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im katiotbeka podia ibetedy u

ruvnil alt ani deiet Lehmaotifl

ty ho pak ul nepřimělo aby upu
Mil od avA malinové Iťávy Oba

Jí lu př4tílé bli a tolio inriutl V

teVh třech dnerh w jím lak he

ky praeovalo notva vStik byl
a kartoibékou hotov

zaíaly ae za j"ho JÍAIy a jejích

porážky

m "jtlrat m klukem A ten

ytřínot to Jif rbrávál To Jou

píkoi doby kdr ikulnott m

prwmntmt odborní flílán!
mAoti jit k fčrtal Wuřř j hnfo

tJuřř j Yfa-k- o

JVjftívi TTÍP J

UtiRunn rnovu Tommil
"Hmy vy ehcftt ďt raoríl-- k

u f hktv Jwm w tukového
HsuiuH WfÍMkojř hljl

lstivou prki!"
"WlťU- -

vy vl'kitkA opic! —

Kdybynt nrby tak Mtkly
phmf ihl byute ttaWji jak

to íikovní přimííknout"
"NVtLte ho blázínku on

kim Kázím Žc ho to ta

ftvrt roku přpjde Je jako ro"if

hKtř roby mu mutací taníítí
Va tři mřuke požni i b-h- dí
k£í vrtrvalcAm a m uprinté- -

Za tři miíť w&že býtí ak po- -

'Alkoholem ho nedostaneme
konstatoval pak Kerry Lihmann

kterého přecházela vecot —

"Muelí bychom najití tiívo %- -

lifjftfltO"
"Viiml jnte m jk vftíí kdyí

příftfdne ku atolu říAfiicct"
Harnuel Wck%kopf zabodl avíij

iíkrný pohled Lehmannovi do

'lo a Špatnost plály v nřm ja-

ko dva uhlíky
"Kyatém Condor" bWklo leh-

mannovi jnozkern kdyí vídřl ttl

upl tvář Ale irtyKIénka na zní-ře-

Kppkyova ikvniíte mí e v

itlm zahnídila a Iicbtnann veselý
Lihmann utáhl tuheky tvář a

rtl Ciwd tm
myri-iAn- y byl Jkatufetilctý

tr:vý kluk aami noha ruku

Jk brnardmká ttén Jiyl

mršinu j tihnUifU pohyb

lŤiM jako íié4 když ho J1
Joba W Kppky Marií poslal

firmu do Curychu my- -

kl i f0í i$M 171 t ZOi- -

t# jU Wnk Tll přišly Ep-- 1

ťtvyovy lí počítací rt'it
tprvh á Kvrwy mladý Kp-- :

pky kunímu hyU přidékno edé
fcvýeanko vrbí w do obchodů

tkkwH hlíVOtí l % toho pře-ťiJbe- h

Uava jak Ferrymu

kťrý Um zastupoval Jie-- j

&ďdky Uk HawuieJí WVikopíV
ví který dojíst zamrzl se tvými
OttuforkAfhl

Oba %íHy zmIíhmIí býtí i
ttmwA At

trhlí ko bo ni právo víu-- 4

eawíJí u Kppky&v Kobínor

%Uvlý Jíppky tM e býtí vandy-pttUmu- f

pk Víuhtb a kdyby m

b ymíxul konkurenti w#bylí ži-(te- m

tak ukváw jak byli cxož-- r

ž by v tvfia tidaJí pniy nija-
tá Prozžilmtí Takto víak

řylí dtíbUm poznati tvíhv

vtiyíi tím ví kAyi vt ceklam-- í

prolýbA í je to jakýaí vý-rA- ťk

i?íJj první éa z e

íi rá ol:hAiht
U mWij KpjAy %yl uuvhtný s
Jk4í fíAj#Yfyvl wawl jíl i

ttmtÁky hi£AKfi '(A zímiu-te- n

in by tyto zíhrAaft taJ uvili

yt&ArA stA#')iÁ yAwSnky p-z- vl

fyfJcwm pj&rm Ostídor

Uwt iwkrn Khíofir ha

t%fw ¥ ktvírfJt (kú tam n

mpfatfw zvblxvíMÍ wiúzý
přípbrl&tÁlý íxhmm brilmitiy
tm mmtyh pniikt í vytíhlý
Wet&tkopf který byi bAMnl
Aín tyk® gtfAU-tůM- n yAt ti&

