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Obrázek z anellcké "moblHsace"Poznávají se laoe dostala věnem 75 milionů

franků jež však nebyly vyplaceny
jejímu manželi jenž béře toliko

úroky z této sumy něco více než

čtyři miliony franků ročně S

takovouto částkou by mohl v Pa
říži i kavalír jakž takž stačit ale

hraběnka de Castellane jež chtěla

přepychem překonat své bývalé

družky z V ave newyorské City
měla velmi nákladné choutky
Dala si v boulognském lesíku po-

stavili palácek po způsobu versail-skéh- o

Trianonu aby zastínila
rekonstrukcí zámku bloisského

již dal provést Vanderbilt Ta-

kovýmto způsobem ovšem nelze

vystačit s ročním důchodem čtyř
milionů Mimo to také hrabě ďe

Castellane' býval velmi Štědrý

kdykoli šlo o agitace ve Šlechtické
čtvrti Saint-Germai-

Dle toho je patrno že se ame-

rická občanka od rozmařilého
šlechtice francouzského v ničem
neliší A podobných hus ameri-

ckých jest po zemích evropských
mnoho že peníze z národa tohoto

vydřené rozhazují dělajíce jenom
ostudu své vlasti Ještě že má

země tato velký počet boháčů do-

bročinných bohatství svého ku

prospěcku národa používajících
kteří zase tu ostudu jinými pácha-
nou dvojnásobně vyváží

Očekává se Ze toto jednoduché
a vhodné rozluštěni požadavků

dělnických noústine i na ostatní

doly zdejšího obvodu bez účinné-

ho vlivu

V Moravsko-ostrovs- ké pánvi
uhelné stávkuje na 30000 dělní-

ků Hlídači parních strojů a to-

piči se usne-l- i dáti majitelům hor

čtyřdenní Ihčtu ku zvýšeni svých

platů Nebude-l- i jim vyhověno
zastaví po době té práci Dojde-l- i

k tomu budou doly uvedeny do

nebezpečí zaplavením neboť
bude lze sehnati náhradu
Zákaz odbývání schůzi na Kar-vínsk- u

byl zrušen Následkem
toho bude provedena nejintensiv-nějš- í

agitace tak že malá procenta
nynějších pracujících tam se dale-

ko ještě sníží Stávka v ostrav-sko-karvíns-

uhelné pánvi trvá
na všech dolech v nezměněných
rozměrech Klid aebyl nikde po-

rušen Válcovna pudlovna Mar-

tinovy dílny válcovna rour a oce-

lárna jakož i továrna na šamoto-

vé zboží vítkovických Železáren
zastaví práci Přijde tím 2000

dělníků o zaměstnání

Nedostatek uhlí jest všude ci-

telný
Karakteristická příhoda o roz-

měrech kalamity stala se v Bu-

benči Lepenková střecha továr-

ny bratří Piette byla odstraněna a

opatřena novou lepenkou Starou

lepenku firma darovala chudině a

jakmile se zpráva o tom rozšířila
sběhlo se k továrně veliké množ-

ství chudého lidu Zejména děti

ženy z Podbaby a Šárky odvlekly
velké pláty lepenky domů Levné

topivo toto bylo v malé chvíli

úplně rozebráno

Při rozprodáváni uhlí na smí-

chovském nádraží byl tak značný
nával a mezi kupujícími panoval
takový rozruch že musilo být uči-

něno mimořádné bezpečnostní
opatřeni policejní aby nedošlo k

nějakým násilnostem

Na Žižkově každý povoz ve-

zoucí z nádraži uhlí maloobchod-

níkům byl provázen velikým zá-

stupem obecenstva Bylo siyšeti
radostné voláni: "Podívejte se

vezou uhlí!' Nejinak než jako
by tam vezli náklad diamantů V

obecním dvoře Žižkovském bylo

podarováoo 400 chudých uhlím

každý obdržel 36 kilog
Ve Čtvrtek dne 1 února i v so-

botu dne 3 února bylo 1500 osob

nejchudšího obyvatelstva v Žižko-

vě zdarma černým uhlím poděleno--
obdržel každý po půl centu

Špatné zdrávi má často příčinu
v tom že játra jsou v nepořádku
Dr August Koenig's Hamburger
Tropfen přivede to v krátkosti do
dobrého stavu a obnoví zdrávi

