
6 Pokrok západu
Na dna oceánu různých třebas i hedvábných rarmafoní v Colorada Newneustále jest odkázán na jedno

tvárnou lodní stravu Však jedno
přivolanou rychlou pomocí v zá
rodku byl uhašen

Dlouhé žiti
niftže il ktldý zajistit! tím Ze bude

Udně žiti střídmé Jisti a střídmí piti a ve
Tíem užívali ivého rozumu ochuraW-l- l

Sererftr ilvotní balsám

jistě mu pomůže V chorobách žluíi a

Jater nepravidelnosti Holice bolestech

hlavy unavenoitl v nervosnostl plináíí
rychlou úlevu ajiitou pomoc Účinkuje
přímo na žluč a podporuje vyměšováni
této neJdůležiiřJSÍ iťávy v lidském těle

Cena 73 centů

Mexiko
Denver & Rio Grande dráha

"scénická to dráha světová" vyda-
la ilfustrovanou knihu o předmětu
výše zmíněném kterouž pošle
ochotně a bezplatně na požádání
každému íarmeru kterýž si přeje
přesídlení Knížka tato poskytuje
velmi cenného poučení o hospo
dářských ovocnářských a dobyt-
kářských zájmech oné krajiny a
měla by býti v rukou každého
kdo si přeje seztati spúsoby far-
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Mohu rit nauílM ptrftou za tH mígfce

mluvit! IÍM a psáti poílu rám ledna
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Státní závody v Neteče
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Příhoda s rejnokem jak minule

jsem s Čtenářstvem sdělil byla

příčinou že toužil jsem po oka-

mžiku set kati se s pravým žralo-

kem a dokázati posměváčkům že

dovedu bojovati s rejnokem právě
tak jako se žralokem Přání mé
tentokráte se vyplnilo nad očeká-

vání rychle při čemž částečně byl

jsem potrestán za nerozvážnou

svoji touhu Nalézal jsem se v

"hlubině šedesáti stop uprostřed
jakési houštiny a zrak můj upou-
tala krásná okatice jakou jsem

nikdy dříve nebyl viděl Našel

jsem dvě jež uschoval jsem ve
vaku načež počal jsem pátrati po
jiných
Prošel jsem houštinu aniž bych

něco dalšího byl našel a roz
- radostněn jsa nálezem svým chtě

jsem se dáti vyzdvihnouti bych
nález svůj uschoval Pojednou
však pozornost mou upoutala
černá hmota as 20 ston nade

vmnou jež stále víc a více se ke

mně přibližovala a jakési fosfo

řečné světlo vydávala
" Pozná!

jsem v brzku že tentokráte v žra
loku se nemýlím a ruka má křečo

vité se chvěla svírajíc harpunu
- - V W JW W f W M

náhle stanul Stál jsem vzpřímen
ani sebou nehýbaje a očekává!

příhodné chvíle k zasazení rány
Žralok zelenýma očima upřeně na

june pohlížel

Špičatá tlama jeho řadami

ostrých zubů krášlená nalézala se

asi dvě stopy od mé kukle Stá!

jsem klidně prohlížeje si tygra
moře a on mne neb zdál jsem se

mu něčím neobyčejným Po chvíli

žralok obrátil se a chtěl kolem

nne plouti dále avšak já seznal v

tomto okamžiku dobu nejpříhod- -

oější pro útok a proto učinil jsem
dva mocné skoky a cnopiv se

ploutve žraloka zasadil jsem mu

ránu přímo do oka

Žralok nyní ohonem svým bil

mocně krví zbarvenou vodu a úder
jeden zasáhl i mne s takovou
silou že sražen jsem byl ke dnu
avšak pouze na okamžik Rychle
vzchooil isem se avšak žralok

kvapně prchal bije mocně obo
nem čímž způsobil tak mocné

vlny že málem by mne byly po

razily Vystoupil jsem vzhůru 1

s dohlížitelem vsedli jsme do člu- -
' au a pátrali po žraloku Nalezli

jsme jej as hodinu od lovišť plo
voucího po hladině a obklopené
no tinyrm žraloky leten o maso

