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Nnpsal Henry Gréville. 
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"Víš co, Liso, řeknu rnatim* 
o dovolení, aby nám nechala 
zapřáhnout do malých saní 
víš — do těch malých! Vyje
deme $i*tta procházku áo 1*> 
sa." . S • *,; 

MCo vás napadá, slečno Zi 
ito? Toť zvláštní myšlenka! V 
takové zimě !*• 

"Vy nemusíte s námi, mis? 
Juniorova; rozumné osoby mo-
liou všechny zustati doma. Po
jedeme .samy, vid' — Liso?" 

< "Samy, slečno Zenaidb? K 
tomu nesvolím —" 
í "To také vím,- miss Junioro
va; také vás nebudu o dovo
leni prosit, nýbrž mama." 

"Slečno, vaši trepku nemú 
ženie 'najiti," pravila v tom 
zkroušené jednakomorných. 

Zenaida pátrávě se rozhléd
la.-
. "Ah podívejte se, tam le-
If na zrcadeiaíift stolku miss 
Juniorové." 

Tato v chvatu vyskočila zi 
svého úkrytu za stěnou, avšak 
hledaná trepka nalézala se již 
V rukou služebné, jež oblékala  
komtese na jemně nožky pun
čochy z bilého hedvábí. 

Vasilisa před tím již dá\n< 
natáhla si punčochy ze sk«>t 
í?ké příze. 

Trvalo dlouho, než Zenaida 
byla oblečena. Ani okamžiku 
nepostála tiše. Konečně poda 
řilo se komorné, jež ji česala, 
uplésti z dlouhých jejích vlasu 
pečlivě copánky a nyní snaži
la se, aby při stálém slečnim-
sem a tam se otáčení konečně 
na krásnou hlavinku jí je při
pevnila v rulík. Pokoušela s«* 

o to dvakráte, třikráte, éi Vá
tí* ztr;;tila trpělivost. 

"Žádná neumíte ani via v 
tak upraviti, aby držely pev)n«'. 
Všecky se bojíte, abyste mn«-
kousek neurazily — jako bych 
byla ze skla. Liso, prosím té!" 

Podala přítelkyni své sva
zek jehlic do vlasu, aby* sánu 
jí vlasy upravila. Když bjia 
hotova, pravila Zina: 

"Tisícerý dík, drahoušlui. 
V tom ohledu mám zde jen 

•ebe, jen tebe!" X 
A zpívajíc jako ptáček, ob

jala sestřenku svoji s něžnosti. 
Pak obrátily se obé dívky k o-
brazum svatých a vzavše na 
se vážné vzezření, jaly se po
dliti s celým vnitřním zápalem 
nevinného srdce. 

O dvanácté hodině zasedala 
k snídaní menší společnost, než 
jak byla druhdy při obědě; 
hraběnka přišla k ní jen zříd
ka, dalať se obsluhovat! v ma
lém salooě. Při takovéto příle
žitosti jevily schovanky výhra 
dně náramnou chuť k jídlu a 
vychovatelky bavily se s pa
nem Wachtlem. jenž v přípa
dě tomto osvědčoval veškeré 
schopnosti, jakých zdálo se mu 
nedostávati za přítomnosti vá
žné hraběnky. 

Dimitrij použil této ro^ru^e 
nosti vychovatelovy, aby se 

svojí sestrou vystřídal několik 
telegrafických známek, jež se 

Obě hlavinky, každá k jed 
né ruce hraběnky skloněna 
poděleny byly přátelským po
libkem. 

"Mama," pravila Zenaida 
žertovným lénem. "přicházím 
prosit o veřkou milost." 

"Nuže?" tázala §e s ústně 
vem. " ^ 

"Rády bychom — ne — i a 
bych ráda si vyjela v saních 
na procházku. Napadl čerstvý 
sníh. O, mama, řekni že ano 
— prosím tě. Ten nový smíh 
je tak lákavý/' 

"Ale, milá dceruško, máš-li 
ty ráda sníh, nemusí ho mít i 
rád také jiný. Taková procház 
ka nebude pp chuti tvé gou 
vernantce —- nesmíme býti e 
goratickými, milé dítě. Jsme 
povinni bráti při štěstí svém 
ohled také na jiné." 