vede? a nebyli s to se odhodlat

aby se od důstojníků yeomanrye
dali vésti — na jatky Dne 19

ledna oznámil ''hlavní stan'' Štá-

bu této slavné jízdy Že má naver-

bováno 5000 mužů z těch pak že

1500 mužů koncem ledna a dal

Ěích 1500 mužů počátkem února

do Afriky odpluje dále učinil

štáb všemu světu známo Ze má s

vypravením těchto 3000 mužů

jakož i s organisací a výcvikem
ostatních 2000 mužů prozatím

plné ruce práce a že tedy dalších

rekrutů přijímati nemůže dokud

zapečatá práce provedena nebude

Půjdou li věci takto dále bude

zbývajících 5000 mužů do uzavře-

ní míru Šťastně pohromadě zor

ganisováno a vycvičeno!
Že důstojníci od yeomanrye vo-

jenskému dopravnictví nic neroz-

umějí jest prý v Londýně obecně

známo a přece zůstavila admira-lit- a

yeůmanryjskému Štábu nají
máni lodí atd Asi před Čtrnácti

dny byli pak členové štábu pře-

kvapeni zprávou admirality že o

zařízení dopravy vláda sama s

postará Proč se tato změna sta

la sezná čtenář z následujícího
fakta Jistý majitel a stavitel

lodí byl telegraficky pozván aby
se rychle dostavil do hlavního

stanu yeomanrye On přijel a

poseděv nějakou dobu v předsíni

byl předveden k pobočníkovi lor-

da Cheshamse Nastala tato

rozmluva:

"Máte loď je-- li pravda?' —

"Ovšem mám jich několik' —

"Těší mne ale my chceme koupit

jenom jednu" — "Zcela dobře

mám lcď která se vám asi bude

hodit — je to parník na 5000 a?

6000 tun který pojati může asi

400 mužů a snaď 350 koní' —

"Nemůžeme potřebovat! Naprosto
ne! Musíme míti loď která po-

jme a odveze 2000 aneb aspoň
1500 koní '' Vlastník a stavi-

tel lodí vrtě hlavou odešel takevé

lodi jakou pan adjutant lorda

Cheshamse míti chce nikdy ještě
neviděl Ale neměl se divit: Jak
má takový mladý venkovský
šlechtic třeba byl Angličan vě

dět mnoho-l- i koní 6e vejde do

lodi? Snad vědí ti mladí pánové
více o strategii nevědí-l- i může

se snadno přihodit že jim Burové

tu jejich yeomanryi — celou po-

střílejí nebo pochytají!

Tak vypadá v Anglii najímání
a mobilisování vojska — a potom
nemá se svět smáti nabubřelým
tirádám londýnských listů jež od

padesáti tisíc stoůpají na sto tisíc

a nejnověji dokonce — na millio-n- y

vojáků! Dobře ještě že jest

právě mosopust 1

í
i

Otroctví v Havaíí §

slců tak jsme někteří od toho
zrazovali Vymlouvali se že nám
nemohou dát více jíst poněvadž
nemají velké zásoby
To bylo asi lží neboť když

jsme přijeli na místo prodávali
hojné zásoby do obchodů

Po přijetí do Honolulu jsme
byli zavezeni do vnitrozemí na
třtinovou plantáž Mysleli jsme
že už bude lépe Tam nám dali
ale každému z prken zbitou po-

stel deku slamník a na 14 dní

potravu a za to počítali 46 dolla-

rů Stravu jsme museli kupovat
od zaměstnavatelů počítali nám
všecko velice draho že jsme z

