
OTAKAR OIIAEVATl líarman domluviv zvedl ho z la MATICE VYŠŠÍHO VZDĚLÁNÍlení IíhIoví alo oba přátelé donud

viřky chystajo ho k odchodu

'0 dvou tonoucích Hovnřž Kahancc vstal Výrofinl tpráva

Kráécjícepo příinéncpromluvili

ho ntrozhovořili
Kdeni nad jejich hlavami za ti

kalo ptáři a přwlitlo na strom hou

dní Jinak bylo tu ticho ruSc

nó jen kroky vzdul u jícího ho kte
ríhoMÍ chodce

Ot ílenflra Matic Vyl VsdAliul:
ani Hlova oba jsouce pohroužen
v myšlenky Dolli až k poulicn

i Čenkoamurlcká povídka
Výkonný výbor Mutlco VyňSfho Vzdfi

káře a rovnřŽ bez jediného slova
"JJa Kahajičc toneme" pře láuí do vol ujo ni tímto jiíodložill činu

nivu obvyklou výroční zprávu o puHobo
"Nuže" iiřeruňil ticho Ilur- -

rušil náhle ticho líannuti "Uto
man Hklánřju uo ku Kahauci "ne

lil a utuvu zálciltoHtí nintiíulnlijiciiM' nic po nhn nezňstaim
tfllll lllH IieOCCIlí liepOellOpí

do ní vsedli

Teprve po chvílí tázal so Har
man :

"Znám jií"
"Myslím I' '

mohl bych un dovřdřti nřřeho bliž
Píodiifi projiívujo výbor jtotCíonl nud

Ti lidé nemají aniyslu pro volka vzrfiittum ílcimtvR Matice neb jon triiího!"
A í)0díji tonem luxkavčho Kka

ř dodal :

1 února do tí řorvenno tohoto rokunrdcc Maru rozepsanou ope "Není to Helenka vaší soused- -
ni Krásnou vře (Jeló Brdce jfihláiíllo trn jmdi'B4t dct (íll) nových

"Hnail dovedl bych poraditi i
tlvnflcelou nvoij duši iifAťaNt rum jsem kyť'

Kahanee přikývldo ni vložil nlo nemám už híI potřňiti Mám už jímUj zkuí

imitl" "Tušil jsem to" řekl líarman
Vcflkoró itáloiítontl Mutlco iokraío

vuly l)řhoui rohu colkr volnil iihjjojejí dokouření Utonu mu mnou
navazuje znova rozmluvu "Hez

m mínil Hfiy Ježíši Kriste
Kahaneo jiodlval no na svřho

tiřítelo iiohlcdeiii jakým díváme
kojlvň Půjčky byly ponkytuuty l'i

poKlucImřfiiii roztMdéným din ÚNtuvfl
ké tlévřo jo to alo blížo ji ne

znám"
Kiihanřo žo na ty věci vzpomí
nifi Našo jediná záchrana jo v jak ijáMirdujo

e uvřdomujíco hí marnost odjo
ru l'o chvílí přitlumeným hla "Doufánu pevní že jo jinou Htitul UulvornltÓ y Jowfl 2 Kt&tti

než ty ostatní Znám ji již delšíupomenutí V

hej KlySÍHt"
uem a příznakem vážnimti zařaJ

říormAlnl uílliitň v TowS 2j Htltnl Ho
dobu a nemohu o ní říci ničehovyprávřtisKahancc otevřel nu něho trnutu Hid&řké uílllAtň v lowfi li Ht&tnt

"Ano líarmane jacm zamilo
Unlvumitn v Nobrimco lj Mt&tnl Nor

špatného Přijela sem do A

meriky jako malé déčko Vycho
vání má híco zdejší alo myslím

lo oři zatřásl hcIAmi otevřel úata

jakoby chtěl cosi říci alo ulovil
ván Zdá ho mué žo je tu jo
řitfi cohí co mfižo zmírnili moji bez

m&lui uílliňtft v NubniHitn 1 Ht&tnl

Uojodářikó učiliAlA v Temnu 2 ('uniimu uvázla na rtech líarman
že její matka jež jo jednou z nejnailíjnoHt co zachránili mne

plakal Jako malé dítě plakal
lepcích žen jež jsem kdy poznalmnío přwd ntouutím IíhiiiívAí

Kubunoc nikdy až dosud nevidě

Huhool of Apjdiod Hfílonno v Ohio 2

NorlhwuHtoru UnivoroJtu v IIIíiioIh ]

