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Mráčku nebylo v třeli
nocích na obloze obláčku tam

nebylo čisto jasno A mě

lc tíSe lil svou mdlou unylou
září po nekonečné hladině bylo
to jak by stálo stříbro ae přehazo
vlo zpod vln nahoru u zhora opěl
ke dnu 1 ísčína bělela se všu-

de kam oko dohlédlo jako tajů
plný kraj z pohádky Za ni

černaly se stříbrem pokropené
lesy vybíhající oběma mysy až

daleko do jezera
Sám a aám procházel jsem ae

po opultěbém osiřelém pítrti
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Ano to je nastřádáno v mno-

hých dulíchl bolest pro nrpo
vtímnutí tam za mořem — roz-

trpčení pro nezaslouženě ostrá
slova O těch atarých raoách
vědí chytráci a dovedou jich vy-

užít jich ruka ae přitočí ani
nevíte jak do atarých ran vás

Ikrábne jed nspustl A ten

jenž měl nejlepál úmysly dobré
odlišit od Spatného dobrému se

obdivovat i zlé odsoudit cítě že

vydává ae v nebezpečenství býti
postříkánu kalem a ipínou rozva-

žoval by se má li mluvit dále

kdyby na Itžstí už nebyl na odcho
du

Uyla chyba na obou stranách

zbývá jen uvažovat v čem byla
by možná jefitě náprava Vzbudí
me-l- í znovb a intensivněji ony
úvahy nyní jsme spokojeni

K zajímavým bodfim jež po

skytly nám polemiky na několika
stranách vzbuzené se jeltě vrátí
me i k tomu co mohla stará vlast
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— Výroční volba Těl Jednoty
Sokol odbývána bude jíž od středy
za týden a bylo by jen v zájmu
všech aby v plném počtu se do
stavili T J Sokol jest dnea

jediným českým spolkem jenž
vlastní rozsáhlý majetek na jehož
zvelebení v příštím roce značně
bude vynaloženo Každý majitel
má zájem a atará se o svůj maje-

tek a co jsou dnea Členové TJS ?

Spolumajitelé síně a movitostí
svého spolku a má jim tedy na
rozkvětu a pokroku svého hospo-
dářství záležet Protož nechť
členstvo T J S jež jde za cílem
nad jiné povzne&eným a lví podíl

dvěma zalesněnými mysy za nimiž
zdál ae přestávat svít Chvílemijeho úmyBlnych nepravd A z A

íj í a Jut i: -- it- --~ pěli oc hoch jenž v nocích
zrak marně ae ptal zařezávají li se:r":::: r P"val za ztraceným mládím

nepochopeno nebo překrouceno nu aapofl ntitho Pracovaly

do jezeroích vod či do modravé

oblohy Čas od Času někde na
obzoru objevily ae nejasné

obrysy něčeho co spíSe

bylo by vypsdalo jako pták nad
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posmBky pro jeho čefiství K vodou ae vznášející kdyby nebýdech materiálních ani literárních valo zřetelných obláčků kouřekdyž nebyl doat silný k obraně

ani jakých jiných? černou onu věc provázejících

Dne 4 prosince 1905

Zdejší Těl Jed Sokol Žížks

odbývala svou výroční schůzi min

neděle dne 3 prosince l'ři

předsevzaté volbě úředníků zvo-

leni bylí tito sokolové za Číno

vníky Starosta A Oloupal
náměstek Job Ouřada tajemník
Vác JJlatný pokladník i'r Kříž

úíetník Václav Vcjtěchovský

výbor majetku Jos Ouřada sok

Junek náčelník Vác Blatný
cvičítcl Karel iioskovec prapo
řečník sok Junek zábavní výbor
Vác lilatný Jos Ouřada Vác

Vojtěchovský ředitel divadla

Karel Šťáva režisér Karel Iiosko-

vec Dopisovatel do Sok Am

Vác IJIstný
Pan Vác 1'roŠkovcc ml staví

novou poStu velikosti 32x44 st
Z Jcjíí Sokol Činí velké přípravy

na sylvestrovskou zábavu 28

členů zaměstnáno jest provedením

programu kterýž ponejvíce po-

zůstávat bude z kupletů a sólo-

vých výstupů Na zdarl
V D_____

Novinky z Unwood

MÁM NA PRODEJ osmnáct

secích strojů (DrilU) za Í50 kus

J 4oii to stroje zaručené a jistě vás

uspokojí Příčina prodeje jest
nedostatek místa J J Kavan

59x3 Linwood Neb

Minulého Čtvrtku na posvícení

alovem bránil ae ailou a Caato

hodil po dorážejících čímkoli co k'
Někdy bylo možno rozeznat

A přtlilédoeme-l- í blauy "vycho
válelo lidu'' i ony jimi bezpochy

při každé příležitostí národní a

vlastenecké béře a čustně ee jej
zbosťuje protož členstvo mělo by
se v plném počtu výroční schůze
súčastniti tak aby bylo dosti

schopných a obětavých sil do j

jichž rukou co úředníků záležitosti

jednu nebo dvě nákladní lodi ta
by vyvolané — zdaž len odpor

mfcl právě po ruce A mnohdy
pohanou aeSlehán a zardívaje ne

marným tlumeným vztekem

žené parníkem a obyčejně to potu a lam ae ozývající není výiled divné spřežení tří věcí neměnících
kem lehott pfea co nemožno přejít
mlSením? Čehoai co naatřádáou

vzájemné vzdálenosti jako náhle

bylo ae objevilo tam kdesi mezi
mlčky zíral k zemi zatím co for-

maci aproatý Chorvat vrhal mu
v tvář nadávky na jeho původ
To bylo co na posilu mu dala do

bylo v mnohých diiíícb i čekalo nebem a vodami tak opě zmíze
chvíle kdy by propuklo?

