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JOSEFA MERIUUTA

POMNÍKYAňJfJX žulová a mramoroví

'Vn Frank Novák
'tír&1 1413-1- 5 So 13th St Omahi Htt

j!í I (naproti Hotelu ťraba)ml
I rfiŽ'H tm byl 8 m

pMínfi formovaném kříŽ-l(fi- n

JimijMTiý na Hostýnů A

lniwl vedlo nřho Myinholu zbožno-

sti ležela Želislui ih llcní vlíinň

li rkolik iiciilJÍ ti ji'Iití(! ~ imrádul

tJl Vfclký íklaij krínní práce % zamřeš Kuptt
1

pomník v Oraae Co uSotíito zaplt

pozadí řasnaté tmavěrudé nád-

herné záclony panského Halonu

MajznerovA h Poldou pontavíly
kufr a dívaly ho na něho Král

pokynul přátelsky Karolíně ru-

kou a VNtAvaje volal :

"'Tak pojďte I Pojďte i"
Potom odešel od okna Karoli-n- a

vešla n ženskými do průjezdu
Myl to starý panský dfím jak bý-

vají h ojirýsknnýni Šedými zdmi
a s nepěknými sestítabulkovýmí
okny z věnčí ale nádherný uvnitř
Člověka překvapí zrovna pohád-

kovým dojmem když za takový-
mi fabríekýmí zdmi a starými
okny nalezne salony které zrovna

rám víco tef ceituKM"

1'oHlcdní takový nájemník opu-at- íl

kuchyní paní Majznerové iní

před řtyřmi nedélfmi Čtyři uičhí-c- it

tam bydlil n jak ho míli Dopo-

ledne hí chodíval "hledat práci"
a odpolcdno vAlíval ho na kopo
éku v ímžánkAch A mři to tak
zavedeno Ž mu tam 1'olda m roz-

kaz paní Majzncrové miiHÍIa noí-va- t

í Hvaéínu — kAvu v bílém lir-fiíé-

ho žlutým páNkem a jeho
zlatým jménem na bříňku I Potom

onoonoxononoitoiiononopioiioonoooionoiioiioitoiiotowo

ISroimuj:Hořké Víno
2 Pílpravcná dle přcdplsd tohoto prolul5ho lékaře oiljioruCeno ode vich
7 ](:kňhki cli autorit v tlumocích žaludku a vnitfnonll Tolo vítuénd Wiv&

no nékdit úchyt — a vícekrAt no

příňel

Karolina otisvřela I tuto ztsuv-Hkllfiíl- u

so nad tyty vííoi

brala jo do rukou ii umo pokládala

f — a nadělala ví!0 ncpoíadku iifiŽlí

(jklidll llt Namotmi W!

ťliflrt n nikým mluvit clitíla v tu

divili Žít jen us$m iriyšKinkÁm
V její nitro vracel no pokoj Tí-sil- a

tm na nébo h oeekavabi nedu-'U-

příslí nf-éeli- sladkého pře-míleb- o

a konejsívího
Otevřenými dveřmi y pokojo

Iňlil Hit i do příUnřlo kuchyní
proud Žlulavčbo MvřlJa liidil mí v

fiirokltii písu pícs podlahu n Slehl

K víno užíváno li v pravých ddvkácb mbZobýll užíváno co lk punlaboatt ža-- 0
bidki Dcclaitl k jídlu nozáživnoHli a viocli podoluiých ncinoclcb

9 Prodáváno junt v plných kvartových lahvích Žádejte o toto vlno Jožjťíl
§ k dontání ve vSoch IcpMch ImíifcU Lostlncích
Q í ! If f kf l b nir vin rnr iniji varvu t ti i iii i _

MínIo noelehAřo v kuchyní paní

Cetu)fcíín Jodňato Je in Jet paa 47—

Majznerové bylo uprAzdneno
V takových chvílích opuSféno

hIJ jako byla tato paní Majznoro
vA ulevovala hí jenom nvými hru tm FAKNAM HT OMAHA Um Telefon 4921 S

talníml vtipy Tuto oShlivot v 0'JOlíOKOil Otl M ? Mí OMOX OUOKOMOllOMOllOMOMOllOMOkOUOU

povazo Htaré ženy vycítila ICaroli
na už véera veécr í dncSní řc2 její
dívku zarazila Nepodívala ho na
ni a ntydéla ho tuto Žcnnkou oko

