiičel tpmným lo"SMúu slyším !" nnivW'iU

ryliri (nrú lhic ni uteitu ptího" Mluulila rbnř
kn"A přec j venku tiilioi ottva

fa lisll se hýbe nn Vlhiírh IVdiv

iNtnvtit Idaseni klnet

"Houbós se Krulino IVmiiho-k- u

svému Modlitbu by ti lépe

duřela Vrátila bv tému srdci

poknj - -- "

"Jejž tys rlovťtiiř pod krovem

34c -V-ýborná no5o Iiávo— 34c
NKMřlA lV srílAliT V P!ÁIN": xM U Nosi l

"Tnk ji poi buváiiie jik io ji
iinleřli Ilitiibo neveřliio s i boiitmi kolik duí nepršelo aby uiihlt

pílbrnti frkii kdesi vmlv t ptn
kn"

do hrobu ío ř ty liiy Vn ba

Iry je roii-b- její rnredráim" Káva ipcclalita 1b 34c

Káva chutnější 1b 37c

Káva Pcabcrry 1b !Wr

Káva lepAi lb 40e"Ne n ne!" mrzela se r lwiř Un "1 ři bii ři kklo si ii ib'j nle to mým rozdrtili -- - Ty opate a ni-

kdo jinv DivIS se žo ti pot- -

ti řeknu ? od tebe utrku n ne

cháni tA o bludu MAiS jNli sy
láni? — IMySU jeslé více hi WESTERN COFEE MILLS
té sem nešťastná náhoda ravcilln

rové kapry Tahle ttolkii ti je tmV
CRFTE NEBRASKA J VAVRINA míjílelVy?ni mne i tohoto dvora učiň

"M'l jsi m hmiMnttV! puk

tu oreiť nemučil stóti ll tuhé

hrorit lunini a ty tni Inky ne

noi-i- l po ídnti fa il eru mou uvedl

npflt Itielérh Víak sf té lillpo
ded ptám i mohl bys tm to oknmři

lé iiiniíti?"
"Plno mne v hledá VÓí kdyl tni

rtevřfUT"

"lilpivílej nn mou utákul"
"Neniilsil bys de státl kdjbys

hl dceru lépe vychoval 11 místo

mazlení - -- "

"NedfitýkeJ se mne iice — —

"IV j-- i mi tičliolikráf vybrožo
vnl ZinfiřeS mne Jlrániti se li

nebudu CbeeSli hoď si mé do

řeky li pot ion xe reptej proč js to

ndéliil A vlny ti odpoví za mne!

proto ?o ti opal svedl dceru a že

Pište si o ceiiiiík u vzorkvmne tréninkem nneii mi uej w
e vařili l

"NV rouhej ve feno il necb lorl

vé tui pokoji" míriiA mluvil ty
ky skály okolo IIÍSteni v rlnto

tm lu-ii- — jeiliio lili Itlliie
liiik I vnieiii' knpryjeill nejmileji " Kt uSino I KruSino í — Já v do

brém idiSel"
tm řenin 1'inéln tnu je stání

ustrojit i n proto bál by

mu neutekla

Hyhář ti sodl do loifky n joistil

"Véřítll Že v dobrém jsi přiseli
ale tak jako přichází had když se

za zimy vplíží do teplé jizby i

íc lín řeku po holee
poobřúv se listkává"Ibibiee vcbéhlrt do jizby pro

PuHtati mouka
ZÁRUKA — Hpolřebujto plný pytlík a nepodaíí li ne vám

upéci tiejlapší chléb jaký jste kdy pekli vruflc prázdný pytlík
ivému obchodníku jenž nahradí vám bez námitek vaše peníze

Odborni mleto" i nejlepíl pienica v Americe
Všichni ifroceristé ji mají na nltludé

WELLS-ABBOTT-NIEMA-
N CO
Schuylcr Neb '

Oéi kmetovy rnsvítily jako dvé

ti to ten mnich pověděli" ledo pochodní
muky a skrretn do holu hlavu

ostříhnb Jako tygřici sví-

tily se jí n'd když skřípaly niVky

obrátila na spuehreló petcli na

druhou stranu a peřinu si zatáhlo

přen tis!