('Mcngit UnlvorHitft v llllnol 1
postarala ho o to aby vzbudila vho pravda tobfi jo to k umí

v ořích jeho kIz VhíuI a íol k
ní trochu té řeské milé povahyJiřmu Přisedl k nřmu objal to Mezi tfmito jioHluithuM jsou 1 vft div

chu alo uváŽíSdi moje pimtavenl
a pozorujei-l- i můj život doznáS jež jo ozdobou našich dřvíat tam

ho nefiťaxlnřho člověka a chtř ky Vilidinl poNlucImíl vnlml zdirnS
Žo nemoht než aspoň v trosky ve staré vlasti "

Ilovořo o ní Kahancc zářil Sté
říci mu nějaká laskavá potřňu pokruňují zaullujíno výboru chvall

mrých hiiu nkládati nadřji"jieí slova — — tfcbnó zjirhvy úřudní o pokroku kvéiii

Mimo práca Niojnnó jiOJíkuml vy-

konal výbor volkó mnořství obvyklá

prárn ajiojeiió podáváním rudy a vy

uvít lení ni kteří zumýllí včnovatl io

vyHHÍiiiu viléluif a v povzbuzováním

luláďezu naAÍ ku vyiMm atudlím Prá-c- o

tato oHvédčílii mi v noinnlá míře

ulcHjioft do JIhIó míry jeví o výnledek

íiiinoMtl tito vo yvýíenéiii potu
poHliichucn Kvláato nu slátiilch

universitách v Nebruaco a lowó a v

zakládáni literárních upolkA mezi

ponliiclmcl nu téehto dvou

Mimo teto práce JchI nutno

řas to podávali rady a povzbuzení

cliráiióncAin iirutiřiiíin klurijřto práci

VĚniijí tíineř vňichnl řlenovo výboru

zvláitul jiozornont u prácn tuto U--i

ohvIMMu Rit velice užitečnou

VeAkerá práce tuto vyžadovala no

jmi velmi mnoho Čuhu u numahánf alo

1 hmotná obílí Aby nebilo nutno

náhnoiitl do pokladny Mutlco zudufHi

řloiiovó výboru woiií tuto vdlnjí vy-

dání VcAkorá vydání hjioJoiiA i tlukem

zpráv a Jiných tlNkopiaA a roepiHová

ním volby a valnou fáitf oplnovánl

kryl opět pokladník jako ilalAÍ

a vydal zu tím účelem Jen do

1 ledna 11105 do U íervi-uc- ]00 íáť
ku $17HM Tajemník u přndMcdu též

mimi iionII kvó výlohy njiojoné a do

pilováním ccHlováním atd

HozAiřování pole činnosti n punoberil

Matlro nelni daMÍ podobná vydáni nr

vyhniitolným a toto so budu tu od

4umii rináhutl tuk lo v budoiíciiontl

budo ua nutno žalosti neb oddólitl

zvláštní ond k tomu úculu

1'řiidKeilA tbt během roku pořádal

několik přednášek vo xlálecli lowa a

Nebruaka za oceleni zinkáni Matici

jak hmotné tak i mravní podpory Vý-

těžky 7 phidiiáíek tňchto plynuly ve

utněs do pokladny matiénl Pokladník

téz podniknul nnUifu rastu do (hi-ra- a

a jiných tnÓHt

1'ohybllvá knihovnu v ňplnfi ouvíd-(U- u

ti Uhí ho velká oblibo mezi fcnkýml

poHluchuAi Knihy půjčuji ao na Jen

chráiičiicum tnutíním ulo 1 jiným

dlo moztioMtl Knihy jl

užívaná poHluchuřl vo vyíňich

vzdňlavncích áníuvech jsou aplny

a pravopiHná 1 knihovnu bu-

du nutno v brzku roJířitl a výbor
ml-lor-

přiajmo k tomu ůčidl ilaiiom bwť

dobré knihy annb ponéžlté píÍMpívky
V naduji že veřejnost íoaká jiachová

l na dálo přízeň avoji tomuto íleolietiio-m- u

u užitouáuiu podniku znamniiáinii

ho za výkonný výbor u úctou

11 řlIMKK přndMuda

P A KOHÁH taj

líarman se ntále usmíval jako
Když po chvíli vrátil m Mr Výbor ixjtříentm oznumujn ío lotou

stíní a v filovcch jeho bylo plno
hrdosti I líarman to pozoroval a

neodvážil se ani slovem svého dru
ho usmívámo při zpovědi lidí nad

1 tu I tnar do Halonu nalezl oba dokouílll první dvu z chrunCncft mu
nřŽ fítíino ao híIoii Dvřlio ducha

liAiikh kvó atudiiu a obdríoli n&Iužítd
ha přerušiti

přatelu xpící v objetí

III

povzneseni A potom tonem
Hotidee a i nádechem

diplomyKahancc slézal s káry Podá

vaje ruku Harmanovi usmál ho aironii) tázal no theatrálnfii
TilltM podrobnoHtl týkající nd pnufi

