
K čemu pak by byl Člověk
— Či co pravím — inilli- - Illinois Gontral R fl

"Dvukrát" odpověděl klidně prostných skoků o tyči šermu
a oběd mnfi ňplnň dosta- - lí tak i cviku na bradlech

K obědu mívám polévku kou- - dě a koni kteréžto nářadí dodajíaniarem nuy nemoni více jlsll
než obyčejný smrtelník t Přec
stavoval jsem si že taková přiví

Anual htorkhoblcri' MrrlIuK at Chl-caj- ro

Octohrr 17 1'erNoual

Attcuditnce of ludlrldual
lloblrm Dmlrril

legovaná osoba honí spodní Sáty

sek masa příkrm nějaké ovoce dalruatské jednoty sokolské V

říšku kávy a jeden doutník " Oerné Hoře panuje vzhledem k

Moje překvapení rostlo očividně návštěvě této neobyčejný ruch
každé chvíle Oddechl jsem si po- - město i vláda nabídly 'Hokolstvu'
někud a pokračoval jsemi nejochotněji služby své a noviny
"Nuž dohrál Je-l- i toto vfiak tamnější již předem vítají vřele

brokátové obuv se zlatým třepe
oíni nu hlaví pak inÍHto klobouku

Free Tickel lo M llmili 1briliantový diadém Jeho šaty
zhotovení' z látky nrjdražší jn všechno pravdu co činíte ho Hvými syny českého národa který tolik A

jen možno musí býtí hodně dlouhé icnězil" symjuitií vždy ("'erné Hoře proká- - J rubili) nollrs la nrlijr flvoii Ibatlbn r
rulur kimuitl initliiif oř lim Hloudhulilitri v?

I

J 8 MACHAR:

Fragment

I rolilnl liilítlif io lllíniilrlil

1 jiHtumných btn v zříme dnů

I cítíme !íii jukym rflein

li Juk no briltl k budoucnu —

vh vliiio iroli ! £ í im známo

píňciiin to puk i ítrm
i II II NrllUSíích (O fctílHAlllH

rozumným víin jii pohlednm

Víuk dflaledkyf

Či kletbu roduf

Í! ybiibMoHt (i pírd řlnyt

Iti ÍuIovhIÍ a iřír(Ju f

í'i a iléjiiiuo zhxMnyf —

Hmyz ifihliiiutý v critfy prnrhu
Životem hřlluyill živoří - '

IL II orlírll UDÍ k t ' f í V IIUl llU

nud Hlnni plovnii pohod —

i ř Um Jllliiol Oniral Ullr' 'l Ooinpanjřzal Ubytování stane se v kasára veliké no třemi sty zlatými kno

flíky a ve svátek musí obléci "ncj
"Zase peníze f"
"A k čemu!" Xnách vojenských jež ministerstvo

méně šest páru kalhot jedny na války ochotně zapůjčilo V Ce- -"Abych z nich zase učinil pe
I 1 § a V V i I IViruue nsie ze laKove satv ixou níze!" týni utvořil se zvláštní odbor

Wlll Imi hulil i Ihn ()iMiinjf'i Uirii In Ulil-cnk- o

minul on WtiluiiKlHyUrtohur 17 II"

ti IHoVloek uooii
flm purrull )roniil ttlAiidnnn kt nalu

niimtliift tlier wlll lj IniuhU

To Eaoh Holdtr of Ono or Moro

Shartt
of tl e rupii) ttock oř tli llllnol Cmítritl
lUllroml ioiiipnjř n renlalnrfil on tli

Avebni nepohodlné ale je-- li člověk "K čemu!" opakoval jsem předních občanů který se postará
bohatým nemůže ho přece tak o Nahnul se ke mně a maje ruku o přijetí a náležité uctění hostí
bléci jako obyčejný člověk opřenou o opěradlo h výrazem zvě- - Opustivše (Vtyni půjdou účastní

