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jako místní prostfedok na

rcvmatlim neuralgii vymkoutloy oto-k- y

nibíhlé Žlázy ztuhlé kloufcy

i ivily Křiče i bolesti
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bych ho převěded Knad pozděj

l( knéte mu ze mne ti imc napa
J)i a že jsem se musil bránit

Podle spravedlnosti bylo to

mu také takl řekl Kendziau
- Poékejte Hekněte jeítě

panu Volodyjovskému aby se vši

chni pohromadě drželi že Kadl
vili jen co se jízdy od Pontusa do

éká ihned na ně vtrhne Knad už

je na cestě Oba s knížetem pod
koním a s kurfirstem kují blízko

hraníc ncbczncéné nikle Nechť

především se pohromadě drží ne

bof jinak na dobro zahynou Voj
voda vitebský chce se na Podlesí

dostali Nechť mu jdou v ústrety
aby mu v ěas potřeby mohli porno
cl

Všecko povím jako by mí za

to bylo placeno
Aékoliv to Kmitie vzkazuje

ue iMuitic varuje nectil mu vě

ří nechť se radí také s jinými plu
kovníky a nechť se na tom usjed
notí že pohromadě zůstanou tak
budou mocnější Opakují že je už

bet man na cestě a že já panu Vo

lodyjovskému nejsem nepřítelem
Kdybych měl nějaké znamení

od vaší milosti bylo by ještě lépe
řekl Kzendziau

Naé vám je třeba znamení T

— i au voiodyjovKKi nneu o

chotnějí by uvěřil v upřímnost va
Seli o přátelství kdyby znamení u

viděl

Vezměte tedy tento prsten
rek! K milic ac znamení myen ne

ní nedostatek na hlavách těchto li

dí které panu Volodyjovskému
odvezete
To řka sňal prsten s prstu

Iizendzian kvapně ho přijal a řekl
— JJékuji pokorně vaší milosti

O hodinu později jel Kzendziau

se svými vozy a se svou ěeledí tro-

chu pošramocenou ke ňéuéínu od- -
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JOSEF J SCHNEIDER
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""proti právu nic jsem neučinil!
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Odpor laudanskýih slibnu! kaž

don ibvíií neboř klesnutí Józvovo

oJíuIí jim srdnutost u strašné

jmfaut Kwítieovo j dfsilo Leč

tloukli s! vytrvale Krímtí pro-smyk- l

! tisu vedle zapasíeíeli s

včdrem vody v ruco a zalil oheň V

jizbě nastala úplná tma Zápasící
urazili ms v klubku tak línu!: íu jeti

plstí tni na sebe mohli doráželi l'o
chvilce ustal křik bylo slyšeli jTi
prudké výdeehy unaveních lidí a

Lezludný dupot Nejprvó vyraže-

nými dveřmi utekla čeleď Kzcnd-xíanov- a

za ní laudanstí a za témi

hnali se lidé Kmítíeovi

Nustul shon v híiti nu z 'i pruží a

v kolué ttozlelilo sc několik vý

stelíi ozvaly se výkřiky lidí a ťÁ
ní koní II Kzcidzianoveh vozfi

vřela jeíítť bitka éeleif jeho se tam

utekla litudanítí rovné pod nimi

hlodali fitoéiňté a čeleď pokládají

j za útočníky několikrát do nich

vystřelila
— Toddejte He! křiěcl starý

Kiemlič bodaje na siepo mezi že

břiny vozu
— Stůj ! poddáme se ! odpovědi

lo několik hlanů

A čeleď z Vousom ihned počala

vyhazovali zbraně a mladí Kicm

lícové jiz vytahovali Jmi pana
Hzendziana z vozíi

— Na vozy! llcřtc co vám do

ruky padne! Rychle! Rychle I Na

vozy I

Mladí nedali He po třetí pobízc
ti vrhli ho na víiz a už shazovali

bedny když náhle zahřměl Kmiti- -

cův hlas:
— Ktflj 1

A Kmilie podporuje rozkaz ru

kou vyplácel hned v lidi plo
chou zkrvavenou Šavlí
Kosma a Datnian uskočili speSné

stranou
— Vaše milosti není možná!

ptal bc pokorně starý
— Varii vykřiknul Kmític Vy

hledejte mi starostu
Kosma a Darnian ihned odběhli

a za nimi otec Po čtvrt hodině se

vrátili vedouce Hzendziana který
uzřev Kmitiee hluboce se poklonil
a řekl:
— 8 odpuštěním vaše milosti

křivda se mi tu děje neboť já jsem
h nikým bitky nevyhledával a že

ke známým jedu na návštěvu to je
dovoleno každému

Kmitie opřen o Šavli z těžká od

dychoval a mlčel Iizendzian po
kračoval :

