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příštímu bydliKti Šlo se plným le

sem přes shnilé a padlé sem tam

ležící kmeny stromové přes houšti

ny plné trní a růrného hloží pře

močálovitou planinu úplné suchou

přes loto a plnou vody v deštivém

počasí jižním v zimé
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jím se nadřjí le když podařilo se

mi dospěli tak daleko že pevnou

vftlí a odhodlaností podaří se mi

též dospěli konečného cil Mně

aspoft na vytrvalosti a dobré vůli

nechybí a cltlm le jsem vnitřním
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jsem toho pevného úmyslu vytr
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kdo v sebe důvěřuje štěstí so

usměje Lituji žo jsem nemohl

zde započlti při počátku lhaly
Školní tak abych mohl a ostatními

snáze pokračovat i Takto oni byli

již uprostřed cesty a působilo mi to

nesnáze jo dohoniti V ústava sioe

přijmou studenty kteroukoliv dobu

jsem ale radou každému aby začí

nal při počátku lhůty
Jak vám známo máme zde též

českou třídu a čeští studenti jsou v

české mluvnici již valně pokročil
a to vše valně snahou pana S L

Kostoryze Byl jsem nejen pře

kvapen ale mile dojat a potěšen

když jsem vstoupil poprvé do české

třídy a shledal tu tolik mladých

nadějných a uvědomělých i pokro-

čilých muŽÚ rodu českého kteří
v řeči oteft svých zdokonalení He-da- jl
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myšlen totiž řeči a nejen že svou
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se za ni i stydí ba v nevědomosti

své ji ještě tupí Pohleďme jen
kamkoliv do přírody a oo shledá-

me ? Vsadíme-l- i kdekoliv seménko

do pudy vyroste nám a něho táž

bylina a toutéž vůni a tímtéž kvě

tem Í ovocem jakou byla původní
Přenesme slavíka odkudkoliv a

kamkoliv nechrne jej množiti se

kdekoliv a mláďata budou zpívat
stejně sladkým tlukotem jako jejich
rodičové Jen mezi lidem nalezne

me odrodilce kteří nedovedou oce

niti sladkou mluva otců svých

Bylo již nejvýše na čase že v tomto

našem ústava zřízena byla třída
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deřti
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již kapilftlnf apelyt a večeře nikde

d&vajl pouze Lracbovou polévku a

ta do čepice vsítí nemožno a žádný

nema nádoby Prinefdi jím Jl tedy

celý veliký a objemný kotel na palu

ba V nedostatku hrníčku neb natě- -

raček si čtyři přiklekli a pofádnČ se

napili svorné ho střídajíce Ji maje
dostatek nádob od poských holek

nalařtil se s tčmito úplné v pořád

ku

Přijíždíme ku přístavu Charles

tonskímu V pořadí stojící mésto

zdá se nám býti ohromné rozlohy

tetné zde kotvici lodě nejvíce pla- -

chetnl dojem ten zvýžujl Lodníci

shání délníky pro npolef noHt guano

dobývající kdež je hlídají pod palu
boa by jim néktcrý neufouk Ode
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s celým mým parádním extra mun-

dúrem do opatrování adrexu rodi-
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lých Seat hodin v žízni a hladu po-
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stem lese ph řece kdež končila
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