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bylo I o všech důsledcích l toho
pro další Ilvot vyplývajících —

čírn více jsem o všem tom rozvalo-

val tím více zdála 10 mi situace
rná lamotanějíí a neviděl jsem
toho všeho nijakého pro obě strany
uspokojivého rozluštění

Z tento mňj stav je nepřirozený
trapný a nesnesitelný pro ni 1 pro
mne a Ie se dříve nebo později
mns( něco státl to jediné jsem

chápal jasně Ale čím déle jsem
se namáhal přemýšlením co stáli se
má tím méně jsem poznávat jaké

cesty a prostředky v situaci naší

zbývají aby stala se jasnou a ale-spo- n

snesitelnou

Ale místo toho aby mne přemý-

šlení k resullátu takovému dovcllo

stávaly so myšlénky mé čím dále

Um spletitějším chaosem potom
pletla se Jedna myšlénka přes dru-

hou a já ani nevěda o tom upadl

jsem ve stav strnulé bexmyšlénko-- v

i to ti a konečně někdy n! k lánu

jsem usnul a spal jsem patrně vel-

mi tvrdě
I ve spánku pokračovaly takové

myšlénky a dojmy v divoké honbě
mou hlavou tytél myšlénky s ni-

mi! jsem usínat lotéi co s tako-

vým neblahým mým stavem dušev-

ním bezprostředně souviselo pro
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Bolesti v kříži
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Bolesti v kříži
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vlsstnínm prfmiyHlu a olichudu olirnťiw se
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na
mocní s národ chudý musf ve tvé vIbi1
ním Vse obledniívky a ptejte se u Vašich obchodníka po nníetn

mažete pMměmu spojení s nuAÍ vlastí Kpolef nost zorKanisovanilj

Jindřich Kohn předsedu Jan Spř-vú- inÍHtopředHedu:
1) J Siu hHcl pokladník

Ur F J Jirka a Joi h Voborský správní výbor

Vysvětlení a dílce Jsou k dostání v pínitrnS společnosti 215— 221 Mndison til

V bance Ant Kozla fWO zip 18 ni
u D J Suchsln pozemk obchodníka a not íře 120 Fullerton nvn„
u Jana Hpř-vií- v kancclitii r)th ave neb v bytu ř 314 ziíp 18 ul

Ocholníci! NadrSh dftleíitá do

ba aby Jeden každ z ná kletf
ochotníkem stoulí chceš odložil ve

škerou záíf a řevnivoit a pracoval

společně by veškerá liWř SSletá

práce ot hotníkft n půdě americké

důstojné repentována byla na "Ná-rodopi- sré

výtavé v PrzeH Úkol

veliký leží před námi bude však

tím snzžSÍ pracovat! li budeme svor-

ně za tierlcslein Tylovým:

Všecky kroky naíemuí věsti

láika k národu m jeho štěstí!

Takovým spftíbein doděláme se

fispěcha Čestného Divadelní od

bor pražili ý ve svém provolání píše:

Pohana padni! na toho kdo by njnl
vátul a rotmýslfl se prospí
ti společné avaté věci Zidúme

aby nebylo jediného ochotnického

spolku který by se nepřihlásil k tlí In

Každá Jednota každý jednotlivec
na kterého se tímto listem obracíme

js zaznamenán a budeme sc každého

táziti veřejně kdo by neodpověděl

proč zanedbal národní svoji povi-
nnost"

Ochotníci! Vypracujte dějiny sbo-

ru VftAtho shírejte jména a biogra-

fie těch prvních harcovníků a budi-

telů divadel ochotnických v této e_

mi a zaSlete výsledek práce Vaší na

nížepsanou adressu do 15 led 18W5

Zábodno jvst zbhUií též podobizny

jak spolku tak jednotlivcn tndov l

jednotlivé výjevy z kusů sehraných

programy atd Rychle tedy k dílu

a ukažme co horliví stoupenci české

Músy na americké půdě pro dobro

vlasti své učinili a pracujme k tomu

bychom se i my ze společné práce v

Královské oboře u Prahy vystavené

sa těšili mohli O dotazníky při

hlaste se u V JJujdrek taj
723 Loomift St Clicsgo lil

Hudebním a pčvcckým sborům

ve Spoj Státech

Všichni zajifté dnes ji! znáte hlu

boký význam je v sobě skrývají
slova "Národopisná vytiiva v Pra-

ze" a protož netřeba se ocelku roze

pisovati jen pouze o části jež se

vztahuje na sekci obsahující v sobě

hudbu a zpěv Čas kvapí a proto

jednali nutno bezodkladně Agita-čn- í

výbor výše uvedené sekce nsla-nove-

ku seliráoí dějin o vzniku a

působení české hudby v Americe

žádá:

