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PokraíovárifPovídka 70 Movcrullio
WIrcohmIhh i

jako hrot ostré zbraně nesmírně

veliké a hrozné Ten hrot visel

nad vodou jež pod ním se vbíjela
do skalní stěny a a rykem ae odrá

žejíc zpitným obloukem padala
zaa do příboje Na útesu ležel

balvan a atál holý strom

Druh chytil mne zprudka zs

rameno a posadil na balvan

"Tady takl Tady jsem sedil

já"

Po malé této episodce obrátili

isme se k městu Ujeli jsme asi tři
Život Ale dnes co chcete?To bilo na Doorském polo míle když tu zastavili jařte u far

ostrově jenž odděluje Míchigsn- - my a již v příštím okamžiku vyLesy vykáceny pročištěny vyho
řelé pila v troakách hře

hy zpustlé pier na rozpbdnu

aké jezero od Grcen BayZeleoého běhla nám ze sluŠnéhopřívětivéhc
stavení vstříc přistárlá jíž altZálivu

Šeat hodin jíme bloudili leiem veselá Čiperná avátečně přistrotí je po alávě moj drahý

pane je po aávě už nadobro

Pak usedl pod kmen na vypou
lené obnažené jeho kořeny
"Wcll a tady seděl on"
Oddechl ai zbluboka

jená žens Srdečným způsobempátrajíce po jeleních atopich Scat

a navždy Už i ty potvory tihodin jame nadarmo lezli po vala sás dovnitř vkusně zařízené

ho pokoje Vyhovili jsme Stařjeleni nám odtud utíkají lest dnívršcích přes polozetlelé kmeny "A teď vám povím o tom jakmlátit se po lese a ani pořádných známí a manželi Rosických Posajel pod námi ae probořovaly jako

stop nevidět — kdo to kdy slyfiell vlny utišují
1'okmfloviiní btidoucnS

clili jsme se a v malé minutce
atála před každým z nás sklenk

rašeliniště přca chrasti praskajíc

úsečnými ostrými zvuky i prodl
rali ae stezkami zarostlými stěž

Pomalu nám tu zbudou cn vevtr

ky a amradlavé kachny'' výtečného domácího vína Mezi'
XII zpráva Výk Výboru pro popřístupnými pro apltť ivíhajících A jeho ruce zase nepokojně

ohledávaly půlku odplivl ai cosi
tím co rozpředl ae mezí hostitel

kou a manžely Rosických přátelvětviček aluoce zalévalo kraj ne

smělými paprsky od rána ale li

stavení pomníku Karlu Jonáši

Racine Wia 25 liat '05
leště jakoby chtěl říci ale to již ský rozhovor pátral jsem zvědavé

spolkl oddechl ai jakoby se mu po Časopisech Dělám to poněkuditopad v lese rpola vyhořelém
bylo tím vymluvením odlebřílo lako věřící: ti oejprv při vkročenzpola vykáceném neusmívá se ani V Slavii ze dne 18 července t

t nalézá ae poslední Výkaz fonduUsmál jsem ar a oči moje do cizího stavení pátrajípod modrou oblohou pod alua

obrazy zdobf světnici dle tohiv obnoHii $384848 Mimo pravícem bylo smutno a teakno někde uklouzly 4 něho opět do vody
Tak rád se dívám na čeření a lá poznávají jak se zařídit a připradělných půlletoích úroků přijato

během letošního roku do dnes na
veverka ae ozvala odněkud tepán
datlova zobáku na vyhnívající pa máni vln při břehu tak rád ily 6írn vit se a domácími do hovoru Js

adlo hrát kdy tthdáž ještě žádná
lívka ani iena neoamélíla ae vy

itoupíli před obecenstvo na prkna
Později seznámil jsem ae a mls

lým vlastenecky smýšlejícím řáď
ným mužem p Hrbkem mým

prostřednictvím pojal p Hrbek
UaruŠku za manželku a od tith
dob zachovala mě ona vždy u

