
JAN MAVI AMA i Indiáni ii a koních přej "Divokým
vanadem ako strnuli a tak
tcikrí i smutní ve své výzdoběJak bolest se smála — ty čínské děti před "Chineee

Village" — ti Indové před "My

Z KRUKÚ ČS I) P J

MINNKAPOLIS Mínn -V-

šichni bratři a sestry spolku Ka-

rel Havlíček Jlorovský č 4

ČSDPJ to vyzývají ku větli ná
vliěvě schůzí jak bylo o poslední
scliůzi usneseno

Jot K Šrámek tajemník

Americká povídka steriesní Asií' ty Egypťaoky na

velbloudech před "Caírcm'' — —

ty Ipanělaké tanečnice před "Se
viliou ~— — ti Eikymáci předli neumyl tak kdo ic ntfi po

díval aspoň" ae uamál člověk "Aljaškou" každý i těch
Jenž ho najal to pozoroval i mři lidí má své bolesti a touhy ale

Míon —

i ČSDPJ
MONTGOMIÍ

Spolek Svatopluk čísoboji musí natiapavat proz toho radoat ala 0'Coooor toho
neuznarncnsl Nevíiml ai toho dollar snad i z nich mnohý

má za sebou avou Marjoriioitstně ai do té doby nikdy: byl

vždy po onen rok přilil zamřu
nán avou bolestí a jejím ubíjením

Kdyby vůbec jeliě prořl bylo
oa světě nějaké ttěstí Jim 0'Coo
nor mohl říct že so na něho

tfi dny po příjezdu do
Saint Louisů dostal zaměstnání

pomřrnS dout lehké a junu tlm

spllu i hodící ff v ním mohl od
rána do noci přelhávat a piek M

kovat Dvou bolest

Jel dl zvyku amerických tram

pů jako "mrtvá hlavu'' po náklad
nich vlacích a btz zvládni pří-

hody ra tři dny se dostat z 1 ta cl i

ánského Území přes Oklahomii

snad mnohý z nich je také jen
troskou Života Ale zde každý
směje ae nebo mračí jak má přenež aby věnoval pozornost ivému

okolí A toho dne náhle změna depsáoo a iídé kteří chodí tudy
vyhazují nikle desáky čtvrťákynaS účinkovala tak opojné že mu

vlc připadalo jako aen

OConooricl jako ve vidění
půláky kupují ty (brně vy Kgypťa
nek a cejl a žen jež za chvíli bu

Vrážel do lidí tak že jeho pro dou tancovat břlíní tanec ku

a Kansasdo rnéata světové výsta- - vodce musil jej konečné vzít pod pují strnulé a chmurné pohledy
Indiánů a poslouchají výkladypaždi Ale drive ncZ došli navy Seskočil vlaku až kdesi v

Dlících a poněvadž měl jcitě dva Pike vzpamatoval se a zamračil starého náčelníka indiánského
hovořícího cosi svou řečí jíž nitak že ae dal do smíchu kdo aedollary zamířil do prvního ba

probudila spolu se vzpomínkou
na černého lotra jenž tehdy po-

máhal Marjorii v klímání jeho
láaky Vztekle se podíval oa křep-

čící černochy odplivl si a raději
urychlit krok aby se dostal z do-

slechu nrgertkých písní Vítá
"Cairem' zadržel ho dav lidí
Protlačil so nejdále kam mohl

pozoroval Indiánského fakíra i

odalísky vilně se protahující na
velbloudech I tnil o tom jak
bylo by krásné dostst so daleko
odtud někam až do Indie nebo
do Kgypta kde nic by mu nepři
pomíoalo Marjorii Ale což do
vedl a chtěl by na ni zapomenout?
Což není jeho touhou setkat ae i
ní někdy nebo alespofl jcítfi ji za

hlédnout? A upomenut jsa kte-

rousi i Egypťaoek přilil živě na

krásu těla Morjoriína 0'Connor
náhle tebou trhl a chvátal dále

Klený bolestí Ani si nevfiiml

Že rnfjí "Palaíi du Costume" kde
dosud tancovaly obě jeho nastá

vajícf soudružky a probrat m i
rozčílení až před zvěřincem 11a

genbeckovým kde div že nevrazil
do Indi jenž vedl maléhokráiného
slona UskoČíl ale bjl by ho