Ústa millionářova představová uavosu ve ave ivan ickií ci daie k jezeru Niairrsiicmu a

"Nejste vy blázen!" slavným průsmykem Hulorman- -jsem ni tak veliká ze do nich
"Knad vyl" od selil jsem mu ským sestouid do Uaru odkudžsnadno mohl by no umístit kouli

i celý senát Břicho takového Stařec sklonil hlavu a tise si za- - odplují zpět do Ujcky Část jich
hvízdl nastoupí z Clružo cestu Ilosnou agentlemana představoval jsem

bouli oř th Coniua t llmrln oř liliiwl-- n

on Monilny Hry ii IUW) wlioliitf full mv

A Tlckot Enabllnc Hlm or Hor to
Trivií Frit

ir tlm()niiipnjr' IIiim řrom thaUUofl os
lha Jlllnol (lun tmi Unllrond iifril Ul hit
or iwt rtKlitriit mlrM to

CHICAGO AND RETURN

nich lli!kt to ha Hurd fór tlio Joumcf 11
Clili!iiiro nuly durlng tho

Four Dayt Immidlifily Pncidlnj
un1 ÍUtňtfot the mnnIlnR nd foř Mih

Journry řrom Ohlvaio odI un tlil dny

"Podivíne" řekl "Jste první Hercegovinou Uspořádáni výjako spodek mořské lodě jehož
Člověk jejž jsem poznal který pra vy spojeno' bylo h velikými ob- -šířku i délku lze těžko zúplna od

luulnoiiti Kovněž i velikoHt takto mluvil" tížemi až do posledních okumŽi

Na to opřel se hlavou o řotel a kŮ{ když již se stalo dohodnutí hmillianlářovu nedovedl jnem h

té I 1 I t I 1 tasjuHrie představili ale předpoklá časem díval se na mne něze sio- - podniiatcistvim paroniaveunim
va a zkoumavě byly náhle lodi odřeknuty nňsled- -dal íseni ze uexa iiou kutou hiiu

o ř Um meetíiiB mul tlm

Four Dayt Immidlitily Followlnj
whrn projerlf rminlerxlimul nd UmHil
diirluK huni lir liour on or lieTorw Hi unlity

ImMjA 4 lili t F I I 4 ik " Vil i! II lli t avá niiiHÍ míti v roznířru aspoň ti íiipiii i ij wiiiin i i mnu y ujviinn j iwi j 1 : v i 1 iiiiiiiui
níc étvereénýidt Htoji A žvýká jsem znovu nicii a jen s nasazením vsech sil Oclolier ti) luoe-tl- mt I to tty Imtwprn VU)

l rn iil ft0 p in — In llia ořřlen oř tímIVníze" odpověděl krátce a zejména ochotou "tSokola" vli tabák — ovŇom toho nejjemnéj- -
AMlMtniit Hticrelur Mr W (J llrurn In

oiico Huali lloliflt iimr lm nUnlima hy"Ach vy jste tedy penezoka- - 1'eští se iiodařílo výpravu zachráílího druhu — že ni ho nejméně
117 iiiiiimr 01 tun n ru(iiieri mm ikih unIVfl 1 I Ví 1 I

yee" zvolal jsem radostně nebol niti Jak dojde ku krásnému proave imry najednou viozi do nvycii
mi Oomumiy In oiilcnuo Iiul rch loek- -

sem ní myslel že jsem konečně jevu unahy sokolské na bohatyrušlechtilých fiNt A při šň upání liolilur iiiiml Indlvlduiilly upoly or lil or her
kul Nitrh mou lett 011 iiiuíiiImI Oih full

J HAVLÍČEK:

