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Gabriela sklesla vzlykajíc 
na střechu. Zatím však ozvaly 
se kročeje mužů, kteří sem spě 
čáali. 

Mezi stromovím ot>jevovftly 
se postavy. Byli to Murad, A-
zep a sloužící. 

'Tam jest to, pan©!" pravil 
Azep, ukazuje na střechu, na 
níž Gabriela polomrtvá zoufal 
stvím, vysílením & úzkostí, ne
hybně ležela. 

'"Vystup nahoru, Azepe, a 
podívej se, co se stalo!" porou
čel mu Murad. 

Dva sloužící přistavili že
břík. Azep vylezl nahoru a do 
sáhnul střechy. 

"Pane, jest to ženština, mla 
dá dívka — omdlelá," oanamo-
val. 

"Vezmi ji na bedra! Bude 
potřebovati pomoci. Později se 
dozvíme, kdo jest, odkud při
chází a jak se sem v tuto hodí 
nu dostala." 

Palác Muradův b|i skvost
ným místem, vybaveným tím-
tlměním přepychu — ovšem 
Ée přepychu plného rozmazle
ní <— tou kyprostí, jako-u se 
|K>uze Orientálci honositi mo
hou. Murad, jehož jmění bylo 
nesmírné, po svém příjezdu do 
Paříže majetek tento koupil, 
a hned ho dal celou armádou 
dělníků íK* evéfit vkusu přemě-
niti. 

Sotva jest v Evropě druhého 
města, v němž by jako v Paří
ži s použitím dostatečných pe-
néžných prostředků bylo mož
no něco podobného rychle pro-
tésti. Nábytek mladým Orien-
tálem žádaný, byl jako zázrač

ném vykouzlen. V několika 
dnech bylo vše změněno — u-
vnitř přebouráno a zase v po
řádek uvedeno. 

Murad však nejen že dům 

pomerančové i vavřínové stro
my, palmy, yukky, vrby, syka'jatci v 

mory — a les ten byl obydlen 
vzácným asijským ptactvem. 

A v této rostlinárně, v této 
tropické zahradě, v níž zavlá 
daly smysly omamující libovů 
ně a kdež živé barvy oko osl
ňovaly, bylo vidět terasovité 
zahrádky s květinovým příze 
mim, s loubími, s mramorový
mi stružkami, jimiž se řinula 
voda po křemínkách, jež byly 
barvy mlékové. Všude byly ste 
zsky vykládány pestrobarev
ným křemením. Všude kvetly 
a libodech vydávaly stromy, 
křoviny a květiny. 

Azep naložil dívku na silná 
svá ramena a sestoupil s ní do 
lů, aniž by sebou byla pohnula. 

Na znamení pána svého do 
nesl omdlelou do pokoje Mu-
radova a položil ji na nízký di 
van, podstrčil jí pod hlavu ně 
kolik drahocenných, tunes 
kým purporovým hedvábím 
povlečených podušek/ 

Azep nyní odešel a Sane-
chal Murada s Gabrielou o sa 
ntotě. 

Vlas mladé dívky se rozpou 
tal a splýval jí přes šíje a ra
mena, tvoře vzácnou ozdobu 
jako by z mdlého zlata, na níž 
turecké kahance s hůry visící, 
světlo své vrhaly — svétlo tak 
něžné jako jest svítání nové 
ho dne. 

Obličej Gabriely byl bledý 
co vosk, oči zavřené, ruce a 
nehty zakrvácené, z roztrha
ných botek vykukovaly noty 
a šat byl vápnem i prachem 
potřísněn..»* y,*- • 

"Odkud přichází' ta dívka 
a co se jí přihodilo?" tázal se 
ilurad sám sebe. 

Smočil látku nějakou v zla
tem šálku, natřel omdlelé dívce 

AMERICKY DŮSTOJNÍK ZA
STŘELEN. 

