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ledína z panského dvora Vzpo
míná! nu krásné tiché večery kdy
spohi bloudili po polích a vyprá

ZA ŠTĚSTÍM
Btudío k románu

{pokračovaní)

Ani před rokem Holanovi se

rozstonala Namohla se kdsí v

práci íifi panském trnem polehá-val-a

ale snažila o nemoc přecho-
dit Ale když jednou h pole při-
nesli jí v bezvědomí Jíolan doňcl

pro doktoru Iíylo už zle To

celé Čtyři měsíce Holanová potá-cel- u

ho mezí životem a smrtí liylo
třeba léků silnější stravy u to
všchuo stálo peníze Těch ně-kol-
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zlutek které Holanovi
daleko nestačilo IIoluu

Forul & Kunci
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liký šál jejž ovinul ní kolem krku
a vyáel Hnili již nepadal a do

krnjo bylo vidéti Široko daleko
V té běli kolkolem temné zelené

lesy jasně vynikuly u ani několik

drobných ptáčat nad krajinou
poletujících neuniklo lidskému

věli ni o své budoucnosti Hodný
jediní čonkahoch je ten Vojtech tuze hodný

Andula tone v myšlenkách Nevi Icomissionářská firma 7 Oraaze
dí sousedy a sousedky z dědiny

v čiMlo 1205 Howard ulkolem sebe na paloučku u lesíka
zraku Obloha byla šedivá a v

dálí kde splývala h obzorem do-

cela temná
obííhodujoH vidi bedi na pařezu a sumo- -

drfibeží vejci niáslom tolaty kfižoniltu lesu naslouchá
Jak Ilolau na kopec vyiel sna 1jci Šumí hučí zpívá a Andulu

a vtiboc vsouii íarmnrHkyMii výrobky
55a vžo pluti ncjvyíÉÍ cony a ponlza za
zboží uSlu obratem nofitv Coiiníkv zn- -

třil na cestě točící se kolem lesu cítí v dusí své takový krásný ne
dvě postavy zahalené v loktu- -

výslovní krásný pocit Večer 91 TuinfivM syl& 111 požldání darmá a to každý
tydím

ňích Zmírnil poněkud krok a Šel

e dlužil a ku svému neštěstí od

žida Ale nelitoval' toho nikdy
Mři ženu svou rád nade všecko
krov by pro ni cedil a srdce roz- -

pomalu vkrádá se do kroje stíny iifiícil
kladou se po palouce A obloha JEN JEDNA PEAHAjim vstříc

Mladil z nich nesla na zádech
je krásné fialová a tam kdesi v ° u™ tonoucích
dáli rudá ínko rolilá krv ?YŽE0K K0Nctnúňi pod jejíž tíží ne až prohýba

Odporučení: UrudMtroot Omaha Naťl
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Ďr Geo F Simánek
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Andule je tak krásně nevýslov-Uir- i' rtTivtrrco za dlouhá léta strádání o dřiny l?taň}
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ne Krásno rasaci na protéisI Tvto niUnmvt mviikv i otikim
straní ohníček si rozdělali Andula Cliurvuta pnumlu donud vyiluml lvň

zahovořil Holan když je dosel
jCeskjt lékař a ranhojič
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"Trochu jsme se zdržely" od
řekla Holanové shrnu jíe s kvé

Hkom ale což pomohlo teeh nfko-lí- k

vydélaných krejcarů Ho-

lanovi bčhem nemocí pozbyli
vžeho
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tcmiis ziu a ze cnaiupu naa ma- - lanovým přísJo nčkolik sousedů
vou mu prodá nedovedlo zatemní- - mužů i žen na besedu Muži ža

přestěhovala so z Dee lluilding dou vojiiKCK ora
(ou x„ únruvo lo nfikná a rí

jich nových úřadoventrakaté voleíky inů —
platné uti tento tmvf

Až pole doorá I tmí lloufánio žu hii rmn vviliiviitcl

li lesk té radostí dálo so mu v edli si kolem kamen na lavicí zá-to- m

néco přirozeného co k živo- - pálili dýmky a rozprávěli Zeny
na jiho-vyc- h roh 16 a Dodge ul
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Hlibna a iiiíiovníkňm Mhy doHtunou ho
patřila už židovi který mři valí hlavami I posílók Škába

tam byl a jako obyčejné vedl ti"Tak jsi mě polekal ty do rukou práci' auto
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CHAS H STILLEK
vlíisfní vznrníJ třaťťonů