žitých zAleřltodtí podány Jmou vo zpriřekl:"A která dostalo ho U ctí žo
Jednoho odpoledne nelítal no vS úhelníka a pokladníku která byla"Veřer zastavím sft na chvíli u

přml iifldÁvnom uviiřojndná výbor viiak
stala ho vyvolenou Krdco tvřhot"
Kshsnefi jiodíval st! na přítele Mr Haltazara A prosím té neří

líarman m Kubáncem v parku JJy

potěšen tím setkáním Nevidě doduteřno upozorfiujo na následujíc
kej nikomu ani slova ZnáS zdejpolo tázaví! a polo rozdtirdřn

jej li přes týden Chvíli diva! tabulku príftpfivku a pfijuk po coiou
ší lidi a víš že pro všechno mají"K řemu ty úsmříkyT Myslím dobu trváni Matice do 9 tarvonce lOflfino na něho udivení pozoruje i

Klála ku h ním veliká změna
jen posmřeh Na zdarl"žo u jich neznxluhuji od—přítc tuMUrnnou dlo mtátA:

l" řekl klada na poHlední hIovo "Duď bez starosti jakobya' ho

mní ani nesvf řil Snad mne
Dřívii na nvftj zovnřjflck dosti no

t''balý byl nyní řiNt a nastrojen
přece zná Tož na zdar a mno

ho Itéstír"„nk ho před tím nikdy nevulřl

iivláítnl durar
Na chvíli zavládlo ticho Ka

hancc jiozoroval broučka pozvol
na pohybujícího so po ceatř kdež

KovněŽ nedovedl ni vyvřtliti Poslední slova řekl % výrazným
proř Knhanec už nedochází k Mr

usmřvemto líarman namolibd so usmívajoHaltuzaravi kam dřívo zajiti Kahanee chvíli díval se za oddíval ho kamsi do dálky
neopomenul ani jediného dnu

jíždějící károu a po té spěšnými
Hnědli na lavifjkn pod stromy

kroky zahnul do postranní ulice
"Od přítele" přcruáíl mlčeni

líarman napoolVujo důrazný ton

Kahancňv "Ano mluvím jako
Odpolední alunco riřilo v liitov

Přemýšlel znovu o všem o čem
utromft a peatrý koberec květin

1'říj-- m Vydání
lowa lUňf)63 í)7600

Ohio 7CI70 70000

Nobranka 4882(1 fl!000

Wlmioníln 30U80 21000

Teias JI500 8Í500
lillnoU 248BO OííOOO

Now York 44500
MiMourl 6001 fl

Marylund 18700

CulioriUji 11000

MinnoKota 9100

Miehlgar 7800
"

Karmni 1500

Bouth Dakota fiOOI

Oklahomii 3500

Maaachumitti 2500

New Jorniiy 2200

Pnnuylvanln 2500

) fáatku x Ohio zahrnuji) jubilejní

s líarmancm hovořili Uvřdomil
si Žo ten líarman přece jen máchvěl ho v jeho paprscích Místo

bylo vzdáleno pouličního ruchu a

bylo zde příjemnó uti&enf Jenom

ořítcl Mám sví zkuňcnoHti

I já byl kdysi zamilován sil-

ní a opravdoví Dovedl jsem
dnem i noc! přemýilcti o ní ma-

lovali sl nejkráNfiřjHÍ vzduSné

zámky zatím co ona g jinými ba

jemný vánek Bolestil liaty okolní

dobré srdce a jeho Kahanee žo

má rád Křivdil by mu kdyby o

něm domýšlel so nčČeho zlého

Druhdy myslel žc on nemá ani

pro slabosti srdci? smyslu a hle i

on jednou jim podléhal Ovšem

ho stromoví jakoby vyprávěl jím
nějaká tajemství
"llallo 'Kahanío iievČriiýl

vila ho v pověstných zdejiích du- -

vzkřikl líarman všecek dnen jak zklamání jo příéinou že jeho po
hí rozradostněn vaha stala se tak uzavřenou a po
"Na zdarl" odřekl Kahancc divnou Leč jinak je to dobrý

trhna sebou élovřk a vzdor svým četným slabo

stem jest jedním z ncjlcpších i
"Mr Baltazar no po tobě stále

dur Jndnoty tenkých Dám ($35060) a

Bntork4 1'odporujlel Jdnoty ($100)
Oávtku i Míhmouj-- í zuhruuju jubilejní
dar ednoty Č8P8 (domid vyplacimo

