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Kynelovou ta upřímnost jeho t)já jwm tě teď poznala oblíbí si
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Gothardský

Mou prázdnotu v duái

1'mkouiuul hu'jy ijju oť jma co-- ý

výraz obličejů Kynelové rád
by ku podíval až nu dno jejího ní-Ir- a

myalídi viecko vážné Nejw-htih- l
ani jedinké známky která

by v ním brala víru v opravdo-
vost h upřímnoHt ulov k nelnu

proncwnýcb a ncnuicl ani potu

roíá! rozpačité ms natřásal v

UJi{xkojeuém naladění mezí řád-k- y

zelné sudly a vzdychl sí zhlu-

boka

"Joka mlčí" řekla Kynel-v- á

d země "více myslí ''
"Alyslím myslím'' pokýval

zltLoučka hlavou na níž

šedivá čepíce ku stínítkem
"Všechno by mohlo být jen

chtít" zvedla se a napravovala
záda v kříži
"Což je o to já bych chtěl"

(Savtrťi Oothard Oíl) Jot odporu£ovin

jk9 m!tnl protfJk na

rcvmitlsin neuralgii vymknuilny oto-k- y

nitblé Hiiy ztuhlé klouty
i cvaly křídě a bolesti

Jcatto velmi cenuj llalment

Ctnyi 25a60cnla
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Amerikán
kalendáře jsou již zde

A Jako obyčejně tak 1 tentokrát v
vé a poučné četby

Mývá vždy po těchto kalendářích velká poptávka a proto kdo t
našich čtenářů přál by si míti "Amerikán" kalendář nechť co nej-

dříve se o něj přihlásí

lišila Když se Kyijetovi zdálo

již zašel sedl na mez a tuj4 se

díval nu zenu
"I ž jsi vyspalí Ty naděláš

práce I podívej za Joftkou měl

jsi slyšet jak rozumné mluví t

příčínuje ae Ale iy iiemáé aví
domí ani pro m£ ani pro děli'
vyčítala mu

Kyncl vstal a stáhl slamák na
lila vu

"Což ten hrbáč!" mávl po něm

rukou a ušklíbl se

"Hrbáči A měř se a ním! Pil
nesl jsi v nedělí dvé jednotky ja-

ko oi máš v kupse Kioá7 Podívej
co umí ten hrbáč jak se ohá

ní! Směj se směj — — — Já a

hych plakala! Pmíš mu jen na- -

lávat hr!áčň jakoby za to mohl

že mu pán bůh nedal pěkné téio

když mu dal dar ducha svatého
ule příklad si z mho víti neii- -

mís"
"Nekaž biskupe a pojď něco

uvařit bude poledne slunce stoji

vysoko" zasmál se a a motykou
na ramene ubíral se domu Za
žitem viděla jen jeho hlavu Jpo
čítala rádcčky které měla oko

puti u umínila si Že dříve nepů

jde dokud mhude hotova Chví

lemi se dívala za odcházejícím
mužem a divila se jeho bezstarost-

nosti Také no obrátila k žabin-ká-

polím nud bahniskem za

nímž žlutaly se ještě dva záhony
líurtuňkova Jenu rozkvetlou ohni

cí Partunková již neplela vrací
la se ke vsi s velikou plachtou
plevele za níž ji bylo sotva viděli

Když ko za ní dívala zdálo se jí
že do toho kojíce pachtí se jen ten

rance s nohama Zahýbala se U

pěšině jež vedla nejkratší cestou

jk její ehalupě
Partunková byla několik roků

vdovou měla jen dceru Anežku
Lr--i

Ktví „im'1:ib n kdví nhvln do

lim in'ic chodila podělkovat (

statkň aby nezahálela Měla ma- -

Ion ebaloimku u dví mírv nole

oHtatní bylo obecní platila z ně

1)f) třinAct jednušek Muž zane

)ai im on hospodářstvíčko s

dluhy pole koupil na dluh a po-

maloučku splácel Když se vzali

měl jen rozdrbanou chatrč a onu

stovku Po jeho smrti chtěla vše

cko udrželi a starost s kterou st

přece dříve dělila s inčně praco

vitým a shránlivým mužem vza-

la na Hebe Dluhy již uplatila
teď chalupa čekala ještě na nuť
nou správu Byla vetchá a sešlá