fakt AnY'" (flr e m tvhbzky

lu tkoda Cmu a pett AU kdyí
tam dole řplvaly trylkovaly a

hopkovily Mozartovy tntlodie cí-

til la ta crlá vIl jent znamenití

iladrin a tímto profilem a Klatou

kadeři které teď mohl lieruíenó

hltati V přetávká'h mluvili

WeiMkopř a fhmannent o obrho

dech a Imjiort-Joh- ny ačkoliv

díl ř" tam je j'ho pevná pftda
znMal v hovoru m avou hoiimmI-ko-

Ilyl to hovor ponékud
a Import-Ioh- ny byl

vá"eek zoufalý ze avé hlotiponti u

neobrat nont i Ak Mnrirít ao

tak lukavé h jí byl
vdéfen m t jak bdiee

hovoří o víc tu možném

Po divadle áli hu veéeíi do ho-

telu iJHticrau-La- e Váíchni byli
nctimírné vevdí vtipní roztomilí

a Sfaxtni Jrnprt"Johnymu ac

zdálo že ncmftže být i dokonalcjií
Kilecriotttí pod uluneem Marnit

M'(kla proti nřinu a po celý veper

mři ták týž nmamujkf dojem

že ho ty velik'zori'ičky přitahu-

jí a objímají
Ilozlouřili tu- - až pozdé v noe

Import-Joh- ny kA doinii a neácl

Najednou hhkdal že je u jezera
daleko za meatem Vrátil ne ak
bezdřky ae dal v právo po nábře-

ží a£ přiáel k hotelu Pnuer Pro-

tože mu tlouklo árdee řekl ai fa

je to z toho bláznivého poehodu a

i" í muí aednonti na laviéku

liude e chvilku dívati na fcpící je-

zero NaSel ni laviéku v'nejtem-nřjSí-

koutí a unedl zády k vo-d- é

Před ním byla budova hole-l- u

oblitá září mésíce Klouzal o-f-

od okna k oknu Co kdyby
te nikde vyhrnula záclona a Mar-

nit ie ehtéla podívatí do noeij Hy
lo tu tík oken jedno druhého

tajemnéjáí Kdél před nimi aí
zaéalo uvítatí Pak íel dooprav-

dy doma Když uaínal vřdél jen

jedno že Marnit t dokonalá

kráa jejích americká krása jak
jí tolikrát zaehytil OiUon ak li
proti n'dotup'ié kruté krájííf j
Iio krajaii(k je Maryít Hladká a

néjak blízká A žV- - v téeh jejich
zorníeícb ýht nijaké volání kte-

rému nerozumí nbo ae neolváží

řekl jako pro Mbc:
"Z-mk-

by byla arci néco íl

fcjniho"
Supí tvář WvíaHkopfa přiblíží

la nn o dva palce A jakoby je

vykt koúiiio do hor Jdi naliuru

dv kaft opustili poikMiil výletní
rentnuracl klumli po hurskÍMi

hřebenu nn wver fd mřuta Tp'i-Im- Ií

e lodky HiobédvIi v malí

Vrhikipco a jeli fHH dák thl pole-
dne aeMoupíti na pnnnee kde uva-

řili Po celý piknik m Johny
nm zdálo fa je Mnririt nřjnk roz-řilen- a

Cítil Jejl pohkd kdy i
vMal aby koiiňm přitáhl řemeny

Margit a? neehtřlo do návratu
Hedéln lu trávníku poliitiHlníena
a v Perných jezdeckých fiatech by-

la jejl plavá krásu dvojnásob
avndnou Import --Johny aedél na
dva kroky dúl: A pnívř klvž

vzpomněl m zllřejňí jízdu do Ze

nevy n avířovnl ae fa neví jnk
rozfeáíti Houtřž nu dvou místech

zároveň natáhla k nV-ni- ruku a

uchopila ho v zápéMÍ Patal ja-

koby dostal elektrickou ránu Po

hlédl na ni n z jejího volajícího

pohledu padla na nélio házen že

ne ehvřl Mnr(fit ho lehce táhla

k fcohé Xemřl síly xe jí vzepřít i

Padl jí do náruče přitiskla ho k

Hohé celým tilem a zacnla ho

líbat Cli vři se jiko list pod

jejími polibky ale když ustala

nepatrný zlomek vůle který
ném zfistal atačil aby ae vzchopil

a doklopýtal se kc koní Přitáhl

mu podpérku tvedl niku k acdlu

jakoby ehtřl vyftko?iti V tu

chvíli vSok ho to víeehno přemo-

hlo Hlavo mu kkda na vztyče-

nou paží ft do ticha paseky ziistkal

jeho pláé Marnit ho do té ehvík

tskdovala bez hnutí Když ehtél

vyskořjtj do ardia Vhtala a když
zaslechla jeho vzlykání vytřešti-

la očí přitiskla si obě ruce na

spánky a za vteřinu po té zaúpě-

la:

"Mňj bože vždyť je to dítě!