Brownsville, Tex. — David 
J. Schaile, poručík při 16. plu
ku spolkové jízdy, byl včera 
večer usmrcen při srážce s mex 
ickým vojskem, k níž došlo na 
mexické straně řeky Grande, 
čtyři muži z oddílu poručíka 

[Schaile-a držáni jsou jako za-
Matamoras. Soudí se 

však, že vojenským úřadům a-
merickým vydáni budou ješté 
dnes. Zmíněný poručík s muži, 
íteří jej provázeli, překročili 
řeku, v níž pátral po mrtvole 
vojáka, který se v okolí tom u 
topiti měl, již v neděli. V šeru 
došlo při tom ku srážce s mex
ickou hlídkou. Tato, neznajíc 
příčiny, pro kterou americký 
oddíl vojenský nachází se na 
mexické půdě, vystřelila. Jed 
nou z ran usmrcen pak byl na 
místě jmenovaný již poručík. 
Mexický velící důstojník uji
stil plukovníka H. J. Slocuma, 
který jest v městech těch dis-
triktním velitelem, že v přípa
dě tom nejedná se o nic jiného, 
než o politování hodné nedo
rozumění a o nešťastný omy! 
Mrtvola usmrceného důstojní
ka byla sem dopravena dnes a 
pohřbena bude s vojenskými 
poctami na místním hřbitově. 

o 

ZNEUZNANÝ VZÁCNÝ DAR. 

Z historie našich zemáků 
můžeme uvéfti jednu zajíma
vou epfeodu. Roku 1745 přijel 
do pruského mé.sta Kolobřehu, 
ežícího na pomořanském po
břeží, těžký nákladní vůz, na
plněný až do vrchu — brambo 
ry. Byl to dař, jenž za příčinou 
všeobecné drahoty a z ní vyplý 
vající bídy posílal svým věr
ným král Bedřich Veliký. I-
hned poslán po městě hlasatel 
s bubeníkem, aby svolali na ur! 
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JE PROTI OMILOSTNĚNÍ. 

A J. KALOUS 
PLUMB Aft 

Obydli • & 4222 £. 124. aL 
Vykonávám všechnu plumbař-
•kou práci, vytápění horkou vo 
dou, zavádění stok, plynu c 

vfce co do oboru toho spadá 
4410 BROADWAY. 

Za práci ručím. 
Tet Coy. Union 4§7 W 

f«l. v obydlí Union ť§96 W. 

|. V. Čapek, president, 
J. L. Fleharty, taj. a pokl 

The Clark Avenue 
Savings Bank Co. 

ten učinil chrámem asijského spánky, obličej a ruce i pokou 
přepychu, on i neobyčejné ji- šel se všemožně o to, aby ji k 
fcíým vkusem spojil to co bylo vědomí přivedl. 
umělecké, s požadavky, jež Nemohl jinak: musel se jí 
naň činilo náboženství jeho a obdivovati. A v tuto chvíli pro 
se všemi příjemnostmi a poho-jnesl tichým hlasem tatáž nad 
alnostmi, jichž si bohatstvím sená slova, jež unikla také 
lze opatřiti. Palác byl v prav
dě knížecím příbytkem a ob
sahoval také několik pokojů 
po evropsku vybavených. 

Vestibul byl drahocennými, 

rtum Norbertovým, když mla 
dou dívku poprvé spatřil: 

"Jak jest krásná!" 
Gabriela počala jeviti znám 

ky života a chvění projelo je-

San Francisco, Cal. — Dis-
triktní návladní Charles M. Fi-
ckert poslal dnes guvernerovi 
Stephensovi připiš, kterým pro 
testuje proti jakémukoliv omi
lostnění Thomase J. Mooneye. 
Týž podal si totiž žádost za 
milost, neb má se mu dostali 
trestu smrti v dúsiedcích pro
hlášení poroty, která shledala 
jej pri závěru procesu, který 
svou dobou vzbudil sensaci, 
vinným. Případ jeho týká se 
výbuchu bomby pří připrave-
nostní parádě z TOKU 1916. 
Mooneyova žádost za omilost
něni opirá se o tvrzení* že ob
žalovaný byl odisouzen na zá
kladě křiveno svědectví. Di-
striktní návladní tvrdí o Moo-
neyovi, že byl agentem něme
cké vlády a že jako takový ne
zaslouží si žádný pardon. 

o 
CLEVELANDSKÝ KRAJAN 

PADL NA FRONTĚ. 

starými, tkanými koberci vyča- ] jimi údy. Murad rozprostřel 
lounován. V salonech panoval na ležící dívku kašmírový šál. 
nadbytek vyšívaných a vlně- j Měl úctu před ženou a obával 
ných látek, seskupených s vý- se, že by se takto jistě cítila 
tečným vkusem, spousta indic
kých tkanin, nábytku zlatem, 
.stříbrem a perletí vykládané-

uraženou. 
Gabriela se pozvedla * z 

počátku v tomto pološeru niče 

Karel E. Beránek 251etý pro 
stý Vojín, č. 11900 Forest ave., 
byl za válečné akce zabit na 
frontě ve Francii. Vstoupii dne 
4. června minulého roku do 
sedmého pluku polního dělo-
střelectva a nalézal se na fran 
couziské bitevní linii od posled
ního října. Byl americkým vo
jínem dvakráte. Ponejprv slou 
žil v armádě Spoj. St. když mu 
bylo 20 let. Tenkráte byl po tři 
roky na Filipínách, později se 
vrátil do Clevelandu, kde až 
do doby kdy vyhlášena byla 
válka sloužil na poště jako li-
stonoš. 