1) Veškeré hudební a pěvecké

sbory o zaslání svých dějin jež by

obsahovaly jako: jméno sboru po-

čet členstva čas založení a j v při

čemž by opomenuto býti nemělo za-sla- ti

staré programy z pořádaných

koncertů a hudebních zábav které

čím starší budou tím vítanější

8) Veškeří skladatelé hudby in

strumentální tak vokální nechť ne-

obtěžují sobě své komposice s připo-

jeným životopisem autora rovněž za

stati

Veškery zásylky v čemž zahrnuty
isou i podoby buď jednotlivců neb

skupin zaulány buďlež do 15 ledna

1805 im iilŽí pNaného tajemníka
O dotazníky přihlašiu se u

Frank Triner tajemník
117 Cornell St Chicago III

Triklaityna ukázka
8 II Cllfford i wCr Wl tllin Ijyl

letmt nervů remilnmi-- lml- - k hyl
nriHUlkii )ir mM nfpni mopnt rktimá
rhuf k jiďa a itchn mlrcla a rmuCdou mf-rn-

rhubniil Til"nul TM lhe Ifiiicr
irj lfl!jKlvfi Shnihi-r- Harrlhor(f til mf l po
nám nk na noa iiUvFitoi ránu UMI iH lahv- -

e Hlilrr an-ilr- a krhlřk Hurklcn' Arul-- r

Salva rtona mi njrul ilně aitravoa John
hiwakrr CaUwbii O mí l na pow p dhiu oa
duba p'-- t iiu-r- riu a Wkt ernti á II )i-- J a

m ryleřllflnt-h- Jidna lt-- Klr-trl- llillrraa
a kraiilrka Burkln'a Artilca Salvě )) anlnA

vylodila Na Mda] lakarn Ouodronn A Co

lakárnUft Omai St

— Chcete li zvě Uti bližších a ob

SirnAjšfeh zfriv o farmerských po-

zemcích ve Wai-tington- Montaně a

Oregonn požádejte anglicky poštov
ním lístkem C A Mitcbell Webster

Su Union Station Omtha Neb

on vám zííte podrobné popisy po

zemkft těch (93dt tf

ďakralofanl}

"Mř Itoenlř" ptal M

PfUvéděil (Min

"Alias Koezlovi nemocni" pra-vi- l

"velmi nemocna povážlivě nv
moha za nio ruflit Zapotřebí klid

jen kil i Jcitfi dítě pouho dítě
milí ěekat ni vdavky faun dout
Mia Koeatová velmi mladičká
Každá neopatrnost přinesla by
itnrt Smrt" opakoval lékař naí-fdvih-

l

zlehka klobouk a pfežel
Tak minulo nakolik dní JI

Jsem ave feny ani nespatřil
ftekli rni že bezprostřední ne-

bezpečí zatím porninulo "Jtoatlin-k- a

velmi ni luk nutno jí chránit

před nejmenífm vánkem" pravil
ini doktor jednoho dne U kapitá-

ni byl bych stí řád dozvěděl nija-

kých bliííích podrobností o záhad-

ném mulatovi kapitán však při

prvním mém pokuse řekl mi krátce
že o ničem ničeho revf

Několik týdnft před tím neJ byl

odplul c Jal ven tonu vyprávěl byly

nejlepíl kabiny jeho co nejlépe
lodi objednány a pronajaty

bohatému osadníku a nemocné jeho
ženě Objednávka i zaplacení dály
se pfstmrió a tímtéž aptlsobem lylo
i oznámeno mí-t- o kd loď má býli

uchystána Placeno bylo patrně
kvíle Prvotní ustanovení bylo o

nřkolik dní odročeno ale za to byl

kapitán Štědře odíkodněn

To UjemnSstkářatvf a víechny

ty nezvyklé a podivné okolnosti

při vstoupení na loď vysvětloval ni

kapiUo poměry a okolnostmi právě

panující války a nemocí churavé

dámy
Naío loď zakotvila konečné v

Liverpoolu Hylo právě k večeru

kdyi pasažéři na lodi no nalézající
vsedali do připravených člunn je!
odveslovaly ku břehu