lovo Další slova utlumil vřelý poli rů kteří rlitigí jdi'ukiitf' naňo polo

úmyslu zařídit! tam cihelnu
Na dně Holanovy duse doutna-

lo přeeo jenom trochu naděje jež
živena byla synovými dopis v v

žurnaIÍMlÍ4'kr a upÍHovatolnkó zauinti"Ua ba proč by Človék nesel bek 1'otom oni dva jdou nalouí Tedy na nuSieb kruzích JrHt nbv tirádza ňtčstím" zahovořil mžouraje kem po stráni ku kapliěee a dolů Hostinectu ocenili a nadníriý pořátok tento podnichž je k odjezdu do Ameriky čipernýma očkama na všechny třeSňovou alejí A tolik krás- -
porovali" Ženuké Líotjr ChicagoIllhlii iín Prtufinilpn tvyzýval strany nýeh věcí si povídají' ~ # ilil píinrtícií dolSÍ imoudok v tifimí

Pual tolik krásných včcí o té ze- - Rvnárce taková bňh Andula vzpomíná na ty krásná píňí mezi Jiným: "Bloh Clmrvato- -

na scverozáp rohu 13 a
Howard ul v Omaze

Má na skladě vždy nejlenSí im

mí tam za mořem kde není bídy stej budiž lc ničemu a dej pozor výi:h jirací j Knihu odvečery a bojí si uvědomili skuteě
poruřují vřele Kovnóž i iinó lÍMtv rifiKiie Kazuy jenoz ruce prače se ne- - na nic jak si tam pomohl Ne- - nost' že podobných už neprožije XU ITÍI f 11
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vína a likéry
io uz vyromia siz co už naplakala pim M jftt j11(h o 2 pr&vé vydánú
se ale co všechno nlatno ItodiČo říHk a budou vúm ochotu'-- iíhhIíhh

boji dobře může žít A jednou umčl ani do pčti pořádně počítat a
když do dědiny přiáel jakýsi a- - najednou z ničeho nic přijel jako
Kent který nabízel ne k opatření pán Na rukou zlaté prsteny
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posleehnoutí musí byť by jí při
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lřtlplutn yuwm' 1U0 na celý rok (12
Storzův ležák vždy na čepu

Chutný zákusek vždy po ruce
Zastavte se na jednu 42

usucq na cestu do léto zeme but- - řetěz také zlatý u i zuby mčl po lom viasini sruen icrvaau m — — '""""d"1 bi-viuhi- i
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hobytu Holan neodolal a koupil zlacené A penčz jako hadrů
1'rodal všecko co mži a peníze Přijel jenom tak na návštěvu
jen tak Že stačily Žena a dcera Má prý tam farmu a polí více-- prý

nesl l&hev kmínky již žena v mě
stě koupila Malou sklenku kaž "Vliodna příležitost!oranny se uo poslední cnvlle ale nez maji panšti A nic se mu na dé sousedce nalévá a výpravu ie

přece jenom konec konců nechaly jednou u nás nelíbilo To prý oni jaksi tezce a smutně: Vlastním celou sekci nevzdělaného a důI sok™ vnWnnthr ™_se přemluvili tam jinak žijou Divy vyprávěl "Napijte se na naše Stčstí" zemku v okresu Douel y západní Xebrasco severně od Chappel na
hlavní trati Union Pacifie clráhv Jwf in vocm h' i „

Nu to všechno llolau dnes zno- - " té Americe
Sousedky z počátku se upejpajíOno se myslím o té

více povídá než je pravda"
nocuti piti ale konec konců přece bohatou ěernou ortucí a jest rovný jak jen si je možno všech přáti
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prohodil soused Březina stařík ( #
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vu se rozpomínal dívaje se do

kraje a očima bloudě po zalesně-

ných stráních
Potom zasel do chalupy ku

kamnům si usedl list synňv znovu

vyndal a pročítal A jak těch
nčkolik synových řádek znovu
Pročítal cítil v srdci jakěsi blahé

su lreje jedna po druhé heliová svstěmn vzdělávání sktnií riroJ I- -
iiezky kousek světa "Juko o tom a noiiin dale vypravuje: nozemkv ve vvchodní Nebrasne Kiikuřion wdin v™za aíCharvátsku Vyprávělo se jnkě MKomu jsme zde neub izili sl no akru uSenien íiO buSlň n ovrs n žitn nl or4 in rn k„si nt- -
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lam krásné kraje jsou úrodně a k
icazuym nicdeli jsme v pokoji vy- - jesttnm horně pastvin na koncích nn mohí i™ níat! uii uxlostAm za levný peníz A víte Jiti zih jsme pokojně Snad na zí bezplatněrozechvění Zdálo se mu že je Nnal všichni co vyprávěli ti co

