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STRANA 1. 

ZLOČIN LORDŮV 
aneb Bojovník za práva lidu. 

Román z dějin útisku Irska. 

WvU-

dlouiio j'. jšít"1 by-1 na hospodu, aby 
oba stáli ve vzájemném í rychlík. 

nezmeškala 

obdivu , kdyby Barney nebyl 
je upozornil, že nepřijeli v di
vokém úprku za nocí po krko-
lomnýh cestách, aby obdivují-
co se vycházejícímu slunci, pa 
dli přece do rukou stihatelů. 

„Pane Dolane, strýc můj nás 
poslal k vám, abyste pana O'-
Neila někde ukryl tak, aby jej 
pchopové Její Milosti královny 
nedostali do rukou. Prchnul 
jim na cestě z jednoho vězení 
do druhého-" 

Starci vzplanuly oči hněvem. 
Zatna pěstě, zvolal: 

„A kdybych každého z-po
chopu zardousiti měl vlastníma 
rukama, 0'Neila nedostanou." 

v A obrátiv se k Barneymu, 
pravil: „Za minutku jsem u 
vás". 

Na to od kvapil do chýše své 
odkud v malé chvíli se vrátil, 
maje na ramenou ručnici, po 
straně pak brašnu s nábojem a 
chlebem. 

„Pojďte vyzýval O'Neila a 
Barneyho. 

A než dvacet minut uplynu
lo, nalézali se všichni tři v 
člunu rybářském. Starý rybář 
a Barney chopili se vesel a za 
nedlouho ztratil se člun jejich 
v hejnu jiných člunu rybář
ských ze všech'stran k ostrův
kům se sjíždějících. 

0'Neil .patřil střídavě na 
hemžení se člunů a na břeh, 
zdaliž se na něm neobjeví sti-
hatelé. 

Náhle zvolal: 
„Hle, již sjíždějí do vesnice. 

Měli jsme svrchovaný čas." 
Á vskutku celá tlupa jezdců 

oděných v stejnokroj irakýckjCarthym. Jsme v této krajině 
strážníků, hnala do vsi. Ji na ostrovech oba povědomí a 

Vůdce její zarazil koně svě-|' msel by čert v tom vězeti, kdy 
ho na návsi a upíraje oči napychom O'Neilla do dvou dníi 
moře, ukazoval levioí na ně. r.evyslídili." 

„Viděli nás," pravil O'Neil. "Dobrá," pravil velitel. "Zň 
„Nedostaneme-li se v čas do í tanete zde dva dni ve" služl-ě, 
nějaké i peklu neznámé skrý- "Vdova" naše dověděla se 

Před hospodou setkala se s 
vozkou Petrem FurlonKem,kte 
rý na otázku její, má-li ještě 
pro jednu osobu místa, drsně ji 
odpověděl. Když mu ale dala 
se poznati, byl ochoten při
jmout ji k sobě na kozlík. 

^ Než zapřáhnuto, vešla vdo
va do šenkovny, kde za hru
bým stolem strážníci statně po 
píjeli. 

"Aha," pomyslela si, "tady 
ke můžeme něco prospěšného 
uověděti." Na to zasedla do 
přítmí v koutě, odkud všecko 
mohla slyšeti aniž by sama po 
i.orována býti mohla. 

"Měli jsme se pustiti as# tím 
podezřelým člunem," pravil ve 
litel. "Vsadím krk, že se v 
něm uprchlík nalézal." 

"Dovolím si podotknouti, že 
by to bylo marné," namítl je
den strážník, který byl co do 
hodnosti po veliteli první. — 
"Clun ten zmizel v hejnu ji
ných člunů rybářských a než 
bychom se byli na vodu dosta
li, mohl O'Neill, pak-li se v 
něm vůbec nalézal, dávno na 
některém ostrůvku skrýši na-
lézti." 