čitou hodinu před radnici vše
cky chudé, kteří by si přáli po 
dílu z králova opravdu velko-
dušného dam. 

Kdo jednou viděl někde roz-
dávati chudině uhlí, nebo kdo 
viděl v Praze nával, když se 
' cekalo" laciné argetinnské ma 
so, dovede si představiti, jaký 
byl v stanovenou hodinu před 
radnicí návsi. , 

Než došlo k rozdílení dáfu, 
přečetl jeden z úředníků krá
lovský list, jenž obsahoval pou 
čení o pěstování bramborů a o 
jich zužitkování, ale — jiak to 
již bývá — nikdo neposlouchal, 
nebo aspoň nikdo nevěděl, co 
bylo čteno. Sotvaže dočteno by 
lo královo dobře míněné "pou
čení," vrhl se lid na povoz s no 
vou, dosud neznámou plodinou 
a v malé chvíli bylo vše roze 
bráno. Bodří občané, nemeška
jíce, dávali se do ochutnávání 
královského daru, až jim — 
jak kronikář vypravuje — sli
ny po bradách tekly, při čemž 
někteří zvlášť horliví i zuby sf 
vylámali. Ale, jak pochopitel 
no, tvářili se všichni zpropade 
ně kysele, třeba brambory kyse 
lé nebyly. 

íxekterí zvlášť nedůtkliví po 
spíšili si hnea na ulicích s vy
prázdněním košu, jiní udělali 
doma pokus, jestli by snad as
poň psi nechteli "králův dar" 
zráti ,aie konečně sel městem 

jeden hlas, £m "to k ničemu ne
ní, poněvad&to ani psi nechtě
jí." Nenašelt' se-— vše to prav 
da obdivuhodná, ale historicky 
zjištěná — v celém městě jedi
ný člověk, jenž by brambory 
dal uvařiti a takřka ani jediný 
sadař, jenž by byl s nimi nalo
žil tak, jak královský list — 
bezpochyby hodné zamotanou 
řeci, jíž tehdy byla němčina — 
poučoval. Nektetí s patrnou ne 
chutí a neduvěrou nasázeli cele 
brambory do země a víc o ne 
se nestarali, jiní je naházeli na 
hromadu a pokryli zemí, což o-
všem též nemohlo vésti k zdár 
nému konci. A milý magistrál, 
místo aby si byl vzal práci, aby 
poučení ještě jednou přečetl a 
publikoval, spokojil se tím, že 
na jaře vyšetřoval, kdo jak s 
darem královským naložil, a 
všem, o nich bylo možno zjisti
li, že brambry dostati, ale žád-

Roh Clark a Záp. 50 ul. 
Přijímá vklady a obstarává 

peněžní zásilky do Evropy a 
všech dílů světa. 

Nechte počítat 
. • MYNl 

na bífchrtfflf Vašelío aéfc 
papírování pokojů. 

Staěí ravnláte-li telefonem 

V. ŽIDL1CKÝHQ 
Jfneb dopisem na 

č. 5212 HAMM AVE. 
Mám velký výběr barev, lakft, 
varniše, oleje, štětek, jakož í 
sta vzorků krásného ná»t$a> 

ného papíru. 
rt"*ťfr: 7,.*t rvkonánon práff. 
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PLNY VYBER 
nábytku a železářského zboží 

naleznete v obchodě 

ALB. DIVOKÉHO 
5322—5324 FLEET AVE. 