Vždyť je to jeití dítě!"
Popoíla tři kroky a zastavila

se Potichu něžné sestersky

"Johjíy' Pomůžete mi do se-dla-

Mladý Kpjiley sebou trhl Jeíté

když byl zády k ní osuáil sly
Pak obrátily Sel k jejímu koni

prohlédl podpčrku a Hpiitil přeho-ze- n

řemeny Pak přidržel levicí

uzdu a pravicí pomohl Margarit
nahoru Na to odvázal svého ko-

ně vySvihl se naň n zamířil lesem

dínýrn alovew odhalil hotovy

plán pronesl krátce "Margít"
Lehrnann Mebou akubl

"Vy jí máte zae tadyí"
"Přijala minulý týďn ze Han

Remo Její plantóíník e vrátil

j loa 1h4 vetVr j' du do Winter-tbur- u

Mřhtk4 rada potřebuje
ftři Mroj Nepfijikme domftf"

"í'fil!j Ostatní v4m dekují
za vymtnM lz Wlntertburu

bulají čtyři atroj Abyt m w-mýj- ilj

já tam npojda Protoře
Bil' lí řVrry Lehmann tak klid-

né f WjDteríbura pojede jínil do

v Havla nebo do Cbnnj nebo do

Claux-de-rond- í'

Jbnrjnn w ra tak vesele rof-ř-bf-

poplácá! Weíkopfa po

koWif rozloučil e nírn a M í

koupítí Jhtk do Lucernu Naku-

povali tn ífyf Mroj'j nýbrž onn

a íshnmnn mil til tArth(#l %koro v

kapw? Jd proto r rmím? do-

bré niladé Hítorie mladým
Epp!ey-t- o ho bavila Tn brejlaí
zrzonrií-- byl vnkutku k amkhu

jik třjbI tiííma Ldekolí m za

do Calveatontj Hned mí to na

pndlo Je to nejzjftíiobikjáí žen

fH yA slnmtm Zhoupne Ep

pkye jak í budeme přát i líu- -

du jí zav? vydávat! za svou dnou
k-nkt- i"

Slovíéko "zaM?" néjak e do
tklo Lebmanna Malý utín nevo

k překul nm tváří jho vzpo
minka na oíklívoii aféru Ale byl

Pan WiÍMkopf roztrhl rakpku
Telegram byl od Munanna

"Ohejdnáku Jublal Eppky
rnstoupený sekrcláf kon Marnit

(é"
oenerÁl bulak bula

CHOVIO

O generálu Ilukku línlarliovi-ěov- í

jenž byl posledním důleži-

tějších vftikrt který zftstal v poli

proti ruským novřtským shorrtm

pojednává cllojihý článek Kuskú

ho Informačního llulletiioi vydá-

vaného v Paříži protiholHcviekými

Uusy
O ncoilvíslétit tomto vůdci

vojsk rozepisuje?

korespondent Mullctiiiii v Kie
který tvrdí že Hulaehovié byl dří-

ve itolšVvikcm a měnil svoje pře-

svědčení tak často jak zdálo se

inu výhodným
Historie "tatíčka" líulachoviée

počíná v roeo IfM kdy byl veli-

telem rudé jízdy v Lutra v provin-
cii lYtrohrmNké praví korespon-
dent Na železniční stanici v Luku
člověk mohl vždy nalézti vojáky
rudé armády oblečené na polo
jako husaři a na polo jako apaěo-v- é

jejíchž chování nevyvolávalo
právě důvěru To byli vojáci

Bylo jim dovoleno

aby plundrovali město dle libosti
a "tatíček" za to přijímal zodpo-
vědnost Vždyť tito vojáci bylí
"výkvětem a slávou ruské revo-

luce"
Když na podzim roku Pílí vy-

pukla selská revoluce v Novosellu
pMjlaehovíéovi vojáci zastclilí
před zraky "tatíčka" Šedesát se-dlá-