málem povalil Čtflan utíkající

prázdnou dvoukolkou Zaklel a

strčil vlí silou do filipínského vo

jáka jenž právě tudy kráčel A

stydě so za svou neohrabanou
cosi zamumlal na omluvu a od-

cházel a hlavou sklopnou jako

pokáraný chlapec Před "Irelan
dem" ae zarazil a zvedl hlavu Ty
dvě ředívé věžé připomenuly mu

vypravování druhdy dědovo o u-lené- m

Jiřinu o starých hradech

irských o tom vkm co tak přál
by si znát a Čeho bezpochyby ni

kdy neuvidí lile jest Irčan ale

irsky neumí už ani jeho otec
rovněž v Americe narozený irsky
neuměl — jeho vlastí jest Indián

Territory tam hledal Itěstf a na-le- i

zkázu v dvou krásných čer

narl podíval Hed "Palais du kdo nerozumí ale neuznávajícíhoru kttrý ae mu připletl do cesty
dole shromážděné obecenstvoKdyŽ Iřtlího dne v negerské Čtvrti CoHtume" jej onen Člověk opustil

Večer ať přijdu — až ai trochu

v Monigomery Minn zvolil si na
rok Kj'Jj následující úřsdníkyt
Pfedscda P K Staněk místo-

předseda Václav Šestka tajemník
Vt Mixa Jí II No 4 Monffc")'

mery Minu účetník Joí JC

Sokol pokladník Vojtěch Němec
důvěrník P J Vaška výp úíef
nik Jan Novotný průvodčí Jakub
Vondra průvodní marlál VácUv
Procházka prsporečník Jan No-

votný výpomocný praportCoík
Jan Nestával výbor účetní J Ji

Vondra Joa Novotný a Jan IV
léček Dálo dovolujeme ai upozor-
nili žíi dle usnesení spolku huťe
so pro tento běžný rok plstili
jonom 15 centů Čtvrtletního př'-spěvk- u

místo dfívějlího 45c
Stalo i snížení toto tím les bylo
placení podpory v nemoci zrutrno
a při velkém značném přibýt ání
členů bud ? možno i 1 tohoto
malého příspěvki výdaje hradil'
Ostatně mi spolek dosti peněz oa

úroky uložených takže v plípadě
potřeby může z těchto úroků do
saditi Proto ale nesmíme ve eoi
ze získávání nových členů ni-

kterak ochabovali a vtichni čle-

nové jsou žádáni aby ku vétlímu

hodným ani jedinkého mŽiknutv zapadlém pelechu attkal ae

prohlédne výstavu A ať ai váží okem kupují vííný úsměvilovfkífn mezi Černochy hledají
té důvěry poultějí jej neznámého dítěte hezounké a utrápené divclm pítvorný obličej který by
bez záruky že jim neupláchne i a činky jež od ráoa do nocí tancujpoutal pozornost a budil veselost

na výstavním 'íku před "Palaia divoce třesouc hlavinkou tam před
"Sevillou'' Co tu bolesti ježdu CoMume Jím 0'Connor mě

v kapie už právě jen pět mizer se směje! A lidé jsou přilil za

tvrdli než aby vnímali ono amutných centů ale měl hodně v hla

novými laty
Leč jemu ani nepřipadlo opou-itět- i

tak pěknou příležitost k ná

vratu do leplíbo života Dyl při-

lil ayt smutného Života jaký vedl
od oné události jež ho zničila
než aby ae neuchytil první možno
eti záchrany Tak Často myslíval

poslední dobou na sebevraždu a

vf a Že právě vzpomínal na tvou

Marjorii na ztracenou farmu a na

né co skryto pod tímto hlukem

ruchetn pod touto veselostí
A proč by vnímali? Za avé pento v 6c co mu zhynulo před ro

ze chtějí mít více než cizí bokem i snad v mytlenkách o zítřku

fak ee Iklebil jak dovedou jen
lidé líltní nebo zoufalí Oitatně

lest

0'Connor nemohl se dostatjen to jej drželo nad vodou Že byl

Píku Jako začarován chodil odjeho protáhlý kostnatý obličej i by rád jefiiě jednou viděl Marjo-
rii i

