
tfku kde asi týden prodlel přednež pouhé přátelství Jak rádZ MLADÉ ĎESKO-AMERICK-
É

odjezdem za moře Vyprávěl oby :it to byl řekl jak rud Ab'POESIE
JAN EOEYTA:

ZA ANTONÍNEM KLOSEM

Pnmlltce Mnnul61io lfiMiiíku

(řásných raiiníeli hodinaeh kdymarné slova v hlavě rovnal v pře-

mýšlení Nemohl mij'íti vhodnýchSTÉPÁN HALUZA: říznoutzvonky pějí své písně pří kterých
tak rádo se vzpomíná anebo zasevýrazu Připadala mu jako krás-

ný Jemný vzdušný přízrak jenž mi všecko zapomíná V Amstero

dame mají zvonkových her něko- -jediným neprozřetelné promluve
ik Jedny zvony dokonči svojiným slovem mfizc zmizeli a vtec

se nevrátí líseň a jíž začínají jiné Tak
crásiiě je tam že nelze to uni vyVzpomněl si na onu píseň slun
sloviliné Itálie již kdosi převedl do če

Vzpomněl i nu tichá zátiší v čaštiny kterou ráno zpívala Tak

znovu zazněla mu v duši

praví mnohý lékař ke ivým

pacientkám protože není nž-k- ý

lék Jenž by vyléíil žen

Kkou chorobu vyjímaje noží-

ku lékařského

Že však takový lék stává

Jcat dokázáno tiaíci vyléčený-

mi pomoci

rovném holandském městě na
úzké uličky jimiž vedou sloky A

na mnohé a mnohé ještě vzpomí-

nal jež vrylo ne mu námět nesma-

zatelně

Hiňoro krásná rcetn umě

zdil možno bych Vás miloval

Jak rád i on by se tak zeptal
i I - ! i - 1 f

niie juk HiuHinvin uy w ei- -

Přijížděli k městečku A zail kdyby směl se jí tak ptátí A

několik okamžik íí byli již na ná- -zase si uvědomil že by mohl vše- -
IE

lraží Vlak právě přisunulehno kouzlo svého přátelství tím

zničili u zneuctili Přišla mu na OF
aměť iioslední sloka té sentimen- -

Jtozlotiěili se srdečně A když
iiku si tiskli a do očí se

řekl Doubrava tiše:

"Nezapomenete na mne?"
Annie neodpověděla jen ruku

tfilní písně v níž vyjádřeno je to- -

ik stesku a zalit

POSLEDNÍ MOTIV

])úvno již slunce zapadlo

do hlubin vÉčnábo moře

dávno již svetílko uhaslo

v komůrce kdo tolik hoře

Venku to strašná burácí

v komůrce hrobové ticho

bouře so do oken obrací

hodiny tiknji rychlo

Hclioulena střenu u kamen

Hcdí a poslouchá tiše

vždyť život byl šumá útrnpa

a nyní už sotva že dýše

Iileskem ha obloha vznítila

hodiny divoce cvakly

u kamen záře so rozlila

stařence dvfi slzy skráply —

Proč asi plukulu stařenka

v temná té příšerní noci

vždyť tolik šťastna chudinka

cítila ve svém se srdci f

To pravá čenká upřímnost

tulila V Ruché so telo

češství to láska pro svou vlast

v sucháru zvadlém se chvělo

Prudco zahřmělo nad chatou

tichý déšť provázel ránu

hodiny Btichly temnotou

kohouti zpívali k ránu —

U kamen studených stařenka

na lávce shrbená sedí

suchárek bezduchá hromádka

ticho už pod starou lebl

stiskla mu silněji Polom Dou- -

I

Zapadly dvéfo západ ivít

zapadlo slunce ukvouci

Itřstí jcí 1110)1 'a mu závidít

řiHvě jiumo vrouc-- í

oři dvou milovaný blud

4
vřrne n ním řivotem jdoucí 0

Zapadlo vicnko co mel rad

pniimky teplo a kvřty

jitra v niclii touříval no brát

z&Hvé biló ivety
v nichž vidu! avojo nřnf pMt

zapadly Hladké rety

Rluncfl Hn v krvi ztrácelo

v iluíi mu bylo mnut no —

zřel jak ho víeeko dkaccdo

vfte bylo tninno a rmutno

Políbil ženu na řclo —

odejít ui jo nutno

V dálku o dlouzo zahlodfd —

véocko už zachmuřeno

Zdálo e ničeho neželel

pokorné umutné bral víno —

jonom no Hlovy opíjel:
Wafcnol Mářo! zeno!