Chvíli bylo v ryhárn ticlm

staří pořád vyríml do oken nle

oři sf tnu svíraly leckdy znký
vnl hlavou a na nknmJik si pn
dříml — "Hudo již k rňfiu a fo

nbydí Sel" pnvMnI ihí ?h lnuli
mu Puk ol dřímnl fíisc n2

sp rozcilnívH Zilvilmtiv

si nJťHi'1 Al tieprodM tm ffp
tllouho rdfSMi Filřli ilo jiz-

by

"Vstávej fena vstávej
M bmlil

rvtfiřku

"Sázava Tiilndnu holku vyhnli
la pustili ji bri tuibnili i jí
pltijf? po vod""
Jako mbnlif ilvnoptib-tf- l byla

dole s posteli' rybiířkn uslySťvSi o

utonuv Hodila tia sfltc uvrebni-c- i

vznla kazajku ovázala hlavu
plai-lietko- n vybílila veu tia bPHi

zn mužem

Oprnvdu plynula tulalíii
kú jcStg žotiStina

Kvapem odvázal rybák loilici

"Podéji jeítř se více Jovísvým zvukem hovořil íebolník a pi

elilnvé oko jeho tékalo pn kvéti- Zatím xe neopovažuj abys tni přibohntveh kadeřích
Tv polednímu se rybák vrátili

iiádi jež vyhlédaly na břehu me- - 4el na oči podruhé" Kmíina po

zi bujnou husiou trávicí irnzil npntnvi do očí n fotom se
první co mu padlo u rybíírny do

lt t 1 i t 10 roé tni vyčítáš neustále fa vrhl na st Til zapřev si hlavu rn
oel DMU tllliva IIIVIIMII OsHIIIMIIII

jsem si díté nedobře vychoval!" katím ale třády se mu že hlavu
lo holil SvfliSlil relo tib1 Žellé
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neřekl tiičehu Celý kapr dvouli-bern- í

ležel na stole v míse ("eriié Odpouštím ti Krušino ze srdté ptáni bodná li dcera která od

otce a matky uteče Opat jest již ee protože té znám n upřímné sc
omáčky ii z druhé mísy zavánéla
niikořenčná jikernatá polévka

za tebe pomodlím aby Hfih ústnípadesátník dle má dosud hezoiui

koti tvář oči jeho umí f arová
K večeru vykopni rybák podle

již tak v trpkém zkoušení" t
Kmet neodpovédM nnislovati Vím jnk na bratry účinkuje

My il iiiryujnni vliutul tiAA rypfíiuvý rrlIoMiiK tnliuvm r{ihm
fa kdv Jft botuv Jo tonf-- t in$ nlen tluuHťky Nil rvém inintA tuto

J" řls 1 cypdíovA Jent iteii Jeilcn paleo tlouSťky My i ni

uběfrmi1 Jen tolik nu JcilnA itrunA uliy rtukiil hlmJký jiuvrch a nliy

JeHfi rOstnlo prkno mino iluntým Ní-n-l dřiví Jel liy na vyroviuilo ty
[iMAi na criUilnK Jt to jmloo 1 nejtr vnutí vřJAlrh tiecviiřjít-- ]ifl

tom iJli'iHli'h prken ku [flMJi'iil Ježto ticroS típnu
Nechť JUtA 1 fiAml {iMéltliU n mnterinl pro rarnrrlti pakli v

trhu pro nVo tohoto druhu ItoumíJta Ze my inlnvlUnu re nu iloilAvknu

US lijljlíZl Vrtil lUfili-- l

jeho hled" nle jen se 7dálo že z prsou jeho
hrobfi novou jámu Vzal holku

pod páží jámu říčnou vodou il

a položil do ní utonulou
"Hádka že tedy není vinna? Ale vyrážejí vzlykaly jako tlumený