Jlartuúková držela si dvě kozy od

nich měla dosti živobytí každým
rokem koupila si na léto volka

nebo jalovičku do zimy něco na
ní přibylo Partunková prodala a

poplatila něco dloužku Tak se

pomaloučku vyplétala a měla velí- -

ké potěšení že dceři po tatíkovi a

chalupu udrží Ale i Anežka

devěe kypré a vesele uměla se o- -

táčeti a byla si vědoma že všecko

rcla vlastně pro nebe

Nejvíce se oběma ulevilo po

smrti stařičkého otce Partuňkova

který svna o šest roků přežil v dý- -

ehavoHti a kašli Hýla ho špetka
krčil to v zimě u kamen a v létě

proti tdunci za chalupou ale hlas

měl stále dobrý a bručel na ně zu

nic ii pro nic Partunková mu v

všem vyhovovala uznávala Že je
chorobou svou mrzutý a divný a

Anežce stranou rudívala aby mu

uie iiiMslpovidala že ho vše za

chvilku přejde Pled smrtí si li od

boval jak ním hezky zacházely
svěřil se Purtuňkově že má nu

půdě v přihrádce malované šat ni

truhly kterou si opatrně zaniy
m několik juduušik pinč

výdělku kdyi pletl opálky a dč

březová jeumínová košťata

Setřít si na futiousek

"Jestli něeo íblldť" šeptal po- -

čelními slovy Mého života "dej
Anežce kupte ji šaty aby m- -

po dedkovi památku nebo lilu- -

uiiinv litím kiut a na krk co

eheeti "
A kdyi obj políbil a ony u po

mele pokltkly a plakaly mrad jw

uiHHištěl sUy vvtryskly um i utt
%Uy studení avíil liavidy

muk a kroupy sU tůstiily mu ví

ti v Mubukýťh důleieh

Pytá jíní po li ' n dluulni mnut l

a yU po f4M paiiuttivkiy
tfbouneo vnuiral a Kunti lit) nt

ui lapUkal
rbřvilu s jim třiti le bu '

rady ttrattly ptmJ vadl Jtuli4
ho íto jun v práci vadila (

rcimihty a ttb ttikily na dlubo I

Kalupy Vidábli vyiMial jim Je

lireKávajt Miiintiu lni býval i
a

smutná Partunková lby
rnt ttikoupUa A '!'' aul

kllik ani liislhtliy koupila pár ♦
áiiitrit na kli vrbu V idyl la

do toho také řeknu slovíčko"
"Jen kdybych nebyl v i& pa

zderee oni přece ve vsi tm lián

koukají jako na chudinu Jsou
lam opravdu divní lidé tetičko"
přistoupil k ni hz k řádku "ta
ková sebranka tetičko nadává
světu a nemodlí se Uchytílka je

pořádná děti veihj k prácí shání
um ně a vede ke škole aby z nich

nebyl pařez aby se jim v mozku

rozjasnilo a dovedly si vyhledali
ehčí živobytí Povídala ž je
nedá poludovat k dobytku hoši