í H

f
vzpomínati ve Každá spořádaná přičinlivá rodina může na nňl suli tSobfnmis nikdo nebude

zlém"první zvěstí lepších chvílí jež ji- - "eenau se obalamutit Ztratili
pozemků udělali mimo svě živobytí $1500 nž Í!200()sté nadejdou mu tam za mořem lm poslední proS a zpátky přišli ni „
padu la by byl rok zvláStě dobrý i více Na vzdělaně mil !!na nerům vas ziraeune - liA zase rozpomenul si na hejno ptko žebrací

rotoin pijí sousedé Každý lío
černých ptáků jž před chvílí pravda ale snad v té A- -

anovi přeje Štěstí a zdraví Zdra
nad chalupou jeho přeletělo A I V"'1'''0 Přec 3 jinnk" prohodil
!! 'I !! f_ IKlf&kn iiinVtV! „ it

ví hlavně neboť to jest veliké bo
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iHyl jsi dobrý chlap a rádijiomeiittl se z lenuy prea smrti

jeho mttky také hejno vran přelel 1'otont obrácen byl hovor v ji jme t měh všichni" jovhláli lo zrovna pres jejich obydli Až Ul" Mranu
Skatm "Nebude h se ti tam lí

e znehvěl při tě Vžpomínee Máli koutě kde seděly ženské ne
se připomenout! možnost ž i ten-MO'- l° "k živo Holanová na níi

ii pfijed řpet suk ani potom
neprtjedes mezi eii 1'oiuůžem
ti bude-l- i třeba

jsou dvě studně dobrý dum stáj sýpka n jiuě voillejši budovy atd
a 1U5 akrů jest osázeno kornou Nevzdělaná sekce není dosud pro
lomena ale dá se lehce zora ti a hned prvým rokem možno na ní vy
pěstovali pěknou úrodu kukuřice

lv'úd bych nalezl tři spořádaně přiěinlivě rodiny které by so
na pozemních těch příítí jaro usadily a je vzdělávaly Nutno vsak
aby měly dostatečný kapitál na zaopatření si nutných potahů a rol
niekého nářadí a zároveň na Živobytí do prvé sklizně ftádným ro
dinám naskýtá se výborná příležitost k zajiítění si dobré budoms
nost i

Tento pozemek jest k pronajnuití za mUledujícíeh podmínek
Ona pftlsekee vdělaného pozemku může býtt pronajmutu m fHHJtk)
roěně

Sekei iievídélaněho poťfinku pronajmu dvou spořádaným rodi-
nám na několik roků poue a výstavnosti jel by na poacmku tmu
řbudovttly dest to lajistě hodná příležitost pru řádné lidi HlilíJ
ěleii kninmissionářské firmy Kalston & Fomla
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tokráte mohlo by potkali jej něja blífkost loučeni dopadla celou ti-k-
é

nehtěstí I" "lěltt vžeeka jaksi do sebe

Venku se (minulu smrákalo A pli""užená uni neuvědomujíc si
_ l: II 1 1_ 1Í 1 rniiim! I I I i

Holan mu slv v oéíeh V koutě
nalilo Andula se rozplakala Tiba

po rii iu iimiiri tirfont viwny i'"'r"w g} loučeni Jehlu JÍ lui srdce
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Htichovc jKtstřelil jak pomalu kjJ1 ' leskno při pomyšlení
lemi klesají nu všecku V dohledu N' itrft opustí Vne eo běheai ěasu'

ledno jest jisté kdvji řanedbá- -

vánu eburub jatendeh a labnleě
nich Ie s? krev stane mvistiMi
lest roviivi jisto klvi uíívá

tu kladou pomněl ni na leuu k srtei ji phrtlo víeekrAtp ne--

AihUiIu jfl pomohl měly se ul 'ivldl ta milA mUt A putor
vrátit 1 nřjakě divné turnt svíralo její
'Jeu aby nebyla m 1híí do luil tuleni ěehoni ilíha Chv(

puStěul juko před týdnem" ia 'eini ladívaU tm oinrlky ř

ptl si "A aby to tak ty ÍenU m I na Andulu j v kout) pfj
tu'kd rhjtlo" krěená očima alimi falitýma di- -

VUl A v)hlll oknem Víude vsU se trim) pM

Dr AnimM Koenitf' llambunrer
Tropfrn tyto choroby ony tyléět
krev éisil
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