Zenaida vyslechla toto mrav
né, mateřské napomenutí se 
smutnou tváří; pak pravila s 
lichotivým hlasem: "Ale ma
ma, vždyť miss Juniorova mne 
nemusí doprovázeti; vím, že 
nemá ráda sníh — a na žád 
ný způsob nechci ji připravit! 
nějakou nepříjemnost." 

Malá pochlebniee dala na 
slovo "pa žádný způsob" ta
kový důraz, jakoby přesvědče
ní to bylo u*jt«Uo v ni již od 
kolika let. 

"Mama, vždyť mohla bych 
si Vasilisu v zíti s sebou jak<» 
průvodkyni. Geraim jest vý-
»orný, opatrný kočí; kdybys 
nu poručila, aby do malých 
anék zapřáhl toho mladého, 

•erného vraníka, , vyjeli by-
hom si na chvíli do lesa — 
en na hodinu, mama! — 4cely 
len budeme hodny, mama, vel
ni hodny." 

folisná dívka přiblížila se až 
k matce, poklekla na kolena 

líbala hraběnce krásné jťji 
učky. 

Hraběnka se malé difclici té 
zasmála a již již byla by dala 
své svolení, když pojednou se 
:amyslila. 

"Zavolej** mé vychovatel
ky," děla. 

Vasilisa jako ptáče vlétla 
do jídelny a v okamžiku se 
vrátila s vychovatelkami, jez 
na prahu salonu se zastavily. 

"Chovaly se slečny dobře?" 
tázala se hraběnka v^žně. 

"Ano, paní hraběnko," od
pověděly obě dámy současné. 

"Tedy můžete jiti, děti; do
voluji vám, abyste se směly 
na procházce zdržeti půldruhé 
hodiny. Zino, dej rozdaz, aby 
zapřáhli do malých sa%i žer
ného vraníka." 

lohlasně, "neboť, jak vú», mu
síš nás převrhnout —1" 

Vypukla v smích a objala 
Vasilisu, jež stála u ní. 

"Ale ani slova o tom," pra
vila, "jest to tak rozkošné —" 

"Rozumem,, slečno, 4 které
ho koně?" 

"černého, mého milovaného 
Ereba. Snad není plachý? Qo 

"O nikoli, komtesko. v ma
lých sáňkách zvláště žád
ného nebezpečí." 

Sveden dobrou náladou sleč
ny, jež zářila jí z očí, pustil se 
kočí rovněž do smíchu. 

"Ale pospěš, rozumíl? De
set minut máš času, nic více*— 
slyšíš? Ani minuty více." 

"Musím vše teprve říditi. 
slečno," odvětil Gerazim tlu
meným hlasem a v nevoli, j«k 
svědčila jeho tvář. 

"Nuže, dobrá, dávám ti tě
ly jederujct n^inut. Jdi a po-
*ěá 

Něžná komteska strčila ru
kou prudce do těžkopádného 
kočího a odkvapila s Vasili-
sou do svého pokoje, kde ko 
žichv, bufy a kápi již měly 
přichystány. 

V. 
I Ve sněiiuii 

.i . 
Po desíti minutách vyje! Ge

razim, jenž si přispíšil co nej
více, na sáňkách vysokých |ťn 
asi padesát centimetrů. \f  

Ve vnitř měly sáňky tyto po
dobu spíše loďky. Vodorovně 
ležící prkno tvořilo sedadlo 
pro panstvo, • jiné pak prkno 
bez opory sloužilo za sedadlo 
kočímu. Množství kožichu a 
přikrývek zahalovalo sáňky 
téměř úplně. Dle zevnější for
my své podobaly se sáňky ty
to spíše selským; rozdíl zále
žel pouze v tom, že tyto byly 
z dobrého dříví mahagonové
ho, kdežto selské sáňky byly 
ion z jedlového dřeva, část 
kovová jakož i ozdoby na ře
mení byly ze stříbra. 