vyučí se v městě řemeslu a děvče

půjde sloužit do řádného místa v

kraji"
"Toť víš že pořádný člověk tr

pí když mezi takovou čeládkou
nemodlenou zůstává"
"Viďte tetičko! Vidíte máte

ze všeho rozum já si jwřád tohle

myslím ale bál jsem se komu co

říci aby neřekl že jsem zpyš- -

nčl"
"Až tm ti naskytne pěkná sek-niěk- a

Josko na nic nekoukej a

odstěhuj se můžeš říci že ustu- -

pliješ ostatním aby měli více mí

sta Tebe si může vzít i každý k

sobě Jen přespíš"
"A ještě ne vždycky Když

někde píchám jsem i na nocleh"
"Tak vida takového nájemní-

ku je radost mít! Kdyby náš ji"-by- l

tukový divný — na to není a

ni pomyšlení u nás se čaaem

dějí činy až bůh brání Přijde

napilý" pohodila po muži hla-

vou "a trestá do ráia Ostatně

koukej abys se raději někam při-

ženil"
Joska ne zasmál a zahvízdl

"Milá tetičko kéž bych si jen
mohl na něco podobného mysli -

'
11

iy pwlivala se na nélio o- -

stře jakoby mu vyčítala že se za- -

se za nic nepovažuje "ty můžeš
_i - i - a i t'r i

Kouaau uosu vysoso -

vedne ruce a moudrou hlavu y

děláš Si peníze"
"io vydělám telicKo z namrii

si nesu ke stravě ave jcauusKy
a uzlík kroupik U KebiékŮ vc

statku bral jsem v neděli také to

lik a panímáma strojila mně ja
ko velebníčkovi i pro skořicovku

poslala a pantáta když si posílal
do hospody pro tabák volal na

Manču aby pro mne vzala cigár- -

ko Viděli že se činím aby hoši

mohli v neděli do kostela Čil

jsem do půlnoci a ráno vstával

jsem ve etyri"
Kynclová s udivením poslou

chala

"Vidíš Josko jaký jsi přičiň- -

livý člověk ty bys byl živittU"
íiekla ta slova nahlas aby

Kyncl fclyši l a vzal si z Jožky pří- -

vlád Kyucl měl zlost

"Maž jisté nějaký groš zaše- -

třený viď?"
Joska jen zamrkal a zakýval

hlavou bál se aby Kyncl nesly
šel a zítra nepřišel vypůjčoval"

Já jsem si hned myslela!"
koukla na něho vesele "prolo
hlavu vzhůru Josko na smích nic

nedej a hleď se oženit! povídám!
ti to upiímně poslechni!"
"Poslechnu tetičko! Neříkejte

nikomu eo jsme si povídali kdy
yeh se marně snažil ve vsi by se

mně smáli a mně by to tuze mr

zelo"
lia mlč Josko snad nemyslíš

že bych k vandalu! No až se do na
vím kterou bys rád vychválím
tě nebudou uni tušili proč A

na svatbu vám také půjdu nciiu- - a
ehate-- h Parku doma a zpívat
výskat budu ni se lesy budou O

lývat" žertovala kul

"Ohlédnu se tetičko" nllu!
jakousi jistotou "a povím vám lat

Vidíte já mám k vám takovou

důvěru í bych se svěřil a viliu

Přece mi má někdo rád a upíim
ně h hovoří a poradí" sváiněl le
"uni in-ví- jak e vám odměním la
Musím jU domů sluníčko j v

poledni jiem rád tun j m rád

jseiu MS jti lllě

Mlčko potěšila Ihtďto tady
pánem bobrlil !"

"Proválej I Ifdi Jko n dfj
šuUUt"

Vykročit $n filku t4 mea a je it
tiá k ohlédl

Kj tutová ryeh! okopávala 4 no

hU vmuíihH na kroupky lyehU jok
vrátil iKivldái pláč
TitUkii itevltvvt ty křoup

kyí"
I huehu ktM ku jn j o '

Hřeb" řrkU al pel # ou jki
upřtumoa vdíenosli uUtttuta

Já vám jo tu iu-ha- a li- - ítti

rhrlkoM" tun
NiK kdtt JU Hknl (1 řk

ldid jtf mni fidtty a kep

l Zkmll iMin tiii ll

Mili Mi IM t )♦
iil m tun liyi yUilf
ílUl llIIUl

olej

RÁNY —
fllnliif trf Hutě
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ii rínf i bolesti

(Sr'i llmliti OlnV
luvbO on W iiilťu
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krásné úpravě hojností zajíma

jest f0 centů
zašlou předplatné na rok ku pře

pouhých '10 centů
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Zniáiimnité pivo vyboru4 likéry chul--

lun a vwinlft pjiolořuout

LOUIS BERKA
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zapálil se drobounko "ale jestli
by některá chtěla měl"
"1W neí Však jsi se ještě

žádné neptal ani jsi žádnou ne-

vyhledával"
"Kdež pak já!" mávl rukou

V srdci mu bylo jinak Takové

chvění postihl ve svém nitru roz-

čilovalo ho jako tehdy když si

myslíval jak by to bylo pěkné

kdyby byl vzrostlý zdravý tře-

ba jako Pešek hoch vysoký a ra-

menatý z horního statku nud

rybníkem za kterým se holky to-

lik ohlížely kdyby mohl se od-váži-
li

k Anežce partuňkové k

děvčeti baculatému pomalému
které se pořád směji: a hezky tan-

čí nebo k některé jiné kdyby se

mohl oženili a měl třeba děti ja-

ko Homolka o němž věděl že by
li v týž den v městě křtěni že si

matka jeho přisedla k pantátovi
Homolkoví na sáně a jela ním

do kostela s kmotrou Myškovou

která je již na pravdě boží Zrov

na tak se mu srdce rozhoupalo
rřed Kvnclovoii jež první mu

nadhodila že by se mohl ožení

ti Ono uznání hřálo mu v duš
více nez slunce stojící jun nad
hlavami Sejmul čepici a utírá
si zapocené čelo její podšívkou
Touha pojala ho ve svou náruč a