"My však nesmíme tak zho
la od stíhání upustiti. Dublin 
skému hradu a lordu Ravendo-
novi zejména jest na polapeni 
jeho velice záleženo. Tudíž 
bude nejlépe, když zde ve vsi 
zůstavíme dva muže, aby kaž
dé hnutí ve vesnici, na moři 
a na ostrovech pozorovali a pil 
ně se vyptávali a slídili." 

"To jest můj náhled veliteli, 
a Uboli, zůstanu zde já s Mc 

Oznámení úmrtí. 
V neděli večer, dne 24. srp

na zemřela naše milovaná man 
íelka a matka, 

pí. Eleon. Burešová 
* její tělesné pozůstatky ulo
ženy budou ve středu 27. srpna 
ve 3:30 hod. odpoledne hrbí 
tcvě woodlandském. 

Pohřeb bude vypraven z do^ 
mu smutku čís. 4200 Riverside 
Ave. pohrobníky Eras. Raut a 
5yn. 

O tichou soustrast prosí 

DOMINIK BUREŠ, manžel, 
FR. BUREŠ, syn, 

a ostatní přátelé. 

D Ě V Č A T A  
na lehkou, čistou a 
stálou práci. Nejvyš-
ší mzda. 

Tftfc P,EERLESS PAPER, 
BOX CO. 

1137 W. Sth St 
bjíže Union Depot. 

áe, jsem jejich." 
„Pah!" zvolal starý Dolan 

pohrdlivé.Za chvíli odpočinete 
si v skrýši, kde vás ani celá ar
máda Její Milosti nevyčenichá. 

Obavy O'Neila byly zbyteč-
ny, neboť v tom hejnu člunů, 
ani zrak sokolí, neb ostříží ne
byl by rozeznal člun jejich. To 
bylo asi též mínění velitele sti-
hačů, neboť obrátiv se vedl tlu 
pu stihaču do hospody. 

Když starý Dolan ukryl O' 
Neila na jednom ostrůvku v 
místě co možná nejnebezpeč-
liéjším.chtěl se dát s Barney cm 
na zpáteční cestu. Tento ale 
svěřil se mu, že jenom v pře
strojení může odvážiti se do 
světnice, kde asi tlupa strážní
ků v nichž by jej zajisté někte 
ří poznali, meškati bude, aby 
koně jejich se nakrmiti a odpo 
činouti si mohli. 

"I tu je pomoc," pravil sta
řec. "Mám tu známou staře
nu, matku rybáře, která ti ně
které hadry na moji prosbu 
půjčí." M;-| 

Chatrč, v níž ona stařenka 
bydlela, stála na protějším 
konci ostrůvku. Tam vydali se 
oba a jelikož ostrůvek nebyl 
ani čtvrt anglické míle široký, 
octnuli se v rybářské chatrči 
v několika minutách. Stařena 
vyhověla prosbě Dolanově a 
půjčila Barneymu kytlici, ka« 

ibíi.iku, šatek na krk a staro-
'ný čepec irský s obrovským 

kokrhelem. Když se do toho 
převlékl a zpitvořeným hlasem 
řlařcnu a Dolana pozdravil, zv 

áli se tito srdečné a ujistili 
f i, že ani vlastní matka jeho 

iej nepoznala. 
Za hodinu potom byl I)olai 

r; pitvornou vdovou opět ve ve; 
nici.  Když se tato u Dolana 
nasnídala a hlíněnku si zapá 
lila, ppděkovala mu a spěchala 

'•ostali. 
"Tohle je pěkné nadělení/' 

» omyslela si a již vyklouzla 
. m z hospody a krokem tal 
lehkým a hbitým jako mladi
ce spěchala na vršek starému 
Dolanovi, aby mu to zvěstova
la, tak aby O'Neilla varovati 
. lohl. 

Když se vrátila, byl rychlík 
i iž k odjezdu připraven a Petr 
ekal jen na ni. Když se vy 
irápala k němu na kpzlík, 
vihl Petr do předního páru — 
oňů to Harryho a Kateřiny 
již to ujíždělo jako splašené 

. vesnice po silnici do Ulen 
arry. 