Vraník pocházeje přímo x 
Orlovského hřebčinee jmeno
val se Erebus, kterým jménem 
poctěn byl pro lesklou svoji 
havraní barvu, na níž nebylo 
poskvrny. Ruská uzda, celá 
stříbrem kovaná, a bez očních 
piíklopek, poskytovala ohni-

ým jeho očím a pěkné hlavě 
úpbié volnosti. 

Gerazim, zahalen do ruske-
ío kaťtanu ze zeleného sukna 

a olemovaného kožešinou, na 
davě pak maje čtyrhrannou. 
vysokou čepici z karmasínove 
červeného aksamitu, držel pe
vně v rukou, na nichž měl ru
kavice, oprati, které rovněž 
potaženy byly červeným aksa
mitem. Seděl vznešeně, impo-, 
santni a zpříma jako svíčka; 
ani se nepohnul, tak že vypa
dal jako ze dřeva. » 

Když se obě divky přibližo
valy k vozu, každá k obsluze 
majíc jednoho sluhu, obrátil 
se Erebus k nim, jako by již 
čekal na kousek cukru, který 

REKONSTRUKČNÍ AKCfc V 
MAOARSKU. 

Budapešť, 21. dubna. — Zá 
kony, zahruujirí rekonstrukční 
program, jak předepsán byl 
Svazem národu, byly schvále
ny národním shromážděním 

Děvěata políbila hraběnce 
vděčné ruku a odešla, dříve se vždycky dostával 
hluboce uklonivše. Jedva však "Prrr!" zvolal kočí hlasem, 
vyšly ze salonu, chvátaly do jenž každého cizího, jenž po-
čeledníku. prvé ho slyšel, musil hlasité 

"Rychle savolej Gerazima!w rozesmátí. 
velela Zenaida prvnímu sluho- "Dostaneš, dostaneš!" pia-
vi, jenž jí přisel do ce«»ty. "ale vila Zenaida tiše a pohladila 
běž. sám a ne abys to nechal krásné zvíře na hlavě, které 
vzkázati zas po jiném, jak to z vděčnosti chtělo jí lízati ru-

mělv V7tuhf>vati r» . i j - ve zv.vku. Ať přijde ku; "nesmis nás převrhnout! 
mťir. m rfl ? ^W"'r Gerazim ihned!" Už tady na dvoře; do«ta-
ZCr«r„lbvu T n T Sluha " Ukl0,nl * <•*«.'»«* překlopíš nas 
koí íííh \ p i l  P o  p ú , i  vstoupi l  do .něhu _  rozumíš?" 
iKtř -. áln T,i l - z

I1
v-v l l/-d ky v.necek udýchán tlustý kočí. 1 gre.bus jakoby byl pochoH 

nimi ťhtél' ieti Bvi* "í""r" V ^ "P^ lechni" pravila Zenai- obsah slov, zůstal klidné státi. 
němu neDřívétiva /• • L'i fi vážně, "máš g námi jeti 11a až dívky dobře do kožichu za-
vstnli od stolu odV^r' K 5Pr0chÍÍíkw- Pojedtó let0» baleny daly povel k odjezdu, 
ír od ni SanřmÍ I"",ejpiV' ne- i ir' i Na »»»•»«»« Uerazimovo, j,-z 

vá|) f  jíVsÍÍsÍm Ano» komttí«ko!" Odpové- nebylo lze ani pozorovati, dal 
Zenaida Dr»váipn» v»2h koci- ÍWÍ roJaOou »e kitb « Jeté! v divu 

floii, V«tourila pak'do m«Iéhó 3 ^ké V^;^v
P^VWel,,<m jak" sstsařisvx:'»TssF&st ** ÍK »«-•. 

izini 
riv'ti vvpiiifivina ť"iiiuiiu' x^uui uiiiv ziluzei. Ir< 
uS ; t! I Tt l i  k ŠtíStí- VeKmi ,y m<"é dailrn, dví; ( 