šeptala o lásce Rozradoval sí

zdánlivým štěstím a usmál se

"Ty se tomu směješ Josko ale

já myslím věc do opravdy Máš

léta třeba že pořád mladě vypa
dáš a umíš si krejcar vyděla- -

ti"
Joska připomenul si své stáří

Uznával že Kynclová má prav
du

"Krejcary si umím vydělali je
pravda ale nula tetičko ony
holky přece jeu koukají na per
sonu "
Kynclová uznávala pravdu je

ho slov rretl Jety Koukala po
hezkém hochu ale nechtěla ho

zarmoutit! aby mu dala za prav
du hlasitě

"Já také koukala na perso-nu- "

ohlédla se po muži který se

stavěl spícím "a vidíš abych &e

udřela lehne do trávy dá si

klobouk na obličej aby mu slu
níčko do očí nesvítilo a myslí s!

"Dělej Parka když se ti chce!'
A nehne pel Co je po pěkné mí-

se když na ní nic není Tebe by
mohla brát každá kdyby nekou
kala — no — — Josko jeu ku
ráž však by to šlo"
Trochu se zarazila

"Kdyny nekoukala že jsem hr

batý" dodal

Nesmutněl a ze svých snů se

probouzel V touze po děvčeti
zchladl Uylo mu zase tak hor-k- o

jako kdyi mu někdo nešetř
ilostí ublíží

u'4 toho si nio nedělej Jojko
jen když jsi jinúč zdravý a dove
deš se Měla by dobře
která by si i vzala"
"Kam pak bych ji při vedl te-tičk-

of

Do puAlerky žádná s

mnou nepůjde třeba byl krejčím
a dovedl ji iivobyti sehnali"

'Ala by šla!"
A jakoby vzpamatovala no

vým nápadem opřela se o moty
ku a ie široka stala nud vysokým
řádkem puhlíiejio um do tb!t
tVj
" VJdjř byt tam nbydM

t yito si najiili a itU v band
btíil jako dva holoubě I"
Jotkutt o ardco i imo rtlre

lávalo Taká ti ví U pfedita-Voval- l

0 let na K)' ludovou

chy po iblehku iiejukého 6- -

íklcbku nu který byl zvyklý jako
hory nu chudobu

líozpouštčlu hc V úhrn Hililnoht

jako sníh na jaře oddychl m u

pustil e do upřímné zpovědi
"Již kolikrát mne napadlo te-

tičko kdybych h tak mohl oeiii-t- i

Ale bojím kc aby e nuié li-

dé ne vysmál i a nekřičeli za mnou:
"Ueleďte hrbatý Johka Ke chce
oženit!" Vytrpím úhtrku jako
bych ani clovékem nebyl proto
raději hc vyhnu a hledím tu nebe

JcSté nikomu jsem hc neuvěřil te
liěko že mátu také brdce a také
duši že runě není pět jako áest
ž mam cit a dovedl hych nutí
také některou rád! M: bych ho

píiéiiioval aby neměla nedoKta

lek"
"To vím" vpadla mu do ícé

udivená Kynclová že se (ak roz

povídal a k ní tr'ik důvěry na

byl
Joska rozcitlivel lil as ku mu

lámal a některá ulova vázla v hr
dle

"Véíte teticko já bych umě
míti rád jen kdybych viděl že

je děvče ke mně Ale holky jnou
do Květa odškubávají se a nejsou
stálými hned e vodí s tím hne
8 druhým Tetičko já jsem jen
mrzácký krejčík ale chtěl bych
děvče pěkné a jHMitivé které by
si mě nebralo pro živobytí ale že

by mě mělo rádo Tetičko věřte

já bych bil od svítání do soumra
ku a jak bych si jí jiovažo
val! Jako matky tetičko!"
Slova mu £la od srdce n po

hnula i ležícím Kynclem který se

cílil před Jotikou malým a ničem

ným Kynclová byla hluboce je
ho zpovědí dojata a hleděla na
něho od této chvíle jinak Joska
vzrostl u ní rychle počala si ho

váiti a uznala že mu ve vsi ne

rozumějí Náramně moudře mlu
vil až ji řeč jeho překvapila
Dlouho mlčela příliš zaujal její
mysl která těkala a nemohla se

zaehytiti pevného hodu z jeho
rozmluvy Všecko jí hlavou zvo

nilo slyšela vlídnou upřímnost
JoHkovu který dosud se nepro
hrál z vln vlastního rozcitlivění

