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Na jednoho krajana jehož jsem

natrefil náhodou málem byl bych

zapomněl Byli jsme na projížďce

po pouliční káře vedoucí na vý-

chod od města k ústavu jenž byl

zde zřízen dobročinností vydatele
Filadelíského Childse a vydržován
jest mezinárodní sazečskou unií

Z redaktorských toulek

(Pokračováni)

Nehodláme a nemůžeme popi-

sovat]' všechny zajímavé partie v

okolí Manitou podotýkajíce pou-

ze že nechť v jakkýkoliv směr se

obrátíme všude najdeme něco co

by nás zajímalo uvádíme mimo

vzpomenutých ještě též následu-

jící zajímavá místa v okolí: červe-

ný cafion Crystal Park Monu-

ment Park Green Mountain vo-

dopád a Woodland Park (kdež
přebývá Františka Gregorova
trápena jsouc plicním neduhem)
Na větší vzdálenost podnikají se

výlety do věhlasných dolovni-ckýc- h

míst Cripple Creeku a

Victor obě nesmírně bohaté na

(krev Kristova) a na něm na čet-

ných místech pozorujeme se
skvoucí bělost sněhu Na jiho-

západu pozvedají temena svá lysá
velikány Ourey (14055) a Shawa-n- o

(14239) Na Dlízku nalézají
se horká léčivá zřídla v okolních
horách dobývá se zlato stříbro
měď železo a uhlí a v okolí pálí
se v značném množství uhlí dře-

věného aneb lépe snad řečeno že

pálilo neboť bory sedlo a stráně
pokrývající jsou již valně prořídlé
jestli ne úplně zničeny
Cesta po úzkotraťové dráze ze

Salida do Grand Junction jest
jednou z nejzajímavějších partií
celého Skalního pohoří Několik
málo mil za Salida nalézají se
zmíněná již horká vřídla Poncha
Springs kteráž v nesčetných pra-
menech prýští při úpatí mocného
vrchu V těchto místech zatáčí
se trať k jihu divokou roklinou

po jejíž obou stranách příkré
ale stromovím hustě porostlé strá-
ně do nedohledné výše se vypínají
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zlato z nichž poslednější požá-

rem skoro úplně zničeno bylo

počátkem minulého týdne Již
cesta sama do těchto míst jest ve-

lezajímavou Cripple Creek lze

postřehnout! dobrým dalekohle-

dem z vrcholu Pike's Peaku

Jsouli pak také v Colorado

Springs nějací Češi? Toť se ro-

zumí! Slovan všude bratry má

Již po kolik roků bydlí tu pan
Jaroslav Rajman kterýž s Ludví-

kovou společností přeď šesti lety
do Ameriky přijel však záhy jí
opustiv na západ se vydal a v

Denver oženil V přítomné době
zanáší se droŽkářstvím dovážeje
hosty kteří sem přijedou na podí-

vanou po různých těch zajímavo-
stech v okolí Paú Rajman i choť

jeho bývalá slečna Kyselová z

New Yorku později paní Sauero- -

vá jsou lidmi nejvýše srdečnými
s nimiž styk každému jest dojista
příjemným Jiným starším osad-

níkem jest dříve již zmíněný vnuk

Schlesingrův kterýž nyní zanáší
se kovafstvlm ač to není stálým
jeho povoláním Od minulého

může na týž obdržetí patent Pro
to skoro každý jest interesovám

nějakým spúsobem v dolech ka

zay kojí se naději ze snad ]e

Štěstěna někdy nalezne každý
snadno rozhovoří se 0 dolech a

jejich bohatství a o tom kterak

největŠÍ boháči ve městě před má
lo lety byli pouhými pobudy
avšak Štěstčna jim přála a nalezli

nejbohatší doly v horách
Okusivše krás kteréž skytá po

hled na Skalní pohoří chtěli jsme
piti z číše rozkoše až na dno a

proto odhodlali jsme se k cestě
další až do samého nitra pohoří
Skalního Po věhlasné scénické
dráze Rio Grande nejmalebnější
to snad a nejzajímavější ze všech
na světě vypravili jsme se tedy na
cestu další k západu Z Colora
do Springs unášel nás vlak nej
dříve přímo k jihu do čilého prů-