KAPITOLA XXIV. 

Pohřeb Harryho. 
Třetího dne po osudné ne 
jdě, měl Harry slavným zpu 

>bem pohřben býti. K po 
ibu sjížděli se z celého pan 
ví četní přátelé a známí Des 
ondů a obecný lid, u něho/, 
arry za mučedníka svaté vě 
Irska považován byl, hrnu 

! k dvorci ze všech stran 
^obyčejném rozčilení. 
Také Craven přijel na po 
eb. Seskočiv s koně vešel do 

•mu, aby truchlící rodině soi 
;ast svou projevil, ačkoliv p? 

r  v černém, zatvrzelém srdc 
ho nebylo ani stopy; spíše ji 
/„škodolibosti podobný poci 
* v něm ozýval. Leč bídník 
n dovedl se tak dokonale pře 
ířeti, že starý Desmond na 
)Vo mu věřil, když pravil: 
Těžká rána zasáhla rodinu 
ši, pane Desmonde. Přijm 
, prosím, ujištění upřímn 
ustrasti od povždy věrného 
íetle vašeho domu. Cokoli 

•?.zi mnou a Harryni travné 
- se sběhlo, budiž zapomenu 

to. 
XEokračováftí.) 

PŘIJMOU SE zruční žehliči 
ra žehlení kabátů a dívky na 
štafírování a přišívaní knoflí
ků. Hlastf sg v čísle^ 3716 E. 
49. ul. ' ? 

Nečiňte jiných 
pokusů 

Žíváním jiných balsámft proti-
kašliv  když znáte 

spolehlivost a jistotu 
Alblova White Pine Tar 

Mentholated Cough Balsam, 

A L B L  B R O S .  
4821 BROADWAY. 

SHonaononoaa 
HCETE-LI POTÉŠIT VAŠE 
MILÉ VE STARÉ VLASTI, 

pošlete jim svoji fotografii, 
které čistě zhotovuje 

Kvasnička Studio 
5647 BROADWAY. 

'oátovní spojení bude v brzku 
otevřeno — připravte se! 

ŽÁDÁ SE tímto p. Trnka, 
imerieký vysloužilý vojín, by
li ící v okolí Mt. Pleasant, aby 
íavštívil p. Vác. Hořánka, 
lo 16 E. 53. ul. v jisté soukjo-
né '/.úlc/li';;-'!*.' Ff-27 

PŘIJME SÉ pán na byt be
ze stravy, zvláštní vchod, ka
mna s plynem k použití, elek
trické osvětlení. Hlaste se v 
čísle 3711 É. t»4. ul.' z Fleet 
Ave. 8-26 

PŘIJME SE dívka, která má 
zkušenost v Real Estate 
Business a která mluví česky 
a anglicky. Hlaste se u West 
Clark Realty Co. 5002 Clark 
Ave. ^ 8-27 

PŘIJMOU SE dva dobří 
zruční truhláři (Cabinet 
makers). Stálá práce a do
brý plat dobrému dělníku. 
Hlaste se u Ohio Desk Co., 
1122 Prospect Ave. 8-28 

PŘIJME SE několik zruč
ných uniových tesařů. Hlaste 
,e u Jos. Navrátila, 12314 
Beeehwood Ave., aneb na prá
ci, roll Miles. Ave. a E, 112. ul. 

wr 

PRONAJME SE 
PRONAJME SE přkný byt, 

koupelna, plyn a jiné zaříze
ní. Hlaste s? v čísle 3737 
Iíroadwav. ? 

Drobné 

Oznámily j 
HLEDÁ SE 

PAN HLEDÁ BYT sám o so 
iě o dvou neb třech světni-
ích. Hlaste se v čísle 4020 

•arkwill Ave. 8-28 

PRONAJME SE menší dům 
sám o sobě pro dvě osoby. Hla 
Stp se v čj^fe 471^VviyJan Ave. 