Tisíců nešťastných

Tiírň tieáťiiHtnyrh prolitá aly
V i 1 ' 1 jarin ve hiiu plynout! V (li)

ohromném proudem livokým drnvýin-nikil- o

h tukový íiovMiil

V hrolvím jeku atcnuit tlrhřm

stalo ii wlilw ront ten proud

nit jeho vliifíeh krvavých přímil

houpni hi yiiiřenýeh strntl troud

Jíolíl ho celou kriijínoii kotem

do dCilky ředií diil vždy trk'
zdu ty in i vlnniiil hrozil

jočíeí hrozivý jeho vzlrk

po iluiíc moji Htíikl pěnou

Mlhou mi nulilc 'Iriiinrl zruk

A od tf chvíle V duňl mojí

stlín ii Hlilr jo hořko tak

řišel tajemství na stopu Mdli- - Uké půdě junáků černohorských— myslel jsem — že aspoň pul lilium mul tildrn oř lim Hliekliolilr manily
$ alvan In lila ut lirr Itrrtlřiral ořKtorlfurdář se poněkud zarazil Jeho celé — NVní divu že celá naše veřejnostlibry iirjjcmnejHÍho řtitiavélio ta toifiii lmr wiih (li iiuiiilinr anu ilala oř aurli
liurllřlolM No mora ilian oim purwon wllltělo se zatetelilo a oči jaksj podiv- - irovází smělý tento podnik "Soba ku musí uriotřcbit rředsta- -
ImrarrlaiJ fron In anurrt to wii ona ho lil lnu

ně ožily kola" nejvřelejšími sympatiemivoval jsem si že jeho prsty mají of alonk aa rairlalnrml nnlhn Imoka oř tlm
Ooiuptnr Al) DADKarAlff Su'y

Toť neslýchané" řekl konecmagickou sílu h že se dají dle li

bovfile roztábnouti V duehu vi
aa 1 ' 11ně poněkud se upokojiv rotom

lvi f 11 - _1-řt-

iaksí — nevím proč nadul obě
dej jsem jeiinono iiew-yorsucn- o

vařemillioriáíe jak vztáhl ruku svou

nž na ItehriiJHkoit úžinu u přine Dívaje se na 11 přemyslel Jsem

Cretřská nemocnice v Crete
Jillna dokonala Hená im mne 11 Ira va

atMnl Nnbraara 1'řlJlnmJI trn liitnioeiil
Hllímil vHonil liavyliCllnliiíliil liainoew j

fiiiar Jnat opailan vdniil omJiui vřjAlm j

alrn)l a aparáty Jákn )ou nloktrli ka
atrojr X ŮHlimky ihhhmímI it llir'iil
alrojn lna fiorkf ni viťliirlirm aol

Jaou oiellofánl caikfinl iitedova
Il kanil a doilunn aa )lin toho tieJleiiKllio
oDnlloiii Jiiikiinitl Ittunuké fmmil

Novi kráanA liudova vyUpna parou a
ovfti IovIom alnktllnoii

sl odtud jeden dollar který se hvílí o podivném tom stvoření a

mu až na Sibiř náhodou zakutálel 10 té předložil jsem mu ještě jednu
otázku:a při toni se ani mnoho napnout!

i t
— a i

nemusil "Jakým způsobem děláte pení
ze?"Divná víc ž o hlaví takového ZvUHiiil poxornoat aa vnuj laraiil aa- -Jidáš

V H
ititralcli iKiinocl nriiioiil íonakoli

nunijrl umou arloa talielku"Ach to je velmi jednoduchébohatce nedovedl jsem hi učinili
lirblriin a ou- -iřr ofl oll alatallliiVlastním železniee a eo farmářipojem Zdálo se mne vžily že k ta

Trn atarý zniiný příběh % hihlo beru! raclin (l piwlrobnoKlI pMta na řlditulai

Df II QUIRK CRETE NEBRvyrobí to já vyvážím na trh Vy- -kové gigantické postave pachtící
KdyŽ Jidiíi rhvíd m pod pHvalrm laní