SEVERO-NEMECK- Ý LLOYD
Pravidelná poStovnt a paroplavební doprava

křičí přepychem
Král vyšel jím vstříc na schody
Vítal je h úsměvem ale v celé

jeho bytostí jak stál na nejhořoj-íír- n

slupni Kchodfiv a Čekal na ně

byli) něco vážného a přísného
Zde byl oddějen toliko dveřmi od

svého panstva s jedné a od svých

podřízených poddaných v kuchy-
ní h druhé sírany Tam u těch
mě důvěru a zde u těch vynutil
si tím učtu í poslušnost Zdo se

nesměl zadat Tady přestával
Žert

Majznerová i Pohla hned jak
postavily Líníi kufr na místo

které Král určil odešly Věděly
žo to nernA rád když so zde zdržu-

jí Ale tolik času pan Johan je-

ště měl' aby panímAmě potají
mohl Htrěit do koše který patrně
za tím účelem s sebou vzala plný

vat přAtclHkým přítulným zvolá

nimi tetol

Hylo zvláStní jak ho jí odclzo z Baltimore do Brómen
jiflmo po novtib dvoutroubovob poHornlch parnicích od 7(00 úulO000 tun ooinoitl:

1'uhh( Jtrci-la- líiu In Kocln Jlanover
Frnnlfiiit Jíruiilcnburir tlictnnitz Pířťlř M11I11

II hit) ií lu ' Jlaltltnore do Itrcmen od $4500 nahoru

vala CcHt#u jak Kem jela tato
žena byla jodinou bytowtí k níž ho

upínaly jojí nadéjo íínala jí v

tomto m cm tfi jedinou a kdykoliv
Tyto parníky inajl poune jednu třídu kajutil ti oxoafooa )% jako 11 kajuta

paní MajznerovA byla venku byla
to tnkovA mílA bodrA a otcvřcnA
žena TéSívala ho na to jak v ní

VM lumnovatii puniiky lnou vbralo nova rfivinb (budovaná lalony ifeřlf
pokojů kajutni na imluhft blobtrlcké otvU tri v vch prntcrAcb

OiiMI upri
--

y podávaji ifutrilul 14iatel4
A SCHUMACIIKK & CO No 7 S Gay St Ualtimorr MJ

nalezne dobrou krajanku a ochot U CLAUSEN1US & CO 95 Dt-bo- n S'r Ckitago III
aneb Jelicb JnUivt íeinfnou přítelkyni a zatím to byla

nu zei rovna lam kuo naronna
H-eel- u Hvdio kufru Jak míla
i("'i sklopeny zaSlebl jí ten nena-diil- ý

wvit pod vílku a probudil jí
mySIclnek

Tak5 teta MajznerovA vracela
nu nřjnké proehízky Její hlasitý
hovor pňdnó výkřiky a ailný
smích vyplatily knehynS vsoeko

tielio

Karolina zavřela kufr a vstala
MA tož kden vSudt byla dřvíi-ee?- "

doléhalo na ni tetlcn řadou

oliek'"(!0 jsi Vsceko VÍdéfa? Nil

ňpinberku jsi taky 1yla — to jsou

domy víf to jsou kostely co? A

teeh hekejch voják A co jo tadyí
— (Jo to by bylo?" rozesmála hc

paní Miijznerova a přidala v prou-

du Mnichu jeňlf neeo nesrozumí-telnji- o

Ta stiirl žena pří veškerých

svýeh slnrosleeh i trampotách me-

la vždy dout chutí ko dvojsmysl-

ným iiirnžkam a vtipům o mu-

žích To byl její živci a cel A ni-do-

jejího života Mírnila nlile
kolem nebo mít Hpolcčniwt lidí ho

kterými by ha mohla tímto zplWi-Um- u

lni vít feií utnvfi krev mlnlln

ncNtydatA Mařena ktcrA hy ji by
la HpíS zatáhla do bahna než aby

jí nezle unené dívce v cizím měrné El
byla mateř-Hk- podala ruku
To vňeehno vycítily Karolína za