8-2 G 

PRONAJME SE pět pokojů 
s koupelnou nahoře v čísle 
5153 Fowler Ave. Pro dospě
lé. Též garage. 8-27 

PRONAJME SE byt, domek 
"ám o sobě. Hlaste se v čísle 
5021 Louisa Ct. na Praze. 8-28 

Prodat, koupit oeb vyměnit 
DÚM 
FARMU nebo 
LOT " 

obstará «pelehlivi 

*•. -
m 

Jmm*1 Om 

Union 953 W. Broad 890. 

5733 Bróftáway. 

PRODAJÍ SE rollers kanáři, 
kteří prozpěvují v těch nejroz 
košnějších a různých hlubo
kých túrách. Hlaste se v čísle 
4502 Pershing Ave., bývalá E. 
Clark Ave. 8-26 

DÚM pro jednu rodinu, na 
E. 135 ul. blíže Kinsman, o 6ti 
světnicích, s koupelnou, vše 
moderně zařízeno. French 
doors a v celém domě tvrdé 
dříví. Femes na plyn a uhlí. 
Cena pouze $5800. Nepropa-
ste tuto příležitost. Bližší sdě
lí J. F. Nejedlík, 11015 Union 
Ave. Tel. Union 1261 R. 

8-26' 

POUZE N£KOLIK lotů na 
boulevardu mezi Union a Kin
sman, které můžete koupiti na 
splátky a o 50 proc. níže než
li jiní požadují za loty ne tak 
dobře položené. Loty jsou 50 
stř. široké á 160 stř. dlouhé. 
Přijďte a přesvědčte se. — J. 
F. Nejedlík, 11015 Union Ave. 
vedle boulevardu. Tel, Unior. 
1261 R. 8-26 

PRODAJÍ St dva vozy, coal 
wagon, spring wagon za lev
nou cenu. Hlaste s$ v čísle 
5105 Bark will Ave, 8-28 

PRODÁ SE báječně levně 
majetek, obchodní budova, 
č. 6124 Lorain Av. jsou tam 
štory a pohodlné byty. Za
volejte telef. Mar}$ 1761. 

' 8-28 

KOUPÍ SE 

PŘIJME SE 

Parish & Bingham 
Corporation 

)znamui(\ že počátkem 2. 
.áří bude v továrně jejich 
uvedena dvojí 8hodinová 
ichta a že dnešní denní a 
>ráce od kusu zvýšena bude 
> 10''. Jsme nuceni zdvoj-
uisobiti náš nynější pracQv-
u" personál a přijímají se již 
lyní přihlášky pro náslcdov-

í odbory práce: 
Spojovací (assemblers) 
Pomahači 
Osekávači 
Tovární klerkovc 
Nakladači 
Die makers 
Operátoři na vrtacích 

strojích 
Casting Straightenjers 
Operátoři na hydraulic

kých a náraz, lisech. 
Tovární pomocníci 
Topiči 
Nýtaři. 
Plechaři 
Hanger Fitterf 
Dělnici vůbec# 

Hlaste sp v zaměstnavací li
ra do vně 
Madison Ave. a záp. 106. ul. 

KOUPÍM DUM jednorodin-
; ný neb menší dvourodinný na 
dlážděné ulici v okolí Corlett, 
Union neb Kinsman. Zaplatí 
se hotový, agenti se vylučují. 
Adressa se sdělí v adm. t. li
stu, 8-2-7 

PRODÁ SE 

PRODÁ SE dum pro dvě ro 
diny, sklep, aáchod, koupelna 
uvnitř. Dá se levně. Hlaste s 
v čísle .°.2r>0 K. 48 ul. 8-27 

VÝHODNÁ PŘÍLEŽITOST 
Prodám krásnou farmu mlékař 
skou o 185 akrech, 16 mil již
ně od městských hranic. Pevná 
cena je $150 za akr» bude-li 
prodána hned, dá se za $100 
akr. Použijte této příležitosti 
a zjistěte si bližší informace v 
i-isle 81)01 Lorain Ave. 9-1 

PRODÁ SE právě zhotove
ný dum o 6 pokojích se tře
mi ložnicemi a koupelnou 
n^i E. 130. ul. Cepa $5300, 
Dá se za $4900, pak-li se 
prodá hned. Částku hoto
vě, ostatní na splátky. Bliž 
ši sdělí L. Šanda, 3175 E. 
116, ul. ? 