jeho se rvali Žralok mnou ubitý
byl tak zv psí žralok (dog shark)
s délí asi 35 stop
Zanechali jsme jej žralokům

kteří se v brzku o něho postarali
Tímto skutkem svým seznal

jsem 2e dravci morsu dojí se

potápěčů a není divu neboť naši-

nec oděn jsa v oblek potápěčský
maie polekati lidi neřku-l- i zvířa- -

ta!
Zastaví-l- i se potápěč v chodu

jsa v hlubině v malé chvíli obklo- -

pen je rybami všeho druhu které
f hledí naS jaksi bázlivě však pouze
'tak dlouho dokavade tiše stojí
neboť jediné pohnutí rukou stačí

USPOŘÁDANÝ BUDOU

v Ořete Nebr ve Vávrově Parku
v neděli lO záři 1833

??y Těl Jed Sokol v Grete

Bolesti iDoiené s chorobami svalů a
svaift revmatismem každého druhu
otoby

SererňT Olej st Gotharďa

rychle zažene Jsa antiseDtickvm Čistí
a boji Při vymknuti stublostl a strnu-
losti lidů kona pravé divy Cena 60 ctů
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Ujma srýcb zákazníka

živým dobytkem
South Omaha Netraska
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Všechny sokolské jednoty v Ncbrasce budou
na závodech těchto zastoupeny : : : : :

Ceny jízdních lístků na dráhách budou valně sníženy

spodničkách mimoidoucích dam

Turkyni jich asi mnoho neodnese

Nedosahujeť roucho její až k zemí

Za to však toalety dam evropských

jsou pro ně výborným útulkem

céda kvropance která minouc
takovou psí kolonii nevyzdvihne
sukně dosti vysoko Opatří si

rázem zábavu která pozdrží ji

mnohdy hodnou chvíli před spa-

ním

Povahy je cařihradský pes veli-

ce dobrácké Neublíží nikomu a

jen si bolestně zaštěkne neb zavy- -

je slapne-1- 1 no kdo nanodou neb
udeří-l- i jij z jakékoliv příčiny Za

to však přilne k vám velmi snadno
zavoláte-l- i jej několikrát přívětivě

Ale kdy stávají cařihradští psi
velmi nepříjemnými: v noci Od-

stavený neb dokonce opuštěný
nějaký psí sirotek valívá se zvlášt-

ní zálibou noční ticho k neumdlé-vají- m

výlevům zouíalého srdce a

že zpěv takový nedochází v nemi-

losrdné lidské duši žádného sym-

patického ohlasu toho důkazem
že při něm počínají se znenáhla
otvírati okna domů sousedních z

nichž za nekřesťanského spílání—

lítají různé skvosty jako prázdné
láhve polínka roztrhané střevíce

atd nevítanému zpěváku na hlavu

Psů tedy v Cařihradě dosti Ale

co jest zvláštní: o nějakých nemo-cec- h

mimo pnšivinu neb dokonce
o vzteklině není tu ani potuchy

Ale jednu dobrou stránku mají
přece psi cařihradští: zastupují
jaksi podobně jako mrchožraví

supové v západoindických mexi-

ckých a aírických městech zdra-

votní policii V Cařihradě totiž

jako všude jinde zakázáno házeti

odpadky na ulici avšak rozumí se

také samo sebou že nikdo zákazu
toho nešetří Co v domě překáží
vyhodí se pod večer prostě ven

kdež váli se to tak dlouho až se
někdo nad tím smiluje První

přijde pes Prohrabe vše a seže

re co není papírové dřevěné ka
menné nobo železné Pak přijde
za tmy hadrník s lucernou v ruce
a s nůší na zádech a vybere si ony
poklady které se hodí účelům