Jen ta Klova přcHludká

zu volal i rozkochuulm

nežli hc ukončila pohádku

májovým milováním

Rinrt tii mu vzala co lánka tká

dvíře než zapadly za ním

Knčií rakev pokropili

přiSH HtaFf kamarádi

kteři tady jeíto zbyli —

dávni druzi Tvého mládí

Hoftlí r tu jako kdysi

rava vstoupil do vlaku Proni

řVtteffek dala v rukou mou

a zmizela já nevím kam

šáteček nosím na prsou —

však srdci) mA — to tam to tam —

"O čem pak jste se tak zamy

léčí choroby
lůnu

Zachránilo řlvot mnoha sla-

bým iiumoepým íonéjn a
Jiní pro cely ílvot

o4 chronické choroby Vyléčí
va lUte-l- l inu příležitost —

KluiHtis ho
1'rodéva u Kíkarníkft a

obchodníku v lahvích po $100

kavý pískot vryl se do ovzduší

stroj zaharašil zasupěl a vlak se

slil! Nebuďte tak smutným

Vždyť snad není to naposled co

mul ku předu
"Na brzkou shledanou!" zavo-al- a

Annie

"Na shledanou I" odřekl Dou-

brava a cítil jak do očí derou se

byl jste 11 nás Přtjedte kdyko- -

NECHALA PAS BYT

po CtyN"Nolla Jem
iv a my vás vždy rádi uvidíme"
iřerušila ticho Annie

Doubrava sebou trhl
"Tak na mnohé věci jsem se

léta k podporovaní mého J0
nm " tiifm anl-- J Ohrlumanmu slzy Dlouho upřené díval se
i Mariruvlíle N T 'M0J lékař
fkl t iany lék ml nepornO
a AIAi4 nArViill&

za mizícím nádražím Viděl jak
Annie bělovým šátečkem zamává- -

rozpomínal" řekl na omluvu ne
Jiiorn paa být a nyní Jm adra-- 1

va"a a rychle opětoval podobně pojistým hlasem
zdrav"Nu a na co hlavně" usmála

A po chvílí zmizelo vše Douse Annie a podívala se mu důvě

brava usedl do kouta a zamyslilřivě do oeí Předplaťte e na "Pokrok" jen
$100 ročně

Kfi iJokotičcni přišlé"Na všecko Hlavně abych
se přiznal na ty krásné okamžiky

jež h vámi jsem prožil" odřrkl

NAŠE PRÉMIE!Doubrava spláceje Annu její
OTAKAR OIIAEVAT:

Anni zamlkla Chvílemi za

Jednou na podzim dívala se kamsi do daleka a chví

emi zase utkvěla pohledem na

Doubravovt Kdesi nad hlavami

družili ho koleni líbe
než ztužila jejich rýny

zima která v nnkícli zebe

VSeebny vedl přízrak bledý

který v noc T5 pozval Htinnou —

za soudruhem naponledy

Povídka o mém příteli

(Pokračování)

Potom zmizelo mu vše očí
jejich zakrákaly vrány Vjíždě
li do doliny v niž cesta byla hrbo

latá neněkfláOhlédl se ještě několikrát po mi

Doubravovi napadlo ze ji snadlém místě kde prožil tolik při
těmi slovy urazil Káral se v dujemných chvil a postřehl že Ka

ši za tu svou důvěřivost Chtělrásková ještě žateckém mu ky

v Rvorním tempu kroky šinou

Zant k druhu druh h uhlídal

jako kdyni v dobé mládí

když veBel pohár zvedal:

"JíoAl tož ho mčjmo rádi!"

