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JAN NERUDA: K B SVOBODA! zápraží Holan třesoucím se hla-- nou ruku své ženy volaje ji mar-se- m

děkoval za návštěvu jež je ně už těmi nejsladšírai jmény NeVŠEM LIDEM DOBRÉ VŮLE !BALADA ŠTĚDROVEČERNÍ
tuže potěšila a z niž oni mohou Dosti těchto

Vždy znovu vzpomínám v té do souditi že sousedé je měli rádi
bo předvánoční oné výtečné úva Potom sousedé odcházeli tlu-

meně o čemsi hovoříce Holano

slyšela ani necítila Oči měla

přivřeny a v tazích tváře nemocí

a přestálými útrapami strhaných
měla výraz uklidnění

"Andulo proklej mě!" křičel

Holan

"Tatínku prosím vás!"

hy Českého spisovatele — bcletri-st- y

uveřejnřné před lety v " Bese-

dách Času" o Vánocích:

vi dlouho za nimi se dívali jak
pomalu mizí ve tmách

"Nač jsou Vánoce jen o Váno Byla už temná chladná noc

cích t Na obloze ani jediná hvězda se ne Kekni že jsem zatracený
Je to věru podivná věc neboť zableskla vše bylo takové smutné chlap! To řekni a plivni raně do

a truchlivélidé to mají úplně v moci obličeje
"Tatínku mlčte Doktor jeJ'roč nejsou Vánoce po celý rokí

Sotva v kalendáři vystřídány je

Stará Holanová a Andula zašly
do světnice Jen Holan zůstal a
do kraje se" dlouho díval Kdesi
v dáli v lesích rozlehl se hukot

Roční doba má své
zde "
Holan s výrazem bezmocnosti

klesl na bednu Doktor konsta- -

den dva červeně tiňtěné dny řa-

dou dnů jednotvárně ěemě tiště

l'etr usne Hotva lehne

otva usne hcd o zvedne

náhle ivřtlo po krajluů
a tak jaino jako ve dne

Potr celý vyjevený
rodinu řří v proitém t&jl

dltS zrovna sluncem zíti —

v Petrovi až dech ne tují

Vzduch je plný andólfčkO

třpytí ne a křídly iunií

kaidy zpívá haleluju
kráínř jak jen anděl umí

i

A lilo od vcHiiicn npřcli1

vínchon lid nulontnou tváří

napřed muži utuH mladí

v Čolo naSi muzikáři

Vaíok velký buben tluče

Matfij troubí Martin hudc

Vojta na klarinet pinká

Kuba mí-che- bas jím dudo

Aj ti brajou — jako nikdy!

tváře dmou no lítá ruka —

písnička tak nilunknu itkoSná

Se až Petru noha cuká

ných lidé horem pádem utíkají vlaku Temné zaharašení až sem toval smrt a vyzval Holana aby

opět z toho tepla do zimy rvou se dolehlo a potom pronikavý pískot šel s ním do kanceláře Potom
tváře jsou zamračené oci jedova ozval se temnou nocí Holan po- - odcházel Holan následoval kí

mam Joudal se do světnice potáceje se jako ve snáchté děti ustávají výskat fatamor-pan- a

Štěstí v vodinném kruhu za (Pokračování)
valena mračny hemživých starostí III

LITERATURAsobeckého pachtění za ukojením

spousty potřeb vymySlených a ne Už ode tří týdnů dleli Holanovi
Jako minulý rok i letos k Vápravých lidé opět upadají v v iJamburcru Mnoho změnilo se

staré hrdlování a nebratrské sou od odjezdu z rodné dědiny Stará °ocJm Paraty
c "Ženské Li- -

nastuzení kašel
zánét průdušek
Inťluenzu cliraptivost
a chřipku

Mnohé z těchto daslavuji se

následkem nedbalosti a zrniny
podnebí ale

I)r August Kocnlg'8

Hamburger
Brustthee

jest rychlý a jistý lék a příjem-
ná ťítčcha

Jen v původních balíčkách

Cena 25c

peření krásná proměna vánoční Holanová cestou onemocněla a sty" o česky čtoucí dítky a vy-

daly pro ně druhý díl "Novin pro
maličké" Přes 200 stránek roz

zastavena objevuje se jako zdvo sotva jen do Hamburcu dojela V
jenou silou vkořeněná tendence

přístavní noclehárně pro vystěho
manité četby nalézá se v této knížpůsobit druh druhu útrapy a pří válce kam po svém příjezdu se u

chýlili ulehla schvácena silnou
ce vázané v červeně plátěné vaz-

bě s pěkným ornamentem na des
koří zmizela snaha působit jiným
radost člověk pamatuje již jen na