PRODÁ SE majetek za 
$2800. dobře se vyplácející, 2 
domky na lotě. Plyn, ebktřina, 
blíže školy. Hlaste se v čísle 
5120 Bark will Ave. 8-26 

POTŘEBUJI PENÍZE DO 
OBCHODU. Prodám dům vel
mi lacino o 7 pokojích s kou
pelnou, sklep, krb, výhřevní 
pec, břidlicová střecha, ulice 
dlážděná, lot, 40 při 150 stř., 
nalézá se mezi Kinsman a U-
nion ul. Cepa $5500. Pjro bliž 
ši zavolejte, přijďte neb do-
pište do úřadovny J. F. Ne
jedlík, 11015 Union Av?. u 
boulewardu. Tel UUÍQII 1261 
n. ' ? 

PRODÁ SE lot 40 při 148 
střevících na E. 123 ul. v Mt. 
Pleasant. Všechno městské za 
řízení. Hlaste se v čísle 3348 
E. 123 ul. Tpl, Broadway 234(i 
R. 8-2G 

MÁM NA PRODEJ dva do
my, jeden, o 8 pokojích s kou
pelnou blíže Union káry, je
den o 7 pokojích s koupelnou 
blíže. 131 ul., kde též pojede 
Union kára. Tyto dva domy 
jsou první třídy a stojí dvě lé
ta. I>ají se levnp z^ hotové, ne 
vezmou se žádné loty. Jen kdo 
míní koupit at(' se hlásí v čísle 
13310 Durkee Ave. v Corlett 
po 6té hodině večer.. Josef 
Křížek, tesařský stavitel. 8-23 

CHCETE-LI KOUPIT net 
prpdat jakýkoli majetek na 
vštivte mne, prodávám na pro 
centa neb dle nového způsobí 
za odměnu do $2000 za $5.00 
a za každých dalších $500.00 
za $1.00. F. Hattan, 3642 E. 
49 ul. Tel. Union 1026 W. 9-5 

BÍLÝ ČERT 
ROMÁN. 

Napsal Bedřich Moravec. 

KOUPÍ SE řeznická lednifce 
a řeznické ajjrocerní nářadí a 
náčiní. Nechte adre^su v adm. 
"Světa"/ ' 8-26 

PŘIJME SE starší žena na P^OĎÁJÍ SE Éva mladota? 
domácí práci. Hlaste se v čísle 111 kom-. Hlaste se v Čísle 3744 
3255 W. 58 ul. 8-27 %..131. ul. ? 

POZOR, ČECHOSLOVÁCI! 
Mám pro Vás  prkno majetky 
ke koupi, na které se můžete 
hned podívat. Mezi Madison a 
Storar, čís. 3447 W. 58 ul. mám 
dům pro dvě rodiny o 9ti po
kojích, lot 40 při 135 střeví
cích pouze za $3500. Žádá se 
$500 hotově, ostatní na splát
ky. Dále má;n pěkný dům za 
#2700 na W. 59 ul., čís. 3343, 
možno složit $800, ostatní ja
ko nájem. — Mouorní dva do
my na Revin- ul., blíže Lorain 
Ave. a  W. 53 za $4700.  Hoto
vé $500. ostatní jako nájem. 
Bližší sdělí J. Smik, 4811 
Clar^ Ave. S, W. 8-29 

"QpraydUj vejm^ fychle,'' 
přisvědčila ,a trpehu si vzdych
la, 

"Myslím, Františko, že jsme 
se 'neseznámili jen pro dnešek" 
začal Václav hovořiti hlasem 
jaksi stísněným. "Snad vás je
ště někdy uvidím." 