Ihilaehovičovi dostalo se za

to zvláštních díku od sovětu ale
to jej nepochybně neuspokojilo
neboť o měsíc aneb dva pozdě-

ji přestoupil od rudých k bílým
Jako velitel bílých sborů vedl k

proti komunistickým sborům
u (ídova kde jeho oddíl porazil
oddíl mnohem četnější avšak ne

tak zuřivý jako byl jeho vlastní
Praví se že 'při této příležitostí
obdržel Hulaehovíě 1400(XX

rublů z pokladny jme-lovonéh- o

města

lioláevieí odvetou zahájili hro-rnadn- á

zatýkání a popravy mezi

nešťastným obyvatelstvem tohoto
města MuJachoviě aícc slíbil oby- -

vatelstvu ochranu proti mstě ru-

dých ak když odveta nadeiJa
sbkdal náhle že musí být i nedale-
ko pomezí Kstonska a dostal se

tam pod ochranou estonské vlády
Asi v červnu v roce VJ't Dula-chovi- é

hrál jistou úlohu pří oku-

paci pskova sbory estonskými a

později stal se vojenským velite-

lem tohoto města Mrtvola první
jeho oběti jak ns praví byla vy-

stavena na tržíati po dvacet čtyři
hodin iiížli bylo dovoleno aby
byla pohřbena Když pak sc do-mýá-

že jeho autorita je dosta-

tečně upevněna počal vymáhaťi
na obyvatelstvu Pskova různé po-

platky ku podpoře bílé armády
Později přenesl svojí činnost ta-

ké na siónské území a tu v úno-

ru roku VJ20 mu estonská vláda
naznačila že jeho služeb není déle

potřeba' Uulaehovíé po té se ode-

bral se svými stoupenci na jih
aby m připojí Lk polským armá-

dám v hojí proti bolševikům

Z této historii je patrno žo líu
lak Hulaehovié nebyl ničím jiným
než'í dobrodruhem Stálí-l- í takoví
dobrodruhové kteří neměli na my-sj- í

nic jiného nežli svojí kapsu v

ěele vojenského zápasu proti bob
ňevikum dá se snadno vysvětlit!
proč všechny tyto pokusy selhaly
Jíylo iiešjéstim v branném 'zápasu

vadilo 4 ťbchod Tomu nebude už v tom a myíknka na ziiiní
Kppkyovo ho ilríAn ve fcpáreeh
líadíl e dlouho WeiVkopřem a

ířťba iiafavovati nohu aby klo-

pýtl Zakopne o vé vlaitní kot-

níky 0tatů£ nernobl tef I'h- - rzeílí e troch u zamyíhní
Pak jwjnoho dne oznámil milýfíinTitt uvřrítí ž by to ikvmŽ VL

Weídiopf obérna pMtelánj že je
ho snoubenka ikéna Jíarířít Ko-přij- al

a ž bude velíee ířat- -

lalo taív-- J ríkraky fyAulhtvy
prwwnvý olx bod e ne-d- á jen tak

zvritití N' Ibmann nehíí to-

to kofkovaňbo tjlííoíka af xe

tuží ebo ť) můí njvyí j--

n&i přrvmffíMí (ki ní m na příjmou-l- í ho pozvání do lo

ž m'atkébo divadla kde jí bu

doii přediitaveiíí líyla to nová u

rozumét

V týdnech které pak ve fepokéhyti AffUl zkoprnHÍ Ayí k

dálot pro Jmport-Johny- ho í'o
poíavit r

Tobo mínění pyl iřVrry Ih-man- n

po eelý veer eJou noc a

noatí Marpit a obou konkurentu

prožíval eítíl ae Import--John- y

dokonale ubohým newhopným u

byl v EvropJf nebyl předtaveo
k Mlnkí' Margi jela beze slovapříítjho dne do dev-t-i hodin do žádné dáme ze pokénoí Ha

k fcílniej Margart jela beze slovaneSfafctným A byla to praví omuela M'eí(kopfa neniél rád akpoledj O de4t v6j oízor oa
%m?rtkk íkvrnl ponékad zmínil když už owl svedl tento tríumví pét Marnit která ho pozdvihovala

z té pokorné nicoty do níž hc

ně mléky jí doprovodil k hotelu

Pět kroku před vraty se Im
port-Joh- ny zastavil

rát paekb fctrojfj dohromadyprotože m dovídal ze web oi
vmýílejtýkal e nim a byl zvláíf vlé- -trojQ byJo praví zakoupeno od p