myslového města Pueblo Cesta
vede skoro nepřetržitě suchopa
rem až do Pueblo 40 mil vzdále
ného Pohoří zatáčí se v těch
místech znenáhla k' západu tak
že se od něho ponenáhlu vzdaluje-
me I Když dospěli jsme Pueblo
jest pásmo krajní od nás přes 50
mu avšak za jasných dnů přece
vystupuje v mocných obrysech a

zejména vrchol Pike's Peaku lze
snadno rozeznati od všech vrcholů
okolních

V Pueblo obrací se dráha smě-

rem přímo západním stále podél
řeky Arkansas kteráž tu tvoří již
značně silný tok vodní valíc

kvapně vody své zkalené dolovní-
mi prácemi v horách Dříve než

objeveny byly doly v Leadville a

okolí bývaly prý vody Arkansasu
křišťálové Však když nyní jest
jich zapotřeby k vypírání rud a

jiným pracím nutným při dobývá-
ní drahých kovů znečištěny jsou
rmutem z těchto tak že kalnější
jsou ještě nežli proslulé Big Mud-d- y

— naší Missouri As po 20
mil na západ od Pueblo trať vine
se roklinou kterouž si byla řeka
Arkansas v pláni probrala Po
obou stranách jsou stráně kameni-

té patrně vápencovité a kámen
tu v pravidelných vrstvách na
sobě leží i viděti jest místy lomy
kde se dobývá k potřebě Když
přijíždí se k Florence vyjede se

opět na plá5 po kteréž pokračuje
dráha až do CaSon City ležícího

při samém úpatí pohoří blíže ústí

prorvy kterouž řeka Arkansas

prodrala se ze samého nitra Skal-

ního Pohoří na východní svah té-

hož Sedm mil za Caříon City
nalézáme jeden z nejúchvatnějších
pohledů jaký si jen pomysliti lze

Nalézáme se totiž v pověstném u

řeky Arkansas v Propasti
královské — Royal Gorge Po
sedm mil délky vine se tu trať
propastí po jejíž obou stranách
vypínají se jednotlivé skály žulové
do výše 2600 stop Na dně ro

klíny není více místa podél hučící

řeky Arkansas kteráž v nepřetr
žitých peřejích zpěněné své vody
ku předu valí nežli co zapotřeby
jest pro šířku tratí ba y jednom
místě nejužším není dostatek mí-

sta podle řeky pro tratě a proto
vedena jest tato nad řekou po
mostě zavěšeném na želeíném le

šení vzepřeném o věkovití ska
liska Jest to takměř k neuvěření
ze pojmuu moiua oyti smeia my
šlénka zříditi železnou dtáhu

touto a dech tají se v

prsou při pohledu na nebetyčné
stěny skalní nad sebou a Čeřící se

a hučící vody pod sebou

Projedouce prorvou touto stou

páme pak neustále do výše podél
řeky Arkansas O údolí ovšem
tu nemůže býti takměř ani řeči
neDor namnoze íeaeme pouze ro
klinami jimiž a dolů pádí a
jen místy kde přítoky s ní se pojí
šíří se v jakási údolíčka Stráně
po obou stranách nedosahují sice
té výše jako v cafionu jsou však

proto přece srázné a příkré a do
značné výše se vypínající měníce

tvary tak jako v kaleidoskopu a

nepostrádajíce zajímavosti
Sto mil na západ od Pueblo na

lézáme se v Salida 7049 stop nad
hladinou mořskou o 2400 výše
nežli leží v Pueblo Salida jest
hlavní stanicí Denver a Rio Gran
de dráhy kteráž mimo hlavní
tratě vedoucí veskrze má ještě i