vdiíné paměti a vypravovala o

rroě rvým dětem Jedna z její
dcer Šárka dívka znamenitě vzdě
laná po více již let uiitelka na

občanských Školách v Cedar Ra-

pids pilná a přičinlivá učitelka

koly české jest pro avé vzdělání
a milou povahu ctěna a vážena Jak
u Čechů tak i u Amerikánů
Vlastní obsáhlou knihovnu angli-

ckých i českých moderních knih
Šárka Hrbková dopsala mi před

6 y na vyzvání své matky a od ié

doby udržujeme apolu stálou kor-

espondenci Když dověděli se z

Chopinů Hrbkovi že jsem ve
Wilber dopsala mi tam Šárka jak
radi by mne všichni poznali (rrá
otiŽ Šárka krom stařičké matky
icfctru a dva bratry) a zvláfť
matka že měla by z toho velikou
radost kdybych je na zpáteční
cestě navštívil

V tomtéž asi čase vážený cedar

rapidský občan p Josef Dojtái
vraceje se z výstavy Portlandskéa
Californie stavil se u svých sta

rých přátel ve Wilber a tu sezná
míli jsme se v přátelském kroužku

pan Dostál zval a vyzýval mne

abych si zajel do Cedar Rapids a
s tamními dobrými Čechy s se
známil ujišťuje mne Že se mi tt m

bude líbit Přislíbil jsem p Do-

stálovi že se tam uhlídáme a

Šárce Hrbkově jsem dopsal aby
až tam přijedu pontarala ae o

oslavu narozenin Karla ííavlíčka
Borovského již ona také ve sroz-

umění se sborem "Zděoka Haylí
čkova SPJ" zaranŽovala Slav
nost ta stala se skutkem a stala
se bkutečnou slavnostní manifesta-

cí Výsledek byl veskrz všeobecně
uznáván za skvělý

Pokračování bud

Každý v tomto ilomř dědeček

hýly jak vánek proletěl některé cich rythmický plyakot moře do
vede mne utilit z ocjvitšlch bole

zase řídím se dle časopisů K mi

lému překvapeof mému nalez
příspěvkách pouze 25c
Tento pozoruhodný úkaz ocha

blého zájmu měl by přivést! vše
stromy drsoě vrzaly ca a od času z

dálky zalehl k nám výstřel jcítě atí pohled na ně atačl a bolesti jsem zde "Spravedlnost" a "Ap
peal to Reason" Zajásal jsemcky jimž na zdárném pokrokuoctnou ae za obzorem — moře od

oich oddělí mne za okamžik první potěšením že na dalekém západěpodniku záleží k válnému přemý
jednou jame ae rozešli takřka

mlčy a oba mrzutí a mrzutí jsme

byli i po čtvrthodince kdyi opit uvědomění jeho hukotu Btačí a bo tlení V lednu příštího roku bude naleznul jsem Českého farmáře so

lešti jsou zakřiknuty A Lake tomu deset let od smrti Karla cialistou Přátelé moji vyrušeníHelii jsme se pod vysokým oboře
z rozmluvy mým jásotem dali telým stromem jenž na pahrbku Michigan je jako moře očím i ilu

chu Zraky konce hladiny ne do veselého amíchu —-lýčil ae chmurně a bolestně jako

Jonáše

Svým působením náležel veřej'
nosti zaujímal důležité vynikajícdohlednou sluch slané vody odkříž něhož právě sflato bylo Paní Drábková provedla nás

sladké nerozeznáohněm ošlehané tělo ukřižovaného místo na němž činnost jeho tisíci
potom po avé é farmě Je