♦40000) V obou tíchto případech

ptát Kdo vězíí stálo?" hovoří

Jlarman
"Doma Už mno ten život i

Vražda dívky u Jablonce V

houštinou u Jablonci? byla před
rněsíeem zavraděnn služka Frun- -

nimiž ho zde setkal Uyl k nému

ponřkud nedůvěřivým ale více-krát- e

už nebude Snad je to ko

pandách Já Hnil o štřstí rodin-

ném o tom jtk si v3o zřídím a

upravím zatím co ona vysmívala
o ta mými zády mní mým jestí
tehdy ponřkud evropským způso-

bům a všemu co na mní bylo jen
ponřkud smilného' A5 včdřl

jsem o všem přeco jsem so v cho-

vání k nl nezmínil Dovedl jsem

trpřtl Ca-st-
o dlouho do noci

vzpomínal jsem na ni nemoha

A pro všechny ty mé

bolesti rnřlu ona jenom výsměch
A konec konců provdala se

za prvého kdo k ní přišel Ne-

vím o ní dnes zapomenul jsem na

té špíně a čmoudu od tabáku o neční jediný přítel jejž zde má a dluiao podotknoutl in příxpovky ulí
tfim tiuito psaná přicházejí z valnó íáíurzcl"

tisku Klímova která právě opu-
stila slubu v Homeisslově ho-

stinci v Kadlu a ala si do Jablonce
který s ním cítí

Kahancc vzpomínal na výpravo
Jlannan ho usmál ňsměvom vtl z tátQ jiiiýnh

Výkonný výbor dovoluji ní upozor- - hledat jinou Pro podezření ževání přítelovo a při tom vzpomnělhchytralřho řlovřka Chápal itu
Jiei niti ipolky i joduotlivcK v razných Hiá

si i na svoji první studentskou lá ji zavraždili zatřeni tehdy hostin-

ský Josef Kossmeisl a jeho bratr"Tedy zamilován" řekl so tech nu řlfiiiek 3 píumeuo O pravldolsku Ostatní to snad ani lánka
Matlco dlo nfhoi výbor tiiuní "dbátJzvláštní jistotou v lilasu Vdolf jakož i jejich koěí Josefnelíyla Tehdy upokojil so pouze

Kahanee Hebmi trhl alo neřekl toho aby kdo případy jmiu klejuÓ zá Masopust Vyšetřování proti Jo- -
jejím pohledem a tím že potajíni docela Je-l- i šťastnou přeju uluiut byly pňjcky rozdolnny meziji ni Hlova Zadíval ho do dálky a skládal o ní milostné básní A

jl toho Stentf nenídi měl bych pro
dokonce ani neví jak se jmenovala utáty din fidkových přÍMifvkft zo tá-t- a

tich" Doytu] nebyl odmritťn niti
pohled jeho utkvěl na pestrá tuuěai

květin v paprscích slunce hrající

seTu Kossmeislovi bylo později
zastaveno a hostinský puštěn na
svobodu kdežto ostatní dva za-

tření ponecháni vo vazbě II A- -

ni i politováni Jsem rád že
Potkával ji denníř cestou do ško

jsem zapomenul "
jediný íudHtul který mohl vyhovĎtlly ale nikdy s nl nepromluvil anido vítech barev