těch 18 dollarů za měsíc ani centu
neviděli Platí totiž bělochovi
18 dol za měsíc beze stravy
Číňanům $12 ženám 35 ctů den-

ně a mladším 35 ctů denně Při
tak mizerné mzdě je doba pracov-
ní 14 až 15 hodin denně práce
je těžká a nezdravá Evropan déle

jak šest let nevydrží Dozorci

jsou nelidští často pro nic bijí
kopají a nadávají nejsprostších
jmen až běda

Když sc člověk zraní nedosta-

ne žádnou náhradu ani lékařskou

pomoc jenom jakousi černou

mast' kterou namažou a též dají
užívat

Když je člověk nemocen tři dny
a policajt uzná že může dělat a

nejde musí do vězení a dá pětku
pokuty která se mu strhne

Když jsme tam přijeli asi za

pět měsíců si Šlo 64 Poláků stě-

žovat na Rakousko-německ- ý kon-sul- át

ale konsul je nechal zavřít
o chlebě a vodě při těžké bezplat-
né práci až se vrátí na plantáž a

nebudou chtít kontrakt zrušit

Často uteče někdo do Honolulu
aneb do hor odtud ho vydají do-

morodci za 10 dollarů které on
musí na plantáži oddělat Z

ostrova málo kdo uteče neb mají

všecky fotografované a těm nedá

policie dovolení k odjezdu Kdo
uteče má pak zle je více bit a

týrán až je to děsné

Kontrakt je na 3 roky ale i

když vyprší sotva se kdo dostane
odtud Práci bez kontraktu ne-

dostane a penize na cestu do Spo-

jených Států neušetří o to oni se

již postarají

Byl tam též jakýsi úplatný dle
všeho úředník Spoj Států vyše-

třit jak si stojí tam dělníci Ten
den bylo nám několika (asi 40)
bělochům poručeno bychom se

hezky ustrojili a přišli do office

KdyŽ jsme tam přišli a poznali
kdo to je tak jsme si stěžovali že
nás bijí a týrají Mně se ptal
zdali mám peníze Řekl jsem
mu že nemám Lůna (foreman)
však začal křičeti: "On má pení-

ze má dost peněz!" A když
úředník přišel zpět do Spojených
Států udal že jest vše v nejlep-Ší- m

pořádtu
ČÍ2ani a Žaponci nesměli k

němu ani jít aby si nestěžovali

Od té doby si na mě zasedli že

jsem řekl že nemám peníze a já
si usmyslil že uteču Ale kam?
Ostrov jest &ťi 70 čtverečních mil
v objemu utekl jsem napřeď do
hor a když jsem poznal že se ne
uživím odhodlat jsem se jít do
Honolulu

Tam mne několik Poláků ochra-

ňovalo až jsem se dozvěděl Že je
tam Čech ten se mne ujal skrý-

val mne ještě nějaký čas pak vzal

pas a lístek na loď pro svou oso-

bu a mně to dal Tak se mi po-

dařilo ujít policii a dostat se do
Kalifornie kde jsem dostal práci
u chvalně známé firmy F Korbel
a Bratří kde dělám Na Hono-

lulu jsem byl jeden a půl roku a

co zde píši mohu v5e dokázali

"Vrhněte velkou sílu vojska do

jižní Afriky!" volají bojovné an-

glické Časopisy znepokojené a

poděšené zprávami o nových těž-

kých nezdarech britských generálů
v okolí Ladysmithu Jedny Žá-

dají aby se neprodleně vypravilo
na jihoafrické bojiště padesát
tisíc mužů jiné dokonce považují
za nutné aby operující vojsko an-

glické sesíleno bylo celým Btem

tisíc mužů jízdy a pěchoty s pří-

slušným dělostřelectvem a sama

trůnní řeč prohlašuje že musí

býti válka sesílenou energií dále

vedena až ke zdárnému konci

S jakou lehkostí pronášejí an-

gličtí politikové slova: podesát a

sto tisíc mužu! Maličkost prav-da-li- ?