Mkít-- J&c3ííiftíyYÍ fcyí fnyA- -

řbn &MI v jJw 3i byl nímý
vJř m wvtí tjp r lek--

"Máá to íkvrué dokonale v hr- -hn ÍAthtňithMYÍ že vým žertoEppJ-y-
e in ladííh o Dotklo v ho "Sleěno Mai-ířit'- " řekl vážně n

všechen se dusil "Slečno Marnitktí" fcmál fce Samuel Weísskopfváním tento fyk nmttíM} Doto twbu fcepříjetoni ak nebyl
—- milují —- miluji vá ak jste jíždivadla VJ znavné vzruikn a rozby ani mukl fcáyty n-b- uírpřl po nékolika dnech když n Mar

(fit obédval zasnoubena S bohem!"paít N%ml nejmenšího ponéfv fm tdnu j"ití dsltí fyraiky
v fcoJof bernu !irhrebaebj "Tak dokonale že je mi ho ažo "en e damMj hovoří K tomu

to případu e ťarý pán ve vém líto" odvřtíla Marjfít

Smekl éapku ale nenasadil jí
už nýbrž zmačkal jí v ruce a dal
se do běhu po nábřeží za město

tam kam zabloudil té nocí kdy

"To nevadí Až přijde řas tuymřsvÁtti hbz ndotttal A mla

dému Eppkyoví m zdálo že to j"' zmiékneí" odsekl Weíwtkopř a

Kfíburku A kdyí pak přííía j
íté pohra v ředitelství I4zní ve

Vvy zatvroíl m ferry lhm&nn

i tizmvstU tím přímaVkuotim
míl Weíwkojř praydu Pří ťw
eb'il mladý Kfpky za nimi do

vlatno to hlavní takovou knitoatí že ae Marnit Margarít uviděl poprvé
Přisel domu pozdě v nocí s pevPrvní eo v loží opatřil byla bí-- která byla na ní zvyklá přeee jen

zaebvř-I- a nýni odhodláním napsatí ihned

starému panu Eppkyoví aby ho

poslal za někam jinam Alf toto

Neálo to víak tak ryehk jak níkavárny tvářil jakoby rííl
la bluke-- e ííáda N'a

to 5farjrít obrátila a ImjKH-Job- ny

byl zavalen jjí kráu
íírada mu UAfky pkkaía a vé- -

i nejví-- t im byhkfiw které mu vé neitkopf myalel Xajediíou do
íli na o a by to ra pobkd nď htal tekrarn od tvé firmy abyAw firmy hAykwUX Aolay psaní nebylo nikdy napsáno ne

boř když Johny rozsvítil spatřildomé zmokl v jen %uh-mhI- -bloopíjtí efckpee ktr kdy pří- - ihned přijel na ptyfí nedélj do& ttyAr vawMYal m vy
Manrif pobledlou a uplakanoumú jak t ryví kňy' t íej z Amerjky do Evropy továrny Jíy)i to obvyklá výwé

oa híj kterou m? firma Ondor po"Vypadá to vdutku jakoby aeděti za stolem Zvedla se porna
lu a podávala mu ruku

zmMh trmt Ytyl ' w u r-ék-

vMy můwrím 'yAwAnf+k jiáfovafa proti náhlému odchodueJy dovoz nž byl v jfco ukoy

poznamenal kyk Ibmann tobo "Odpusťte Jolmk dala jsem siyAmíMk yrySfjnUk YvUi vedouejeh úředníku Weítwkopfo
domovníkem otevřití Mám vámdne kdy e dovřel z ofhodnící ví nezbylo než poneehatí Mar(íít

mvbV&i m Jk &á uJ uvití říkají p Eppkyoví aby wma zpracovávala mladého

áofjpftuff nohou ra mwo í klonu

"To je pan Eppky roladáí Mar-Ifít- "

zakehl bla Wejwkopříiv a

vdél kterak ř její ruka ouí''
jenjfi vtrk %v'dl pravkí jn
napIo a jeho vztyč né prMy

