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mínali na ni jen velmi zřídka

vždy jen ve všeobecných rysích
ípňí pivonemíížeZTRAC1Í LIDÉ

a vždy tonem více méně posmeš
ným Takové chováni se k minu

MAXIM GORKUl

POVÍDKA losll bylo ovšem rozumné neboť
u většiny lidí vzpomínka na mi

oulost oslabuje energii v přitom
oosti a podrývá nadějí v budou
cnost

lovali Ustupovali mu neboť STORZ STOKZ

bytí vy roněno
Storzův process vaření

jest dokonalostí dlouho-

letých studií a opravdo-
vé zkušenosti v Něme-

cku a ve Spoj Státech
sládkem kterýž je mí

sirem ve svémjpovolánl
Ulue Hibbon je zdravé

osvěžujíc! a posilňující
Cchtte-l- i si objednat!

všichni dívali se na něho jako BLULna ciovčka neobyčejného a v

sobotu vypůjčovali si od něho DlDBONLilii)ON
A za deštivých šedých a chladpeníze jež vydělal si za týden

ných dnů pozdní jeseně vŠickni
tito ztraceni lidé thromsžďovali

Požíval vůbec četných výsad)
netloukli ho na př v těch častých (TM

so v krčmě Vavilova Tam jepřípadech když hovor končil vše
I MJf bednu vyvolejte telefon

"AvĚik bistře" praví učitel

"kupci vytvořili Janov IJcoátky
Nizozemsko kupci přivě

kupci Anglie dobyli tvá zemí

InJíi kupci Slrotfsnovi
"Co mah po třehto kupcích?"

Mim ua mysli Judu lctunaikova

právě ním

"Co jest ti i po těchto kupcích"
tile tá£ 10 učitel

"Což pak nejsem zívř" Aha?

Jsem li v což znamená že muaím

e bouřili pfi fpatření toho jsk
život kari divocí lidd ktefi bo

ovlidii"
"A posmívají so šlechetnému

obecnou jvsčkou Uylo mu do

voleno přiváděli do noclehárny

znali trochu sc jich báli jiko zlo-

dějů a rváčů trochu jimi pohrdali
jako nenapravitelnými opilci alženy více nikdo netěšil sa tomuto éOMAMA
přece si jich vážili a poslouchaliprávu a rytmistr již napřed všem

jo povážu íce ji za rozumné lidioznamovali

"Ženy ať ke mni nikdo no Hostinec Vavilova byl klubem
vodí Ženy kupci a filosofie Ulavnl ulice a ztraceni lidé — in

telligencl klubovoutoť jiou tři příčiny mých ne POMNÍKY
žulové a iiimmoroyo

zdarů Zmlátím toho jenž přijde V sobotu večer a v neděli od
sem se ženštinou Ženu také

rozhorleni lytmistra vysloužilí
ho člověka" íkádlího Objedok
"Dobřel Jest to hloupé sou- -

rána do noc! krčma byla přeplně
zmlátím Za filosofii utrhnu na a ztracení lidé přicházeli sem

hlásím Jako ztracený člověk y Frank Novákjako vážení hosté Přinášeli
sebou do středu chudobou a homám vypudili ze sehe viechny

mu hlavu
Mohl snadno utrhnout! hlavu

neboť nehledě na pokročilá léta

měl dosud neobyčejnou sílu
city a myšlenky která byly kdyií řem sklíčených obyvatelů ulice
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mými Jeit ter oviem aprávné svého ducha v němž bylo cosi
I I A- -Ostatně pokaždé když se rval co ulehčovalo Život lidí unave t fr——~H i M í L 14 Volit- 6 st LI u1 Ir rAuni ttrArn m 7nrnřnťi iTtint

Avlak čím ozbrojím to JI a vy

viichnikdyž zapudíme tyto city?" ných a ztýraných honbou za kouMartjanov mu pomáhal Po

chmurný a mlčenlivý jako porn v fím vfco než noiitii"lile konečně začínáš mluvili skem chleba kteří byli rovněž

takovými pijáky jako obyvatelénik na hrobě v době všeobecrozumně' povzbuzuje ho učitel