Ovšem ovšem zejména v

Anglii Jakou "hračkou" jest

Angličanům sehnati mizerných

50000 mužů nového vojska ze-

jména jízdy sezná laskavý čtenář

nejlépe z praktického příkladu

Když se bylo na počátku nyněj-

ší války ukázalo že jízdné vojsko
Burů nad anglickými ponejvíce z

pěchoty jenom sestávajícími pinky
velkou převahu má rozlehlo se v

Londýně volání: "Více jízdy a

jízdné pěchoty!" Ale poněvadž
se v Anglii jízda ještě méně ze

země vydupati dá než prostá pě-

chota vydán povel: "Dobrovolní-
ci sem! Dobrovolníci pro yeo-manry- !"

"Yeomanry" nazývá se

anglická jízdná zemská milice

založená roku 1794 po výbuchu
revoluční války když byla Pittova

vláda uznala za nutné rozmnožili

"národní obranu" Pro první

pluky této jízdné milice poskytli
materiál venkovská Šlechta malí

statkáři a farmáři šlechta arci

jenom důstojníky Od roku 1838

čítala yeomanry až do poslední

doby 14000 mužů má od počát-
ku tutéž organisací a byla vždy
chloubou poaěvadž velkou opo-

rou vlád konservativních Zdali

a jak se yeomanry v jihoafrické
válce osvědčí dlužno teprve vy-

čkali
Heslem gloucestershirského

pluku této yeomanry jest: "Pro
aris et focis!'' (pro oltáře a krby)
latinského jazyka neznalí yeomani
přeložili si toto heslo do aogliČiny
"For the 'ares and foxesT t j

"Pro zajíce a lišky!' a vyznačili
tím pravého ducha svého pluku
Yeoman který místo pro domácí
krb pro vlastenecké "zajíce a

lišky' bojuje ukazuje že je celým
svým smýšlením jenom "sports-man- "

Snad chtěli tím překlada-
telé ironicky naznačit že jsou
yeomani postrachem lišek a zají-

ců Avšak zajíci a lišky se v An-

glii nestřílejí nýbrž bývají tam od

psů až k úpadu štváni a takž měli

by se yeomani státi nyní — po

uplynulém století — vlastně po-

strachem Burů Stanou se jím?

Kdo se dožije uvidí

Ceiý výcvik mužstva yeomanrie
a to ve střelbě i v jízdě záleží rok
co rok z osmideaního cvičení

Slyšel už kdo že by bylo lze vy-

cvičili i hotového už jezdce za
osm dní na disciplinovaného vy-

nalézavého kavaleristu a k tomu

ještě na dobrého střelce? A po-

tom: většinou těžké koSstvo yeo-saan- ů

nehodí se pro jižní Afriku a

důstojnictvo vybrané z venkovské

šlechty má tak chatrný taktický

výcvik že by bylo snad dobrým
surovým materiálem pro nějakou
nepravidelnou jízdu ale pro nic

jiného Než — snad nahradí

dobrotu množství? Ano s mno-

hostí dopadá věc ještě lépe! Věc

je pro anglické vojenské poměry
charakteristickou Vláda ozná-

mila ve své vyhlášce že se při-

jmou pro Afriku do pluků svolané

yeomanrye také schopní lidé kteří
k yeomanryi dosud nenáleželi
Avšak důstojníci od yeomanrie

kterým organisace jihoafrického
sboru svěřena byla byli příliš

jisti Ze se potřebných 10000
mužů sežene z dobrovolníků sta-

rých yeomanrových pluků t j z

bývalého mužstva této milice a

odmítali hlásící se "outsiderse"
čili dobrovolníky kteří ještě yeo-man- y

nebylí Tn pak ukázalo

se že ze starých yeomanrových

pluků se přihlásilo všeho všudy—

1500 mužů a na to teprv začali

přijímati také outsidery

Ale to byla pravá Falstaffova

garda! Dobrou vůli měli prý ti

kandidáti všichni ale k té všude

něco scházelo Jeden uměl stří-

let ale neseděl ještě nikdy na
koni druhý uměl 1 koněm zachá-

zet ale nevěděl zase co se dělá

půlkou' třetí uměl jezdit i střílet
ala byl tělesni neschopný atd
Snad byli také řádní a schopní