těch několik hodin co tu byla
W1 íiledatelú domovů

pytlík cukru a uzel mouky z pan-

ské kuchyně 1 nějakA láhev

drahého likéru se tam octla —

Pan Johan byl tady velikým
mocným pánem I To bylo patrno
zo všeho jak tady vystupoval
Zavedl Karolínu do kuchyně

kde kolem plotny u stolu vodo-

vodu a Škopku pobíhalo a praco-
valo několik žen starých i mla-

dých

"Tak to jo naše novA řrajlo L-

íní" představoval ji a hned na to

dodal i "Milostpaní teď spí — té

jí představím až potom Teď se

šla převlíct Pudu chystat nu

zdravým íriHtíktem proatého děv

fleto které ocítnuvSí ho namo v nu

známém Hvřté najijalo vSechna ty
kadla nvélio rozumu aby rozezná po

lo Hvé okolí a védělo jak ho v něm

chovat

Neodpověděla nic na rozpustilý do
uniích třtin Naříkajíc hi zo ji
bolí hlava Hcdla hí na kufr a ěctla

stul"noviny které ho tu povalovaly

Pryě odtud I Pryé odtud I vo Karolínin odešla do pokojíku
sliiželiinýoh Pyl za kuchyní bezlalo a bouřilo ho vňeehno v jejím
kamen bez ozdob a s vyhlídkou
do dvora Tři postele tu hyly a

nitru pod tímto zaěazcným ntro

fiem a vo Hpoleěnosti těchto no

pěkných lidí

mfit v Mínncfictř Sevrroí Dakotě a Kanadském severu zípa-il- S

Lístky na prodej každé ú trý za jedno jízdné více $200
u ckruiní ces' 11 platné na 21 den ode dne prodeje

Vlaky vjjížíl! z Omahy v 8:20 ráno a 8:30 večer

Cenj a úplné podroboosii v City Ticket Office 1402

Farnam St Oauha utbo piSte oa

SAMUEL NOKTH

3!
asi pět kufru Btény byly holy
jenom některá zo služebných děv v-A najednou pocítila í jakousi

a rozehřívala ho tajnou rozkoSÍ

když mohla veeer iiMcdnout mezi

vé vewló Ktudenty plAcat jo po

zadech iítípat jt do tvAří tahat

jrt za vbiNy Htiakat žertem jejích
HvalniilA ramena a pepřit Hvými

poznámkami jejich divoké řeči H

tohoto hIihiovÍhIwi mohlo ho o ní

říci Žo žila pro hv6 Htudeiity a že

hy pro nň dala duňí Krmila jo
" dlouho" na dluh u některých z

nich třeba h vyhlídkou ž krmí

zadarmo — alo to bylo její fitfi- -

11 f iv$ itKililn uí ivto mladí''

čat měla tu nad svým lůžkem povelikou fysickou ošklivost zo vfieho

v této kuchyni Páchl tu Škvařící
%':