"Zdá se Že Mr Kahaneo za líarman umlkl Vzdychnul h!
vnikurýiii utuuovám a přodplQm run lolfa Kossiueisla nalezen byl zkr- -slova Pa myslil že by tím ona

hluboká a po chvíli dodal:pomněl že má zdu hitnrřlio Ilar- - váeený nuž který přiléhal těsněticním uvAuk iiiqŽii to itátl le

výbor budu nucuu jeduutl dlo tohoto"A takové jsou všechny I

niana který jo mu opravdovým do bodných run život Klímovy
tajeinnost jeho lásky zmizela a po-zby- la

kouzla i přitažlivosti Pa-

matuje se že pojednou zmizela a iláuku Tak ku přikladu i celéhoKahaneo mleel uiiiii cosi na- -

itu TixiiM olidrielrt Mutlco iloHtid ddmítuouti ido nedostávalo ho mu
zniřívšíeh Výmluva jeho že krev
na noži pochází od zabíjení do-

bytka ukázala se klamnou neboť

zjištěno že jest to krev lidská

kum $3500 plinpiWkn n v piljíkáchjaksi slov Několikráte podíval

přítelem" řekl záduméiTÍ llar
man

"1 nezapomněl Jlurmauo neza

pomněl Vím ie nemáš pro po

dobní vui porozuměli
H

llannnn se zasmál

bylo jli vypluceiio ťolkem ♦sH5no Nase na Harmaua ale vida jeho obli

Kromě toho dal se koěí Masopustopak aUty Jako Nw Vork Marylund

Mínurl utd o aluAuýml přípěvky
řťj stálo ztttžeuý v bolestný vý

nu jako ta vypravování jeho hi před vést i před vyšetřujícího soud-e- e

a prohlásil že klitiekilui dnostorio neodvážil ho nikoho obha doiud niHibdriidy aul jodiué pfljíky uu'
"Nemýlil jutu hi tedy" řekl

apěšiiě "Nuíe Vrř H lul možná ŤIir to alita tVhlo duui iifubdr- -jovat i jel povozem lesem ve kterém byla
lei aul jediné iáJouli tl pAjtko ktelíi"Mohou vik být také vyjím Mimovu zavraděna a ze je v něm
by vyhovovala vilkerym potadavkftiu

více ji nepotká val Až jednou
ko-iieř-

uí

viděl ji na korun hlučné ho

smějící a bavící se h jakýmsi dů-

stojníkem od pěchoty Puk opět-
ně kamsi zapadla a on na ni již
ani nevzpomínal

Pomalu došel k svému obydlí
Když stanul na veriindí podíval
se jeStí jednou du ulice a pak za-í- el

do otevřených dveří

IV

VI podruhé upozorňoval kajd-ni- k

Kahanee l hrajn dne falcJ

io ih mladý hiidebuik jakoby
uihhel Jen tak letmo ravadil

lohouil jiuy povoz který řídilky ř'kl Kahanei! po ehviu mUV
ní íAdumeivt' luatUutm Jttt iřjjr Mdoueuo aby Adolf líoiMiieinel Tento přední

NeiopírAiul V nmolstvl třeh v niltofh jako Tfia upolky a rdiii
Mtplvall na MatlM'

přujl U il
mvi Masopustovi n nařídiv mu
v jel pomalu pravil h nn corňiuýeh povah j luoiuo snad přu- -

co nslíti tluAi dobrou Kulisu dělat i v houšti a sutiťntoé mu po
mlidtil tvé iaaovaU vkudy ktorýrk
nyul uiívá a v liiuh jaku Nv

i podaří Kt mne jeitě tebe M- -

chránit JU ha htt "

"Sim toho inbudii ani vapotrV
bf" odřekl numrielo JUhaium

liti polo at odvrátil
Kub-- ideh ubíralo w nakolik

dívřut hlmití u íeliliii hofořf

rleh Podívaly tt tm ob přátele
n po nekulila krmiih propukly
v rouptutilý nmi'li lUrniait

divní no ha nd iv Ariu ntby ilot
ho proerddt "ŽAby"
Děvtta tUvno jíl #uiíU v

iroil tt!y iiř ae Mano Cokoli nimám t£ rád Přeju tl tvrbo
Yoik jíui by m4U tép poutu) ý komu o loni niiVho l jinakatéklt nl lojint bt( ít doekál

lobktitrhit iklamátd jtVo dtkli bod k ktuii jvu plauti hiru uprivai
bl V a iátfa laiiitá aW4 ta

h luňže být i jet jho mity liona-lue- i

l odl Id juý pak do houštiny
a po Itť-ja- d"bé ao vnUd a nelit

tí liiuoái před tebou h doťkaji n

lotou! ptk tobá Vím ťoumti hi nnt dtkňoa n'nnn o kapelní-
ka jakoby íl iMlpiútěltt

jna a tiiiA ulAUI kina by po
Mil-k- y téta pUala řU ay
l- -V al kU ti

fcl#M hy t Nu přeju ti žlř- - e vy ilit Hit další vc%tu opakoval
nou avou v)brukupokrttěováidII"