jeho neostýchaje se nikterak hra
bati se i v nejodpornějších hro

madkacn noiou rukou A co ani

pes ani hadrník nemůže potřebo-
vat! ponechá se snad větru a dešti
na pospas neboť nepamatuji si
že za celý pobyt v Cařihradě byl
bych spatřil 1 jediný jen vůz na
sbírání smetí ačkoliv prý tam
skutečně jsou
Ale přes to vše již několikrát

ubozí psi začali v Cařihradě překá
žeti a učiněny pokusy odkliditi

je z města Tak kdysi schytali
jich několik set a vyvezli na jeden
z pěti ostrovů princů na holou

výspu Oxia Hrozný nápad t Psi

byli tam vydáni pozvolné smrti
hladem a vrhajíce se zuřivě jeden
na druhého počínali si tak hrozně
že vzrušili celou veřejnost caři-

hradskou takže museli býti přive
zeni ve vší slávě zpět do hradeb
města

A ještě malou zmínku Na cizí
domácí psy vrhají se se zuřivým
štěkotem ačkoliv záhy i se zje-

vem jejich se smiřují seznají-l- i Že

nehrozí jim konkurence při tabuli
V hotelu našem bydlel italský

Šlechtic staroslavného jména jenž
vybledlý erb svůj si byl podle
chvatného moderního zvyku po-

stříbřil bezpočetnými dollary jakés
americké dědičky Byl s ní právě
na svatební cestě a v průvodu

jeho nalézal se niimo četnou jinou
čeládku také obrovský překrásný
"bernardýn" k jehož službě při
kázán byl Švarný mladý černoch
úboru křiklavě červeném Hro

zný přímo byl to shon když pes
ten objevil se poprvé na ulici V

nevídaném vzteku vrhali se pou-

liční kollegové k němu držíce se
arci v uctivé vzdálenosti impo-
santním zjevem plně oprávněné
Avšak vévodský bernárdýn kráčel
svou cestou klidně nevšímaje si

jejich útoků V každé ulici diva
dlo toto se opakovalo ale — ne
dlouho Za dva tři dni domorodci
mu zvykli a pana vévody již ani
si nevšimli
Arci však vypuzení psů z ulic

cařihradských jest přece jen otáz-

kou času přes nadšené sympatie
jimž těší se v domácím obyvatel
stvu Evropská čtvrť s vyklize-
ním jich již započala A až jednou
mešit na pravoslavné chrámy

přetvořených zavzní poprvé zase

vítězný hlahol zvonů křesťanských
vmísí se ve zvuky jejich také smu-

tné údery umíráčku jenž oznamo-

vali bude konec pouličních psů
stambulských

Přemožení přivodí ztuhlost údol
Volné používání St Jacobs Oe
ořiní svaly opět ohebnými a nále

žitějevjléíL

Cařihradští psi nemohli si přáti
lepších pánů než Turků kteří
snad následkem náboženských
předpisů a vrozené dobroty své

chovají se k nim téměř otcovsky
A tuto stránku povahy turecké

psi záhy prohlédli Hřeší na ni

přímo a poněvadž Turek za sebe
nemůže daří ss psům cařihrad

ským jak nedaří se žádným jiným
na světě

Cařihradský pes jest neobmeze

ným pánem v obvodu svém Pra
vím: v obvodu neboť každá ulice
má své psy a běda usedlíkovi
některé ulice sousední který by se
odvážu zavítat! mezi ně

Kdyby zaměstnáni byli při ho
stině sebe vzácnější rázem opustí
vše vrhnou se se zuřivým štěko-

tem na vetřelce a zaženou jej
-
po

kousaného a zkrvaveného zpět do
ulice jeho Pak teprve vrátí se
zase k hostině jíž zřídka kdy

se dotknouti některý čiperný
soudruh z ulice opáčné jehož po-

zornost honba ona byla vzbudila

Obyvatelé Cařihradu chovají
psy domácí jen poskrovnu A z
toho žije pouliční pes Všech od-

padků jídel dostane se jemu neboť

vyhazují se prostě na ulici A

poněvadž děje se tak vždy v urči-

tou dobu kdy obyvatelé skončili
své hody vyvinul se v cařihrad-

ském psu ponenáhlu vzácný smysl
pro hodiny Co nejpohodlněji
roztažen leží uprostřed ulice nebo
na přič úzkého chodníku a podři

muje tak sladce jako by spal v

nejbezpečnější boudě Ale jakmi-
le se přiblíží ona hodina zdvihne
se zamíří k místu kde jest "před
placen" a čeká trpělivě až se
otevrou dvéře a obloukem vyletí
směsice nejrozmanitějŠícb psích
lahůdek