— Já jsem ani Řvédúm ani kní

žeti hetmanovi žádné Škody neuči-

nil a k panu Volodyjovskému jsem

jel proto že jo to mňj starý zná-

mý bojovali jsme spolu i na Kuní

Nač bych boule hledal? Nebyl

jsem v Kejdanech a nic mi do to-

ho není eo so tam stalo Já jen
hledím abych s celou kůží vyvázl
a abych nepozbyl toho eo mi Ilúii

dal Vždyť jsem to také neukradl
alo v potu tváře vydělal Nic mi

není do celé té záležitosti Kačte

mne velmožný pane pustit abych
mohl volně odjeti
Kmitie i těžká oddychoval hle-d- ě

roztržitě na Kzendziana je
— Prosím pokorně velmožný

pane počal opět starosta VasV

velmožnoxt viděla £o jem ty lidi

neznal a že jsem jejich přítelem ne

byl Napadli v um milost a mají
teď a to ale profl j4 bych trpěl
proě mňj majetek by měl propad
noutf Co jnciu já lavinill Jestli

jinak být neuuÚe rád se vykou
píiii aě mnoho tiemáiu Po tola

rtl jím dám aby ne nadarmo netr
máčeli ]úui jim po dvou a vale
Velmožnost přijme také ode mne
— akrejte fy voy vykřikl

Kmitie A vy i veimíte raněné a

jedle k čertu l ko

— lakuji pokorná vaif milosti I

frkl pan nájemce a VwisoSe
'

Tu píibllíil starý Kiemliá
i

ut
vysyuujo spodní íelist se lytky
luna lutňUli h

— Vaio milosti ta j liftJa

l - l- i-hW-!-H-I-HH-!-IH- --H-l- I- l-!-H-

odpovídal Km i tíi! — jolu k plutu
I

víju lam so služba iii4 poénfl

V

Uzendian nezamýšlel zTistalí v

(() M y du)ko {]m
jenom koním dopřáli oddechu a

zvláště těm jež táhli nákladní po-

vozy Když tedy mu Kmitie dovo-

lil aby dále jel neztrácel Hzendzí

a n éasu a o hodinu později vjíž-

děl do ňéuéíria Hýla už pozdní
hodina loénl Opověděv se sirá
žíni utábořil se na náměstí neboť

domy byly vojskem zabrány a a
#

ni to nemělo uosti místa nvueni

platil za město ale nebyl jím sku

teéně neboť neměl ještě ani valfi

ani radnice ani soudů uní koleje

piaristické kteráž teprve později
za krále Jana III povstala a do

mil měl málo vlec chalup než do

mú jež proto se městem zvaly že

do étveree byly postaveny tvoříce

náměstí jež ostatně nebylo mém'

blátivé než rybník nad kterým o

sada stála

Přespav pod teplou kožeSinou

dočkal Hzendziiui rána a ihned o

debral se k Volodyjovskému

kterýž nesetkav se s ním dávno
radostné ho přijal a hned ho do-

vedl do bytu pánů Skřetuských a

pana aglony Jizcndzian se pr
rno rozplakal při pohledu na býva
lého svého pána jemuž mnoho Jet

věrné sloužil mnoho dobrodruž
siví s ním zažil a konečně i majct
ku se dodělal Nestyděl sc za bý

valou službu počal panu Janu ru

ku líbati a opakovati v roztoužení:
— Mňj panel Mňj pane! V ja

kých časech se opět setkáváme!
Všichni vespolek na zlé časy na

říkali a konečné řekl Záloha:
— Ale ty se Kzcndziane stál

Fortuny za cíp držíš a jak vidět i

panem jsi se stal l amalujes ze

jsem ti prorokoval že z tebe bude

radost jestliže té nepověsí! Co se

s tebou nyní děje!
— Můj pane proč by mne mě!í

veset když ani proti Isohu ani

SJI „i! ivmn v ii-i-i li tne i lMfni

A „_„ fn „ :„ „„„!' 4 i
„ ir„

obrafnOKt{ 2mol)I( _ 1(J třlkó tlní
hřích a kdyby to byl hřích — byl

by vás ne můj neboť já té obrat-

nosti jen u vás jsem sc naučil
— Ale ale není možná I Hleď

me hol řekl Zágloba Jestli chceš

abych za tvé hříchy po smrti naří-
kal tedy mi za živa výsledky je
jich odevzdej Sám všelio bohat-