dráhu úzkotraťovou průsmykem

Marshallovým a černým cafionem

Gunaisonským do Grand Junction
vedoucí a jinou odbočku směrem

jižním k Alamosa Durango a
Santa Fé Městečko toto čítá

3000 obyvatelů a leží v příjemném
sedle horském poskytujíc rozkošný
pohled na okolní velikány a pásma
hor Ne západě zvedá se do výše

pásmo kolejní jehož nejvyŠŠÍ tři

vrcholy nazvuy jsou Yale Har-

vard a Při oceton Na straně jižní
vidíme pohoří Sangre de Cristoi

český lékař

OfIlcB na rohu 15 a Howard ul She

lj' Block í dveří 210
Telefon 1438

V plsarní k nalezen od 10 do 13 hodin ráno
Mjinri ou poiuu ne a oa i ao s večer

Telefon residence 1874

H (Mord MD Geo Bicbeli MD

ZRAKU -- SLUCHU
I4O4 FARNAM UL OMAHA NIB

dt33m """"ČIslo telefonu 739

The Harris Abstract Co

vyhotovují abstrakty každého

majetku v tomto okresu za

ceny velmi mime

423 Bee Bulldin? Omaha Neb

1207 DuukIhs ulice

mají na skladé všechny druhy

správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv

jména neb výroby
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Hotel u města Prahy

[Fragvio Hotel]
v Praze v Omaze 13 a William ul

Jest lépe než kdy diíve zařízen a při-
praven ku posluze ct bostum

Čistí' a pohodlné pokoje a chutná i do-
bře přigravená strava pro cestsjícl a

Omahy jakož i pro trá-

vníky

Plzeňské pivo stále na čepu

Znamenité Omaha Brewing AsVn pivo
a jiné nápoje jakož i nejlepfií doutníky
vždy v hojné zásobě

E návštěvě co nejuctivěji zve

Josef ZZlepetlso
MAJITEL

% M M £AMg
Dr ČEPELKA

v Cechách promovaný

i zkuíený

ORDINUJE

v České lékák6

F NEDĚLY & SYNÁ"

V CRETE NEB RAŠKA

Veíkere předpisy lékařské vyho-
tovuji ae v tito lékárně s právně a
svědomitě i noJfliii'h a neklep
ileb léčebních prostFudkfl gr-t- f

Jediná dráha do Chicaga
která cestujícím poskytuje každo

denní vlaky a jízdu do Chicaga za

světla denního je Nortb Western
dráha Vlak vyjíždí z Omahy v

6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicaga Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské-h- o

nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržetí na

Farnam ulici v Čísle 1401 v měst-

ské písárně dráhy "THE NORTH
WESTERN LINE"

CHCETE
LACINOU

Teď snad ví Jii kaid že LACiNŽ

DOBRÉ pozemky jsou nyní k dostání

jen ve Wisconainn Viak ne kaídvf ie
nejlépe nřtlevníji a
mle koupit! Jen tehdy kdy! kupole od
železničních ipolečnnatf pHmo Jestli

kupujete od Jednatelů koupíte třeba též
dobry pozemek tle ne tak levni jako
kdybyste ee obrátili přímo na společ-
nost A pak nejste jisti že pozemek
který jste koupili také skutečně máte
Chicago Milwaftkee AStPaul dráha

má přes I20 akrj pozemko podél trati
ivycb bliže v osadách mají-
cích školy kostely atd kteréž prodává
po 300 až Bcjvvíe tx00 akr Jak nisle-ďuj- ei

jednu šestino hotoví ostatek v

pěti ročních splátkách 6 procenty úrok o
1'amatuite auvt koupíte oa arany jste

jisti že máte dobré právo majetnlcké že
vaie peníze jsna bezpečny a koupíte za

nejlevněji! možnou ceno Pilte si anglic-
ky o cirkolář obsahující popil těchto
pozemko na