n
věšený malý titěrný obrázek

Panny Marie a suchou větvičku
s kočičkami za ním A pak tu

se loj čpěla tu vfině z vařícího ho

Omaha NebDlstrlct rasscngor Agentuzeného masa a masno páry sru

žely ho na stěnách které mokra viselo malé mouchami znečištěné

zrcádko t Černém rámci
ly vlhly a potily ho Ani jíst

Karolina připjala si na šaty bí

lou zástěrku a upravila si rozvlhlé

vlasy Vo spěchu nemohla na-

lézt v kufru ani zrcAdka Sun- -

tu nemohla za živý svět hy tu

dncH nehyla vzala sounta do ťistl

Vymlouvajíc ho na svou cho-

robu také skuteěně při obědě ni-Mi- o

nepojedla Brzy po obědě

vydala so na cestu — do služby
Paní MajznerovA h Poldou nesly

zdravé híImj a hezké hochy zavA-zal- i

vdéěiioHtí Když to jen tro-

chu ílo brávala k nohu do bytu i

lidi zimíIu ztracené takové chudá-

ky kteří neměli ani Hiiché kůrky
ani prádla ani Satň Hývuli to o- -

lala se stěny zrcádko jež tu vi

selo a načechrávala si kadeře
" Rozbijó mi ho jo?" zakřikla

na ni stará služebná která právě

přišlu do světnice Vytrhla Ka- -

tolinfi zrcádko a schovala do své

ho kufru Víkem u kufru bácla
"I '
n k -
v--lveřmi bouchla zaklela a odešla

Karolina za chvíli také přišla

lil v
do Kucnyne
"XapmViit onu je řeš!" vítal

ji Král a hned na to řekl "Tak
íla!"
Vedl ji z kuchyně dvěma pokoji

Ůdo salonu kde se mělo ht rojit i na

Orepnu nebo Washingtonu

) UNION PAOIFIC ((
l-a±- d37" den

do íl říjnu

$25 Ví

[
I Krátká Unie Ryctilé vlakj ŽáJné ipozJinl ) I

ll Ncbť litky vaSe ut 11 tulu dribu

Tnite 10 jiMístné úřalovaí IJJ4 nmira ul
NA 1'wona II iU(ít4 3U J

ll Všude b Iv spuštěny záclo- -

li ii t

byčejné hchIÍ diurninlé bez místa

a heze Špetky mravní povahy kte-

rých ho lak to ujímala To bylí

podřízeni její podnájemníci kteří

ho miiNili upokojit noclehem v ku-

chyni kde Kpiilu (nu kteří musili

jÍNt co jedla onu a kteří iiiumíIÍ kIí-iNiv-

že hí hledají práci Nájem

iiicj toho druhu ne u pani Majne
lové hlále htfídali KoeSII Ht u

dohťiHI iuHHdtVllí tilll HpUoleil
že utekli a více m nevrátili Ale

to jí nevadilo aby hned nitru při

jala živila Šatila a maiila xe h ji

nvm podoliiim potulným člově

kem l od ú-i- t i dovedla utrhnout
k vftli takovéniu iihožáku

Její hnbe bslo dobré Palci

vouf její krve živcliV po celý ii
vut silným poiitkem vina tcf ubil
kIiimU vyHlchoji' poledními pla

At livatech
Huny v

lopřiroťviiu h citi k tímto tim

ii iiým i které lu nu!)

pru ni nic jenom jediný proble

matický pitvali véh iKti mni

ny tma tu nviu a Krony se uusi- -

jí kufr Karolina jak vySla ven

jaksi sesláblA a nenasycena zatřá-

sla se zimou na vlhkém podzim-
ním vzduchu

(Vsty v alejích na KoliSti kudy

5ly černaly se jako'rozoraiú pole
na jaře heznvé vlhko řpřlo ode-via- d

z řernýeh větví opadaných
slromňv i z opoeených střech i na-

modralého nebe které s vío a víc

natahovalo
A čím dále Slv tím více se Ku-polin- ě

hrdb stahovaht ostýchavou
iVkontí Jak tam přijde jak se

tam uvede jaký tam bude íivot a

jak tam bude s ní nakládat on

pan Král! Tak si mynlila n

ildee jí náhle ynhuchlo Ickuutliu i

milým překvapením
Jak vyžly t parku a clttt Ijr ui

phchi'ct ulici na chodník podél
domu Kasicchla odiiékud výíe
VolAid

Ti IMV% vuld 10 kdo bvl

to takový ínAmý milý Ida

Zvedli hlavu KrAl hvi vvl- -

y ni těžkých kobereich Jak tě
mi pokoji prošli Karolíně zanď

lily o v očích jenom tmavé obry

sy ne?tuvcué!io nAlivtku temný

ik hkdných ploch na obruích

madlech a HkMuíeh n bělavé

kotil ry Koik nad nimi Jednou
nedá lehce KlopýtU ti Koberce- - a

WnitaU se Krtl jdi Jist Vln

krokem v tomto mim krabivstvi

uchopil ji ruku a vedl ji
I v kaloně Kum přišU bU Imi
s (il Veliký pokoj O íesti ukllech

#