do-tkl-
y

m její dlaní Ohopíla jwy-fi- é

jbo ruku a zatřásla jí ííylo
mu jakoby ho ty velké zornkc

přitahovaly a objímaly
"Poaďtř Jobny vedk Mar--

mnoho eo říci"
Pan Weíssekopř ' a pan Leh

mann bylí druhého dne v rychlím výéwh iÍ9 ktvíroy A tak
Eppkye Stýkala e ním nyní
denné Přííla ú pro něho do kan-eelář-

e

a jejj xpolu bwf nahoru do
"Nejboríí na tom j on pro

ku v nejvesckjáí náladé MargítWi bylawnm jako ínííMi kAyi
anglického' klubu hrát tenníit ne nepřiala --— to bylo dobrým znaa tŮ£ m Avim kUrfmí yy
bo projížílét e po jezeře V tu tne ním Pan Weísskopf v Ženejttzímx k ?%' vyynewMi byl

ky p¥t mýtžů kiyhy vJ dobu Uioval Imnort" Johnv též vě napřed posvačil a pak lei vě

ký boj ílé jeho mládí tfnalo ho domJm vítěze k radnicí Před
jrít" ozval e opét bia VVejwikop-řu- v

"mhfri í apoá popovídatj
Anglicky'

dává troje a 4 noyzí n nfcJo-v- é

papíry" zkbíl m WeÍMkopf
"M'itím a fiíoi wAtí jícílř To

nejd vodit bo dopokdaf do y

jako kéíka a dkt rxi'i

tady írard wíme ho vytáboouí
na no- - Víno terripafckf Xkhy
Ař néW prakn Xejípíik to bj-d-e

on' '
Tak dt#lí lffiporť-Jobřsybod- o

noníb thW-r-J ak wcb w'm

vchodem ho zarazilo zaprááenék Marjřiř eejt jeho výchova vSemí

důvod mu v tom bránila Nebyla auto které mu připadalo velmiTpnt ted ho napadlo aby er4fn Aio kri4 nyíí ruské demokracie proti bolševismumn A byi by hrwJt ífanf ohlédl hpatÍJ WejVkopřa a to malá vee pro malho hocha a

Mimannit oba kvék obkné
povědomým Když zneklidněn íl

po schodech srazil se a

mladým Kppkycm Vycházel ze

že nepostavil se téměř v žádném

případě v č lo odboje muž silný

muw-- l napínat váechnu energií hy
e poA v obehodž udrž"! jakž

opravdu demokratický poctiví ádveří a ukládal avou amlouvu do

zářííí líržníj tro"hu osktu ve'
dk ltrf(t%aU Weíkopf 1 tam

příwo zaikéíj

takž pobpomadé

taáky Weísskopf nemohl ovládAk njhortí dny pfíňíy jozdéjí „ ř ¥ nn n jun Bioirmi ve-

litelé odboje proti bolševikům ne
zprJ rseveJJÍ KffliJ když

Jáh-- v za kbrí ak ám p kož byla tízk Jk dzdl eí- - noutí avíj nenávÍMtiiý pohkd alekdyž e nepřítomnost Weíkoi
tíl ž kbo noha e dotýká io ee- - fovehýlík ke korn í Margít změ- -icatoval na poky atarébo 4a )ieee jen zavolal pratecky

"Hallo Johny! Vy tady?"
A teď byl královský pohled na

ik ziinUlht' ve chovám Impíjrt- -

zasloužilí si důvěry Generál
a někteří jíní bylí o málo

více nežli obyčejnými bandity
Deníkín a Wrangel kteří vedli

a drM twaííjsové ífivy Žtalo to
Kcoby ítotfíííjy a ymmkAní nú

hiylvy yÁ ia ŮmM z nvh za--

foisMií hy mM 4hny
zkrýú vi 4zk(M J?y

ni ¥ Wsn ftéA Mmann rm

Mí Z íkfM Mrk yvduii ú yrfi-tfevf- y

Ktkfáik víijixfá éMírkrho

jfipi)it y %íAk ytrSire- - p
M ú ¥ %Mi mínvij&h yYtJjtá pfi
4-- # ? fávtl yt ta tltgítnt-ř-it- o

yítmkoyÍJi z yW& ttwttzí

yH zmn$ f'áh Y k's}irJ %

k dék Bhy Ifattfíťmy Byl zno

vtt zmaten jíni žárem Připada-
lo m to jako avatokrátž Tíakl

Johny mI dojem že newfiže po- -

bo přetvřdilí ze aarod pro íef I toho aestnáctíktébo kluka Ep- -

odboj m jihu liuska nedovedlipelová zrzavého pihového a roziw (tzlemiut Vt kouta a jen po o- -bvtzofrtMit praponi nyssuí okíiíí
ehykyvatí o volání jejích zorníc
Mezí tíhl VVíkopf přijel avžak