on — jen on! pbickdyž ji zahrabal n mechem za
Požctéch Sel rovnou cestou do"A pfee js mne chtřl hodili do

klášteru Dnes ticziibočil nni krciiy a niKouv opata juko Kiiy O HAFER LUMBER COMPANY Oounoil Bluffs Iowa
bvch ti byl dceru odvlekl já" délníkúm jichž pracovalo v bou

kryl priť kb-k- l na hrob n hlasité
se modlil: "Dtče náS

Potom ulomil dvé velké duho-

vé větve položil je přes pih" v po-

dobu kříže n postavil nu hrob? do

hlav

?ena Krufiiiiova vSitnla si ibdř" dách kamenických jednou
muže s řcbolníkem na břehu tolik než léta minulého

Tomu Knnnnu neodvážila se n

ety opat Hožctéch"
I mezi ostntními bratry se tak

eckdy vyjádřil
A Knnan vždy povéilél podtajl

Ve své jizbiei klekl pod křížem
kdv podívat i se do očí Vždycky a modlil se za Krušinu aby ho

Pánbůh nezkusil ranou nejtřžšf atuk potméíolnu byla jeho tvář a
XV

zrnky jeho vždycky svítily tah

DRS BREUER
operace lonuko neifiorě

DR MILOSLAV J BRIUER
dlagooit vultrnt nemoci

6'ESTl LÉKAftl
l'M nsíl otmloviiA oiáine dukonaloa

laboratoř k roporiiAv&rit vieeh iiiiioi--

Máme ucmioeiilriit ojenI pro vinili-ti- f

opera' ut a vnitřní f Tjmly immoct

OřuJoviin v pokoji (Mu 210 řWurlt
Nf 11 til lil IllIlluVK

roh 12 a O ulic ve

ilrulion jioHcho'11 v přeilu Lincoln Ntib

příšerným s vél lem že bezdčkv

Denici ru I Hnlišovii "Slyšíš! Hek-

nou že prý to stnvél iiat Može

lécli Ale že si mniši od úst ulr-hovn-

n Šetřili opatovi nn pomník
musilu hlavu sklopili
"K čemu odkládali? Nemohu-li- Ž

zkusil li již aby ji od ného od-

vrátil protože srdce jeho je do-

lité a šlechetné

Opat se domníval ži se kmet

pominul rozumem

Dél i vybílily ven k matce a ce-

ly udéšeny vypravovaly jí kle

Božetěch v Kruálnově dvoře
Krušina si enoil hledali Umlkli

celé dvn dny ale nenalezli jí
Kmet m vrátil domfl celý upa-chtéii- ý

a ženn vzlykajíc (Min ani

ncironduvili I)tilinivka nevytý- -

svfiduíka vliistuí rukou potrestá
— toho nikdo nevzpomene Však

ješlé nedostavěl a na Kázuvé je-šl- ě

íiedťKipatovnl"
ti?" otázal se Kriifiina tlumeným

Co Konrád vojvodovul nn Vy
rak otec opafovl vyhrožoval a jak

hlasem nu mniclui se ani nepodi-

vil v

"Nemůžeš!"
"A přece bych nemohl?"

seli radé byl Knnan v lVaze jio
kula muži niéebo — Teprve nyní
ucítil KruSinn jnk mu ť'skno'bcz nyní pláče za stolem

Dej mu 1'iínlifili nebe nni jsem Im

neznal Kolik já jich jen piuiin-- 1

taji I Však je vfru lépe zdstnti
lvakráte Poprvé se vrátil do

llndky ' kláštera mrzut podruhé se sliby
Dubrnvka sedřla za dvorem u

řeky Dívenky usedly k matičce"Protože nn stolci VyRehrnd- -

"Je lépe jeli mrlvn Mnohem nyní se chystal na cestu poském sedí ne li Uožctéchňv přízni do trávy a brzičko usnuly třetílepe než aby byla za živa na han
bii sobé nám" zahučel Kruňina