"Co se tak spokojeni usmívámučedníka tu asi 10 akrů štěpnice ve vzor
te?" naiedoou uslyšel jsem hlaMálo jame mluvili nechtělo ae

a tisíci zraky byla pozorována a

nad hrobem jeho zavzněly projevy

jednomyslného smutku a želení
ném pořádku Bylo zde hojnost

nám jakai do hovoru neboť to krásných mladých stromů ovoc

ztráty jeho ných různého druhu nejvíce vlakbylo již Šestého dne z desíti

nichž zákony wiscoosinské dovo Ve slovech uznání předstihovali jabloní velký záhon jahodoviště

soudruhův jaksi podrážděný
"Já?"
"Zdá se Že máte radost ze za

střelených jeleno!" ufikllbl se uště

pačně
"Nu mračit ae nebudu" zažer

I ují honit teleny a my dotud sotva se nejen ořitelé ale i pohtičt
odpůrcové jeho dávajíce tím nej

jeden záhon Černých a jeden Čer

vených malin velký kus pole osáŽe na Čerstvější stopy jsme přilli
mocnější důkaz neobyčejné ryzostijež nepřivedly nás k ničemu lepií zeného kukuřicí a jiné pole oseté

toval jsem "Vy jste se vymluvilmu než náhoda a náhoda náa povahy a naprosté ušlechtilosti alfalfou kdež páslo se pestré stá
a je vám lépe A mne zas utišilyklamala ae stejnou vytrvalostí do hovězího dobytka koní vepřůzesnulého Z nevyčerpatelného

zdroje jeho spiŮ těžili tisícové'Máte hlad?" tázal ae druh vlny"
Podíval ae na mne:když podle sebe kráčeli jsme tak

a drůbeže Kamkoli jsme se

obrátili všude shledali jsme sa s

vzornou uspořádaností odevšad
krajanů prospěch poučení 1 vzdě

láni a uznáváno čestnou povin"Well vlny váa utifiily tozamyšleně už hodnou chvíli

je hezké '' noBtí každého upřímného ctitele"Nemám '
odpověděl jsem vyzíral blahotyt Za všechny tyto

farmářské výrobky trží se v blízkéjeho v zbudování důstojného poskoro podrážděol a i nechutí Zdálo ae že jakási myšlenka

oeujasněle prolétla mu hlavou ale
že zájem o to co dále řeknu i

rnníku zvěčuiti památku výtečníka Omaze hezké peníze
a dobroděje česko amerických ob

"ale vztek mám

A zamlkli jsme opět na lesn

cestu jsme difili a cestou k jezeru
Otec pan Drábek manželka a

utec matka a děli naučili se oce- -dva mladí stateční synové toťjiné myfilenky zatlačují onu novou

do pozadí Dal jsem ae do poví

čanú Nebude o tom sporu že

jest toho pilná potřeba aby každý

opravdový ctitel jeho o vydatné
Nohy beztoho znavené těžko ae veškerá síla pracovní na farmě

dáni teď zaa ji: o těch vlnách ozvedaly po plíhém písku kam oči

tom hukotu a vůbec takové rozmnoženi fondu horlivé ee stana jih dozíraly vfiude úzký páa

plochého pobřeží mezí vodami a hlouposti na nichž nezáleželo ale ral především sám a sebe a v

Paní Drábková která jak jsem

poznal jest v sociálních poměrech
uvědomělou a se svým manželem

u věci té souhlasí neustále n

mne naléhala abych zůstal u nich

nejbližším okolí svém Též doupahrbky Žloutl se jím někde voda jez poakytovaly mi příležitosti sly
Seti svůj vlastní hlas Je zvláštní fáme že ti kteří především jsoupřelévala ae občas vlněním přes
jak někdy nit hlas může nám být k tomu povoláni bez delšího vápísečný nános táhnoucí se při

flovati zásluhy Dra Petra Ilobo-k- a

Stalo se zavedeným domácím
lékem v tisících rodinách Vyro-

beno je z Čistých zdraví dodává-lící- ch

kořínků a bylin nasbíraných
z rostlinných skladišť přírody—
nic než jen co prospěje Oproti
jiným lékům nelze ho dostati v