Když byl asi deset kroků od
jednoho konce obrovské této cesblankytně modrýma očima a Čer

ty k druhému zastavoval ae předným obočím a nazrzlými vlasy
zdál le mít cosi řklebivého už ve 'Palais du Costume'' zaatavil ae

a ctočd Tam na té verandě

každou budovou a hojil tvou bo

lest pozorováním cizí Když znopsino ve avé rysy A Člověk jenž
va dclcl na dolní konec zastavípátral po atrakci byl přilil zaujat
se před "Galvcstonskou povodisdějí na dobrý výsledek avé ce

kde nyní tancují dvě krásky velmi

nalíčené v Šatech skoro průzrač-

ných říjemi hluboko obnaže-

nými odkud ndadý člověk do ve-

liké resonančnf trouby volá lá

ní'' a naslouchal zpěvu obstárlé

zpěvačky již kdosi doprovázel na

II než aby se zabýval pošetilou
a zbytečnou otázkou co asi ten

ťikUbek mu vtisklo Třeba Že pianě Zpívala o oné hrůzné no ných očích — —

kavá a ábivá slova — tam-bu- de0'Connor neměl smřlně a ohyzd cí a 0'Connor shledal když do Vzpoměl si jak jezdíval jako
dvacetiletý hoch na koni po Atoceiiě odulých pysků měl mnoho co zpívala že mu pfilíy alzy do očí a

že dva lidé stojící vedle něho sencodoUtelně dráždilo k smíchu za letních večerů a jak líbila se

mu již tenkráte krásná mestizkamu smějí Otočil se rozhorlen aStopy bolesti a zoufalo utlouká
uHiven spatřil Pike v září Ne Marjorie — jež dovedla v sedle
smírná spousta světel zaplanula

nčho života aeděly mu na tvářích

jako maska Pierrotova Nikdo

nemohl ae lépe hodit před "Palais právě před chvílí po budovách a

jeltě vzrůstu hleděli získali nové

Členy ZvláElě dámy by měly avou

přičínlivosti v tomto ohledu vy-

niknout! a o zmohutnění apolku
dle avé možnosti se přičinili V

prosincové schůzi byli opětně 4

noví mladí členové přijati a licei
Jan V Kukačka Jindřich Jauouch
Jan Novotný a Stanislav

V minulém roce nebylo ani

jediné schflie při které by nebyl
někdo přijat Jelikož jak Jiem

výle podotkl rná spolek dosti

peněz v záloze navrhoval bych
aby pfí&tího { roku to jest ti

krajané do 30 roků staří kteíf se
do 1 dubna 1906 přihlásí byii
pak v dubnu beze vieho vstupné-
ho vlichni najednou slavnost-
ně přijati a uvedeni členové jsou
žádáni aby o tomto návrhu uva-

žovali a do příltí schůze 28 ledna
KjoG vlichni k projednání tohoto
návrhu jakož i k uvádění nových
úřadníků laskavě se dostavili

Přeji milé oalí Jednotě hojného
zdaru a rozkvětu a viem Členům
a členkyním mnoho zdaru v na-

stávajícím roce znamenám ae

bratrským pozdravem Fr Mixa

tajemník ap Svatopluk & 1

du Costume' než tento obličej i řadou kandelábrů se táhla stře
dem Piku do dálky až na protějl

sedět jakoby byla a koněm jedno
tělo — "Nechci hádavého Irča

na' — smávala to mu tehdy
Ale pak po letech ai ho přece
vzala aby ho zničila—-—-0'Conn- or

zavzdychl a jakoby

povzdálí působící dojmem divé
konec kde zářil na bráně irskébláznivé veselosti

výstavy veliký nápis "IrtlauJ1Nebylo příčiny proč 0'Connor
Tisící lidmi se černala ta prosto