ství mezi Kozáky uloupeného uží- -

váS a tebo samojediného za to v

pekle na škvarky upekou
5úh je milosrdný můj pune

ostatně není pravda že bych sám

užíval neboť nejprvé se zlými sou

sedy jsem spor provedl se zdarem

a rodiče jsem zaopatřil kteří nyní
klidně v Hzendzianech sedí žád

ných mrzutostí a nepříjemností
nemajíce neboť Javorstí s prázd
nými tornami odešli a ja se opo
dál živím jak mohu
— Tedy už neobýváS v Kzeiidzi

anechí zeptal se Jhii Skřetuski
V Hzendzianech po stáru ro

diěe žijí alo já jsem ve Vousoši ii

nemohu si naříkati neboť liúh mi

požehnal Ale jak jsem uslyšel že

vy pánové jste v Kčučíně už jsem
nemohl vydrželi pomyslil jsem si

Je čas znovu se huoutil Má li voj
na bý t ať jo I

Přiznej se — řekl átrloba ž
a

tě Švédové 8 V onsoše vystrašili!
— Svedu u nás ještě není jenom

malé stráže s objevují a tu ještě
velmi opatrně neboť lid je proti
mm velice rozčílen
— Piinásii mi tedy dulfitnj no

vinu řekl Volodyjovski neboť vťe

ra jsem (úmyslně poslal hlídku a

by ijednaU í právy o iWdech ne
boť lievědw! jsem tuohll ll V Šéu'
ně klidně se Utuiit Zajisté tě ta
hlídka sem přivedla!

Ta hlídka! Mie! Tu Jwiu jí
přivedl tubo U-- hhn přiveíl

r „ „ ama i

není kterýjivlMIby he ei( pontuci lni
jl

koni wdétl lunhl
- Jki! CopisvU! Co M st 4

!aí — pul sw pan VdlvjvkÍ
- Pkrutné byli pobili —

nu lUcmuntu

Kd j pbd!
— Pn Kmitie ny

pánuU hkřrtuitl i Arbda sr
fa

MvtíitplU ie eit4lť a JfdrU pf'M
druhťha si pUl t

Pan Knulie! A r by tu M

Ul! Cul by ul bil VuUe hrduan
rHt phUhlt Nil poddí-- j r ř

uW
eé pU VubJtivsVi Vb#kl I

Jiihy aby na tUlnt jř#
vldSt a vvlďiiuii prUky a aby
t 1 t ( t i a

ěkati až se pan Volodyjovski vrá
ll neboť vSe jeho nejvíce s týká
a Skoda ústa dvakráte otevírat
— Viděl jsi Kmitiee nu vlastní

oči! zeptal se pan ágloba
— Jako vás vidím pune
— A mluvil jsi s ním!
— Jak bych s ním nemluvil

když jsme se v Pokřiku nedaleko
odtud sjeli já abych popřál koním

odpočinku a on aby přenocoval
Skoro hodinu jsme mluvili spolu

nebylo eo dělat Já jsem naříkal
na Mvédy a on tuké
— Na Hvédyí On také naříkal!

ptal se Skřetuski
— Jako na ďábly ně mezí ně

jel
— liylo mnoho vojska a ním!
— Žádného vojska neměl jenom

malý počet čeledě ovSem ozbroje
né Takoví to jsou zabijáci v

Hhad ti kteří na rozkaz JIcrodcsův
svatá mláďátka pobíjeli hrozuějš
a ukrutnější nebyli Pravil se hýli

chudým Šlechticem který na trhy
koni jezdí Ale ně měli stádo ko

ní přece se mi řeč ji-h- nezdála

hýli pravděpodobnou neboť osobu

ani sebevědomí nebyly takové jak
bývají u kotíařň A prsten vzácný

jsem na jelio ruce vnlcJ lile len

to!

Tu blýsknul Rzendzian poslu
cliaeňm před oenna prstenem
v němž zasazen byl drahoeený ká

men a pan íilmoIiii inlcnv se uo

prsou zvolal :

V) Jio na něm vyeikanill Po

lom bych te poznal Hzendiiine
na konci svela

r dovolením vzucny pane
ueeikauil jsem neboť jsem také

šlechtic jenž se cítí rovným hýli s

každým šlechticem a nikoli cikán

jakkoli po nájmech chodím poltin
lúh nedá abych se na svém usai
IVii prsten mi dal pan Kmitie na

znamení ze lo co mluvil je pra
vila a já vám hned vzácní pánové

jeho slova věrně zopakuji neboť

vidím že tu běží o vlastní naši ků
ži!
— Jakže! zeptal se Zásoba
Pan Rzendzian nemohl hned od

ioveleti nehol pravé vesel pan

Volodyjovski hněvem všecek po
loiiřen bledý i udeřil čapkou o

stůl a zvolal :