"Potřebujeme něčeho jiního ného boje opřel se zády o záda

Kuvaldova a tu pak představovalijiných názorů na život jiných
ČnSKA"NEMOCNICE v Crčte Neb
Irtl (toUimixln riifizofiil Finki ntrriř!filo

V H poj H rif uli HlAtM-- Ir Ijlirinji nmoiil
Híifiuti vmii) vylii!lllnyinl rininiiciiiril fUliiv
)Kt Olini vitími íliliiovílliri lroJI Hltím

citů Potřebu eme něčeho dohromady vše ničící a nezniči

telný atrojnového neboť i my v životě
tmy Jukli jíoij MnuirwM mojn x iiiiyruhy
riiiiníiil k vlliniiil tnJi) liímif Imidíiii vmiuJednou opilý Simcov pro nicjame novinkou "
rfiiitn ulil Nminniiil lnou oíiiiřívAiil řnBUJril
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za nic chytil za vlasy učitele"Nezbytně nám toho třeba"
prav! učitel

f tvytrhl mu jich chumáč Kuvalda

ranou pěsti do prsou omráčil ho

na půl hodiny a když se zase
"1'roČ?" táže ae Kooftc "Což

pak není lhostejno — o Čem
f 5j

iilitiriivitiiiikitiiil ii ilontitnit no Um luli'Mi'0-IciiíiliDiííi-

řmif ikoriii4 I !)! Kť nitUř-iii- l

NovA krAKnA lnuli va vyUylnK pitrmi A

oavAlliiVnnA mImIiIMiioii
vlAr)iiil piiiřmtl vdiim IWcmI Hiiitr

lS''h nfiiiiicf iiKimii!) ftmtUtuU mvimiilniinj
tiťmiiiil ir'iu nlr- řitluiliiii nt tnf nf ul
in in fiflHiJliiii n riiitiiliii Kilo iii'iiifi?i
txrn illjll ImW iH piriťl ti lliiíll putinu v
Inliffluh pffpiťliii-l- i rt líky JnX lip llriiuiir nim

f Iprrt v ij Jt mn kmhIImJI ďipllln xl irt ílnliiť
nik iO p(ilfiiliiioiiil l plMi mt fiillUilui

(r ('HAN II imiJlfilIH CRKTK NKII

vzpamatoval donutil ho abymluvíme a přemý&lfmc? Máme

života na krátce mně jest snědl vlssy učitelovy Tento je
skutečně pozřel ze strachu aby Jčtyřicet tobě padecát pod

třicet let není mezi námi nikoho nebyl utlučen až k smrti
Kromě čteni novin rozhovorů

a rvaček za zábavu sloužila jim

Ano a při dvaceti letech nelze

dlouho vydržeti takový způsob
Života''

'

ještě hra v karty Hráli bez Bro SMÚZ"Jakou pak jame novinkou?"
nemívá 00 Objedok "holota byla

Marljanova neboť tento nemohl

hráli poctivě k čemuž po ně-

kolikanásobném Dusvřdčeol zvždycky'
"A zbudovala ftím" praví podvodu sám upřímně se přiznali

"Nemohu neíixlovati toť
TBXjlSFOIřT 11©

M ůů nifo sooOkové i Iabvové i celém Mil

tm :m

noclehárny Kuvaldovy a kteří byli
z města rovněž tak vyvržen! jako
oni Uměn! mluviti o všem a

všemu se vysmívsti otevřenost
náhledů ostrost řeči nedostatek
strachu před tím Čího celá ulice

se bála a bezstarostná bravůrní
odvaha těchto lidí nemohly nelí
bili so ulici Kromě toho akoro
všichni znsli zákony mfthli v čem-

koliv pursdili napsat! iádostl

pomoci beztrestně provést! ta!
káístvl Za všechno to platili
jim vodkou a lichotivým obdivo
váním jejích talentů

