
I šel jsem tedy svou ceitou dáJAN HAVLASAi
le pískaje si potichu jakousi obli
benou svou operní arii a jsa ctiSKORO NIC JTORXkera spokojen s tím jak se mi

podařilo vyléčit Žal a stesk Depa-
-

Dokončení Callfomská povídka patrného človíčka BLUE RIBBON
je teď oíklivá jako noc býval by Příštího Joe jiem vlak Dana
ještě zoufalejší Kdybych byl řekl

____ _lt_ e t
Sokola nespatřil ani dne následu

ze zemreia s jeno jménem ns jícího a po celý týdea jsem neměl

potuchy co se s ním stalo Te

Ono obsahuje výživné látky Čisté
ho ječmenného sladu a živost' a pří-

chuť importovaného českého chmele
Naše artézská studně jest 900 stop
hluboká Vaření se děje processem
přesně Storzovým Pijte je v městě

Objednejte si bědou pro domácnost

rtech k čertu býval by
jeltě zoufalejší Dělejte pak něco prve příští pondělí ráno dostal
s takovými lidmi kteří musí být jsem ranní poštou dopis jehož

adreasa psána byla rukou mnězoulalymi a pro něž jedinou zrně

čekal jiem Že ho toto schlsdí

moje psychologie mne vlak zkla
malá K mému nejvítSímu úžasu
cosi jako blažený úsmév rozlilo ae

mu po tvářích viděl li jiem kdy v

ničích tvářích mocné nebývalé
neobyčejné neamírné fitčstí — to

bylo oné neděle kdy jsem iail
nad výrazem očí a tváře Dana So-

kola Dokooce tifie se zasmál —

tak jako ae smávsjf děti vidouce
e zmítat moucbujíi utrhly křídla
— tak jako by ae amál blázcnpo-zoruj-

e

Čísi obličej bolestí stažený
prozrazující urputný zápas se

nou a úlevou je stát se jeltě zcela neenámon a známka přeti
štěna poštovním razítkem místzoufalejšími! JXprz Brewing C

Zastavil jsem se a chytiv ho za ním
Omaliaramena vztekle jsem jím zatfánl Byl to dopis od Dana Sokola

K čertu to vlecbno neby Byl krátký:
la pravda lytíte to Ze mně děkuje za mou laskavost
všechno nebyla pravda co jsem a do oejdelší smrti Že mi nezspo

~ w Mvám o ní povídal Vymysli menc co jsem pron udělal ze letesmrtí To mne popudilo jsem si to abych vás upokojil K mwim Q'qjsem zachránil jeho život Zde by"Co ae smějete?' řekl jsem čertu pěkné upokojení Teď se byl utrápil Ze tedy jtde na
tvrdě

zpět a doufá až jednou zase podí
chcete být jeltě zoufalejší Človí
če dejte mi pokoj s vaším žaJeho oči líbaly moře jeho tváře vám se do Kokavy že najdu ho

se usmívaly lem čert aby vám rozuměl šťastnějším Abych se naR ne
"Nezapomněla" leptal "Ob hněval že moe neuposlechl: po telefon 110

Dělám co mohu a na konec
se shrbíte zas jako rohlík CoLord zabit by se chtěla znal ie nedovede žít bez Juliše

je neiťastná Oh Lordi" V teto chvíli že už budo za hranípo jedné ženské Narovnejte
se přestaBte plakat buďte po soittori i Iéofé 1 celém západe"Blázen blázeni" vzdychl jiem cemi Californie ale myšlenkami

si v duchu vytáhl jsem hodinky muž Život jest obsáhlý půl u mně půl v Tatrách
Bylo teprve krátce po třetí hodině vy v něm najdete zapomenutí A někotik ještě vět celkem bez

A svět je iiroký Třetina globu významných NfJoblíbcnřJSÍ středlxko ťWliA 1 Omahr I ten korá lont
přilil časně na návrat
"Je aeSťastná říkáte?" dotazo

val se a oči se mu leskly Nevi

leží mezi vámi a til Ona cc- - Dlouho jsem seděl nad tfm do

Elegantní zařízený HOSTINECpísem a snažil odhadnout v čemvzpomene jakliva se mi o vás
ani nezmínila s jiným se bavíděli-l- i jíte kdy Člověka Šťastného záleží působení mojí vymyšlené

neštěstím někoho za něhož by dal laškuje eh" vleček udý Toa No-yóJ-
z éiU již 15 a Howard ulnaprosto nepravdivé povídky o

život — nuže nepřejte si toho chán zajíkl jsem se ''Eh Mr JulišinS zoufalosti a bylo-l- i
viděli

by došlo k tomuto kroku i bes ulSokol pusťte to z hlavy začni
te nový život I"

VjftoCnf Kruicív "Oablnet" sfclle na Cenu jakol 1 nejleplí piva lahve I
vit NaikUdfiiiiipouzotaneJlopiívlna Jemné likéry a vbornd doutní- - T
kv Chutný ziíkuttok vždy po ruco 1"Ano nešťastná" vyhrkl jsem Snažil jsem se rozřešit z do