vce tedy iispoň brnlr Vratislavu Krušinová Žena dívala se již

opatova ochránce"
Nivy kolem dvora klášterského"Niišln jsi Hádku matičko! —

vždy hezky nízko Morami na

nás spíše zapomene protože tmí ty
velké stále nn ořích — Málo kdo

dokázal aby tolikrát byl ve Vin-

ších jako já - flyřikrátl - To

je už co říci"
Šedivec si po svém zvyku

bílý kníř znnlť se n

hned od výpravy na

"Do tech dob nežli znsedne na

hezkou chvíli do řeky n rtomn

třsné sevřenýma a ve tváří n vý-

razem nezvyklým
Náhlo jí cos zatrhlo jako zimni

Jako Štika nirStila nelinu rybáfkn
do loďky a nčlcolikorým zamiíc li-

nu tím vesla doKtftli k dívre
Stará e jí tifítítila 1'cliopila ji
zii dlouhé rozptiStfriť' hezky nu

moiVní vlásý přitáhla k obJ? j

rybák uchytil holku v pusu a na-

ložil na lodici

"Nebyla dlouho pod vodou

Ale musili se s ní rvát 1 Vidíš juk
má nu Hohtf rvúrwi iut — l'ro-t- n

Teka dnes tak huěela"
"A proto já nemohla usnou

ti"
"Hezká byla asi JeAté nyní j'

hezká podívej se Ženo jnko hv se

chtřla modlit i ústa pootevřená —

oři zuknlení — podívej se hldí
k nebi"

"Vím ty en je hezkého Rtyď ne

jsi Šedivec a na poslední vřci pa-

matuj '— Na nic byla už proto
na řiti' že skočila do řeky Pro
nic dohrřho to-- neudřlala BpouSť

jsou ty holky nyní my nebývaly
takoví Mfiže5 jiti nelíbím-l- i se

ti Než kolikrát už jsem to řekla

Někdy jsem taky bývala hezká

jako""Jako dračice"
"Pfujl" odplivla n babizna

"Styď e nad mrtvým třletn
hádku zlostnř řekla
muži za chvilku

"Ty bys se mohla atydřti vytý-
kat! holce že byla na nic"
"(to a ní!" zařal rybářka kdy

dojeli ku břehu a starý utope
nou položil do trávy
"Den ji zde mecháme bude-l- i se

kdo po ní ahánřtl A nebudedi

zítra ji tuhle zakopáme"
f'ty ry pohrheřky skorém již za-rost- lí

zelenaly e pod blízkou uka-loi- íj

na každém vyPnívul nevyno-k- ý

dřevený kříž Bylo to pohře-biíl- ř

titopcneň z rybákova revíru
Předkovi jeho od nepamřtnýeh
dob zde pochovávali koho Sázava

žloutly ae již zlatem plných n

klasu j ale Radka ješlé

nepřicházela

Zdá se ml že ji více neuvidíme n

že nám ji voda odnesla" zabédo-val- a

dceruška a kmet vyblednul
oknem do dvora aby mu nespa-

třila žena alz ve tvářích

ce Kily on řas pfichaz) a deti
Rybárna ve skalách a za rybář- -

stolec jiný kníže mohu zatím n

mříll"
"Umřcil-J- i jiný se za tebe o po

mstu poHtará"
"Dudu tedy Mátl až do So

din!"

nou pátý rfivek nevysokým kři-

žem byly odtud důlek 0

jež mfly hlavinky položeny mat-

ce na klíní procitly a zarudlýma
očkaioa na ni podívaly

tím knmž tento provázel Kvílí- -Totom se zdvihl a Sel do kláSte- -

Dubravka každým veéerem zn
Duhravka knždá na řílko polí

ra Dole na dvoře potkal bratra
Knnana

"Tuk tak! RlySel jsem Se ti

dvfir chodívala deeru-l- i uhlídá"VSnk e dočckáJl aniž by bylo
bila a pomyslila ! že ty dřtl býtřehn cVkati do Sedln" Ale marné chodívala 1 kdyby oéi
vají opravdu nřkdy nndély Kdydcera kamsi zabéhlo VSak jenf Mnich potom odefiel zvolna do její byly s to aby celou zemi ée- -