A lahůdek těch jest patrně dů
statek neboť cařihradští psi vy
padají celkem dosti dobře Vždyť
Turci parna ta jí i na ŽízeB jejich
Ve čtvrtích mimoevropských nale-

znete podél domů velmi často

misky s vodou jež dobré duše tam

pro ně staví

Psi jsou druhu šakalovitého

barvy většinou žlutavé a vida!

jsem mezi nimi zvířata zcela pě
kná statná ačkoliv nelze zatajiti
že tam také mnoho starců praši
vinou četnými jizvami ano 1 ote-

vřenými ranami stížených jež
skytají pohled více než odporný

A jak jsou chytří a historickým
svým právem prodchnutí! Jak již
praveno rozloží se po celé ulici
A kdyby Šlo tudy sebe více lidí i

kdyby co chvíle objevil se povoz
pes zůstane natažen a asi sebou

nepohne
Každý chodec vyhne se mu

osel mezek kúS opatrně jej pře
kročí ano i vůz zahne stranou

aby mu neublížil A když je ulice
tak úzká že zahnouti nemůže

vyskytne se vždy nějaký dobrák

který odstrčí psa stranou
v kazae unci nebo — když je

zvláště dlouhá — v každé určité
části její válí se deset dvacet psů
Tvořívají z pravidla jednu velkou
rodinu a tulí se k sobě na chodní
cích i ve středu ulice způsobem
jenž jasně praví: ulice tato náleží
nám zde jsme my pány

A jak veselý bývá jejich dorost
Tu odpočívá Šťastná máť a kojí
mžourajíc spokojeně očima klubko

hezoučkých potomků kteří
chvílemi se kočkují a v matčině
ohonu velice případnou hračku

nalézají Tam rvou se odrostlejší
dva mladíci o nějaký hadr nebo
škádlí některého z usedlejších
otců a strýců — zkrátka" rodinný
život jeví se tu způsobem jenž
nejskvělejší vydává svědectví o

dobrém srdci celé společnosii
Hezký tedy pohled ale jaký tu

puch jaká nečistota Pes vylíbne
se a stráví celý život na bídné té
dlažbě o nějaké koupeli mimo
vláhu nebeskou nevěda i přiroze-n- o

že ovzduší jej obklopující jest
evropskému nosu mukou což
valně ochlazuje sympatie jež psi
na první pohled v dobrých evrop-

ských duší budí
Cařihrad je tedy eldorádem

pouličních psů ale také eldorádem
oněch drobných zvířátek kterýmž
daří se stejně znamenitě v horkém

jako v chladném pásmu při lidech

nejrůznější pleti jako při
chlupem kry-

tých a jimi dle zkušeností bohu
žel přístupny jsou jedině kofiské
houně totiž blech Jaké to
skvostné semeniště pro ni v hu-

stých tich psích kožiších jichž
nikdy nedotkne se kartáč nebo
hřeben jaké vítané rejdišti pro
nekonečné potomstvo jaká to

pastval
A jako by ulice také jim trochu

patřila poskakují vesele po dlažbě
níž arci snadno ocitnou se na

ho dne když totiž jsem se pokusil
opětně ohromné želvy se zmocmti

stala se mi nehoda dosti směšná

jež mne učinila jakýmsi oběšen
cem v hlubině oceánu Uzřev totiž
želvu hovící si v houštinách v roz
měru as 8 stop dal jsem znamení
k rychlému vytažení načež vsko-č- il