O hojnou pfízoB krajanů Uái JGH NOVÁKNenarovnal se ale ani už neaa- -hlasem zdrsnatělým a prudkým pisu věru n pres moje popření
ueia vam to potěšeni zdi se oné pošetilé povídce kterou jsem

říkal Jeho oči oeskelnatěly Ne-

zdál se být uražen ani polekán ani
z rovnováhy vyhozen vlím tím co

mu pověděl en abych zahoiil

ItlttttXltttttittXtltlttltltttttttllttttttttltltlttleho rány a obelhal jeho bolest
a__ii__ii_ianeDo oanojiai u se k návratu zjsem mu řekl a jak jsem a ním

jednal Jakýsi prapodivný klid
srovnával rysy jeho tváři v několi

iných popudů Všechno moje bá
NejstarŠÍ a nejlepší místo pro schůzku jest

ED MAURERA SňUdání a pytváni nepotkalo se s vý- - 5
llllm ani nnnll1 ~l_I:f fka vteřinách Někdo jiný než

Dano Sokol tu stál přede mnou
IVUBIIU mul fvuuu UB}SUBUjUjl'
cím několik dní můj klid je tím v ěím 10OO Farnam ul

Pravá Importovaná dít na cenu iMzaAalcA t MíHťftnkélio nlvn--rozrušen a moje nervy potrhány l'ivo Anbouicr- -
ale zase byl to jen pranepatrný
bezvýznamný človíček skoro nic
nahrbené nic s pohledem přilepe

Zdá ae mi že přece jenom ten
▼aru v nasni v uccoacn uorrsu Aiunicn jiarana pivo
Iiuíirh a avčtoznímo' ťaust získalo rozsáhlou reputaci

Kavárna pro dámy nalézá se na druhé podluzo 40tfčlověk mi přilil věřil neměl podle
ným k zemi vleho zkušenosti s lidmi nadaný irriiiitrrini)TuiiiTniimYmiririii)irrriiii("PromiBte" zakoktal "Už vás

mi"
"A pláče?''
Už mne to rozněcovalo k hně-

vu vžil jsem se do vleho co jsem
mu řekl tak že jsem viděl před
sebou utrápené líce JuliSiny vy-

plakané její oči slySel její stesky
A tento ble se tu víemu tomu

jen smějel

"Opakuju" odsekl jsem mu

"že máte jaksi velikou radost ze

vleho toho Je vám pozoruju
nesmírně milo slylet že Julila je
zoufalá že nemá chvíle klidu Že

by ae zabila kdybyste se vrátil''
Nabral jsem dechu a tu napadla
mne velikolepá myšlenka "Ano
tak je tomu Vy nejen že nemá
žete se vrátit — vy nesmíte! Sly-

šíte Dano Sokole vy nesmítel
Máte-l- i ji jen trochu rád nejste-l- i

necita nehodný aby chodil po
této zemi vy nesmíte nikdy

mi obrazností a já té důvěry byť
nebudu obtěžovat Máte pravdu" nejlepších úmyslů přece jen

zneužil Co bude s tím chudákemI započal hovořit o jiném
Chodili isme po pobřeží i mezi až s největšími nadějemi se vrátí

domů a ocitne se možná tváří vpalmami v ulicích a na promená
dách Loog Beache ještě asi hodi tvář výsměchu JuliŠině naprosté

mu zklamání? ' Bude míti dostnu Moře bylo nádherné poně
kud silněji se vzdouvající a jako sily aby přežil ten hrozný oka

mžik? Neučiní co6i o čem takétekutým zlatem napuštěné pod
rozpáleným sluncem racky se to

jen mifcalo při břehu a opodál co
se zmínil a k čemu nyní bude ho
to bnátí silněji než by se stalo za

Lumír Rye
Pravá řlHtá samolltná 10 rokft stará

4 plné kvarty $350
3 gallony v soudku neb v láhvích 950

" " " "U 1 50
Veškeré dopravní výlohy až k Vám

platíme sami

7DADMA za5leme B objednávkou 5

lonů kořalky vína neb likérů

JEDEN GALLON dobrého vín a (vyjma piva a lihu)

chvíli zvedla se heina kachen iných okolností?
J W aMnoho lidí přecházelo víudenikdy Julise přijít na oii Sly rrozaum není tu odpovědi na

Síte? mnoho smějících se a veselých kteroukoliv z oněch otázek ale
SlySel byl bled a již se neusmí Potom jeli jsme dolů když není tu ani klidu pro mne

obloha začala rudnout slunečnímval V očích bylo mu vidět že Co zákonitějšího co lidštějšího
mnohé mySlenky mu víří hlavou západem

tlTfl mí nlínAm(n Ta M (11
než oklamati bolest — napsal

se navzájem potýkají opět se druhdy Anatole France Citáty
a život jsou podle všeho dvě rozchvěl i brada se mu třásla a hrbi

se jako dle obrázka ďábel pokou

jsem
A on na to:
"Ano to připomíná Tatry''
Sedli jsme nazad káry na jedno

dílné věci já aspoB cítím že

moje oklamání bolesti dopadlolející Krista A je více v tomto Schneider k Kleinvelmi truchlivě a bojím se Žena pohled vynuceném a kulhají
cím srovnání než byste si nyn ze sedadel na otevřeném vzduchu uslyším v brzku něco smutného z