už zítra dělat komedii on Jim
0'Conner kdysi vládní úředník v

pozemkové kanceláři indiánských
reservací on jenž v Dallatu vy-

studoval high school vylftí Ikolu
a už byl by odjel na Východ —

za universitním vzděláním kdyby
otcova smrt ho nebyla přiměla

aby zůstal' doma v Atoce Tam

bude křičet a skákat a mluvit
aměfioé řeči a zde budou

stát lidé budou ae nafi dívat i

emát se jeho pitvoroosti a jím
zlákání budoi se valem hnát do
'Talais du Costume" A onen

dobrý člověk už zítra poklepe je-

mu 0'Connoroví na rameno a

řekne mu: "Jste znamenitýl Pů-jde-- li

to takhle od příStího poo
dělka budete dostávat pět dolla
růl" Je arpen dva týdny chybí

by nepřijal této nabídky Od rá
ra tisíci lidmi z celého světa

nafi náhle padla podivná línava
těžce ae vlekl ven z Piku A vě

ru nevypadal ani z daleka jako

na do noci pitvoroě oblečen bude
Co je mezí nimi Jím 0'Connor co

jeho utrpení co jeho bolest? člověk jejž potkalo toho dne
skákat a hulákat na verandě před
vchodem do 'Talaia du Costume"

na Píku bude dělat scény bodně ItčstíZačínal se nejhlučnějlf Eivot

na Piku V budově "Zápasníkůamělné a občas povl publiku
ohněm pronikavě zvonili 1abromáŽdí-l- i se ho více nějakou

představení a na vysokém lešen Už Čtvrtý den Jim 0'Conooranekdotu nebo povídku Přede
ba?il obecenstvo před "Palaia duvčírem ječtS měli jiného ale ten stojící člověk resonančnf troubou

rozhlašoval zajímavosti jež možno Costume" a kdo jej chvílí viděl a

slytcl nebyl by řekl že někdy se
jim utekl a jednou z "Mysleriesn
Asie" - toho člověka že je Iko

da: dovedl nalákat lidí až k neu

tam spatřit za pů! dollaru Hrad

by "Uattle Abbey'' ozářeny svědo konce Pakjefitě září říjen a tomto oboru o itěstí oepokou- -

listopad Může si ušetřit dobrá tly zdály se být 0'Connorovi pověření byl-l- i někdy ve zvláště

dobré náladě za to vlak nestál za dvě sta dollarů za tu dobu i tři I ilf n v zílíi uí !hádkovým viděním A z "Nival

fiel Manager podniku se jen
usmál když ho Jim o tom ujiftťo
val a pokrčil rameny —A nebylosta A jednoho listopadového Exhibit" zněly dunivé rány nánic opil-l- i se předellé noci

dne až budou už brzo večery a divu že neuvěřil O Co i nor pomořské bitvy u Santiaga jakoby0'Connor může si přijít na veliké

peníze bude-l- i dobře obstarávat DUOW12UVJLLE Minn —sychravé počasí náhle zahlédne
ve smějícím se davu pod verandou

číoal si ve svém přestrojení jako
by hrál a lidi nutil k smíchu od

se tam opravdu odehrávala tra

gedie války jakoby se tam za huavou věc JcStě dnea dostane no

dvojici vyplakaných očí ve tvá čení děl skutečně potápěly lodi a jakživavé íaty — tyto jež má nu sobě
fícti kdyai tak krásných a nyní hynuly lidské Životy Vedleať rovnou zahodí — může ae pro Už jeho maska byla tak komi
vyhublých "Marjoriel vyjít po výstavě a zítra ráno zkusí cká Že málokdo ubránil se smí"JJitvy u Santiaga" nad velikou

restaurací kď stále hemžilo sekřikne a nedbaje lidí seběhne k
jk by se měl maskovat aby vy chu spatřiv jej Oděti ja v těsné

ní a obejme ji A oua zapláčepadat co nejiměluěii Každou lidmi rozjížděly se skluzavky a triko barvy čokoládové opásán
neděli má dpluě prázdno — vý starou kožešinou pres ramenavděčně ho políbí i zaleptá: "Od