žézve dir hr Ve^' doCela malé' ní^é.,:T;  tázaví se ohlédl. 
pozved á hraběnka oci a jn- h -^volila to hraběnka?" ! • "Do lesa!" pravila 7 
m ^"krátkozrakou • yl, P^ i starý blázínku! ;Ci! Sáňky letěly k lesu. ' 

"Ah — ton tv má i t» 11 to ''nak ř«kla- Vezilit V t,ojn okamžiku mihnuly s< 
.-OJ nich ko.em nich , lf,ky s L,,ím U 

rlftbpfaiif»«^vré,rtl0'' W' hodně.kožešiny a žíněnek; ale žením, 
dobré jitro, Vasiliso,' dobře je připevni," dodala po-í 
- m: • ' • * 

Pokrajování 
i i 

ZAHADNA SMRT CfL 
LEGIONÁŘE. 

Chicago, 2L dubna-
roku starý krajan p. Václav 
Hrabák, bývalý československý 
legionář, jenž bydlil se svojí 
manželkou Annou v čísle 2008 
Blue Island ave., jež tam byla 
zaměstnána, v restauraci p. J 
Racka, zeipjrei náhle v okresni 
nemocnici za nedlouho po té, 
když tam byl dopraven. Mi
nulou středu si začal p. Hra 
bák stěžovat^ že mu není do 
bře, v sobotu se mu náhle u-
dělalo zle a přes lékařskou po 
moc v okresní nemocnici vy
dechl naposled. Příčina jeho 
náhlé smrti bude zjiátěna 
při posmrtním inkvestu, kte
rý se koná dne>. Manželka ze 
snulého krajana tvrdí, že její 
muž zemřel v důsledků zniče
ného zdraví. Praví, že jeden 
známý farmář v Písku v Se
verní Dako^ě podnikl na je
jího manžela útok, při němž 
prý Hrabáka surově ztloukl, 
až mu zpřerážel žebra. V du-
ledku toho zmlácení Hrabák 

prý pak vůčihledě chřadl, do
stavily se komplikace, dýchání 
znesnadněno, ježto do plic se 
Hrabákovi zabodly kousky ko
stí z přer^enyťh žeber, jak 
praví pí. Hral áková. Farmář 
napadl Hgabáká ze zlosti nad 
ím, že mu musil zaplatit za

držený zbytek tnzdy v obno
su $16. Hrabák útočníka žalo
val a byla-mu přisouzena zna
čná peněžitá náhrada bolest
ného, z něhož i><> odečtení vý-
oh Hrafíák dostal $3000>. 

Hrabák slou/.il za války u 
!•*]. Iegionářsk- ho pluku. 

včera dopoledne. Ministerský 
předseda hrabě Bethlen by 
nucen učiniti několik menších 
ústupků, sociálním demokra
tům, aby docílil schválení před 
loh. Schváleném rekonstruk
čních zákonů bylo postavení 
vlády zn&čně posíleno. Hrabě 
Eethlen v delší řeči pravil, že 
nestává nebezpečí vměšování 
jiných států do vnitřních zále
žitostí Uher a že jmenování a-
merického kontro.lora bude 
nejlepší zárukou proti cizí in-
teiveucij a ochranou Uher pro
ti přemrštěným požadavkům 

ANT, HYRMER 
PAPfRaVAe A NATĚRAČ 

Vykonáváme, práce vkusně r 
levně. Objr^ťí# 9^ na « 
důvěrou. 