majetkové i morální a důvěrou

vloŽeiy býti by mohly Tím pak
pak so vyhne zbytečnému končen'
trování tří až i čtyř a pěti úřadů
na jednoho Člena na nějž pak
po dějí poukazuje se že tím vším

lo a kdyby oči nebyly věděly že
"Co jíte tak zamlkl?'' tázal ae

ciziny vlast to ostatní musil jsou to IodinerozřeSi!y by záhady

tak °4Tv
pířjC 'Vé

j vVdíít ám' Kuco m opuchly zda do vody zapadly či v oblacích
obyčejně

oprýskávaly po denní robotě zanikly I rybářské bárky byloftekl jsem mu to co mi právě a v noci studoval angličinu vidět jak odrážejí od břehu

l
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ubíraje ty hodiny odpočinku a když dávno už na vlnách jich
proletělo hlavou A on přikývl:
"Je takového něco A jeli vývoji mladého těla A sotva znal už takřka ani rozeznat! nebylokdo jenž nyní měl by cítit povin

"chce rejdovat '
podle avé hlavy

a

Jeti 110 Jízdné za okružní centu

po

Chicago Uroní Western dráze

do míst ve vzdálenosti 150 mil

Lístky na prodej každou sobotu a

neděli až do 17 prosince Platné
až do následujícího pondělí Lev

ještě jejich bílé plachty pod slu-

nečními paprsky zářilviako úiměv

dost aoglicky maje něco ušetře-

no ' začal znova studovat I při
oost vyjádřili to jste to vy"

I dal ae do vyprávěoí hlasem „„: mnrthn „iíix iLt
velmi teskným v němž chvělo se nři8fe i0 nřalřa„

Občasněkde nedaleko břehu zrak

objevil body jimiž si vlny a

slunce pohrávaly a když výntřel
cosi jako zadržené alzy nad mno- -

De2aQedbávaljeQ ee a volné
hýmiany jež byly wHIpnaly chvíle v£aoval íebevzdělání A odbývána byla u Pr Uartoše v

zařízl se do jednotvárného hukotu

jezerního příboje a kulka pleskla
síni společenská zábava jíž zvlášt

né jízdné do jiných míit na prodej K

každý pátek O úplné informace j'požádejte S D Parkhurst G A l'
JL i V "'""J"1 '7 konečně po letech když nyní je

téměř chorobně zčervenal a chvl- - Límninj a víllř„ vi9' m'4 ní zajímavosti dostalo se návŠtě
lemi až so třásl To byl jiný člo 1 5 1 2 Parnam St Omaha iCxjzávod a dobrým jménem a vyná

vou ochotníků schuylerských pod

p Kud A Daříčkem Ochotoícivěk než ten jenž před chvílí se
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Sející když zdálo by se Že

drželi se znamenitě vše se líbilo a
je takřka na vrcholu svých plá

obecenstvo bylo by poslouchalo
jefitě smál a žertoval

l'rý mnoho ae chce od ame

no jemu bývá strašně př
až do rána

pomyšlení na všechny ty any jež
Paní Sadítková z Wilber stráměl do budoucna a jež rouširlckycn Leciifl a to um jsou a

do vody bod za bodem so pohnul
a oddělil od hladiny hejno divo

kých kachen zvedlo se a půvab-

ným letem v dlouhé čáře mizelo

jako z prudká vystřelený Šíp a

zmizel ten lip zrakům ať už za-

bodl ae znova do vody nebo pře-

letět pobřežní návrlí
Na plsiině pod Severním My

sem seděli jsme dost dlouho zna-

veni jsouce několikahodinovým
blouděním po lese upoutáni po
hledem na vlny a jakoby ukolébáni

jtjich liukotfim l'ak jiné hejno

vila Americké posvícení v našem
jak Žijí posuzuje se přilil ostře obětovat

vyiioTovujs -městečku u své dcery pí Antod těch kteříž jiných poměrů Kdykoli mu přišlo nějak pod
Poldovésem přijedou jen letmo do zdejší- - pórovat něco dobrého vo vlasti
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rické posvícení SotrabopčJ odcházejí Lehko je prý čemu dobrému mezi zdejšími
17th and fámám ťatterson lilivytýkat řadu chyb ale zamyslit Cechy přiložil Živil v sobě

prý bychom se měli není li i v vzpomínku na vlast i na ony své

nslí moci — nás tam sa mořem druhy ie studií jako cosi drsného
kachen objevivši ae zcela poblízku
břehu přilákalo nás na Mys kde

Zuplejta s naD u tobotollitu Tsl Uvlny biji bouřlivěji rozrážejíce se— učinit něco na nápravu a posvátného Druhům psal často
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proniknout al na dno toho Života neiaujstoall davů

a k jádru jeho sáliad anebo A jemu přece jen prý zdá Že

anad ani se jitu to hodným oá- - Čtli američtí nesatluhují ti jt--

mahy b'l neidálo — i vtátivío ie tak odsouicuí Tisícům a ů

buď mnoho nepsali anebo slcům jich v krvavém potu byly

odbyli svá ilmořiké krajany se probiti sttrýml překážkami o

Atmllktm pokrčením ramen ho- - ulehl lilko lieti udělal předita
nicky vysalvajícím povzdechem vu lam aa mohm 1 bolelo by

bftnaJtjnou frlt Nikdo prý dnes lilce tich dutí kdyby ily

(Udal kiKÍIi ry bledý měsíc vysoko na obloie
ko píikpsný matni se třpytil
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