omluvil se že mi příliá mnoho

prict a naopak požádal Jobnyho

zApřiti že bylí zřízenci atartbopláclým mopalícim mnem a brej-lem- í

kterak e podíval na pana
earakého režimu a že po obnovení

íku a viskůX yAUAtwHi na její
profík
"Tolik ji jíž o váa lyíela

pane Effkyí" obrátila e a 6

něčeho podobného zae touží A

tričky Teakráí im jím t po-ted- lo

vyrrtrltny %erX kV
ekal t pří pití ak pil pří čtvr-
tém kaltikn vvfřú z nyiaí rí-- í

drÁrtí krok dtM jej tak

Samuela Veítskopfa a vůbec bo
novídél parnuel Weísskopf byj

tak žádný tento odboj proti bob
aby byl tak tvkav í dále e vé-u-

Marsrít Večer Váak mél a

ní krátkou rozmlno která bkon- -
áevíkňm nebyl n to získatí si upří
mně sympatie všeho ruského lidudVíífeo e !jjohl víbee ijdr- -

pro 'něho mně mí žebrák Se-atou-

k autu vatoupíl do vozu

vykřikl: "A ted do Lausanne"
a odejel

a velké ruské boře trvá nadále? a

není naděje na ťilevu jakéhokoliv
inihu 'Pan Wříaakopř bledl a zelenal

Pyly t psrwtínk r o pisb

&fí&í y&k rWúi 4'hry w
jak wám utrď-f- -

má iék?ko jí m Mní pro j- -

jí txÁ ¥% máuYÚi ž m W
dm ycay%4#is£ a Johny

Nahoru do raduícř vi mM Je
diná jeho myálénka byla varovali Vánoční nával pťistéhovaku a

na nbo V její w%Xí'-n- t

hyU znítí Mk amrtkki zpí-

vání "Ak mriííU jem Že by-t- o

byl kute tak mlád Jt
zázřanýmtíží"
ímy#t"4ohny eítíl že wuí v tu

ťbvíU hořet ííaéal eoí kfeta
tí ak ouvertura ktná ptáré za-žU- h

?yYbfdiÍ4 ii (A pýíoio-tt- í

6Í%méAíú tťrmll ytt&ú t
mtuw wíow řvaní érookéh
kupkta bmyu a harmonikou

%trb(4A aaí k divadla ani do

toortk J-- a taLoré Uwapoatí ty

Lehmanna tak tnm klukovi

hU mtryiu rozkazem

"Od pondélka za týden budou

zatávatí dodávky utroju v íau-aaj- j

t v ýnevě Iízíelilí jwne
w t a lA'bmui)wtii u nepřejeme í

aby ae lam Kppky ukázal Vz je
t4 kom-U- etoAtí NejpozJéjí od
nfléfc za týďéu ho tiimW zhouA-uout-

"

"ťl tvdék za týd#n Dobrá"
A Margít zawyakn? zakývala

Uarov: Xebyla pří too tezká
í' ti ceďéli nanbia 4'kaym'

žt a n4Melí bo nakžítí #ío drož-

ky 'Vhdy e zae pttnrfdétí ž

jet vke připadá v žívoi neí
kb žfnal cfarý páfi --Jeho pfíp J

byl ta kwjř ie vyfbí
zawvki z rejřtttratry protože
ti jimtAd viymwnútK 'tí má
podk řtarbo pasa vdéUtu vy
klopil eeka kartMíkm ra pdla
feu a 4 áiky m ktl ve avreb
nika tk jak byt

'

&'i ío tj dby fric

zkziíi 'drah vUíztvH? pozbíhl
jiných cestující toužících yn
strávení vánočních avátkůCame-ríck- 4

půdé dostoupil vrchok v

pondělí minulého týdne kdy pří- -

e do hotelu aby napnul telegram

Portýr bf uvítal jako fctarcho ho- -

sta itálo v přístavíátí v' New Yorku

oiu parolodí oa aiehŽ nalézalo w"Mám pro váa #řepesř pane"
"JDepe&J Pro tonu V Yim ccktujících