H O OAUGEN
Land Cotnr C M A 8t P Ry

HLWAriEE WIS

áSEB HA A
Z k XTJLBZZ

W řT A

stasu fiMáira

co útulek pro sazeče sestaralé
onemocnělé a domova nemající
Blíže ústavu tohoto na pahorku
na levo od něho zřídil letos po-

věstný srbský vynálezce v oboru

elektřiny Nicola Tesla budovu k

experimentování Časopisy na vý-

chodě kolovala před několika mě-

síci zpráva že tato budova nalézá
se na Pike's Peaku což jest pou-
hou smyšlékou Pike's Peak jest
od Colorado Springs na západ v

pokrajním pásmu hor a zmíněná
budova Teslova jest na pahorku
východně od Colorado Springs
Obě tyto budovy jak Teslova tak
i útulek pro sazeče leží již mimo

město Když jsrrie se vraceli

tedy na cestě vedoucí od budovy
Teslovy vstoupil do přední káry
mladý muž na kterémž patrně
bylo poznati Že není rozeným
Američanem Konduktor hovořil
s ním chvíli a když pak vstoupil
do zadnějšího vozu otázal jsem
se jej zdali onen pasažér v první
káře není Tesla Konduktor od-

větil že neví že Teslu nezná ale

Američanem že onen pán dojista
není Vstoupiv tedv do přední

káry oslovil jsem neznámého
otázkou zdali nemám čest mluviti
s panem Teslou podávaje mu při

(tom svou navštívenku Neznámý
odpověděl že ne avšak že jest po
mocníkem Tesly a vrhnuv zrak na

lístek oslovil mě v mateřštině

"Vy jste Čech pravda-li?- " Pravil
že již po kolik roků vypomáhá
Teslovi že jest rodem z Mladé

tomto svém objevu

Xn -
lioieslavi s Cechem že se jiz po
mnohá leta nesetkal a mluvil če

sky již s obtíží a s přízvukem ně
mecko-židovský- Slíbil jsem mu

že pana Teslu budu-l- i moci v

jeho laboratoři navštívím však ku

splnění slibu toho nedošlo
Zmínil jsem se již dříve že

valná část obyvatelstva Colorado

Springs sestává z lidí buď k vůli

příjemnosti podnebí aneb k vůli

zdraví zde bydlících a jest tedy
mezi nimi mnoho takových kteří

nemají nějakého stálého zaměst
nání neb působnosti Proto není
divu že si krátí chvíli větší měrou
než kdekoliv jinde na západě
spekulováním s dolovními akcie-

mi Ač jest to město pouze o

20000 obyvatelích má dvě bursy
kdež každodenně se akcie kupují
a prodávají obvyklým na burse

spúsobem kterýž spíše karbanu
než obchodu se podobá Vedle
toho skoro každý má nějakého
podílu v dolování nějakým spú-

sobem kdo nespekuluje s akciemi

nepochybně že má podíl v dolu
třebas do spolku s prospektory
kteří známky rudy hledají jsouť
tu mnozí lidé kteří celý život

svůj zasvětili životu v horách
hledání rudy prospektování Lidé
tito obyčejně část času v roce pra-

cují za mzdu a když si vydělali na

zásoby k živobytí potřebné jdou
do hor a hledají Někdy se spolčí
i jinými a kedžto sami v horách
hledáufm a kopáním čas tráví
zásobováni jsou nejnutnČjŠími po-

třebami životními vtom dorozu-

mění fe podařili se jim nalétli
nějaký ceoný dol budou ne stej-

nými lilem dělili Každý má

ptá o aujaiout "claini" rozlohy
lu akni a může jej drleti po pét
roků jestli každým rokem vykoná
aneb dá vykonati na něm za sto