lékárnách Dodáváno je lidem

přímo skrze zvláštní jednatele
ustanovené majiteli Dr Peter
Fahrney & Sons Co 112 118
Sa Hoyne Ave Chicago III

přes noc že učinil bych tím veli
hání učiní k tomu cílí též na ve- -z míry protivný a jindy opit kraj

ně příjemný
břehu a pik pískem atékala 1

místu kde prolamovala ae náno řejnosti vše co dobré jméno a čest
kou radost jejímu muži který by

si se mnou rád pohovořil Pan

Drábek byl v městí Nedal jsem
Druh dost dlouho naslouchal česko-americkýc- h krajanů učinitisem zpět do jezera v pěnivém

víru ae srážejíc a novými vlnami
se však přemluvili a odjeli jsme

mi na pohled pozorně náhle však

aebou trhl

"Vůbec myslím' povídal jsem
rozloučivše se srdečně

Až k vodě doledle usedli jsme
na vyplavený a v písku bokem

vyžaduje S úctou

Výkonný Výbor
Franta Rubik předseda
W J Jandl pokladník
V A Ryba tajemník

Neujeli jsme daleko když tu
právě "že hukot větru a fiuměoljakoby zarostlý pařez Můj aou

potkali jsme p Drábka jenž na

cházel se na zpáteční cestě kočárdrub prohlíženi pušku nevím co

na ní bylo k prohjíŽení ale my kem domů Zastavili jsme ee a
Bar Burfešová f

vbor
když moji spolucestující mu pově

biím že nic a ruce ae mu třásly

jaksi velmi nervóině Chvíli jsem

vln utiSují
"K čertu utišují!" vyjel si na

mne a takovou prudkostí že jsem
anad na okamžik i ústa zapomněl
zavřít "K Čertu mi jděte a vlna

mil"
A než jsem mohl co říci vysko

děli že jsem socialistou zrovna
ho pozoroval ale pak vlny upou

jako on byl celý unešen a nedalUdusil se kostí z husy Za zvlášt

nich okolností zemřel soletý vý

Pronajmu kovárnu
s celým potřebným zařízením ve

kteté se nalézá gasolinový hnací
stroj samočinné kladivo a jiné
Vše se nalézá v úplně dobrém po
řádku Výborná to příležitost pro
českého kováře Podmínky jsou
výhodné Přihlášky nechť se ději
na adresu: "Pokrok" Clarkson
Neb 18x3

taly zájem mých očí i zapomena
jinak než abych se a ním vrátil

na jeleny na aoudruha a na dna měokiř Ludvík Zelber v Tišnově

na Moravě Zelber jedl v těchtočil a táhl mne za aebou: použiv jeho pohostinství a ráno žť

mne do města odveze S rauosti
vu zahleděl jsem ae na písčinu i

na vlny a hukotem ae k ní ženou dnech husu a spolkl kost která"Pojďte jen pojďte" volal

"Já vám povím jak vlny utišují"
byl bych vyhověl ale druhý den

ráno měl jsem sedat na vlak v 8cí pěnivě se načechrávající až zůstala mu včzeti v hrtanu Poně
náhle o její táhloat rozražené vadž lékařská pomoc nemohla býtiZasmál ae podivně a jeho runa

stiskla mirameoo více než citelně
hodin jenž odvézti měl mne do

sploštělé Jakoby jazýčky vySlibly v čas obstarána udusil ae výměn-
kář za hrozných bolestíDvacet kroků na sever atačilovždy z těch vod na hladkou plo Hotel a Hostinec u prodej

abychom došli k místu kde záliv

Cedar Rapids kdež už o mém při

jezdu byli zpraveni Nerad odři
kal jsem jeho Žádosti
Návštěva moje v Omaze tane

chu písku a hned zase stihly se

nazpět a a úžasnou rychlostí i Otrávila stpro nulovoltnou láskuwhiteíishský ae láme a břeh vybí Za velice výhodných podmínek
V měsíci říjnu m r odjet dělníkhá do jezera Severním Mysem zá- -