Svými sympatiemi ulice dělila
se skoro na dvě rovné polovice

jedna tvrdila že rytmistr jest
mnohem silnější nežli učitel že

jest skutečným vojíneml "Jenl
neobyčejně statečný a rozumný"
Drahá byla přesvědčena že uči-

tel v každém ohledu "převážil"
by Kuvaldu Ctiteli Kuvaldovými

byli ti měšťané kteří byli známi
v ulici jako nepolepšitelol opilci
zloději a rváči jimž cesta z domo
va do vězení nezdála se být! ni-

kterak cestou ntbezpečnou —

Učitele vážili si lidé vážnější na

cosi se dopálivši cosi očekávající
věčně čímsi zaměstnaní a zřídka

nasycení

Poměr Kuvaldy a učitele k ulici

nejlépe karakterisoval se tímto

příkladem Jednou v krčmě po-

suzovalo se nsřízení městské rady
kterým obyvatelé Hlavní ulice

měli býti donuceni aby zasypali

trhliny a vymlcté jámy ve své

ulici aby však k účel! tomu ne-

používali hnoje a zdechlin domá-

cích zvířat ale jen čistých oblázků
a Štěrku z míst jakýchkoliv budov

"Odkud mám vzíti tyto obláz-k- y

když za celý svůj Život chtěl

jsem zbudovat! pouze jedinou
budku na špačky a ještě jsem se

k tomu ani nedostal?" smutuš

oznámil Mokej Anisimov muž

jenž prodával preclíky jež pekla
mu jeho žena

Hytmistr shledal žo musí se

vyjádřili v této věci a proto udeřil

pěsti do stolu aby upoutal na

CVelkcobcbodnícI a Iraportéřlí

NAhIu m:I řirmy t h Kírsclit Hr Frlek 'lorbctz

1'el Miržšr-- 1001 Fanm ulM Omaha

můj zvyk "

"Stává se tak" potvrzoval
diákon Taras "Měl jsem ve

zvyku že bil jsem svou manželku

v neděli po mši a víte když ze-

mřela v neděli přicházela na

mne taková tesknota Že by to ani

člověk neuvěřil Jednu neděli jsem

prožil ale viděl jsem že jest to

hrozné) Také druhou neděli jsem

přclrpěl Třetí neděle — ivou
kuchařku udeřil jsem jednou
Urazila se a pravila že bude mne

žalovat! u smírčího soudce Před-stsvt- e

si mé postaveníl čtvrté
neděle — střískal jsem ji jako
vlastní ženttl Potom zaplatil jsem

jl deset rublů a bil jsem ji dle

zavedeného pořádku až konečně

zase jsem se oženil '

"Diákone lžešl Jak pak mohl

jsi se podruhé oženíti?" přerušil
bo Objedok
"Co? Já jen tak Spravovala

mně domácnost

"Měli jste děti?" tázal se ho

učitel

"Pět kusů jeden utonul

nejstarí! byl velice zábavný
hoch Dvě děti zemřely záškrtem

Jedna dcera provdala se za jakého

Nejstarlí a nejlepŠÍ místo pro schůzku jest

a ED MAUUEEA HOSTINKO —
v Mm lílOO Farnara ul

rrnví Importovnnil piv naěepu IMxcAwkó z MíRťunHkijho pivo-- l
í vitru v riynl v Uuulmch iioiiriui muiucu jiuvunu pivoi i ivo Anuuuner-- r

IJiiBi h a nvřltozniímů Fuut xfHkulo rozMftiiKiu reputaci r
Knviíriift pro díiiiy uMrÁ so nu druhé podlaze 40lfa

učitel
"Ovšem" jásá rytmistr "Ko-mulu- i

a Uernut — což pak nebyli

darmoSlapy? Také my až udeří

naie hodina něco vyatavíme
"

Všeobecné ticho klid pře-rulu- j

Objedok Chechtá ae jsa

spokojen aám a sebou Smích má

odporuý duíi rozdírající Jenu
pomáhá Simcov diákon a Poltora
Taraaa Naivo! oči hocha Me-

teor planou jaaným ohněm a

tváře ae mu červenají Koněc

hovoří jakoby někdo buSil kladi-

vem do hlav

"Všechno to jsou hlouposti

sny aesmyslyl"