III

se omlouvali ale byl v rozpacíchnula na rozloučenou
lak zacílíJeli úzkou cestou mezi poseká
"Nezlobíte sef" řekl po chvílinvmi lány polí Tu a tum ještí

svěže zelenaly se čtverce travin mlčení

"Proč?" zasmála seAch on zdo byl tak rád tak rád! iinde černala se zoraná rolo 15y
i

"Jen tak! Myslel jsem že se
jasný den Obloha bez jedinéhoHvým Bníním na život te jasnó díval

zřel h íindSeníin za co zřel tisíckrát na mne zlobíte Časem řeknu ně

co a potom mne to mrzí"
mráčku klenula se nad krajem

pohrouženým v příjemné utišení

podzimních chvil Jen chvílemi "Ale idčte dčtino proč bych
a zdálo e že v duňi Htále zpíval

Teď najednou je po pianích

Hnu jeho hluboký již nezazvučí

ni krátký přerývaný jeho mnich

se hněvala Jste takový hodný akterési ptáče zatikalo křepelka
docela iiný ne ti bosi zdejšízavolala anebo havran zak řehotal
Hned jsem to na Vás poznala přiMísty poletovalo babí leto

když Hevřel radoHt prudco do náručí
prvním spatřeniDoubrava po rozloučení jaksi
Doubrava se zaradoval JakVáo navždy již opuHtil zamlkl Teprve když farma na

dobro zmizela s dohledu řek vjížděli do doliny a bufígy počalyvlak příšerný již na ztichlého čeká —

se kymáceli se strany na stranuteskné dívaje se kamsi do dálky:a zántup těch jež poprv zarmoutil

nřitulila se Anrue 1c nemu"Jhou místa s kterými se noraH výčitkou v tváři černá rakvi smeká

Kdesi v dáli zvony se rozvonidi loučíme A když zmizí nám s

ly Poledním utišením nesly seočí zdá se nám že jsme cosi ztra
K A uprostřed nich stařena

vlas bílý rozvlněný kolein skrání
iasné tóny zvonu po polích so zalili "

Z vSech jediná vším zdá se smířena
tiotáeelv a zanikaly kdesi v da

Jako obyčejně tak i letos nabízíme celoročním předplatitelům na

Pokrok Západu (Pokrok Oreteský Pokrok Kansaský Pokrok Da-kots-

Pokrok lowský Pokrok) různě cenně a praktické prémie za

nepatrný jen doplatek Prémie naše jsou vhodnou ozdobou domác-

nosti h výběr jich jest tak hojný že každý nás předplatitel nalezne

mezi nimi některou jež se mu bude zamlouvali

Tyto druhy kalendářů máme v zásobě pro naše celoroční před-

platitele již si mohou vybrali dle libosti jeden z nich:

PEČÍRKÚV NÁRODNÍ KALENDÁŘ — Nojoblíbcinější kalen-dá- ř

tento jest letos pečlivěji vypraven než kdykoliv před tím Jest
tornu jíž 50 let co kalendář tento koná roční svou pouť mezi lid če-

ský U příležitosti tě přiložena jest ku kalendáři místo obvyklé'
ho obrazu titulního podobizna MU Dra Josefa Pečírky zakladatele

kalendáře tohoto Tento padesátý ročník obsahuje tolik četby uSle- -

chtilě a nanejvýň poutavé že jej zvláště ct čtenářstvu našemu dopo-

ručujeme Krámská cena tohoto kalendáři! jest Mc předplatitelům
poskytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c

VELKÝ SLOVANSKÝ KALENDÁŘ — Kalendář tento obsa-

huje 24 povídky a články poučné různé drobnosti a mimo krásný

velký obraz titulní reprodukci niníbyproslulého umělce Jožy Úprky
"Na panském" má 61 vyobrazení v textu Krámská cena pěkného
kalendáře tohoto je 35c předplatitelům poskytneme jej jako prémii
za doplatek jen 15c

KALENDÁř BESED LIDU — Obsah oblíbeného kalendáře

tohoto sestává z '20 povídek a článků poučných a různých drobno-- '
stí Jako titulní obraz přináší původní kresbu L Nováka "Selské

povstání na Královéhradecku r 1028" a 58 jiných vyobrazení v

textu Krámská cena kalendáře tohoto je 35c předplatitelům po-

skytneme jej jako prémii za doplatek jen 15c

KALENDÁŘ AMERIKÁN — Tento nejvčtší a nejlepší český
kalendář ve Spojených Státech vydaný jehož krámská cena je 50c

budeme poskytovali předplatitelům našim jako prémii za doplatek

jen 30c

Mimo kalendáře nabízíme celoročním předplatitelům našich li-

stů obrazy umělecky harvotiskem neb tušováním provedené za ná-

sledující mírný doplatek:

Mistr Jan Hus loučí se svými přáteli před upálením v

Kostnici 50c

Obraz Husa a Žižky po 15c

Podobizny presidentů Spojených Států 20c

Večeře Páně 20o

Kúzné obrazy svatých po 15e

Kňzné krajino malby v bohatém výběru po 15o

Dále dovolujeme si "oznámili že obdrželi jsme zásobu česko

aiiKliekých a anglicko českých slovníků jakož i tlumačů jež prodá-

me za tyto ceny :

Jonášův česko anglický slovník $150

Jonášův nnulicko-eesk- slovník 175

Jonášův tlumné 150
Mimo to máme celou zásobu pěkné knihy: "UK) deklamací pro

mládež" od liejpředtiějUeh českých Kpivivatelů jiŽ nabííme za f0o

"Na marjánoe" (The Villno Taveni) polka pro dvě ruce nu

piano a 25 o

Zvonec přátele své k hojnému předpláceni a podporování nejla

ťinčjšího českého doufáme ž' hojné výuitktijí příleiito
Mi námi poskytované Sť vM údou

V'vtln vutilHi v o lloliroIfn'

Annie so podívala naň polo tá

zavč a polo udiveně Takovým

—

leku

"Už ie noledne" řekla Anni
podivným hlasem promluvil a vo

Doubrava vyprávěl že má tuzelil taková nezvyklá slova
rád zvonění A zvláště tyhk"Po dlouhých letech poprvé cí

zvony mu jaksi připomínají do

mov On sám kdysi že také zvo
til jsem so spokojeným Tak

krásné a dobře mně u vás bylo
níval ve venkovském kostelíkuže na ty chvíle nikdy nezáporné

nu" zahovořu po chvíli Vyprávěl jakou radost míval

mohl-l- i na kostelníkovi vymoci siAnnie mlčela Doubrava zadí
dovolení a zvonili Meli tam zvoval se na ni Tak pěkně vypadá

la v bolavém kabátečku s tím

svým koketním kloboučkem vkus
ny tři Takový veliký říkali mu

Bartoloměj potom menší o něco

jenž jmenoval se Zikmund a poné Dosazeným na bohatých kadt
tom docela malíčky lomu nHeh Tváře jí zčervenaly n oči

kuli lUťhorkn n zvonívali s ním

zří na rakev — u myslí na shledání

IV

Zvoní hrana na Zbirovř

zvuky jejich v dálku letí —

jak j tčžko mladí vdoví!

Vezou muže do zásvřtl

Teď tam v chladnou vlhkou blínu

uloží eo z něho zbylo

v st inu křížů cherubínu

uby se mu sladce suilo

JtuJou padat siré hrudy

na rakev jež víeeko chová

Vrtvé hlíny r&vek rhudý

uhnu krt'd mlada vdovu

Kotelíček nad nimístim

u rml m dntt dMtvl chodil

jKlom Jm mladím Rtutím --

řď lam jm jU odil

Jak d'l hlá bk! Irilk hlíny

ruiJli tt lytu jdtta
Kda lvl vilm ti lajle sliny

liiikno V dilky imdihU dmi

jak

Ikr j] kj" K —

iaksi zazářil v Doubravovi st

umíráčkemzdálo že na ni všecko jaksi zkrás
Annie poslouchala napjatě Ponélo Tuk nesmírně nulou mu

dotkla že to je pro m zcela no
připadala jak vedle něho seděla

driííe opratě v rukou dalo m vinkou že mají zvony svá jména
V I lnilifuvn vviirávěl dále o

tnu h by vččnč jíl po boku té
tiražskveh ívoneeh Jak v poletbdré ihiM' která tolik Uráuyii

chvil mu připravila n která při' dne ťflA Praha ovvá se libtho- -

lem zvonu jel jakoby se vnájemlnula k Metnu takovým přátel
xtvlm A tvko mu bylo při po ně doplňovaly Vřpomněl si i na

Loretánské noiiy jel mmí celéinvibMií ! a nčkolik okamiiku
krásní píne
Annie iievychrtrla t údivu

Doubrava vyprávěl dile o vo

jej (iptihtl a jemu VM'lu ibude

jiii krÁmá vzpomínka n s1e!tk

Doubrava tivéďottil le k Annii

miX ho eoi jeilú luociujiibo mvh v Amitcrodsmt V Holand