(očítárn přesně mnoho-- h penězse jenom za penězi hlava je vlast-

ní zbytečná luzno ponechali farmaří aby ne- -

ynul hladem a mohl dále praco- -

vati a ostatek nechaní pro sebe

když třicet pnu' pililo jej v dlunt

Sel oHidlem kdm oMnil ho v šeru

Mři aspoň přo trochu charakteru

Híim odcflol když řítil polinltul

ž proň ni 6 vřt žo nesmí žiti ani

HOTEL PRAGtENikdo nedovede si představit!
ČESKV hostinec
d místa Prahyjako dopravné Toť přece velmi

moje podivení kdy Btojc tváří v

jednoduchétvář této báječné bytosti přesvíd-ěí- l

jsem e že takový milliardář "A jsou farmáři h tím všichni
Oh rnjuký by to pohled byl ó víru

spokojeni!"je řlověkem jako každý jiný
"Myslím že ne všichni" odpo

na rohu 13 a Wllllam ulf Omaha

Claté i pohodlní zsHasnnd pokojí pro ceatujfcl Jaltoí I tborná foiki
itrava a vzoral obíhLa Vlioitincl obdrifU tfttfof UTOHZÚV L&ŽAg
nejlopaf druhy vín % llkdrft a ocjjemnřjlií doutníky

Krajané ravltáto 11 do Omahy naritflf 011 ubylujta aa v hotelu Praha a
iiírtílte nojunoin peníz ale zbavíte aa I vaollkch tunázf 8

Tel ilHH O pMzoBkraJan6 Žádá YIX KNC J DOBROTKKÝ

Viděl jsem před sebou pohodl- -

i Mll V t 11 věděl s dětskou naivností "Leč
raví se že ti lidé nejsou nikdy

ne ve loteji roziozeneno dioune-h- o

suchého ♦itnree který rnřl hu- -

1 1 K _ t 1' L

tia jiuSi vinut jen kdyby také miíll

ti hříchu králi dílu JidAňovu:

lm zilHlouŽellemu Hfí poddat rovu

Puk hb Htniinuv a a každičkého bidla

by mrtvoly ho obřiíoncŮ chvčly —

dout slámy nebylo by na onidla

pokojeni Najdou se vždycky li- -

ene sve ruee siozcny na onenu
zcela přirozených rozměrů Tvář é kteří žádají ještě více"

Stařec přeložil chvatným pohy- -
jeho byla pečlivS oholena a v

blýskaly so mu pozlacené icrn ruce a znovu skrze pozlace- -

é zuby si zahvízdal
zuby Měl bezbarvé oěi a hlavu

úplně plešatou Začínala tato by
A já se jej už na nic netázal

MAXIM GORKIJi

MILLIARDÁŘ
tost teprve svůj život anebo již jej
dokončovala f SokoLstvo na Černou Horu

NrJohlíhenČJíl atředlske Cwlill 1 Omahy I venkoraJeat

Elegantně zařízený HOSTINEC
ktrl ylaaltil

Toa- - JSTordlr éiU liž 15 a Howard ul

Výtcíní KruKftv "Cablnet" itíle na ícpu Jakoí neJlrpM niva lahvo
?á ISm iklailo má pouzo ta něj lepil vlna Joraoó likéry a výborné doutní-
ky Chutný aákuark vždy po ruce

O aojnou pííaeft kraan(i UAi JOH NOVÁK

Přeloženo pro "Pokrok"
V jeho šatě nebylo ničeho čím Smělého činu podjalo se č(!i4ió So- -

by se lišil o jiných smrtelníku kolstvo připjavši ku svému letoš
nímu zájezdu do Záhřebu dalsi

ýlct v zemi hrdinného národa

Jeden prsten hodinky a zuby —

to bylo všechno co na sobě měl

ze zlata Nebyla toho jistě ani li-

bra dohromady Celkem vzato
ernohorského Co dříve zdálo se

ýti pouze vytouženým snem uvá- -

í "Sokol ve skutek chystaje secel a posiava lonoio mze puuuuítm
se starému lékaři některé aristo

nejen k návštěvě Černé Hory ale

Kiloy Brotliors Cokratické rodiny v Evropě k veřejnému cvičení jež tu uspo
ťřádá 10 vybraných čet ze všechNábytek jizby v niž mne při