Jenom miss Roezlova ha neuka

ovála Dlouhou dobu čekal jsem

trpělivě přede dveřmi její kabiny
konečně otevřely ne dvéře Vystou-

pila štíhlá dívčí poutavá jej! obli-

čej zastřen byl hustým neproni-

knutelným závojem To tedy byla
— má choť Lehkým poky-

nutím blavy odpovědéla na mfij

pozdrav a chtěla mne rychle přede-

jití Nabídnul jsem jí avó rámě

kdy! se u nás objevil lodní lékař

a beze vfiech okolku Sol vedlo nf

opíraje Ji v cbftzi Nemocná byla

patrně velmi slabá Nezbylo mi

nio jiného ne! jiti za nimi U

schodku čekal ji! kapitán aby se

rozloučil a sám Šetrně pomohl jí do

člunu

Teprve na břehu při vystupování
doiel jsem svého práva jako man-

ze! Pomohl jsem jí s loďky na-

bídl jsem jí rámě jui mlčky Iřeba

se zdráháním přijala a dovedl jiteru

ji k povozu

Mnlatka v hedvábných Šatech

osedla vedle ní já sedři jsem na-

prou nim

V hoíela objednal jsem potřebné
místností a šel jem procházkou do

města abych se po přestálých sví

zelích trochu vzpamatoval Přemý-

šlel jsem a uvaloval co Činiti dále

co víak mám činili v těchto neslý-ohacý- ch

poměrech to zůstalo mi

nerozluštěno

Jak urovnáme obapolný svflj ži-r- ot

— do toho chaosu nesvitnul

mi paprslek Jediné logické myšlén

Při svém návratu jem so dozvě-

děl ie dámy odebraly se u! na lože

Neměl jsem na spánek ani po-

myšlení Přecházel jsem dlouho

po pokoji a potom pročítal jsem
nasdařbfih noviny které nechat

Jsem si přinésti Leč noviny záhy

vypadly mi a luky a já ani nevida

octnul jsem se znovu v bludišti

myšlének které so mí v

divokém nesouladu křižovaly hla-

vou Čím déle jsem o všem pře-

mýšlel o svém snítko který sňat-

kem byl t nebyl o ubohém tom

tvoření je! bylo mou ienou i ne

f i'
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následovalo mě i do snu zmatenou

směsicí všelijakých výjevů
Znovu jsem vo sju cítil jak za

řezávají se mi do rukou i nohou

provazy jimi! jsem byl spoután
jak chci křičet a nemohu maje ta

a § mát
cpaná ústa v šatku a znova
cítil jsem mučivou blízkost ohně

k němu! byl jsem hozsn a jeho!

plameny mě pálily Viděl jem
Indiány výskající kolem mne kte-

rý jsem se v mukách svíjel na ze-

mi a zase slyšel jsem jedovatě mra-

zivý pilovitý bia mulatftv a

konečně jsem se probudil zpooen

ztýrán umdlen a utrmácen se

strašnými bolestmi v hlavě

Hylo vlhké studené mlhavé
ráno Kolem bylo smutné ne-

vlídné šero tak že přes to že bylo

ji! dosti pozdě musel jsem rozžali

světlo
Zazvonil jsem a sklepník přiná-

šel mi snídaní Na tácu a příboj
rem jej! postavil na stul byla ma-

lá zapečetěná obálka Sáhl jsem

po ní a tázavé podíval jsem se na

sklepníka
"Miss Roezlova nechtěla pána

probouzet' pravit sklepnÍK uklá-něj- e

se

"Dobře" Naznačil jsem mu že

mfte odejít
Roztrhl jsem obálku a četl na

malém lístku drobné písmo psané
ženskou rukou:

"Neuvidíme se nikdy více Naše

dráhy se nikdy více neskřižujf Ni-

kdy — jáko i já nikdy nezapomenu
toho že vy jste to byl který třeba

mimo svou vůli vysvobodil mne c

drápů surového bídníka jeho! ruce

poskvrněny jsou krví nejbližšfch

mých přátel Přání mé nejvřelejší
za vaše štěstí mQj dík i vroucí
má modlitba budou vás provázeli

celým životem a! do posledního
mého dechu"

Takový byl obsah lístku

Kdyby blesk byl vedle mne i či-

stá jasna udeřil nebyl by mě snad

omráčil tak jako to nčinilo niko

lik těch řádek

Jako sběsilý trhl jsem šňůrou

zvonce Letěl jsem sklepníku
vsťfo %ž na chodbu

"V kolik hodin paní má odjela?"
ptal jsem se nemoha potlačili roz-

čilení jak se mne zmocnilo

(DokoB'au()

— Valut 6hyř)noo armoct Jul bolaol krku
H l—t ekantlU ?ylWiio podlitin
Dtflt Pala Illl-- r BhlsdiU to TjliM ty nJ-hcr- tl

pf(pdy

Každá rodina ve Spojených
Stá-těc-

h

ví Že Sever ů v ltalsám pioti
plíoní neduhy Jett nejleptíin pro
stiedkem proti kašli

aa t ?( j4Uh vUtua draní intJa--

''"''jim kWma Mo rt }

f

pro Bovt obrtf Píku prie bt
oUf (M lirtlom BImU m Unfllrk r at b

mtokj aw40-U-) a O A a MltOTaMa Bt Ptal
zsaxtisir

ZAVODROVANÉ_FARMY - $1000

Z tisíce farem v jiho-východní- m Kansasu
o 160 akrech každá prodáváme obmexený-

-

počet zaoputřenýeh mmo-Htatn- ou

a trvalou zavodnovací noiiHtavou doHtutečnou na 10 ultríl na každé

farmř í'ena tu kterou prodáváme tyto 100ti akrové farmy obníiíí tolik

co by atála aouBtava zavodnovací a těch 10 akru Nežli koupíte farmu

prohlédněte ai tyto Zvláídní podmínky pro osudy
NavŘtlvte ná aneb nám dopime pro podrobnoHti

The Nynd ionte Land nod Irrigation Corporation
llioin 413 New England Life Uldg Oth and Wyandottc Sts KansasCitv M

HTvWlm

20000 akrů pozemků lacino

od do #700 iilsr
--— —-- -

na 10 roku k splácení na 7 procent úroků

Lepíí mínto není k nalezení — Bohatá pftda Dost ryb io a

ptactva vSeho druhu Vyjednámo jízdu lacino pakli ne od 40 do 60

najedno-- i núěaetní Chci jen Čechy mám jich už pěknou ohiiIu zde

v IVrce PiSte- - mi chcete-l- i ae aero na tyto pozemky podívat
%3T" Zmíněných 20000 akrft otevřeno bude osadníkům tuto zimu a

vSicbni již by ai přáli odebrati se k prohlédnutí těchto pozemků necht?

mi doptHou v této záležitosti a UHpořádám okamžitě zvláštní výlet buď t
Omahy neb jiných Htanic Nyní jest čas jiti

Píste okamžitě na:

O O Wnllatidcr
elhc3m Pierce Stiitioii rXVx

Pozemky tyto naléhají so v krásném ochlazujícím zálivu Trea Palai
45 mil jihozápadně od atanice Pierce

Hambursko-Am- er akciová paropl spoí

l'o parolinlích expresních nejrychlejSÍ Jízda přes mole za pět dní 21 bod
N-- Yorku Z fitimliiirku

il o Hamliuikir do New Vniku:

Vo parolodích expresaních 118 00 $jon
Po parol(Jích pravidelných I1(1M

Po parolodícb Unor linie tlOOO

Po parolodích ÍUltlmorské linie tlfl00 t2oo
Ohledně přeplavu hlaate ae u

I [AMBURG-AM-E RICAJí LINE
3" liroadway

I RanartiM íř4nr I 125 LaSnlle St
N EV YORK I awiařno-- u CIMCAOO

lítlí I PlaÁCJ3T17JS - aiua
iva iiosrOTAxvtii:

íoský rolnický řasoph ve SpStálwli Předplatní #1 roíoř
Do ř 125

24


