
Kahanec sebou trhl jakoby při
JAR HAVLÍČEK:

Podzimní píseň stižen byl při něčem nedovoleném
a polohlasně procedil skrzo zubyi
"Nic Jen tak jsem so trochu

"Tak hochu pij" hovořil roz-jařen- fi

Harman "Pij a pij
To máš jedinou medicínu na vše-

chny bolesti Nebýti zdo toho ce-

lá Amerika nestála by unl za čer-

veného centa A pij ještě jed

Bezplatné tjIččcdI

pro slabik mnže

Elektrický pát
idirmii

Nejellnajél elehtrlnu Tak hochu hochu a usměj

zamyslil"
"Jsi bledý schází ti něco ?" vy

zvídal dálo Harman ač dobře tu
šil příčinu zamyšleuosti svého ka
maráda

nu přece trochu Koukáš jako
by ti někdo rybník vypálil K i--ferčemu vlastně myslíš žo jsmo na

Zun líto zářivé jii odlutilo v dál

tum itidý ea obzor —

a mlh huwté cLludný vichr aval

tich modrech dálných bor

Zun žloutna zvolna list a padá již
jmi duchům vánku ovit
a dřivé do£ ď brachu ioni iIíá

tu budu zima blud
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kde vít-l- Hrdco Hiiud
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Kahanec neposlouchal Díval

so upřeně na protější stěnu a v

Nebývám nikdy jiný" odvětil
Kahanec snaže se mluvili klidně

"Nu mně by's mohl se svěřili"
naléhal na něho Harman dále

zrcadlo pozoroval svou vyděšenou
tvář Kolem něho hvlo hluČno

6 tfplnt mlíirmi Im vluk
Junt to oi tivi uilildk o4 Pielabllv firmy

Nrlli'Jt Uáuft h ntfii iitltotf iál Ji l dur-li- i

Zlrá ll II llfolnl ulili cUlttt-l- l m Ktmtiiiiol
"Snad nějak bych přece mohl ti

prospčti Ci—srdce tč bolít"
Mnozí byli již opilí u sotva blábo

lili jazyky Kdosi v koutě filoso

řovalHarman se hlasitě zasmál

Kahance smích jeho zabolel Po tPíaeň zástupů "Já jsem Moravec ty jsi Čechi"' díval se prosebnýma očima na ka-

maráda a tiše zašeptal:
zaslechl Kahanec Ohlédl so a spa-

třil dva staříky dřžící so v objetí
"Nech mne dnes až jindy po Každý z nich držel sklenici piva a

vím ti všecko "

Koofalml (luliml iifirrou lnil) tlirnata I) tf-- i

hU Ktritllll II ( mlmlUtvou ! Iriilloll
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Uk badiiia mltl liritiviil lfb
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Myollintďo uprardy co rda pwhnn Zllta

Dám til Jmuu ulrrMU l poltovnl Kiiámkoa

pil bud vím mulin udarum lOtf

JKKSKV HťťXIAMY i'Á)„
llfttVdar Hl en Vorktllj

ujišťovali se navzájem o svém přá
Hovor jejich přerušen byl pří 17 th and raruam 1'atUrion Illktelství jemuž prý nevadí h je-

den z nich jo 0(1 Urna kdežto dru

! Ať tyran má §v6 pochopy
' by klidní mohl apáti —

přec' Dtrach má z naflí potopy

žu trůn mu joduou zvrátil

Ať ííhíc ipalka ceká již
a tÍMÍc třeba katů

uái brdy prapor v lajo výi
a my jmno pro odplatu!

chodem ostatních hudebníku Koz-jaře- ni

pivem smáli so vesele a
hý odkudsi od Plzně

hlučně o čemsi hovořili
"A zazpíváme si" pobízel oncu

Zoptojl i fiftB tt tobotollitu Tl 18W
Kahanec chopil se houslí a po i Moravy svého přítele A v zá

čal je laditi Dlouhá přestávka
byla již mu nepříjemnou

pětí spustil drsným opilým hla-

sem :

f MĚálMBKapelník rozdal noty a ve chví
li zavzněly první akordy kterého
si dvojkroku sálem Kahanec hrál

Ař na lián jeho otroci

vé paragrafy kroutí —

jich jdányj jak náa přemoci

no přece jenom vhroutí

Jame bíIdcjíí nc£ nebila

a vříní v svojí záítí —

a zántupem jenž nukleaa

jdem' v rudém 1'oniHty pláiti

nyní poněkud klidněji Nedíval se
vůbec po tančících ač tisíc chutí
měl podívati so s kým Helenka
tančí

Nechoď k nám John j ku

když já ti nekážu!

Já naAo dveřníka

pantluma zavážu I

1'antluma zavážu

zažpuudlíin

by lidé vÉdňll

žo už fa jiulúbfm!

Kahanec napjal uši Ku podi

Až teprve při opakování zvedl

vu píseň ta byla mu nějak milou

Hylo v ní cosi smutného jako ta

ZDAtlHA ! ZDARMA !