"Kdyby vás to těšilo," řekla 
a sklonivši hlavu, aby jí ne
viděl do obličeje, pohrávala si 
krajkou na rukávu své blůzy. 

"Těšilo," opakoval vděčně. 
Měl bych velkou radost, kdy
bych si mohl s vámi někdy po 
hovořiti." 

"Chodím každého odpoled
ne do Nemírová," pravila, čer
venajíc se. "Zastavím se na 
chvilku u rodičů, potom nakou
pím, co mi milostpa'ni nařídila 
zase jdu sama na důl." 

"To bych vás tedy v neděli 
viděl, řekl Václav, "protože 
všedního dne jsem v práci." 

Podívala se na něho úkosem 
jako by chtěla vyzkoumati, zda 
opravdu touží po její společ
nosti, ale Václav hleděl k ze
mi pohřížený ve své myšlenky 
i pohledu jejího nepostřehl. 
Neodvrátila očí od něho čeka
jíc, až se na ni podívá, a když 
<e tak stalo, usmála se na ně-
no čtveračivě a řekla jako ma-
lě: "Mohu jiti do města .třeba 
iž po šesté hodině." 

"Opravdu?'' zvolal radostně. 
'To t$.cji vás tedy viděl hned 
zítra."-

"Ale známost nemáte, Vá-
daye?" tázala se nutíc každé 
;!ovo násilně ze sebe, jako by 
jí ta otázka připadala za těž
ko. - - • •- wy - * -i . ' " 

UA milá holka, na takové vě 
"i jsem ještě neměl času my.^li 
i," řekl neobyčejně vážně. 
'Věděl jsem, že mne čeká voj 
ia, co bych tedy holku k sobě 
/ábil, když jsem si ji nemohl 
zíti. Jen proto, aby se se mnou 

ickolik let tahala?" 
Fra-ntiáka zakývla hlavou a 

ismála se spokojené. 
"V neděli mám volno celé 

ídpoledne," přiznala se za 
chvíli a zase se na něho tak 
ořívětivě usmála. 

"Tak sláva!" zvolal vesele. 
'Smím vás tedy zítra večer do 
)ravoditi na důl?" 

"Jenom k dúlu," řekla pro-
-sejíc svoje slova významným 
pohledem. 

"Vždyť mám rozum'" při-
vědčil, "a vím, jací lidé jsou 

.i nás. Jen když mají látku k 
íějakému klepu. Ale mně mů
žete věřiti jsem poctivý chlap 
a raději bych sám trpěl, než 
)ych někomu vědomě ublížil" 

"Vždyť já vím,"i pravila 
/ážně. "N$ái o vás povídali ko 
ikrát, jaký jste hodný syn a 

spořádaný člověk. Já bych se 
s Vámi nescházela, kdybych o 
vá^. nebyla slyšela tolik pékflé 
ho." 

"A to se podívejme, jak mne 
,idé chválí," ř<?jíl Václav, ale 
bylo znáti, že ho Františčina 
chvála těší. "Jsem rád, že jste 
na mne neslyšela nic špatného. 

"To jsem opravdu neslyše
la," přiznala se. 

Vyšli teď z polí na silnici a 
ubírali se po ní pomalu k mě
stečku. Umlouvali se, kde se 
zítra sejdou a činili to s tako
vou vážností, jako by se jed 
nalo o věc, kdo ví, jak důleži
tou, ačkoliv oba vlastně nevě
děli, proč se chtějí sejiti. Ale 
byli rádi, že se sejdou a ta na
děje činila jim dnešní rozchod 
snažším. Přece však čím blíže 
k městu přicházeli, tím poma
leji šli a chvílemi se zastavo
vali. 

Na rohu ulice, kde. Suchom? 
lovi bydleli, podali si mladí li 
df ruce aJoHčjU se. 