jsem na hřbet tohoto obra
Želva počala rychle plouti vzhůru
avšak náhle jsem seznal že neve
lím já jí nýbrž ona mně neboť
unášela mne dosti rychle dále od
lodi V krátkosti na to vytaho
vaní lano napjalo se a táhlo nás

nyní oba opět ke dnu však s tím
rozdílem že já hlavou dolů jsem
padal drže se hřbetu želvy jež
vzhůru nohama byla obrácena —
Co to? kmitlo mi hlavou a v ne-

rozvážnosti své chopil jsem jednou
rukou lano bych dal znamení
když tu želva rychle se obrátila
Jedna ruka má nemohla ji ovšem
ve směru dřívějším udržeti a zatím
co želva rychle plovala pryč já
visel hlavou dolů v hlubině moře
Pokusil jsem se mocným kopnu-
tím v dřívější posici opět se dosta-t- i

avšak marné bylo mé namáhá
ní—byl jsem na dně moře oběšen
hlavou dolů — Proto nezbývalo
nic jiného než rychle shoditi pří-

těž s beder svých načež tělo mé

vzpřímilo se do polovice Mocné

kopnutí přivedlo mne pak do oby-

čejné posice načež rychle klesl

jsem ke dnu a počal přemýšleti o

situaci v níž jsem se nalézal
Kroku v právo ni v levo jsem

učiniti neb lano bylo
napjaté k severu a roura vzduch
vodící k jihu takže byl jsem tu
zcela bezmocným proto usedl

jsem si na dně oceánu a čekal
klidně zdali přijde mi pomoc
přemýšleje jak se mohlo státi že

jsem se stal vězněm Za několik
minut přišel potápěč k mé pomo-
ci Nehoda tato přihodila se jedině
vinou muže kterýž na palubě lano

vytahovací drží Bylť je nechal
tuze volné a tak se stalo že lano
vláčelo se po dnu až za hřeben

korálový se zachytilo Rozumí se
samo sebou že když pokoušeli se
mne vytáhnouti vzhůru táhli mne
ke dnu a tak zavinili mou nehodu
a připravili mne o vzácnou kořisť
neb želvu takovou nelze tak lebce

chytiti
Byl jsem jim povdččenže aspo&

pomoc mi poslali když viděli že

nev)stupuji ačkoliv nemohl jsem
se zdržeti abych muže lano držící
ho řádně vypeskoval za nepozor
nost jeho

Cařihradští psi

Črta s cest od dra Josefa Štolby

Jest jak jsem se sám již pře
svědčil mnoho lidí na českém
světě kteří nevědí o Cařihradě

nic jiného nežli že je to krásné
na pohled město že tam panuje
sultán jenž má harém o několika
stech krásných žen a že v ulicích

plných bláta špíny puchu a smra
du pobíhají celé zástupy psů kte
ří nenáležejí nikomu

uo&u kuse to sice vědomosti o

skvostném sídle padišáhově ale
všechno přece svatá pravda ačko
liv nelze upříti že tam jistě také
mnoho jiného velice zajímavého
o čemž tu i tam hodlám vyprávěli

Poněvadž ale ono psí plemeno
jež vydobilo si abych tak řekl
měšťanské právo v ulicích caři

hradských doplňuje pestrý a buj-

ný život ulic těch způsobem opra- -

du prazvláštním budiž především
jiným na místě tomto věnována

pozornost potulným těm tvorům
kteří ji zasluhují neméně nežli
různé jiné zjevy života cařihrad-

ského
Nechť se ocitnete v Cařihradě

kdekoliv všude je spatříte V

evropské Čtvrti jich sice již po-

skrovnu ale za to všech ostatních

náležejí takřka k pouličnímu inven-

táři bez něhož ulice nebyla by
pravou ulicí cařihradskou

A v té tráví pes život přímo zá
vidění hodný
Svůj dnešní psí národ Turci

zdědili po svých řeckých a řím

ských předchůdcích jimž prý ne
jednou prokázali platné služby
bdělostí svou připomínajíce v