$10 Htolní nádobí h vaňím mo-nognun- em

vo Klaté darují

SCHNEIDER & KLEIN
obchodnic! rod In ii ml llktfry

1233 So 13th St OMAHA říKIJ

Stolní nádobí o 42 kusech s Inlclálkaml
bude dáno tdarma 15(K) nákupí koťátek vln a liké-

rů (vyjímaje pivo a líh) Zde Je epflaob Jakm Je he
olMlrjEctl Kd35 koupíte ta 25c kořalky vína a likérO

oň náa najednou a ea více dáme vám tlcketu na to

llk kolik vale nakoupí obnálí a al budete míli líatkQ
v obnoau IWOO a tyto nim íallete polleme vám toto
atol ní nádobí o 42 kuacch a Inlclálkaml adarma

Dříve jen mllllonáři mohli ai opatřili atolní ná-

dobí a Inlclálkaml neb tnono({řttray avltak uřlnlvle
amlouvu a Ohio China lfactory na jelnitelatví Jeet
nám umoř-nfiii-

o poakytnoutl Je kaídá hoapodyflce I
tohoto mřata a okolí Vali oddáni Hcbnolderlí KNn

Některé s nailch předních druhfii

Iumír Kye 1 gallon $ 3A0
Iumíť Kye 3 {(alloriy VKO

Lumír Hyc 5 gallono 1880
Gallon vína zdarma fcař-do-

u fgalion objednávkou

luše Kahancova a dýchala i ní ta
ková smuteční nálada A dnes

Minideri0

w
měl Kahanec všechno smutné tak

rád

A jak se na oba bodré staříky
díval slzy mu vytryskly a hlava

so mu zatočila Proč on není tak

spokojeným jako oni proč není s

to aby tak bezstarostně si zazpí-

val A znovu vzpomněl si na své

mládí jež prožil tam m mořem

Často slýchal podobné písně plné
melancholie ale takové ku podivu
sladké která nebolela ulo přivá
děla do takové sladkožalné nála n
dy h rWrrhrKjhrriTiiii rif ríft-£rrrnTí-T-

Ani očí nespustil s nich Tak

milí přišli mu oba takoví přátel-
ští Trochu vůně rodného krajo Willow Springs Pivovar
vanulo od nich A po chvíli směs-

nými zdáli so mu jak tu stáli dr

žíce so okolo krku a zpívajíce tak

spokojeně milostné písně morav ZELENÉ "TRADING STAMPS"
ské oni již takřka jednou nohou

byli nad hrobem

mm Ztlí 00 aeleaých Trad
Inx Htampi každou hod
nou

HTAHS MTUIťKM

(9 tucty kvartových lahví)
—cena

Za $3 00 zelených Trad-In- g

Htmp každou bod-

nou

HTAHS k MTKIťEH

(í tucty pintových lahví)
--cena

Kj za tú na&u utodolcnkú

cj za tú na&u utodolút

Kj! Plakala tam —-

ej kvilola tam —

cj má panenka nado mnú!

A staříci si zavýskali jako kdy

své zraky od not a očima jakoby
ustrašenýma přehlédl tanečníky
Helenka tančila s jakýmsi hube-

ným veselým mladíkem s nímž
tančila již od počátku Mluvili

spolu při tanci a bezpochyby o

čemsi velmi veselém protože chví-

lemi propukala v hlučný smích
Kahanci bylo podivně teskno a ru-

ce se mu nějak třásly Chvílemi
činil si výčitky proč že jí trochu
toho pobavení nepřeje proč že jí
závidí její veselost Je ráda ve-

selou a proto snad ráda baví se

8 tím vytáhlým mladíkem A v

duchu se přiznával že on by ji
ani tak pobaví ti nedovedl Vzpom-
něl si že v její společnosti cítí se

vždy nesmělým a takovým neo-

hrabaným a že jejich hovory po-

hybují se vždy v tak vážných me-

zích že nikoho nenapadne so ani
usmát Přiznával se ku své chy-

bě Nedovede býti tak zábavným
a veselým jako ti druzí nedovede

ji nikdy tak rozešmáti jako ten

velký hubený hoch A když ně-

kdy jeho řeč stávala se jaksi sr-

dečnější počínal si při tom tak
neobratně takže zdálo se v tom

býti něco nepřirozeného
Zabral se znovu do své hudby

Nebude si všírnati těch hloupostí
umiňoval si K ničemu není to
dobré AC se Helenka pobaví tě-ší--

li

ji to Pozoroval své prsty
zirnničně sepohybujícína strunách
a na chvíli nalezl v tom uklidně-
ní A byl skoro nerad žo píseň
skončila

"Kahanče pojď s námi" do-

lehl k němu Harmanův hlas Har-

man pil již asi hodně poněvadž
krok jeho byl jaksi těžký a ne-

jistý
Kahanec chvíli so rozmýšlel a

pak mávnuv rukou zvedl se a šel
Před bárem bylo několik pár-

ku Kahanec postřehl mezi nimi
Helenku i onoho vytáhlého mladí-k- a

jenž právo nutil ji k piti Šel
těsně kolem nich ale ani si jich
nepovšiml
"To jo on!" zaslechl za sebou

otárku

"Yea takový je to blázen"
Knhaneo zavrávoral Poznal

hla IMťnčin V očích j mu o

a v prsou juj cosi bodlo

Chvěj a na cclv-- tělo stanul u

ťáru Harniaii jii pil a nepo-
všiml ko přvdsuirtllé bledého vý
rau obliťťjo Kahaticovit
"Tak co si vrťiiuil" ptal