pustil?"
výkřiky zhora atále padaly do mo-

notónního ruchu na Piku Za maje roztrhaný rozhalený obráetava je zavřena Dostane Čtyři

dollary denně bez jídla — tedy Jim 0'Coonor pokrčil rameny a touto skluzavkou byla jiná kde cený kožich za paem některé

liratři a sestry od spolku "Sever-
ní Hvězda" Čís 19 C S D V J

uznávají za avou povinnost vzdáti
dik br Karlu IJoulkovj za uvede-

ni do milé nám Jednoty dne at
listopadu '05 a za vlechnu jeho
namáhavou práci při organizování
Též br JI Jedličkovi za výpomoc
při uvádění Nechť přijmou též

uptimný dik vlechna čísla a jed-

notlivci kteří nám blahopřáni
poslali Huďie bratři ujištěni že

ao vyoasoslíme aby "Severní
Hvězda" nejen nám byla ku cti
ale I celé Jednotě k okrase Přáli

bychom si aby nám stálo krásně
svliila aby lUlcc Čechoalovann

ia tiámi kráčeli mohlo a abychom
vMchni jaině vidčli n cestu dobra

čtyřiadvacet za týden A za jídlo kuchyfUké nástroje tvářemizašklebil se rh jaké to má

hloupé dětinské mylleokyl Právě
čluny a vysoká spuStéué sjížděly
prudce do vody rozčeřujíce ji venemusí utratit více ntž půlák za oědě obarvenými no rty lak o

den Ovlem kdyby ao vidělo že
malovanými že podobaly ae ne

tak ao hodící aem na Pike do to-

ho ruchu a hluku do toho vířeni
gerským vlasy male po stranách

do té směsice lidí a zvuků

vtliké vlny Pak O Conoor na

chvíli se zastavil přej ' Skalními

ladiány" provozujícími před
vchodem do jich budovy různé

kejkle a tance a nsléiaje v jich

vyholeny a na temeni hlavy svátá
Otočil se a kráčel po Piku dolů ny stinkou jim u uonnor ve

Phmftal: na léto veliké cestě kde svém těčnm lUklthkti byl needo
ta každým krokem tahají lidem akluý Clm vleo se lidé smíliunavených tvářích stopy střiku

nemohl se ubránit truchlivé vípounlťo i kapsy kde jim dávají lim více so tkbbil a li ti hlučněji
veselost proilředky sehnanými a tektikovl rojíalé hlasy stéhomince na Judiáuské Umní na

Atoaut kde se narodil na Marjo

jeho služby jsou cennější třebas

už sa týden se mu plat avýlí — a

kdyby to ncllo nu o tom le
utifeha ani hovořit poněvadž to

dojisla půjde velmi dohře Nikdo

nu I o neptá odkud jf Čím byt a

co dělá v Saiut Louisů — aln to

iitrojitituá t by mohl ui to
hřetit - —

A tak se ittlu le o dvě hodiny

pO#děi 0'Cnnnor toho odpoledne

srpnového o c i tt st-- na výttatl no

vě obletu vym uři4u AU

OlH hO pOdUpíhO lUk t[4 S tváři

sjednocenosti Jeit to é přánícelého světa kde prodávají oka nitra A kdyt někdy posluchači
ijkch flviu Sov Hvězdaspolkurii na vlechno avé neltěití — —mžik zapomenuti na trudy Života míthem skoro plakali im měl
ťtůvolávajd celé C S D ť JeďPřca rektu salétulo k němu rosro tu aii skryto bolesti Ty co dělat aby se nrtoiplakat to

puiiilé výikání NťgrŮ tančícíchaponské grjly v "Japanu" jet ae estf uvědomil li si vlo co před
noiě Mímavé "Na idail snaiue-ni- m

se bratrským poidtavem sauMnivajI na kaldého jemuž stři- - chiielo a bciaaději jel ho Če

ta ao t t tkne tubo selený papír

vé Črtaoltké ta oce před "Starý-
mi plantážemi" Nenávist Jdia'
ua k čtruému plemeni @ v nim

polek "Svtml tlvaida"
Prat M jala

lkrf!MÍichit( uicii prsty - — - li