Kyncl pod kloboukem pobruěí- -

val

"Vida ho zmetka jak by se

ženil" kabuMil na mezi "a ještě
by chtěl dčvée pěkné poctivé no

nevím která by se tě ehytla aby
za čas nevynašla si chlapíka pěk
ného těla" jKMulakl si a ]Khuul
nohou kterou mouchy štípaly
Měl na ženu zlost že ho před

Joskou snižuje
"Tuze jsi se nwS zalíbil Josko

svými nápady chválím tě za ta-

kovou řeč a divím se jak si vše

cko v hlavě srovnáváš Máá dar
ducha svatého! Mají tě někteří
za ubožáka ale jsi lepší než oni

máš náhledy jako tvůj nebožtík
otec o ktrmii jsem slyšela vy
ravovatl hkoda ie hnije bylo

y pro tebe lépe"
"Tetičko oni mysli kdyi ne

mám rovné tělo e nemám duši ti

srdce ale já bych jim teprve uki
sal jak utajt se ženou nakládat!

jak si ji mají považovali já bych
šel vJdyrky do prám? napivil a le
nu bych ni áVtřil"

Kyiirhm ta his házela

"1 tv smrtku ty by toho do

káíal" myltl ni "tn kavá

li u J vblít l mluv! hrbatí ie

Junka" Mtkojil tvou iltMtt a í- -

kal eo bud mluvili dále

Ty ♦ nmU Junku le fi
nit tntuii tnyUt l jíl fnur ti

idk H li amchrt Vlerý im vb

nfuktlj lirl jrho hixipmUř fa

Ma Kyndov4 a ne l prk
ře

"J pUtnu pěnit teticko e

kfj J MU wr-nl- whivil a iku

t)li tmi tnilýw i Kynpvi
tni tlajn nápady irovna i Uk

tiek přál ik řdt'a Ht4%

U w tmi bK a MtJlj a pNfA
♦' mu k Hei

V tůkubn HřdlřJ JwkíV
MAni i l tdf hbtt )

knivořtil Klcrá tl hmd4 jkit

Cena kalendáře "Amerikán"
Jako prémii všem kdož nám

du poskytneme jej za doplatek
v úctě

'"javcíi promáčel jim déšť strop
třeha že nastavila Partunková na

pudě každou nádobu a déšť do
nich chytala
Však každému ve vsi bylo div- -

no kde vzala peníze a hádali že

po starém muselo něco zůstali
Žnuli jej jako skrblíka který dr
žel jrroš jako čert duši Přišla i

starší dcera Partuúkova provda-
ná za tkalce ve Stanu a skoro

hněvivě Partuůkové vyčítala proč
jí nevzkázala že je n otcem zle!

Nadhazovala jí žo se snad bála

aby ji něco nedal a neporučil
Dělala pokřik a Partunková ne- -

měla se do řeči Teprve později
znhovořila

(Pokračování)

Za měsíc byla opět zdráva

H Anna Jančík z Du Bois
Nebr nám jwala: "Děkuji Vám

srdečně za Heverův Silitel ledvin

jater který mne tak v krátké
době uzdravil Měla jsem bolesti

po několik roků avšak tento lék
mi velmi pomohl Za měsíc jsem

byla opět zdráva" — Severflv 8i
litel ledvin a jater (Severa 's Kid

"fy and Liver pemedy) jest vřele

odporueovan v zánětech ledvin a

měchýře zastavení moče neb při
obtížném močení bolesti při trio
cení naběhlých nohách a bole- -

stech v řádech jež původ svůj
vzaly z chorých ledvin při žlou
tence a kyselosti v žaludku Nh

prodej všude v lékárnách Ceny
"Oe n $100 Kdyby váš lékárník

jej neměl objednejte si jej přímo
W V Severa Co Cedar Jía

piila Jown — Advertisement
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