MÁJOU ROSS NEPŘÍTEL MOSKYTŮ
Malor Ronald Itoss ZDÚsobil mezi evronskťmi učenci veliké vzrušení Bvtfni nroblá

a tu počínáme stoupati do prú-smyk- u

Marshallova Trať stoupá
výš a výše po příkré stráni zatá-

čejíc se po jejich bocích aby do-sp- ěti

mohla průsmyku ležícího
10858 stop nad hladinou mořskou
mezi mocnými horskými velikány
Ouray na straně severní a Shawa-n- o

na straně jižní Jak klikatě
se dráha vine lze si učiniti pojem
toho že vzdálenost mezi Mears

a Sargent ležících od sebe v rovné
čáře pouze 10 mil obnáší po drá
ze 32 mil Výš a výše unáší nás
po strmé a srázné stráni parostroj
a každým záhybem otvírá se nám
nové panoráma nepřekonané krá
sy 1 u vidíme pod sebou záhyby
tratě kudy jsme jeli před půl ho-

dinou však od nichž pouze výška
několika set aneb možno i tisíce

stop nás dělí Onde opět vidíme
nad sebou tratě k nimž po chvíli

objevše výběžek vrchu kolkolem
dorazíme Jinde opět jako bychom
vznášeli se nad propastí neboť
takměř kolmo sklání se dolů stráS
na tisíce stop Konečně dostihu
jeme průsmyku a zmizíme v dlou

hých kolnách kteréž vystaveny
jsou tu aby chránily trať před
spoustami sněhu jimiž by jinak
po celou zimu byla zasypána
Ještě zajímavější nežli cesta na
horu lest pak cesta dolů neboť
sjíždí se tak rychle skoro jako se

vystupovalo Z Meaťs Junction
kteréž jest 8432 střevíců nad hla-

dinou mořskou vystoupneme v 15
mílích 2434 stop kdežto v násle-

dujících 17 mílích sestoupneme
opět 1621 stop do Sargent Když
nalézáme se v průsmyku Marshal-lové- m

vidíme pod sebou v roklině
stanici Shawano kteráž jest pouze

jen půl míle vzdálenou avšak
nežli k ní po trati přijedeme ujeli
jsme pět mil Bylo mi řečeno že

cestující někdy pro zábavu vystou-

pí v Marshallovém průsmyku z

vlaku a konají cestu do Shawano

pěšky doběhnuvše tam dříve
nežli dojede tam vlak ač týž
ovšem jede dolů po svahu a tedy
značnou rychlostí

(Pokrajováni buď)

Obdivuhodné vyléčení průjmu
Čelný redaktor ve Virginii byl po-

važován skoro již za mrtvého avšak
navrácen dokonalému zdraví Cham-berlainový-

Colic Cholera & Diar-rhop- a

Bemedy

Čtěte Jeho redakční vyjádření
Z The Times Hillstile Va

"Trpěl jsem průjmem po dlouhou
dobu a myslel jsem že již nemohu
být vyléčen Utratil jsem mnohé pe-

něz a času a utrpěl mnoho bolestí
tak že jsem skoro byl odhodlán vzdáti
se veškeré naděje na vyléčení a oče-

kávat! výsledek Uviděl jsem však
ohlášku Chamberlain'8 Colic Cholera
& Diarrhoea Bemedy a též několik
vysvědčení o tom jak obdivuhodné
vyléčení bylo docíleuo a odhodlal jsem
se zkusiti jej Po využití několika dá-

vek byl jsem úplně uzdraven od mého
neduhu a přeju si říci dále mým čte-
nářům a spolutrpitelům že jsem zdra
vf a silný člověk nyní a cítím se tak
zdravým jaso kdykoliv za mého ži-

vota O li Moore" prodej ve
všech lékárnách

Horský turista
hledající velkolepou a krásnou
scenti ii nalezne jí v nesmírné roz-

manitosti a bohatosti v Coloradu
tak že nežli rozhodnete se ku
cestování bude dobře když napřed
budete hledati všemožného pou
čeni Dráha Denver & Rio
Grande vydává Fadu pěkných
illustrovaných brožur kteréž ob-

držíte všechny když si dopíšete
na S K Hooper G T & P A
Denver Col 95x10

Rolníci měli bv čisti Wrjrrmw Tmn
vydávaný čtvrtletně od Chicao Rock
Island Pacific dráhy Zaile ae rok
zd nna Dopiíte v psaní neb na lístku
oa: Johh Skbestiax as in