prodá se moderně zařízený hotelchává v duši mé mnoho krásných

utěšených upomínek V několika

vlhkost písku znatelně mizela od

hřebenu než vlak celý ten náno

mohl zdánlivě oschnout! u! zase
ftpoieuý se vzorným hostincemJan Pavlo z Malina do Ameriky

aby svou msnžslku Marii a tři ne

zaopatřené dítky lépe mohl pod-

porovat! a akutečně poslat jí za

dnech zažil jsem tu mnoho dobré

toky písčioa ustupuje tam strmým
akalám i vody trčícím jako zuby
lei my A lerné lesy na Mysu na i

Sedí akal mračí ae mezi modři

vody a oblohy vrhajíce daleko do

ho Lepšího něco jsem si přáti

Obchod jest velmi čilý a hodit by
se výborně pro Čecha kterýž by
se v podobném obchodu jen poni
kud vyanal O bližší podrobnosti

ani očekávati nemohl —
ten čas po částkách aoo korun

Rozloučil jsem se a omažskýmMarie Pavlasová která jest továrdohledna etesk a smutek

Pustit mne a sám první skočiv
hlaste ae pod šifrou "Příležitost"
care oí Pokrok Západu 1309-1- 1

ní dělnicí zapřeji mezi tím svými přitely dne 9 října a laska-

vý můj přítel p llavlasa dopro
vodil mne na nádraží Do Cedar

milostný poměr a truhlářkým pona balvany opakoval: lioward M Umaha Neb Mlt
"Hehe vlny utišují

Rapidi přijel jsem v 3 hod odpo
mocníkem ťtantilkem li Mesi

lim někdo a Malina napsal to je-li-

manželi do Ameriky a ten jí

ano já vám ukálu u ďábla jak
Dr Geo F Simánekvlny utilujl

1

příboj vyprskl novou vodu

♦Nu není divu '
najednou sou-

druh po půl hodině odpověděl na

dřívěill můj stesk "i já mám

viukl Pójdo li lo takhle jeltě

čtyři dny bude letoa poprvé sa

nifho Života co jsem nestřeli! ani

jedinkého jelena V osmnácti

jsem sem přiM od lé doby ani

jednoho roku (lehlo deset dal ne

uplynula abych neaastřelil — —

h darmo mluvil Vobc ul
lu ntol nic pranic jak bývalo

ftital hlt l se vám kolem White

luh lUy liti no pěkně dlku

jn sa to líbeni ! mil }ste přitto
dvaceti patnáct Isl dříve To byl

ledne a byl jsem na nádraží oče-

kávám a uveden do domácnosti pí

Barbory lltbkové
Přea kameny jsme skákali a

Ctihodná vdova pí Barbora
útesu na útes přes Ititbiuy v

nichl to dole vřelo příbojem vln

A konečně dostali jsme se na Hrbková jest jedna 1 nejstarllch
v Čís 1 36 a jil 13 ul Omaha

CUlnl Ol 11 !(' I (JmmuI fc)Vr tlJ i

řinil v dopise ontré výtky a výhro-lova- l

le plijeje spět aby ividil
pravdu Tu Pavlasová ae itrschu

před svým manželem vypila roztok

koRtiku několika krabiček sirek t
plece til rychle povolanou lékař

stou pomoc irmřrla čtvrtý den

t v velkých bolestech

místo svlitlt výsosčoé oa celém mých luámých a minulých ttt Jil
v St Louisů v Milwaukee v r

tom skalnatém pobídl Severního
f a iMI M Oitiu hlU I1861 když byla jeltě mladé div

Myl te učil jsem ji deklamovat a di i VhJ ti II ! VeltfuH 111Ote lo b)t V)tnlvajkt do vlny