Nyní je doba, byste přišli k na
koupení dle Vašeho přání. 

annnnnna 
K A Š O  V 

ZLATNICKÝ A HUDEBNÍ 
OBCHOD 

Dr. J. J. SUVA 
lékař a ranhojič 

QUINCY AV. roh E. 87. ul. 
Telefony: 

Bell, Garfield 1933-J. \ ' 
Guy. Princeton 2087-K 

Poradní hodiny $ 
Od 8 do 10 hodin ráno. 
Od 2 do 4 hodin odpoledne. 
Od 7 do 8 hodin večer. 
V neděli od 10 do 12 h. ráno 

Obydlí roh Union a E. 120 ul. 
Telefon Bell Broadway 1371-J 

Cuy. Union 740-L 

KUPUJTE 
Nástěnný pfepír, 
Barvy, 
Laky. 
Oleje, 
Varniše, 

: Štětky, 
Za mírné ceny u 

ftt l* to.ta « h h ̂  M 

JOS. KVASNIČKA 
fotograf 

5353 BROADWAY 
přestěhoval svůj fotografický 

závod do čísla 
5647 BROADWAY 

nad lékárnou p. Herolda a sice 
od 22. dubna 1918. 

# Vaší přízeň žádá 
J. KVASNIČKA, 

fotograf. 

WM. KONČANA, 
švakr zemřelého p. Henry Pro-
chásky, převzal do své správy 
pojištění na oheň od firmy 
HENRY PROCHÁSKA, 

SON A CO. 
Mám zároveň rozsáhlé jedna* 
telství pozemkové. Každému 
posloužftn spravedlivě a k spo
kojenosti. 
Úřadovna f BrOadway Banku 

Broadway roh E. 55. ul. 
Obydlí v č. 4972 Broadwajr-

F R A N K  J 1 R U Š 
zakázkový krejčí 

4954 Broadway 
proti České Národní Síni. 

% Z* práci ručím. 
f> přížtefi čt. krajanů žádá 

FR. JIRUS. 

iil BERNREITERA, roh Buckeye Rd. a E. 116. 
Vždy plný výběr hudebních 
nástrojů, zlatnického zboží a ! NATĚRAČ A PAPlROVAC 

podobné. — Zboží zaručené 
>a levné. 

onnnnnnnonnna 
8719 QUINCY AVE. 

Oba telefony. 

Dr. J. J. Bender 
ČESKÝ ZUBNÍ L£KA*, 

firtdovma 
v élale S466 Brdadway. 

Hodiny: 
Od 8:30 do 12 hod. dop. 
04 1 do 7 hodin veěer. 

Telefony: 
, Union 657 K. ^ 

Iftřoadway 1131 $* 

KfUK DÍVKY ZAHNAL 
ZLODĚJE. 

ho a po stěnách rozvěšeny zbra ho neviděla. Přitiskla si ruce k 
ně. Několik komnat bylo deko- j spánkům a seděla, lokty o ko-
rováno po spůsobu orientálním lena se opírajíc a snila — sna-
:— podivně a báječně; stěny by J žila se vzpamatovati st v tom 
ly pokryty květnými arabeska víru svých myšlenek — v tom 
mi, stropy nápodobeninou vo-1 popletení své ubohé hlavy. 
štin aneb znázorňovaly útvary j Murad k ní přistoupil i pro-
krápnikové, jiné komnaty zase: mluvil něžně: 'Slečno nestra-

•byly vykládány vzorky pestro chujte se!" 
barevného kamení, aneb z dře*' Zachvěla se i rozhlédla se 
va cedrového. okolo sebe. 

Všude bylo plno divanů aj 'Kde to jsemí" tázala se. 
měkkých látek, do nichž noha Nerozumím j|ž ničemu! Po-
jako do hustého mechu po kot-, mozte mi — pozbyla jsem roz-
níky se bořila. Koupelna byla mu. 
celá z bílého mramoru zřízena, j Murad měl s ní opravdovou 
Síň, z níž se vycházelo do sadů, soustrast i vyprávěl 'jí $© vě-
byla protínána dvěma řadami dél. . ' 
mramorových sloupů a oduzav-1 Zatím čo on mluvtt sebrala 
řena skleněnou galerií, v níž s ona své myšlénky a paměť se 
nalézaly vzácné křoviny, tro- jí vrátila. 
pické rostliny a indické květiny | "Budu tedy fcjpchráněna!" 
v oslňující kráse. Schody, po i zašeptala. "Jest pravdou, že 
nichž se přicházelo ku rostlinář | se již nebudu muset stracho-
né a ta tvořila velkou zahra-' vati onoho člověka? Shledám 
du v zahradě — byly ze skal-'se opět s mý motcem a s Vá
ních balvanů důmyslně sestave- j jentinem — s mým ubohým 
ny, po obou stranách žulovými otcem, jejž miluji a jenž mne 
balvany vroubeny, a hustým me jistě oplakává. A bude po těch 
chem porostlé. Z těchto ska-, to třech dnech mého života - gtátni travní admlnistra. 
lisk Hnuly se neustale male vo- minou jako strašný sen, z»pla- toj. Croxton & místni hlavn( in 

dopády, hrkotajice snehobi řeny procitnutím! 'cnektor Roueche dali nařízeni 
A zatím co Gabriela takto speKtor Kouecí>e,aal1 ,n z 