O P 4 Chicago 111

— Předplácejte se na Hospo

šením že moskyti jsou příčinou malarických nemocí Rogg odjíždí do Afriky

vnitřní stráž Josef Hrubý venkovní stráž
Bart Malhauser výbor majetku Jan Chlebo--

rád Mlke Votava liarei amraovsKy a r j
Hanzeliu

Tábor SebiasHká Lípa ř 188 WOW

odbývá sch&ze každý druhý a čtvrtý čtvrtek v

lni Hrochové Josef Šíp předseda 1012 Houicr
st Václav nolnM místonředseda John safar
pokladník lttM Williams A V Novák taj
1203 Paclnc Bt Fr soukup provoacu

Sbor Vlastialava c 29 JČO

odbývá sch&ze každou 1 nedíll v mesicl v Ná-

rodní ainl o aA hod odo Předsedkyně Kat
Burtoi tajemnic" M Suchánek 1124 So 13th

St pokladnice Karolina Beránek nčetnlce
Marie Michal 1808 Maason St

Sbor Boleslava i 60 JČD

odbývá sch&ze každou 2 nedíll v mísící v Ná-

roda! síni o 8 b oxlp Předsedka Ant Kment

1227J1Í 15 ulice tajemnice Frantllka Čapek

14 aCastollaa Si pokladnice Karolina Klbl--

gar 18 již 13 ul

Sbor Hvězda Nové Doby £ 86 JČD

odbývá své sch&ze každou 3 nedíll v mísící ve
X hod odp v ainl Mettové Předsedkyní M

Engelthaler taj Vllbelmlna Bartošová 134
So lth St oietnlce Em Chleborád 1118

Poppleton ave

Sbor Martba (írove i 10
odbývá své pravidelné gch&zn vždy 4 nedíll
v mísící v Národní síni Předsedkyní Nellie
Bvoboda m!xtoiřededkyně Anna Brodil ta
jemnice ttosie David 1263 So 16 St nu u u1 n !

ce M Koukalova Í30I-- 14 UI provodkyné
Fannie Peiek

Sbor Čechle I of II l 161 AOUW

odbývá pravidelné sch&ze každý i a 4 čtvrtek
t mísící ve dvé hod odpoledne v místnosti
pana J Havliíka v Národní síul Předsedka
Antonie Hoffman tajem Jottle Vacek Bál2

lliní 14 ul„ ůíotnlco A Svojtek 1537 So Ž5Mt

Pokladnice Anna Sluníčko spolk lékař C

Bosowater Siď Bee llulldlng

Sbor Lilie i 9 Kruhu Dřerařek
dbývá své pravidelné scb6ie vždy v čtvrtou
nedáli v misie I v místnosti p J Hrocha

Marie Jirák liíáSiWnf 1 ulmísto
reulvuKyne joh tionoia lujmnniro nunc

Samec 12f Již 13 ul pokladnice Kat woir
naiDJIÍ 1: ul pravoukyne Antonie irnaa

Podp sbor Sokolek Tjri & 1

odbývá své scbfize dvakrát míatční každou
druhou nedíll a čtvrté áterý v mísící v smi
Metroví 131& JIŽ 13 ul Celoroční scbfize od-

bývá se druhou nedíll v říjnu p&lletni sch&ze
druhou nedíll v dubnu ačlvrtletnf v lednu a
srpnu Předsedkyní Marie Moravee 1403 14 a
Canton ul miatoptedsedkyní Kr Koutský
SN16 Boulovard ave tajemnice Stalle Benák
141V JIŽ 14 ul účctnlce Marie Bílek 3fl a Char-e- s

ulice

Tři Jed Sokol t So Omaha
odbývá své pravidelné scb&te Jednou tiiítfifiiř
a sice taždé lni pondíli v mísící v místnosti
Jana Koutakýho oa rohu J aQ Starosta
Josef Vonásek tal František Kadil 1S a H

ul áčetnikJoHf-- f Mucha pokladník Frsvntiiek

Uájek K mezi a u ui

Praha Lože ř S28 AOUW

odbývá své pravidelné sch&ie 1 a í středu
v misíci v síni o- - Koutukýho Thomas
Eimlstr Fr Wellch Mistr Prá:e F J Fltle
tul tet mezi O a P Str Jos V áchal dčetníkau
P ulice Poklad Bedř Blenstbler W 1 0 ni