vojančiny jil znalí lidi ale ti se

tázali nepochybná: Kdo aáa po--

(ruběh stávky

Z nejnovějších poštovních zpráv
ze staré vlasti sahajících do 4

února podáváme následující pře-

hled:
V Kladně Situace stávky je

pro dčlnictvo nezměněna- - Pro

majitele nastalo zhoršení tím že

musila býti zastavena práce v

jedné z vysokých pecí následkem

nedostatku koxu a očekává se za-

stavení práce na dalších pecích
jichž je celkem 6

V Mostu Na 18 dolech hor-

ního okruhu dostavilo se do noční

střídy z 1521 horníků 515 Na

dvou dolech se pracuje jako jindy
Celkem tu stávkuje z denní i noč-

ní šichty 3152 horníků

V Teplicích Počet stávkujících
činí 1376 osob propuštěno bylo
z práce 853 horníků Na jednom
z dolů vrátila se část horníků do

práce za dřívějších podmínek V

Bystřici konala se schůze horníků

jež měla klidný průběh
V Plzni v Rokycanech Stří-

bře a Přešticích se poměry stávky

nezměnily Počet horníků kteří
zastavili práci u firmy Starckovy
v Břasích činí 240 Na ostatních
šachtách v Břasích a ve Vejvanově
se pracuje

V Duchcově stávkuje 5392 hor-

níků Bylo vytěženo 38

vagonů uhlí Jelikož jest v pánvi
mostecko-duchcovsk- é značný po-

čet vojska soustředěn bylo velení

nad ním ministerstvem vojenství
svěřeno generálu Chizzlovi z Krá-

lové Hradce který sem přibyl
V Ústí stávkuje 460 horníků v

Chomutově a Karlových Varech

783- -

V Radnici podařilo se vhodné-

mu zakročení správ} dolu Pisto
riusova docíliti s dělníky shody
tím způsobem Že za mírného zvý-

šení cen uhlí povolena dělníkům

ode dne 1 února 8hodinná doba

pracovní a přiměřené zvýšení sazeb

mzdy
Dčlnictvo na schůzi ve Vejva-

nově shromážděné prohlásilo až
na malé výminky že s podmínka-
mi správou dolu navrženými sou-

hlasí a v práci i na dále vytrvá

V Anglii započínaji zpytovati
své ivídomí Počíoajf pozalvati
své chyby a od poznání dojde za-

jisté i k nápravě Pro naše roz-pínav-

a národní mluvky to může

býti dobrým ponaučením vezmou-l- i

si k srdci co píše Časopis
"London Telegraph" o politice a

nynějších nesnázích země do nichž

ji uvedla hrabivost a politika roz-

pínavosti Časopis tento praví:

Největším dobrodiním pro nás

z války této jest že úplně odhali-

la naše národní slabosti V kaž-

dém odboru veřejného Života jsou
naše spůsoby přežilé Krmíme

se slovy a obchodujeme s tradice-

mi Jsme hotovi rozpovídati se

při každé příležitosti o slávě naše-

ho národa a země aniž bychom

jevili jakési skutečné snahy pro
uchování jí honíme se za stí-

nem ne za skutečnou věcí Za-

pomínáme že velbloud může ze

svého hrbu žiti jen na krátko
Stali jsme se Bramíny ve své pýše
a Mandaríny ve svých spflsobech
což jest nebezpečná kombinace