Do úřadovny v hadrovně 
3618 Croton ave., kde se nalé
zal majitel Josef Yosiditiz, při 
šlii včera odpoledne tři lupiči z 
nichž jeden střežil dvéře a dva 
s namířenými revolvery na Yo 
siditiziho žádali peníze. Když 
zaměstnaná dívka Josie Muso 
vitch spozorovala co se děje, 
běžela do zadní světnice a s ok 
na volala policii. Než pokři
kem přivolaný strážník se do
stavil postrašení lupiči zmizeli. 

o 
U2IVÁNÍ CUKRU I MASA 

BUDE OBMEZENO. 
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' 1c jsouce zpěněny, do bílých 
mramorových nádržek. 

Každá nérovinoet, kaidý 
koutek byl vyplněn jižními unešen sladkými 
rostlinami, všude zvedaly se a stále ji obdivuje 

přemýšlela, pozoroval ji Mu- víem jídelnám aby cukr před-
rad udivenýma očima, city Iozlh požádání a jen 

myšlénkami co kávy neb na jaho-
. „ dy se má použít. Dle toho na-

nou peněžitou pokutu. 
To to opatření ovšem bram

borům neposloužilo a nezískalo 
jim žádné obliby. A tu na pod
zim zase přijel do Kolobřehu 
vůz se zemčaty, ale tentokráte 
t o  p a n  k r á l  p o p a d l  l é p e  d o  r u - j ^  
ky. Současno přijel do městu ̂  

•'odborně vzdělaný" švábský ho t ^ 
spodář, jenž pořádal poučný 'jjjS 
kurs, v kterém aadaře i v&oc* > , ^ 
sousedy, jež přivedla zvěda- !jp| 
vost nebo touha po zisku, pou- j ^ 
čil, jak se brambory pěstují 
j a k  s e  u p r a v u j í  k  j í d l u .  A  t e n - j í  
tokráte brambory bez akt a ji
ných donucovacích přostředku 
rázem zvítězily na celé čáře a 
získaly si také obliby, že se 
jich pěstování rychle ujalo a v 
ceiém kraji, dosud často navšte 
vovaném hladem a nouzí, od 
tech dob nebylo po bídě n| pa 
matky. 
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řízení se musí řídit klubovny, j 
hotely i stravovny. Zároveň ma I 
j i t e l é  ř e z n i c k ý c h  o b c h o d ů  d o - ;  
Stali nařízení, any od ponděl
ka 16. června prodávali pro 
j e d n o h o  č l e n a  v  r o d i n ě  j e n  l 1 ^  
libry masa hovězího lieb téle-
cího. 

Cena ledu pro domácí potře 
bu byla též potravní komisí sta 
novena, v 
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Ku zdárnému vedení války jest potřeba peněz a proto jest vlasteneckou povin
ností každého, by úspory své vládě zapůjčil. 

a pomozte vládě Spojených Států 
ku hražení válečných výdajů. 

VÁLEČNÉ známky (Trift Stamps) prodávají se po 25 centech. Jsou k do
stání na každé bance, y mnoha obchodech a děti vaše mohou je koupiti ve škole. 
Když máte 16 těchto válečných úsporných známek nalepeno v knížce, vyměňte je za 
válečný kolek a od doby té máte uloženy úspory na úroky, na nejlepší jistotu na svě
tě. Válečné kolky tyto jsou splatné roku 1923. Úrok přináší od doby koupě. 

Hleďte k tomu, by každé vaše dítko mělo nejméně jednu knížku fáležftftk 
kolků těchto, přivodíte v mysli jeho již od mládí touhu po šetrnosti a zabezpečíte 
mu tak i jakýsi obnos, jenž později může přijití vám aneb jemu velice vhod. Dbej
te však i k tomu, kde možno to je, by každý člen rodiny vaší šetřil a za uspořené"pe
níze válečné kolky koupit, v . . 
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