VELKOOBCHODNÍCIjal nejevil stop zvláštní nádhe země České vyslaných Výprava
jež ěítati bude asi 250 "Sokolů"ry Nábytek byl massivní toC vse

odjede po záhřebských svátcícheo možno o nem rici oium uč

velkým parníkem "Saloma a na- -ily přicházejí sem také sloni
i i í i i : „ i vštiví několik význačných měst

Likéry adoutníky
Ohi MlllUry Hyo Dlitmond R Uye

N H Archer Uourbun

1118 Iiiriiiiiii HU C]IA11jV

pomyslu jsem si pruiuizeje iy
mocné kusy nábytku na pobřeží dalmatském jako j Si- -

"Vy jste ten millionář! tázal icník Split (odkudž vzlétne s

jsem se ho neboř nechtěl jsem ve- - trž k prohlídce slavných římských

Oceloví petrolej ní a všichni

králové ve Spoj Státech

vždy napínali moji obrazotvor-

nost Zdálo se mi nade všecku

pochybnost jistým že tito lidé

vládnoucí tolik penězi nemohou

býti podobnými nám ostatním

smrtelníkům —

Každý z nich — myslel jsem si

— imisí míti nejméně tři žaludky
(i aspoň stopadesát zubů Nepo-

chyboval jsem ani dost málo o

tom že takový millionář od 6 ho-

diny ranní až do půlnoci neustále

ji n pije Kozumí w žo jen ta

nejvybranrjíí a nejdružsí jídlu
IJ veéer bude jisté tím tieustálýtll

žvýkáním tak unaven že uvýui
řenim hum — tak jem si to před-stavov- al

— rokúžc aby u nh
Strávili jidio jež během dne d

Krbe nabral lTplaA U síly a

♦liergie ne KtudtiýlH potelil IUI

řfU uloží jej pnk sluhovi do p
strle aly tlird ujicího din o C

Im1 ranní bl opt sehupeii

mi obvv klott práci
A pit re by takovému řbivrku

pí i 'iii j ho niiuahoii tu bylo
itioloo tr'iili ni H!o%ifi úroků
H j ha luitj tku rvdi iiol
jkojt jt Kroiuý K vo dťliit?

aiuátek v Kaloině) dále Dubrov- -řiti svým očím

"Ano" odvětil kývnuv při- - nik načež Jlokoti kotorskou vplu
uvědéivě hlavou je do samého Kotoru Výprava
"Jak" mnoho masa můžete ráno ta budí již nyní v Dalmácii vše- - aat
uUti při snídani!' Zsiřízontíccité mulšeiií jemuž zajisté bu- - km'Káno nejím ladného mua e duu plný výrna nrdeěným uví 14

a
přiuul e "Čtvrtku pomeranče táním našeho sokolského posel

st v ií Z Kotoru iiaatoupl účastni- -o i'jn a malý Sálvk čaje toř celář í
N ie M

výpravy uočuí purhod po avťto
Q
O
aja

aaMMJeho nevinné dětské oěi Mý mtáiité siliiiei nad Kotorem strun)
kuly v matné íáři jako dvé liadovítých atárkáih tb hit- -

kupky xikab tié vody mťh oiiJahu a deroucí a dojdu

JAN JANÁK
IhlUtL

SOaWtiiililStnil
Clkif lit

"IMtV ael j Mt itnovu po o (V ty ně Ldt-- druhý ibu na O

tiiiičou imIÍiíoI před kaaAriiniiiiokud přťkvajHit "itudtrt npřim

I
4
i

0
i

i

iiým n povití inněi koStkrat tlen iupoiádá V víijué cvičeni i N atee

IO JiloI ildní jMiány ukáky jtk rvičrlil aC