Sir John Seeley nás učil že jsme

nabyli císařství v návaiu nepřičet-nost- i

a nyní poznáváme Že musí-

me nabýti sebevědomí chceme-l- i

si je zachavati

Odvrhli jsme nauky Školy
Man-chesters-

a přijali zásady císař-

ství ale nikdy jsme se nevynasaa-žil- i

o nahražení staré politické
mašinérie malé Anglie organisací
praktickou vhodnou pro velikou
říši Zapoměli jsme také že ná-

rodové ostatní nejsou pouhými
provinciemi nýbrž že během času
i oni nabudou schopnosti s námi
soutěžiti v průmyslu a obchodu
Zdá se že nám nikdy ani nena-

padla myšlénka že by závodící
národové se mohli vynasnažit! s

námi o prodávání těchŽe předmětů
těmtýž odbíratelům

Naučili jsme národy jiné nové
filosofii zápasu o život dle níž

jsme se však sami neřídili V tom

pak spočívá kořen zla že každý
národ se blásí ku právu tomu
kdežto my se považovali za mono-

polisty za výhradní držitele výsad
celé společnosti lidské Kdežto

jiní národové se vynasnažují ve-

škeré své schopnosti ku zajištění
si odměny politické i obchodní
stále zdokonalujíce své prostředky
výbojné v zápasu obchodním my
jen líně tloustneme Pozbyli jsme
činnosti a výbojnosti vychvalujíce
jen svoji velikost na místě aby-

chom pozorovali obrovské pokro-

ky svých sousedů a tak opustíce
sami sebe dospěli jsme k marni-

vému a umrtvujícítru fatalismu

Máme nejvčtší říši na světě
aniž bychom ji ovládali císařskou

politikou Máme sněm zástupců
který by měl býti srdcem našeho
života národního ten však je roz-

dělen tak že obě Části jeho se

spíše potírají vzájemně než by

pracovaly pro dosažení zdravých
politických poměrů Máme nej-vět- ŠÍ

světový obchod ale méně

pokračující než obchod Ameriky
Německa Belgie ba i Japanu
Naše soustava vzdělávací jest ne-

souvislá a nevyhovuje potřebám
Naše vládní odbory jsou nejdražší
a nejhorší ze všech ano my zane-

dbali i vývin tělesný Ve válkách

Napoleonských byli národové ev-

ropští překvapeni tělesným vývi-

nem vojínů anglických my však

jsme se nyní spokojili díváním se

na athlety kdežto v Německu se

již po mnoho generací pracuje tě-

locvikem na tělesném vývoji voj-

ska Oblek průměrného pruského
granátníka z dob Napoleonských

by byl o několik palců malý ny-

nějšímu pruskému vojínu

Tak se věcí mají Co zatím

národové jiní pokračují my stojí-
me Máme nejlepšt postavení pro
obranu í pro útok máme nejvíce
zemí pro obchod otevřenýchmáme
veliké bohatství ano dosud jest
vojsko naše uznáváno za nejlepší
v Evropě' Máme tedy prameny
lidi peníze mechanika aao i

mravní síly dosti abychom všeho

toho "mobIi plně vyuŽitkovati
Nyní jest Sas k tomu buď nyní
nebo nikdy více

Politika Anglie musí nabýt! více
živosti vážností a umělosti jak
se strany občanstva tak í se stra-

ny vlády aby se z nynějších zmat-

ků vybavila To se nejen státi
může aýbri i státi musí Nyní
je doba zkoušky pakliie v ni

národ anglický neobstojí pak jest
celá jeho budoucnost zmařena

Není domácnosti v kteréž by se

nikdy nějaká nehoda nepřihodila
a lidná domácnost by neměla být
bez St Jacobs OeL aejlep&bo

proatfedko proti nehodám

Do Glen Carbon III a okolí!