To přesahuje pomysl lidský
Tři lidé zabiti Júzva Mutrym lak

zraněn ze sotva (lycnal
Júzva Ihitrym! Ten člověk

medvědí síly! řekl pan Zágloba

nekvapen
— Před mýma očima ho sám pan

Kmitie k zemi sruzil — řekl Kzend

zian
— Už dost s tím panem Kmitl

cení íekl volodyjovski ve línovu
kde se objeví jako mor za sebou

mrivoiy zůstavuje nosí lono „uu

za zub oko za oko A teď je no

vý účet! Lidi mi pokazil dobn

vojáky napadl To s ním srovnám
i'i prvním setkání

Jen eo je pravila — řekl

tzendzian — on je nenapadnul a

oni jeho on se schovul do nej

temnějšího kouta aby ho nepozná
li

— A ty místo abys mým lidem

pomáhal ještě pro něho svědčíš!
řekl hněvivě Volodyjovski
— Tak káže spravedlnosti A

pokud jde o pomoc chtěli moji li-

dé pomáhat jen že jim to nebylo
možno neboť ve shluku nevěděli

neznajíce jedněch ani druhých —

koho bít a koho šetřit a proto su

ml dostali 7v jsem s duší v těle
se svými věcmi x toho vyšel dě

kuji jenom roxvaae pana Kmitiee

poslyšte jak se Se udála
Tu Kicndiati počal vyprávět

podrobně bitku v Pokřiku ničelu

ne!ialčev a kdyl konečné pově
dél i to en nm Kmitie povédét

piiíknai livli Uit hni sumlriui e

ie překvapeni
— (n je tu siin řekl! neptal st

rtifloba
Sim — idioVťlH líiendtiiin i

(praul) panu Volodvjuvski?
mu ani kniifederatut iirjieiit ne

piitelrm aí tni jinak tlomle
Tmdjl si la nkžUts al i4t!n

-- pru tlia ~ af s puhrmat
lrii uvbitt jt vojHidé tlMiky j
ku raky lis saku vjtťíe t„i
- A řrkl i %ujvutU j ul tu

jiim holut #rptl se hn hklťluski
fM i ' na pniti t stra

Ac íká a jsikmiU dujduu
na iVdlct vtrKn

Tu uAnl paiiuijt u Ih hh

ki pthUiej na suudruny

rliu4 M Hljmusdít ¥

fU'A Uk ř lfi hliník IIi1iH
triujt i Íhi nám ij4kiu pať
iiprauij AI Juknul IUH Kv

ItelH pliHill
US lt Jékr1

ikinU I v # )))! mdlila pru tU
Utuktniull k

FR A N K Y U N
vliiHtui óiati a hojně K&Hobouý

řeznický a uzenářský obchod
V ČÍSLE 2200 JIŽ 16 OMAHA

Iluhutý vbi'r íomtvóho mana nejlepti jakosti a

ta ceny nejluvnójM Veékuré výrobky UínnArnké
třM fl ié nojlfjiňl jakoHti Objínlnávky mono uii-nit- i

Douglai 3422

SMÍC dobrá káva 20c
ZsslIAme kamkoliv naši výtjornuu kávu ne méně jak 25

liter po 20 centech Zboží rozdílíme dle přáni n piti neb
10-li-

b balíčky Tište si o vzorky této kůvy na zkoušku

OMAHA COFFEE IYIILL

Frank Žaloudek majitel

1004 So 13 St Omaha Neb

:: i'í Au' i4{rlJ "rittL
ni tn-- i ttimiv livl Invil Itiiirvtn"

jmuuiuu umí n i iuu "i
i ! i : ivou vesiou proiiiJei hj pibien je-

-

tle mesee a rozmyslel o divném

strašném člověku který tolik zlé

ho konfcdcrátúm způsobiv a tolik
dobrého Hadzivillovi a Švédům
chtěl nyní patrně zachránili kon

federaty od poslední záhuby
— Neboť to co radil to je upří

mné — řekl si Kzendzian Pohro
madě se držeti je vždy lépe Ale

proč varuje! Snad z přízně k pa
nu Volodyjovskému za to že ho v

Uilleviéi na živu nechal! Snad z

iříně Alo knížeti hetmanovi se

ta přízeň nevyplatí Divný je to
člověk Hadzivillovi slouží a našim

idera přeje A k Švédům je
de Tomu nerozumím

Po chvíli opít dodal:
— A štědrý pán to je Jen mu

do cesty nevkročit
Rovněž těžce a bez úspěchu jako

Iizendzian lámal si hlavu starý
úcudič hledaje odpověď na otáz

ku komu pan Kmitie slouží!
Ko králi jede a bije konfede

raty kteří vlastně při králi stojí
to jest! A Světlům nedůvěřu
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