"Zítra se tedy uvidíme^, 
Františko,'' řekl Václav tiskna 
drobnou její ruku ve své mo
zolné pravici. 

"Ale přijďte, >istě !" vysvala 
ho hrozíc mu prstem a celá se 
při tom zapálila. 

"To víte, že přijdu, jak se 
umyji a převléknu," sliboval. 

Poslední stisknutí ruky, po
slední pohled a mladí lidé se 
rozešli. Františka vklouzla do 
domku, kde její rodiče bydle
li a Václav pomalu vracel sje-.Ur'. 
licí. 

"Je to nějaká divná holka," 
hovořil sám s sebou. "A hezká 
jako malovaná," dodal a za
chvěl se při tom nějako^ zvlá
štní radostí. 

IV. 

V pondělí po Rachlovské 
pouti objevila se u party na 
nové šachtě značná odchylka 
od obvyklého denního pořádá 
ku. Ráno před šestou přibéhi 
nejprve Kulinda, proslídil ce
lou boudu a chtěl se pak dáti 
do řeči s hlídačem. Ale dědek, 
nejevil do hovoru valné chuti, 
byl rád, že je konec jeho služ 
by a sebrav starý plášť, kte
rým se v noci přikrýval, ode
šel, aby se doma pořádně vy
spal, neboť musel sem zas při
liti na noční hlídku. Za chvíli 
přišel Motlík, ale ten byl vždy 
plný starostí, mluvil nerad a s 
Kulindou obzvláště. Třetí při
šel Petřík, ale pozdraviv, jal 

hned něco opravovat! na 
rumpále a starších svých sou
druhů ani si nevšímal. Nehto-
deíi ho žatáhnouti do rozmltf^ 
vy vědouce, že je takový mla
dý přemoudřenec, který má 
svůj vlastní rozum a s kterým 
člověk nikam neujede. Cekalo 
se tedy mlčky na Kalbáše. Ob
jevil se na pěšině právě, když 
v městečku tlouklo šest. Po
zdravil soudruhy jen kývnutím 
hlavou a chopil se hned kliky 
u rumpálu. Práce v pondělí za 
číná vždycky nějak vážně 
člověk ví, že načíná nový tý
den a to není pocit příjemný. 
Do sobotní výplaty je řada 
pracovních dní, které je nut
no předržeti a taková myšlqji-
ka nenadchne člověka k vesqlo 
stí. Kalbáš až do svačiny mlč
ky točil klikou a Petřík jeho 
mlčení nerušil. Vzpomínaje na 
Františku myslil si, kdyby už 
byl večer, aby se s ní mohl se
jiti. Jen jednou pohlédnuv ú-
kosem na Kalbáše, řekl: "Kal-
báši, vy jste nějaký zmožený, 
snad jste na pouti nepředr-
žel?" 

"Zdržel jsem se tam dost 
dlouho," odvětil tázaný mrzil-
tě. "Už takovým věcem poma
lu odvykáni, ale nelituji. M^o 
ho jsem viděl a ledacos jsem 
se dozvěděl. Nebyl jsem na 
té hloupé pouti nadarmo." 

Petřík s? spokojeně usmál. 
Také OB tam nebyl nadarmo. 
Viděl a poznal Františku, to 
bylo jistě lepší, než co mohl 
viděti Kalbáš o muzice v ho
spodě. 

V poledne jako obyčejně Ku 
linda s Petříkem odešli k obě
du a Motlík s Kalbášem use
dli pod boudou, čekajíce na 
děti. 

"Spolekv založíme," zaj-al 
Kalbáš hovořiti. "Včera jsem 
o tom mluvil v Roehlové s ně
kterými našinci." 

"No, v hospodě při pivé je 
vždycky mnoho řečí, ale po
tom skutek utek," usmál so 
Motlík. 

"Tentokráte neuteče," řekl 
Kalbáš .1 lstivě. "Dáme se do to
ho lried. Většina soudruhů z 
kolonie je pro to." 

(Pokračování,) 