Zmlklí Z řady vystoupí IJrichta
horečkou

sebe" V noclehárně bylo lidí plno nej
ce V obsahu nalézáme pohád-

ky poučné povídky a příběhyAno proč jsou Vánoce jen o Vá
více rojaku aio i uecnu mezi

nocích I? — básně a deklamace písně hádan
vystěhovalci bylo dosti a ti pora 5 I

i

vyšňořený obolený

býval kaprál u hulánů

dno jo řečník vyvolený

Postav! bo lalutuje
hrubě" spustil: "Kriste pane —

my nevíme co jest psáno

ale víme co se stane

Za stanoviska etnického neraůžo ky atd a přes 60 různých vyobradih Holanovi aby ve vystčhova
lecké kanceláři poprosil o dokto

zení Knížka tato stojí pouze 50

centů i s poštovní zásilkou Kdo

by si přál i díl první loni vydaný

nikdo z nás býti proti okamžikům

kdy člověk podléhá více citům

vzpomíná svých světlých chvil z
ra Holan šel V kanceláři slí
bili že doktor přijde co nejdříve

dětství kteréžto vzpomínky ho či
prozatím ať ženu opatří jak nej- - ''fe dollar na cb5 nížk

Ty jsi—já jsom— ba jnmo všichni—
Objednávky adresujte: "Ženské

lépe mu možnoní lepSÍ poněvadž bezděky počíná
přemýšlet o sobě Listy" 330 W 18th St Chicago

lilA to je co bychom v těch chví
Když Holan vrátil se z kancelá-

ře nalezl kolem lůžka své ženy
chomáč lidí kteří očima plnýma

upřímného soucitu pohlíželi na ne

Pan Ant L Mareš v Clevelandulích Vánočního tepla měli činit

povídáme—rk boží chvále — — '

v tom se zajik'—jazyk ztratil

a nemůže o hles dále

Ruka v úzkostech se svírá

ret se jako lupen chvSjo —

Je v tom nafiera českém a zvlá- - získává si značných zásluh o če

Stě česko americkéra životě spole skou hudbu tím že vydává nejlepmocnou
čenském tak hrúzostraSnč chladno "Volala po vás" řekl kdosi

Sí a nejoblíbenějfií české písně a" "Ty's to vyvoď!" " Petr nahlas
a trochu toho tepla Vánočního té

když Holan k nim přistoupil Lu " J1U" í:iuu1'
nálady smířlivčjňí měli bychom si "Tuze ř 0"0 nJ™cn nrunu rr tom

bylo jí prve těžko mluvila
eosí nrnznmitAlnAhn tíu' aby hudebniny takové ne- -uchovat také po Vánocích

Zase mně bezděky připadají slo norn chtěla domft " byly drahé aby každý kdo hud- -

va prof Simka z jeho poslední "7í1A Hn ?a nil " Mri "O" ™ zabývá mohl si je poříditi
přednáSky o Bílé Hoře "Tieho sní" 1 nyní vydal p Mareš novou

PIVO
Storzovo pivo Jo výživ-

né Slouží na místě pokr-
mu protože obsahuje véec-k-y

výživné látky ze sladu
rozpouáižné v perlící artéz-
ské vodú Slouží též oo sí-ll-

a GHvěžovatel proto
že obsahuje výtažek z če-

ského chmela
Storzovo pivo obsahuje

tak malé jirocento líhu
(pouze že Jo ve stl

nápojem střídmo-
sti a bezpečný rozumnýa potřebný nápoj pro do-
mov schvalovanýmJvySšI
lékařskou autoritou jta

bednu dnoa 08

Ston Brcwing Co

OMAHA

Jsme plni zásad ne aby Podlfi nostAlfl n íAHn2 soHřln sbírku českých tanců v níž se na

ehom se jimi sami řídili ale aby Andula Oči měla nláčem 7a W' kusv tak oblíbené jako po

ze sna hulánu se smčje

Ježíšek vfiuk milosti vč:

"Vilchni jste mé bodná déti

vaío duSe po skonání

hupky na nebo si vletí"

A teď bouřné zpívajíce

předstupují hoftpodynfi

podávají v pytlích koňícb

dobrého co po dódinč

Máslo jablka marcipány

plátno íátky včci storé

Maria jím přikyvuje
Josef od nich dary bere

chom jich užívali jako zbraně nu "Kuká-- !hod hádeckého valčíkkrvavilé a tahy v tváři stažené v
zotročení druhého "

nesmírně bolestný výraz NeplňAno o těch svých vlastních zá
Čka" a jiné Kdo chce se zaopa-- í

třiti skutečně cennými Hudebními!

kusy nechť se obrátí na Maresh!
kala už jen chvílemi hluboce vysadách přernýňlejme v té měkké dechla a svýma zakrvavělýma o- -

Music Co 18f9 Willson avejčima zadívala se na roditelku le
náladě Vánoční přemýšlejme o so

bS samých a pak jistě kus té smiř Cleveland Ohiožící nyní tiše a nehybnělivé nálady v našem českém životě
Ti již prve přivoláni byli kři- - Drama rodinné — Dne 22 listsi uchováme i po Vánocích —

kem nemocné ženy pomalu se roz- - odehrálo se v obci Přepeřích uCo je tohle t" " Petr náhle
"Každý den v roco by mohl bý ctiazeii iMčkteři nabízeli svoji Turnova rodinné drama iež skon 3)QLlinlMO liliíŠtědrým dnem kdyby jen lidé

pomoc chtějí-l- i něco jen aby se ěilo smrtí jednoho z manželů za- -chtěli"
neostycnali Jsou sice chudí vši- - tím co druhý zvláštní náhodouIowský Pokrok

"títorzovo pivo" prodávají vilchni

přední obchodníci Nemá-l- i je váS do- -

pižte si nám o ceny na přímou dodávku
—i

chni alo pomohou bude-l- i třeba vyvázl pouze s lehkým zraněním

koulí svoje oči šedé

Dvanáct panen třináctou si

na růžové pentli vede

Dvanáct panen dvanáct růží

"Dčťátko Ty nejjasnějňf

přivádíme Anduličku

žo jest z nás vflech nejkrásnéjíí ' '

Holan neměl ani slov k díkům Letos na jaře oženil se Josef Lu- -
OTAKAR CHARVÁT:

Jalc prve u lůžka stanul tak i cký 23-let-
ý krejčovský pomocník

— f 1 v v l ~ ' -
uym tu Biai tuvaje se uprene na ze Skalského Újezdu s 231etou

svoji nemocnou ženu Potom Annou Andělovou dcerou zední
Za štěstím

Studio k románu

(Pokračováni)

pnouu n ivuuuie a iio ittseiLíti : i Ka z rreper Ziaraestnan Dyi v" "To si myslím!" " Petr mručí — mfAndulo můžeš mně odpu- - krejčovské dílně v Hodkovicích a

stit7"
Bolest vznícená rozpomínáním Andula mlčela Holan za ru- - Poslední čas mínil si Lnckv zřídit

Bezplatné yylúčeaí

jro slalró mn2e

Elektricky pás
zdarma

Nejsilněji! elektri-

cký pás na avate

Za Um ilSclom by
chom ozn)iioT! n í
jiTeyké ťlektrlckť

ťy a BTcdll Je do

TjM h mÍKt kde ucou
uiiímy ZiJlcuiH ku
niokoliv potlehuje-- lt

J'-- J Jfden i tich o ti

I w I

iu ji vzal a znovu zahovoni: vlastní dílnu čemuž se však jehona v ho co minulo a co snad uz ni

kdy se nevrátí nedala se více uta oam jsem vinen rroc jen manželka i tchýně opřely Od

té doby byl poměr mezi manželyjsem vás sem vylákal Byl jsemjiti Vyzněla v pláč v němž An
i
t

'ibezcitným k vašemu pláči"dula hledala ukojení Luckými velice napjatý Ve stře
A potom jako ze sna řekl:Stará Holanová sama vzlyko du 21 listopadu koupil si Lucký
"Což už nemáš pro mne ani revolver a ve čtvrtek přistoupil k

Anduličku k Totů vedeni

aby za nás v&ccbny dala

bubičku Ti jako s medem"