Tábor Žlikfir Dub ř 115 WOW

odhfváivé sch&ze každou orvnt nedíll míní
cí y siní p Franka l a K ulice Předseda Fr
Kavan místopředseda Frank H rabi k tajem
James Formánek W ol mezi N M poklad
Anton Pivoňka L a Q ul

"

ftád Palmové Dřevo i 7

Kruh Dřevařek v Ho Omaze odbývá achtte
vé kaiilé poslední pondíli v mixiul v mistno-s- tl

Br Koutakýcn Marie Vomáčka Daatolná

řiručnb--
e Katle Vomáčka mlstopredaedka

307 Ho 23 Str tajemnl
Frantllka Pl vodka bankírka Františka Svo-

boda soukromnice Bsrbora Racek při vodil
Josephlo Boukal vnlUoi ttrái Anna Křeček
venkovní straž

Chas Kaufman
pojišťující jednatel -

O a veřejný notář O

Zattunujo Tjlepít pojllfnjld polefnostl
prodiváa kurmje mak-ie- k vydává
t 'eplavui ltky a t ropy a do fcvropy a14

nreiM na nemovitý taaj tck

PhamaSeT-ZuProl- i
13 a Dočasní

Na iamleÍMlppske mezinárod-
ni výstavě v Umaže obdržel

v odboru pivním

Cabinet Beer
ZLALOD MEDALII

táklad Jsbo Hstoty a )ebo oar
Icícb puaillujicick vlaMaosti

ObjedMjt ti bedalčka od

Fred Krtr Erewiaf Co

ÍOOT Jaokaon m

naplácejte na Knihovnu Ame-

rickou Pouze f ioo rotni

aby tam natyi konecnyen aoKazo o

jara mešká tu Dr C II Breuer

vrchní lékař ZČBJ s rodinou
a švegruší sl Hůlovou K vůli

svému zdraví jest tu jiz po
několik měsíců slečna Jelínkova z

Chicaga a v době kdy jsme' my
Colorado Springs navštívili byla
tu též slečna Kotovicova bankéř
V Kašpar syn pana Královce a

redaktor Svornosti pan Anýž

vesměs z Chicaga lez jsme
seznámili se tu s panem Petrem

Broukem rodákem srdečným a

uvčdomělým kterýž před několi-

ka lety přijel sem z Kansasu a tou
dobou zaměstnán byl při pracích
v tunelu na Pike's Peaku To se

rozumí že jsme neočekávali sejiti
se s tolika krajany ba ani nám ve

snu nenapadlo že bychom nalezli

zde koho jiného nežli Dr Breuera

a pana Rajmana Po našem pří-

jezdu sem chystal se Dr Breuer

celou rodinou k výletu na něko-

lik dnů když ne týdnů do hor
což také uskutečnil a což bylo

příčinou prvního čokého výletu
z Colorado Springi Všichni vý-

še jmenovaní vyjma pana Krá-

lovce o němž tou dobou nám

nebylo známo že ve Springs
mešká pana Kašpara kterýž te-

prve na několik dnů později tam

přijel a pana Schlesiogra kterýž
o tom asi nevěděl všichni ostatní
umluvili se překvapili v neděli
rodinu dra Breura v jejich hor-

ském zátiší v horské chatrči osm

mil od města oa vozové cestě do

Cripple Creeku na vrchu Cheyen-n- e

Bylo to dojista překvapením
skutečným a sa bovora Žertování
a zpěvu (lézání vrchů a skalisk

uplynil den mezi nebetyčoymi
vrcholy neobyčejně rychle Vink

mime za to Ze každý z - účtuí- -

ků podrží tato malou epiaoriku v

trvalé paměti dáře pouze fi 00 ročně