liylo podivno dívati ae na tyto

uvažující lidi vypuzené ze života

rozedraoé prosycené vodkou a

zlobou ironií a Spinou

Pro rytmistra byly takové

hovory skutečně svátkem srdce

Mluvil ze všech nejvíce Čímž

poskytována mu možnost aby

mohl považovat! sebe za nejlepší
ho ze všech Ať padne již Člověk

jakkoliv nízko nikdy nezřekne se

rozkoše cltiti se silnějším rozum

nějším třeba dokooce i nasyce-

nějším svého souseda Aristid

Kuvalda zneužíval této rozkoše

ale nepřesycoval sají k mrzutosti

Objedka Kubara a jiných ztrace-

ných lidí kteří málo zaujímali se

o podobné otázky
Za to však politika byla vše-

obecným miláčkem Koíhovor na

thema o nutnosti dobyli Indie

nebo o pokořeni Anglie mohl

táhnout! se do nekonečna S ne-

menši vášnivosil mluvili o spino
bech radikálního vyhubeni li Jů
a povrchu zeměkoule ale v otáice
té nabývat vždy vrtím Objedok

jenl vyiiiý&tet nrobyČejaě ukrutné

projekty rylmislr jcttl chtěl býti
všude prvním vyhýbal to tomuto

thematu Kádi mnoho a olklitě
mluvili o lenách ato na jcjicli

obránu vidy vystupovat učitel jrol
se slobil kdyl jil příliš l řcitřo

a a a i 1 1 a ♦!Himiimiwmiíiinnmi

I Jaro ni' l)líí-~uat- e útísi studenta a ode cla i ním na

sebe pozornost
"Kde vidi oblázky a Štěrk?

Jděte hoši celou ulici a rozežeňte

městskou radu Pro svou scsiobi

více k ničemu se nehodí Tako

Sibiř druhá chtěla se uČiti a

zemřela v Pílěru (Petrohradě)
prý následkem souchotin

Ano pět jich bylo ovšem

My duchovenstvo jsme plodní
Začal vysvětlovali proč jest

právě tonut tak vyvolávaje ý

chechtot svým vypravo-

váním Když přestali se chechtat!

AUkěj Matimóvič Simcov se

upamatovai že měl také kdysi
dceru

"jmenovala so LIJka 'Jlyla
taková tlustá "

Ni více patrně se nepamatoval

jciikoi podlvav se na všechny

S koupí farmy nelze otiílotl

UKÁZKA Z NAŠEHO SliZNAMU:

t urínu u 40nkn'cli v okn-Hi- i l'olk v MlMMuurlza l(íMl
Fttrnitt tato A v t!olrd kraji ní 3 u(lt od okresního (dla volml krán

ju"h tu místa WH H akrfl dohrMo vadManého pozemku řtirnou hlu-lidk- nu

iirnli'1 ' iuft vda kolům n( dobřit ceU Krajina jcnt ml-n- fi vlultd

Kailiiliiml pl Mtnft pdilovní doprava tVaktí okolí Farma oludtnitna J

o itvott atrnu živím ploUm Mlarí ilavhy t)lydlt ofl vf tnlckh utaj na a

a im pHtmilA t kmift a kurník Hindu pumpou a t4lou vodmi u domu

K 'itum wbytllt naivit leiíňcu mlíolíih ovocných tromli a drolmiUio ovoce

Farou twto jt t pronajata a Imlnu třetinu úrody Cena llnoo rnlovicc

htuv( Zivtfk )' ípfatn)1 ia 1) Mky ua mortnage ktery jest moJuo obno-

vit! aiuilio kdykoli iplattti Výhodní koupí

ranní f rSiafcU státech ú 15 úo 210 akrl ? ccdís 11000 82 $12000- -

Čoská Ústřední Pozomkova Kancelář
lun lumik 50S W 25 Slrccl ( lilcniío UK

vým způsobem dvakráte pošlou
ilte k ozdobě měitai Hlavni ulici

učiníte slušnou a postaráte se o

lo aby svolena byla nová obecni

rada Koně k potahu vetmete si

u starosty a vezmete také jho tli

dceryj dívky tyto hodl so velmi

dobře do vosu Polom ibotte
dům kupce Judy Petunoikova a

jako viuulk sa usmát i umlkl
O své minulosti lito lidé vydtátděte ulici dllvfm

mluvili málo mesi sebou i vapo- -

mimw'Wffy-::jg- ' tv