Ibrmau

"Pivol"
:

OTAKAE CIIAEVAT:

0 dvou tonoucích
ČetikoamerickA povídko

(Pokračováni)

Rovnčž Harman nemohl pocho-pi- ti

proč je Kahanec dnes tak roz-

tržitým a při každém na něho

promluveném alovč plachým Až

teprve když bedlivěji prohlédnul
gi tančící párky a spatřil mez ni-

mi Kahancovu vyvolenou pocho-

pil vSecko

V síni bylo jako v úle Kterýsi
oblíbený český spolek pořádal vel-

kolepý ples a síň vyplněna byla
do posledního místečka starými i

mládeží Živo a ružno bylo všu-

de Rozpálené tváře tančících

zářily radostí a rovněž i z vese-

lého hovoru těch usedlejších dala
se tušiti spokojennost
Leč Kahanec jakoby nebyl z to-

hoto světa Neslyšel ani neviděl
Jen chvílemi letmo pohleděl na

svoji Helenku ale vida ji vždy
smějící se a hlučně se bavící od-

vrátí! oči a mysl snažil se upouta-tat- i

k hudbě Ale nedařilo se mu
to Nemohl se zbaviti myšlenek
na ni a ať snažil se jakkoliv vždy
na povrch jeho duše vyplynul její
vábný obraz na nějž díval se

vždy jako na cosi posvátného A
s obrazem té již tak zbožňoval

vynořila se vždy náhle taková po-

divná tíseň že Kahanec ani po-

chopili nemohl kde se v něm

dnes béře v době kdy celé okolí

se raduje a veselí

Dohráli Poslední zvuky oblí-

beného valčíku zanikly v šumu a
hovoru uhřátých a udýchaných

párku 7t otevřených dveří báru
dolehl sem veselý zpěv popíjejí-
cích

Kahanec položil housle na zem

a znovu se zamyslil Vzpomněl si

na včerejší setkání % Helenkou a

probíral je do uejmensích podrob-

nosti A ku podivu diiťs při té

vzpomínce si uvědomil ie byla k

němu včera jaksi ťhl&4ntjl upja

tíjší nel il kdy před tím 1'otkal

ji na renté i práce a jejl podivné

j?lnául v duchu si omlouval Uyla
xA aÍ unavenou a chvátala domu

NVmuitf 0 jí tliviti vMyf i un mí-

vá řitwiu podobné rhviU

"KaiiamV et je tebou"
volal nállo Harman ktrý práv
vrátil m ťúru a upokojeně jxku

si asi činívali při muzikách v rod
Krnuifi toho 16 doatanete nejlťpii lahvové pivo doita

I nele Ul dvojnáaobnou hodnotu v Bolených "Trad- -

íiik Htampi''

né zemi Taková veselost z nich

sálala že i Kahanec so jaksi tro-

chu potěšil a uklidnil

Ale jak z báru vycházel a za- -
1107 lliirnoy Htrcct

Objednejte ti poatou nih telefonem Doujlai 1800 Dfhe lOttftvlhlýma očima po síni so rozhlédl

opět padl na něho ten zvláštní
stesk nohy so pod ním zatřásly
že až Harmana musil so zachytiti

sby neklesl Kdosi učinil o něm

hodně okořeněnou poznámku
domnívaje so žo jo opilým MWollstein &CoAlo Kahanec jí nezaslechl Ja
ko stroj neohlížeje so ani v právo
ani v levo kráčel k jevišti a used 8U So 1 OtQ St Ornaba Neb iapntl U1I0& Dální!

Volko- - i maloobchodnícinuv chopil so houslí

A potom již so nehnul odtud
i IwĚmM Tiny a různýmiač kamarádi po každá ptani jej

vyzývali aby M no napiti Vy
mlouvnl so in iituná žiiió a žo jo
mu jukni nevolno Nenutili ho

příliš a Kahance byl tomu rád

Záioťl vit vUy itiollm té nejlepll jikoitl i iiruteoýro
Zvliitol řn viuiiji otJUnlvkáni t venkova Krijtoé vta
kov Utt itni (tijttlou hlavně kdy i ale OiljtJI k domo

tm iitii by teiltive přet4JCit u nich o vjlelot jikoiti lech

jfjítli lihovin Cny jou velmi mírná U p)li& liji
TKL l)OU(i!AS M)i M WOLISTK1N k CO

Mylo mu v skutku jtl tiovolno a

kilyi hotmlo ji-(u- ) m rozplakaly
ultulccmclancholickýml tóny při
kum-ču- pláni "Jimmi avet
Itoiit0 " cítil uklidněni a ra

dot Dmi tím áo jo jtl jeho utrpěni
kuiivo

(ťwkfafevial) Prodplaťto co na "Pokrok" $1 xočnS
řuval i