3648 vých. 13.5. x Uiúon 

P O K L Á D Á H i  
S T ft E C H 

PATK>T>Í* PAPÍR KM ' 

zavájlťfli výhřevního topeni n rtumé ple-
ttařstó práce vyluMává 

MM OPAVA 
4950 BROADWAY 
proti České Národ. SUB. 
- Tel. Broadway 407| 

D R O B N É  
© Z N Á M K Y  

PŘUM E SET 
PRIJMQU SE unioví tesaři. 
Hlaste se u Fr. Strnada, 11719 
Forest Av$. ^el. Garfield 1444 
R- . 4-23 

PŘIJMOU SE dva neb tři pá
ni na byt, zvláštní vchod, vše 
zařízeno. Mohou si sami va
řit. se v č. 40.U War
ren A v#, , 4.23 

ČESKA 2 EN A hledá práci v 
domácnosti. Hlaste se v č. 3217 
vých. 49. ui 4-24 

• 'i?1 'jf 
PŘIJMOU Š£ pánové na byt 
beze stravy. Hlaste se v čísle 
5662 Hamltft Avé. ri' Broad 
way. " 4-24 

PftIJME SE žena středních !et, 
třeba s 1 děckem. Přednost dá 
se, která mluví trochu němec
ky. Tažte se u Janitora v Reic 
budově v pokoji 109, 85,04 
Broadway u Harvard ave. 

PRODÁ SE 
KUPTE tento domek o 5 svět
nicích s koupelnou, ve<fle U-
nion káry. Cena $4800. Bližší 
sdělí Nejedlík & Mikeš, real
tors, 11015 Union ave. Tel. 
Broadway 2586. 
PRODÁ SE 4 roky starý dftm 
v Gorlett o 4 pokojích s koupel 
nou, sklep, půda, je tam ještě 
jeden lot. Cena $5000, domek 
sám o sobě má cenu $4000 
Hlaste se u Smolík Bros., 8311 
Quincy ave. Tel. Cedar 2383. 

PRONAJME SE, byt o 5 svět 
nicích s koupelnou, vše zaří
zeno. Hlaste se v č. 4639 Broad 
way. 4-22 

PRODAJÍ SE levně zachovalá 
Grand kombinační kamna. Hla 
ste se u James Fousek, 1153 
vých. 105. ul. 4-22 

dostavuji několik je-
dnorodinných domů v dobrém 
okolí na dlážděné ulici v Cor-
lett, vše na jednom poschodí, 
blíže káry a školy. Též jeden 
bungalow č. 4306 vých. 116. 
ul. z Miles ave. Nepromeškej-
te tuto výhodnou příležitost, 
jsem jist, že koupíte. Hlaste se 
u Fr. Lisý, kontraktora, 4310 
vých. 116. ul. 4-23 

STROMKY, keře, TůŽe, živé 
ploty. Andre sklenníky a škol
ky. 11630 Imperiál ave. Tel. 
Gar. 2735, 4-26 

 ̂ V  ̂ Í* JF.  ̂ * •> j. \ ,'»JÍ - .* 
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PRODÁ SE cukrovinkoyý fk 
grocerní obchod s prodejespi 
doutníků, kde se trží hotovi 
přes $400 týdně. Cena se žá» 
sobami a zařízením $160^ 
Pěkný byt o třech světnicích, 
nájem z bytu $18 měsíčník 
Hlaste se mezi 5. a 7. hoď 
večer v č. 6106 Quincy ave. 

4-30, 
PAPÍROVANÍ, čisfc#, dobřev 
za cenu přiměřenou provádU 
B. Sedlecký, 364^ vých. 13& 
ul. 5-1 

CIHLOVÝ BUNGALOW j 
v Corlett. 

Cena $5800. $800 hotový 
S pok. Všecko zvelebeni. -

13202 MILES AVE. [ 
Cwwood Realty Co. ' 4 

4-2 

h| PRODAJÍ SE cihly z druh„ 
ruky. Hlast§ v č. 4321 Peří 
shmg Ave. ^ 4-23 

PRODÁ SE zánovní íjycikle a 
dětská vysoká židle. Hlaste st 
v č.. 13217 Horner ave. • 4-31 

PRODÁM PÉKNÝ velký jed^ 
rodinný dům o 8 pokojích, e-í 
lektřina, koupelna, sklep, p&n 
da, vytápění horkou vodou, —j 
pěkný velký lot, 2 garáže, dlá4 
zděná uli ve. Hotově $2500ř 
ostatní dle ujednání. Hlaste sér 

v čís. 3333 Wood bridge Ava., 
blíže W. 25th St. 