Náš dlouholetý ochotný oběta-

vý a nezištný jednatel psa W
Primas oznámil nám Že násled-

kem pokročilého svého stáři nelze
mu jednatelství nadále zastávati a

navrhnul nám za nástupce svého

p YaC iíiuiaze OičQ CafUÚÚ
111 Krajan tento ochotně uvolil se

přijmouti na se jednatelství listů
našich a jest proto oprávněn za-

stupovali nás ve všech záležito-

stech našich a předplatné na listy
naše přijímati Milému přítelijna-šem- u

panu Primasovi vzdáváme
srdečné díky za jeho dlouholeté
nezištné služby přátelské

Vyd Pokroku Západu
Hospodáře a Knih Amer
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Jaké krásné poměry na ostro-

vech havaiských nedávno ku

Sp Státům připojených panují
dokazuje dopis krajana Emila

Moravce uveřejněný v chicag-
ském Den Hlasateli Ten píše:

Povzbozea přítelem V Bene-

šem cdhodial jsem se Vás popro-
sit o uveřejnění zprávy ve Vašem

listě pro výstrahu jiným o hroz-

ném cném utrpení kontraktního
dělníka na Havajských ostrovech

Mé utrpení nastalo hned po
příjezdu do Břemen Měl jsem
sice lístek koupený do Spojených
Států byl jsem ale přemluven
přeplavní společnosti Misler a

Spol která zajisté má lvi podíl z
oběti havajským molochům né

Slibováno mně že do
stana 45 zl měsíčně ač tam je
měna americká (aby se to zdálo
více peněz) že je tam věčné jaro
že tam stojí celé prae 50 krejcarů
a že si tam člověk brzo pomůže a

vůbec že je tam velmi lacino

Přijal jsem to neboť ) neměl

jsem v Čechách na růžích ustláno

První den to ušlo sotva však

jsme minuli evropské břehy bylo
mé utrpěni hrozné Loď po níž

jsme jeli byl plachetník

Abychom se vyhnuli americké

pevnině a snad tamním úřadům

jeli jsme kolem celé jihoamerické
pevniny V největším vedru byla
nám dávána jenom pinta vody
denně herinky anebo pověstné
německé zelí bez příprav Jelo
nás asi na tři sta padesát vesměs
Slovanů já jediný Čech
Za rovníkem nastaly hrozné

bouře zvláště kolem Cape Horn
to bylo nejborií a zpět do hor-

kých pásem až teprve po půl
pátém měsíci jsme se dostali do
Honolulu ač nikoli všichni ně-

kteří zemřeli hladem a strádáním
Ha lodi panovala velká nevole

proti námořníkům chtěli jsme se
vzbouřit a plout sami kdyi nám
nechtěli ani vodu dát Říkali
nám Ze můžeme plout al to mi--

ZIMA

HA JIHU

Američtí boháči

Nejméni cti tuto zemi svobody
a rovnosti američtí milionáři Ne-

jen Ze se v ní za peníze z lidu

pracucujícího vydřené valaši a vše-

liký surový sport provozují oni
ostouzí zem i v Evropě Známo

jest kterak slečinky milionářů

amerických si kupuji za muže

zhýralé šlechtice evropské mnohá
z nich však mužíčka svého v roz-

hazováni předči

Toto se ukázalo také u hraběn-

ky CaUelanové dcery milionáře
Goulda Čistý párek ten se uchý-
lil do Spoj Států když nasekal v
Paříži ohromných dluhů o čemž
se v pařížských časopisech píše:

Dluhy hraběte páčí prý se nej-
méně na tři miliony franků a těch-
to dnů měl být exekvován pro
nezaplacenou směnku Věřitelé
hrabite jichž je celkem osm dou-

fají Ie se hraběti a jebo manželce

podaří sehasti penise Miss Gould-ov- a

provdavli se za hr de Castel- -

Pomyslete jen co znamená — žádné
plískanice Žádný sníh Žádné náledí —

nýbrž příjemný vzduch stálé slunečno

rybaředí projíždění se na loďkách— Život
na venku po celý den

Od prosince do března Florida Geor-gi- e

a Alabama jsou ráje n — pravým téměř

rájem — pro seveřany

Nejlepším vlakem k cestě na jih jest
St Louiský rychlík kterýž vyjíždí z

nádraži ve 455 odpol Zimní
ceny výletní jsou nyní v platnosti
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