Šero padalo v kraj velmi rychlemyslili mne tehdy napadlo bez

odůvodnění a odůvodnění pli&lo

Tater Snad se mýlím Ironie
života jsou nevyčerpatelné Aleobloha však ještě krvavější byla

Jediní čeští obchodníci lihovinami ve Hp St

1232 So 13th St Omaha Nobať tomu jakkoliv: přátelé nikdy
čím nezřetelnějšími se stávaly
předměty při zemi O v té krvi

až později intnice je divná vlast
nost

"Slyšíte člověče?" opakova
jsem

neřiďte se citáty slavných mužů
— vůbec pokládejte citáty zaobláčků jiné kraje se otvíraly

plné pohádkového jasu a nebe věci protizákonné a co hlavní —

Hrobovým hlasem odpověděl vyhýbat se cizí bolesti mělo byskýcb tvarů co chvíli se měnící a

vždy stejně krásně Trocha se vám být zákonem nad zákony Jaro se blí~ke selapomalu a neurčitě:

"Slyším"
"Nu a?''

ochladilo vůně půdy s vůní rost Mám z opaku nepříjemné zkuše
003tilinnébo života provívala károu A

když dojeli jsme do Los Aogeles"Oh Lord! 1 zasténal "Col
dovedl bych učinit něco co by ji S koupí farmy nelzo otiilotitma byla i chladno
zničilo? Ale pomoct bych jí chtěl Napadlo mne zeptat se Dana UKÁZKA Z NAŠEHO SEZNAMUJVIkj koltm ivfu — Do Prahy
oh bolel Dříve já jsem trpěl Sokola chce-l- i fotografii s Julišou zavítali tři Holanďané ktefí cestu Farma o 40 akrech v okresu 1'olk v MUnourl sa 11600

Krm tato hlt v dobré krallnS 9 tuliu od okreiolho sdlla volmi krd
ale pak jsem si to rozmyslil a

mlčel jsem o ní Mlčel i on
jí kolem světa a hodlají urazili
během 4 let 40000 km V Praze

eh eh a byt jsem louíalý Ale

teď oh když vím ie I

ona trploh a teď budu
ního to minu MAM 40 akrň dobrého thIíUdíUo ioamku a fernou hlu- -

Srdečně jsme si stiskli ruku a hokntt ornlrl Z mřtU file koletn nl dobrá ctU KrJlti )et niťnfl vlnittt
KMoloonl biiUtn4 rniltuvnl dtiprav C'tké okolí Kunti odbhuán l

zdrželi se 3 dny načež nastoupili
rozloučili se Děkoval mi le jiem dali! cestu Kakousko-uherske- mjeltě toulíejl!Ohl Lordi"

čert moe mohl chytit tolik
la dvoustran Sivým plotem HUrtf lUvby Ubydll 06 ivflnlrlrh UI i
pn ptipadě na 4 koná a kurník Htudoa pumpou a tUlou vodou u domu

Kolům obvalí ůmltti so co mUdfch ovocoVi h ilromá a drebnéha uvuia
nim strávil tolik času a hlas Srbskem Tureckem Pěnil augli

třásl ae mu pohnutímjsem ai vsal práce a konec vleho caou a niioiemskou lajii uoou Fkruta Ula ]e prouaUu i leluu llollnu UrtHly IVna t0O Tolovlťt
knliivá Zbvlk tnatt in!alD# láU rok V ni miirllir klnri) inal mnlnn nhnva_a t a

Kdyt byl ul dvacet kroků ode japonsKem aeverni Amerikou a
víti nobo kdykoli ipUtltl Vbodni koupodtamtud spět Pa skoofené ceité

l llil _ a a t akt
moe napadlo mne le jiem st ho
nešeptal kdy ae šate uvidíme rami i mm initti ú 15 u m nút ? cesii 51000 ai $12000nojiéji porauau v ivaaousau a

llolaudsku přednášky o tvé ceněOtočil un) ae a vykročil s nim

avla i to jiem ai roimyilil ilvlo

byl ie můj toufalec si se vleho

vytral práv! tolik aby byl jtitě
souUlejli Kdybych mu byl po
vt Jal la naft ta Julila ani ompo-man- e

býval ty jeltě soufilej-I- I

Kdybych mu byl tekl le ho

proklíná hjval by jali sou-(aUj-

Kdybych mu byl takt l

t k a 1 ii Čoská Ústřední Posomková Kancolařmineai in mu ji mun cestuji ť--

peněs a iiví se výnoiem a pradcjel
oa oim aby také jedoou se otlial
a ottatal bylo oepochvboo le ho Jmi JAiiák 508 W 25 Street Chicago lilk?respondeoCQlch KitkA s jejich
uvidím saie příštího daa u oběda podobiinami