PRODAJE jednorodinn/ dům 
tři roky starý, 6 pokojů, kou-* 
pelna, garáž, pěkný lot. Žádn 
se hotově $2500. Hlaste se 
č. 3399 vých.' 145 ul. z Kins
man Rd. 4-28 
-\ — — 
PRODÁ SE set do parloru, se^ 
do jídelny, set do ložnice, Sin^ 
ger šicí stroj, kamna na uhli 
a plyn, vše velmi levně, bude-
li to brzo prodáno. Hlaste se 
v č. 4313 Clark Ave. ? 

PRONAJME SE byt o 5 poko
jích r koupelnou nahoře za 
$25, s garáží o více. Hlaste 
se v č. 4722 Barkwill ave. 

JK'J O W W rJ 

Woodland Ave. Department Store 
5026 WODLAND AVE., ROH VÝCH. 51. ULICE 

"" , 

Středeční Zvláštnosti!! 
První středu po velikonocích bude nás celý sklad snížen pod vlastní cenu. 

poleji uvádíme, jen uěk olik položek 3 cenami. 

Bílený sheeting 
10/1  prav ide lné  hod.  79c  yard .  

Středční zvlášt. yd 35c 
3 yardy $1.00 

Černý satén, hedvábný 
• V fim$ 

Pravidelné ceny 75c yaird 

Středeční zvlášt. yd 29c 

5000 y$rdů čistého eeru 
plátna 

pravidelné hodnoty 69c yard 

Středeční zvlášt. yd. 15c 

Či*t* lněná látka 
na ručníky 

pravidelné hodnoty 29c yfcrd 

Středeční zvi. 2 ydy 25c 

Povšimněte si dolejšího kuponu, 
kt^rý Vám poskytuje slevu 4'; 

na ttfuědém dollai*u. Jsou to na-
• še dvojité známky. 

5000 y$rdů čistého eeru 
plátna 

pravidelné hodnoty 69c yard 

Středeční zvlášt. yd. 15c 

Či*t* lněná látka 
na ručníky 

pravidelné hodnoty 29c yfcrd 

Středeční zvi. 2 ydy 25c 

Vykoupili jsme velkou pletárnu 
a dostali as 10,000 tuetu svveat-
ru pro muže, ženy a děti. Kaž
dému se vyplatí zakoupili již 
nyní celou zásobu a nečekati až 

4o podzimku. 

5000 y$rdů čistého eeru 
plátna 

pravidelné hodnoty 69c yard 

Středeční zvlášt. yd. 15c 

Či*t* lněná látka 
na ručníky 

pravidelné hodnoty 29c yfcrd 

Středeční zvi. 2 ydy 25c 

Velký lot dam. šatu 
tečkovaný swiss a voile. 

. Pravidelné ceny $5, $6, $7. > 

. Prodáme jje po $2.25 

Sypkovina výt. jakosti 
pravidelné hodnoty 59c yard 

Středeční zvlášt, yd 25c 

Velký lot dam. šatu 
tečkovaný swiss a voile. 

. Pravidelné ceny $5, $6, $7. > 

. Prodáme jje po $2.25 

ř Perkály 
pravidelné hodnoty yatá 

Středeční zvlášt. yd 18c 

Ženské šotyš. zástěry 
pravidelné hodnoty $1.49 

1 Středeční zvlášt. po 79c 

Dětské zástěry 
pravidelné hodnoty 98c 

Středeční zvlášt. po 35c 

Dětské bloomersy % 
iatecky 

pravidelné hodnoty 98c 

Středeční zvlášt. po 39c 

Dětské šotyš. šatečky 
pravidelné hodnoty $1 a $1.25 

Středeční zvlášt. po 55c 

> • ři ' i 
Vystřihněte tento kupon 

i* n»á cenu 4% 

každém dollaru. f 
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