by se nebyly probudily snad by skoti proIctHy nebyly by uvidé- -
již bývala dole ve vlnách

ly dcery — miIáMa

kdes dobře ukryta" oslovil kmeta
mnich "Vrut! se se mnou - povím
fi své mínřrií"
KniSina ne mlčky obrátil a Sc

kláštera

"Jd niéVmjiík! Dobře ti pod

roucho jež nosíš řeholi své na han-

bu prohledám —- ('] bych snad

Neodolatelnou silou ji cos do

proudfi vábilo a tak se jí zdálo
Ubohá Radka! '

Když na polích sklízeli bylo
že na dní té vody vidí Radku jakza miiichcm dvorem ku břehu byl tvým nástrojem a jen ze záňtí všude tak mrtvo jako když nfi-

ckého Vícemila

Dnea sedélí oba venku na zá-

praží PohnSlřříli ne spolu lec

kdys nle šlo jim li jenom z plic

"Jedno je mi Jlolato i kdyby
si třeba zítra přišla pro mne "

prohodil Křivoblnv
"Protože jsi stiirá opelielniná

slepice I ísemř já jiný chlapík!"
"Jsem jako jelen n ten bývá ve

stu letech jako ryba Hlarého

paroháée se j lovci bojí a nechá-

vají ho na svohodé V tom višem
dvoře j znkrnél a zdo dokrníš"
" Jnk že se znáš n létni jíž sem

přijeli?" otázul so Křívohlav jn-k- o

by byl dřívějších narážek své-h- o

Moiidruhn přeslechl

vzfahujo ruce po malco a šeptá zepodráždila mne profo nčrnul Ale"Odvábil ti jí kamsUby by) ji- - kdo v jizbo umírá a kolem l&žkn

za hlubokého ticha stojí
zdola Ž prý v té vodí tisíckrátproč ta holka jen uprchla a pročstým před tebou a před ním Lídu

přecliovávařského jest dosti VÍS lépe než nahoře ve avřtínení nikde o ni ani pamStkyf —

že peníze činívají slepými a že hyn Dnea poprvé tato myšlénka žeJako by mí vSeeky skály kolem le- - Mimo Ht rachot u vřdřd pouze
mohl juni I tuhle řeku zastavit" Knnan že Radku odnesla Ráznvnnu Krušinovu napadla a zahnízdi-

la se jí v uhnčtené srdce že by

Žely na prsou tak mne to tlaéf Jen
z téží vydyebujl — Dcero má — Onoho veřern vyšel si za klášterKmet mlécl a hledčl do trávy

jako by perly v ní hledfll Jen Čap- - Radko má { Hond pftjde otce za le- - zabloudil do skal hloubéjí Potam snad opravdu mohla Radka

býtíku vtiskl si níže na Čelo Nebylo bon I" t všiml si na břehu Krušinový dce

Mnich e ohlédl vřtřík kmetotneš přilián' horko j ale KruSino- - ry slyšel i její hovor a všiml slTeprv pozdá večer vrátila ae do

Ivora vedouc obf! dcerušky za ruví lil se § tváří pot nřkollka prou- - vo-- bédování donesl až k uíím je
'1y ho Nccíťelník se víak usmál to ce a tak z hluboká ai oddychla

na blndínř Házavlní bílých přnj
ani ten hoch mu neušel jak se po-

nořil do vln ft a prázdnýma ruka-

ma vyplynul nahoru '
PotmžŠíb

"í!ul to asi a profo jí uklidil"vyhodila zo nvho objetí Rybák že už j od té řeky pryčmuto výkřiku zoiiřanlívoatl to-

muto utonu rozervuného ardeee diiRi utopence tflké vždy po Mezí déJnictvem kolovaly tajné
modlil VOtíe ná"j ale Žena jeho jakési fcveWí a očí pohroužených"Tenrv-poto- si m nf mftže cem však to nepohnulo j oéí jeho