Andulíčka přltttupuje
sotva alo hlavu níží

Ježlbťk ui ručky svoje
kolem její ííjn kříží

Jak se směje juk ji hladí

jak se k Andulince tulí —

sotva dostal políbení
ni zas znova rtiky ipull

Petr sebou h&zt bručí

jako medvid kdyi bráni

" "Matka na lo mlčky hledí! —

jo to pěkné vychováni!" "

sotva dusíc k dceři přistoupila a

těšila ji Hlavu její k zapadlým islova" Ivvkominf krvAvhn činu Noínr
svým prsům přitiskla a šeptala ndula jen zavlykala A te- - Ve vypálil ránu proti své ženě na- -

nějaká laskavá slova rve po divili kdy zanlcdela so ěež sám vnálil si dvě rány k srdci
Všichni zmlkli Uylo všem nn otce jenž hlavu svíraje o čem- - takže byl okamžití mrtev Náboj

si přemýšlel tiše zašeptala: na na ženu mířený odrazil se

íů d()!nC xdurmi b--

yfot
Jen lo iotlva nbltlk oU vpolhliW firmy

Nrn-j- t židni h iři neboť 4 Jcl dtu
Ztráitle-l- l řlrolul altu eltite-l- l inavtiiýul
'ufa:ml lhíml a ncrvoanlnil Urnem-l-l tj-f- hl

atrutill H jata mladUlvoa itřlei-- t trpttv-l- t

n :bá m b mri'ruá xáda na itrata Baíno
nl ntiUIrnoft nb tiuluU lily a H Jil

tilúbo ]Cfii twoři lckuiu miiibr-l- a

té duše lito těch lidí kteří ui zí

"Netrapte se tatínku! Vy ne-- šťastnou náhodou od lonatkv atra opustí všo k čemu připoutáni
innťie přece za nicbyli celým svým životem na ráz způsobil jí jen lehcí zraněni

t

I

}
Holan hlavu pozvedl a pnhUpřťtrunji [tnuta jež jo k tomu i n diwilill Jkihdkullt 4ií ho niulein rSnal oie ni ijomtii vzhled Vaii il

di in plným vděku vyjádřil le sloiinlcimt chudému ale přece joji inái-uitn- jnko píknjř obra 1'řeUiilsťtf
va ta byla inu nad jiná milýmimilí' mu světu a odeberou so v kraje s na l'ukrtk my Ym mleuie juko
'otom zase upadl do zadumáni s prrutii la mini doplatrk niktrv i oncul m prchavým a nestálým ptá

V A V t něhoi náhle vvnišil iel hlas An k'4"íh obra tfťřiem — ftiťsum w w — — i — ni_

♦ ylWťil badtta l mwiil J( ryký rh klrl k

Víme la iU rl klrlt ky á vylrf í a aty ttl
ttmtt la J a udiwii (Hliorufiia itm baialiim
Irvli lm oaobim Tlia (i&miIwih ubdriHma bjdo- -

kaabjMlnlvrk aUk bpma míli lrh„ tlohytéto aabidky a amu
Mllat di tdf o d pr[ IIUl

at tálo Imiuu arra a i4ui tnimkua %
U hada in in iirin

UH1 M-IC- I ILTY t)
I IMVtlar Sit rw VarMlij

Illllllillylo ticho jel chvílemi tř?ru
"Je3Uí Křivte maminka ni ne- -Soval tlumený vilykot Nijaká Sjolílí Dopni na žíío!lyehá Tatínku maminka snadtíha hrdlo uvirajíet a do tUih

moenoii lihni e tlatMot byla v tom umřela !M a skntcCooo cídb
tvíd tlil

IVoodiiióniWorldIKi tiHlťhároy vcházel privi Louis Horka"Nu abychom uf tai lil' př#- -

oktorruitl ticho Skába a vsUl I oitat
id vtt&vali rhystajío no k tni "Tauil' ujHnornU jj kdosi u

ČESKÉ TAUOKY V OMA2K
i'hola 7!novu v Sem ruc tUkli amjo li láiko kde IrlcU ItoU]

řtsky írávnk veřejay notář

TELKrONYIÍ!d0'L8JS
A SOUTH OMAZE

iv A4 Mlllohu it 14 lllifvlU přili
V 1 vbí i llilin trhal Wivad- -iL(t' i VIÍ nimlť ni US