ohledu tom přímo kapitolínské
husy A tradici této dnešní psů
oněch potomci zůstali věrní o

svědčnjíce se aspoB při hrozících
nočních požárech v Cařihradě
velmi častých na něž apozor&ují
zuřivým štěkotem Jak za mého

pobytu rušil můj spravedlivý spá-
nek kdysi k nevelkému mému po
těšení neutuchujíd psí Štěkot a
druhého dne v hotelu s uspokoje-
ním vyprávěli mi ie štěkotem tím

upozorněno bylo na požár v nej-biÍM- B

sousedství vznikající jenž

S úctou všechny zve

FRANK E ELI88 proaavatr U BL1BS prodavať hoří dobytka j i
i nich pracuje v

komisionář se
230 New Exchange Building

VJemoíná péíe rínuje se v lem zanylkim 1 1

faml'VB'4m' hB Ve Jeet ucUrě Udán I

Tiinf ceny na pořádání I

Použijte UNION
veattfcalovaae

rychlíky i

Zvláštní výletní
sazba do

Yellowstone

National

Parku a nazcit

Palácové spací vozy
Jídelní vozy jídla na objednávku
Pohovkové vozy bez jakéhokoliv doplatku

Méstská úřadovna 1302 Farnam St Omaha Neb
TELEFON 316

'potápěči aby způsobil zmatek v

podmořské armádě která pak ší-

leně prchá na všecky strany
Zajímavostí zde nalézá potápěč

plno Jsou zde krásné pliskavice
- s bledě modrým hřbetem kterýž
pod vodou se leskne jako aksamit

rejnoci delfíni krásní a obrov-

ských rozměrů želvy královské

atd Potápěč vidí zde krásné

exempláře vlasatic okatic hvězdy
mořská však nejvíce poutají oko

jeho věnce hřebeny a vázy korá-lov- é

práce to malinkých zvířátek
"Nálevníci tito podivuhodnou tvoří

práci pod vodou neboť miliony

čilých těchtot vorů staví neustále

pozoruhodné stavby

Malajští potápěči v hlubinách
loví Želvy způsobem velice zajíma-

vým a loví je tak výborně že

sama želva vypluje na povrch
kdež jest pak chycena zcela lebce
"Rozumí se že způsob o jakém se

zde zmi&uji týká se pouze lovení

želvy obrovské (královské) Kdyl
XlaJajec nalezne želvu tuto jež
'ponejvíce hoví sobi v hlubině 80

stop dá lanem znamení k rychlé-d- o

vytažení načež rychle vskočí

má hřbet želvy chopí se jej a lano

vytáhne jej vzhůru tak jako by
vedll na kosi Želva plove totiž

tona nhtn a tak vynese potápě-£- 3

jisac dobrovolně smrti své

xzrJlls JI ala zkosil jsem podob

c=a£rcpAB která několikráte

o tzi zZ-V-
%a a výbornou pochout-l- i

ci (liaea neb ielví polévka
r TÍ tzžrJkf chutnají znamenití

nld ™' A

CL W m mm4 accapy tk tatlMt HrcaatJI WMIm la tk wwla W ! n
IN mc tmtm imiaiii tiaf haa4ré cltrha ar t—fatly jfjf m

l t agaa aihaf nt-ef-to- méan x9
Pf] OOK OtNKRAL C AT ALOOUB ki tb fcwk mfth pMrU- -lt MM tR
ilLj WMmla PrfcM ta InrMy fcaaM tmpf ti— Matra tu— mmé lF
tl i] fcaa Siacrlptioaa tl arttcfcw aHtfc prlcaa It caata ya c— ta t prii aa4 eaail íť J
rULL wmth—rr- - Wa araat jraa aa km aaa BBND FlrTERM CBItTI ta akw fYTI

y— a°á htt aa4 w'U mmé fw a opy VKBB wHk aW akavgaa praaalá LI V

IyLoi I mm aSY KtlZ3 & C3s"" ' '' IPaVt)?"' fJ--