Přísahat na to sice nemohu Ale

napadlo mne tak a nemožného ne-n- í

nic Vitok se toho domaká-me- "

Náhle e kmet zarazil n postavil

v hovor nt k vély vždy na kJášteru lýskaly e jen jeSfř břsovštiljiíCruSíno - až rnj platných fclužeb

vykoná Pak lí třeba do řeky radostí Zdálo-s- mu ž v técha na křídle jež opat obýval a pod
klášterem na dvora ílých phibvhi jež se rozvíjelyjeílí pomohu sám Jsi silák Ta-

kový chlap vydrží více než když ftfavba chrámová letoa značníse před samého mnichu nad ubohou' y nexfetn4 kruhy
třpytí Hf opatský ornát a ínřulípokropila Kmélá a vyxoké oblou- -se mu deeřtt utopí" hovořil jfzlb

"Jak že se n nimi znám?"
fíolata se dal do smíchu pří

tom si prudce odfoukl a pohodil
hlavou

Velmi óupérfný "Uyl jsem H
mí ňMpéŠným s Dra ÍVIra "

p J Monbart z líol-líste- r

Caliř "Ryl jm slížen

chorobou jž zdála se býtí záná-te-

slepého střeva ale použílím
tohoto léku podařilo e mí pře

ídejtj operací" Tento spolehli-v- ý

bylinný lék jb lí použít v pin-v- ý

Ča poskytne ochranu proti

mnohým vážným chorobám Není

ku koupi v --

lékárnách} zvlášiní

jednatel vám jej dodají l'íšle
na )r iVter Vuhmy k tom Cn„
2TM 'WashířKfton Rlvd riilcfl(
lllínd--Advprtíem- nt

vť mnU'h pustil se ryehlejáím ftpenlívií bědování Ht rachotovo

Htálí přímo nad řekou Jediný
jen krok a oba mohli býtí oka mži
kem ve vlnáeh
"Vidí tyhle vlny dole Jak sel

ky jak ) je byl opat nad oltářem

přál pnuly m již velebný nad ro-vin-

a m zálibou hledíval Uože- -

krokem proti vodé ke kláStem na břehu fa jsou tniehlozpřvy
slávl Rožetfehovli' -Krušina víak zaeházel dál a dá

ie nikdy nemodlila u nikoho"
"Pro! M taky za ní! modlítíf"

říkávala "Tnou v pekle a z pe
'kla ehe moenjfií modlitbou ni-

kdo již do nebe nepřijde"
Byla to zlá Žena

Tftopeným vlaný utříhala pletla
nich vKneřky a draho je po dě-

dinách prodávala kde ji neznalí?
li kde jí iniíH 'AfMi k n( do

pathbonll její po
mocí „ -

"Jfou proti hromtr proti zfmní-c- l

próll úbytím" tyvřtíovaí' a
fwkradmo jioíepíabv jít Mm
kde jí honí třikrát tolik %ipUtl

'i

téeh na toto dílo ducha aviřbozdvihají h honí hladinou f Hlyfiíá le do skalin — po kolikátá jíž od

Kvílíeký tvrdíval hjak řeka fouřf Jako by e huť pfil roktif
prý ta atavba liy přetrváA VAyí e vrátil nazplt do dvo

ra hUlným iímW krokem vkro
vala?" '

Mnich zakýval hlavou a ueouvl "Knad I bratry ulovanakř" í!

opat "ale neehř zflsfani
Dra ibrojnoíi a itaři mimi
"Žeakonal Konrád voj voda f"é(l do jizby tí opafrn'od břehiť nn dv4 VroVf hc Knu

íín přitáhl 1ratrá KflnanA mvU po níeb y dechách pomník nádbe- -í'n Radku pohMovAlf byl tu otázal w Křívohlayedíyef JJo

ty a xtlec budou jednotí říkaťk lepravicf železnou' ' 'aty -
"Vladafil --brMlra - nedlouho"Kknm tolljnmjfrwk irti knJkoJjo domu MmÚMr Htnto thrím tavil phá dávnými


