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farma doraiili jHme okolo 0 bod

večer a vša dařilo se nám mámeni-t- ě

Dva velcí hafani přivítali nás

na dvoře a v okamžiku objevil se

p TotuSek ve dveřích Na otátku

moji adali sde bydlí p Totuřek

odpověděl mi žo ano a tázat te co

sobě přeji Po krátkém vyjedná-
vání svolil nás přenocovat ao nám

jaksi nedůvěřoval až když se mu

nechal p John Prokeš pohnat bvl
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Jihané ji Ion obyírjnft do tiiřsta s

párem malých punft starým povo
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protra5kA chomoutu a p)4té
něho pohfbetníku a veiou do trhu
v sudu pSeniií kdežto Meverané

talíteni jiou dle tpAnol u neverniho
a do trhu přijedou s pravým nákla
dem

Oklahoma (Jity opustili jrnn y
1 2:25 v noci a lamavili v mětě
Ardmore v úseml indiánském

jménem Chicka-ta- Zle ijednali
jme povoa a vyjeli podívat se na
venck Ai 4 mile táiadn4 spatřili
jme dfll patřící Ardmore Oil tt
(Jas spol kde dobývá se nerost au-fa- lt

ivaný výborné jakosti ku po-

kládání ulio a chodníku Poloha
okolo jest hodně vlnitá místy ka-

menitá a stromy porostlá Z ven
kova vrátili jme se okolo 1 hod

odpol a jali se pak problížeti imř

sto které ěítá asi &000 obyv Zdb

spatřili lie tu nejvybranější sebrán
ku jaká se jen myiditi dá střílení
kradení hraní a praní a všemožné

jest na denním pořádku Káznice
která jest obehnána vysokým plo
tem jest přeplněna a proto aasedá
cde soud (U S Court) celoročně
Dozvěděl jnem se že zde bylo za

edmý den až 50 rozsudka vynese-
do a zajímavý jest výslech zde ve

dený Indiáni zde vlastní několik

velkých budov kamených a celkem
st zde dobře stojí

Ve 2:17 v noci sedli jsme opět
na vlak sestávající ze 4 vagonů
írvní dva označeny pro černochy
(for Negros) a druhé dva označeny
pro bílé (for Whites) První za

stávku naši určili isme ve Fort
Worth a při prohlédnutí se nám
místo dosti líbilo Toto čítá aii
30000 obyvatelů a honosí se mno

hými krásnými budovami jako ra
diací která stála přes 400000 dále
bursovní budovou pivovarem vyš
ší školou Cameronovým mlýnem a
elevátorem HendrikV IJuilding
['ort Worth Packing Co Opera
House a j Velká vada města to
hoto jest nouze o vodu neb u kaž

dého stavení možno spatřit velkou
nádržku pro chytání dešťové vody
Jistá společnost postavila zde 8

artézských studní a vodu rozváží

po městě a prodává Přes ulici od

nádraží Santa Fé nalézá se výstavní
stanice Free Exhibit of Texas Pro-

ducts která stojí každému za podí-
vání kdo tam zavítá
Z Fort Worth vyjeli jsme v so-

botu dne 0 břetna v 10:30 ráno

Krajina okolo Santa Fé dráhy jest
měnivá místy krásné rovné poie ra
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Notjf ék podnik

První ěsskoii labáénii kou dilnw

Americe taložil tnámý krajan J
Pálila v V%sn lowaa vyrábí výbor
né kuřlavé labsky IWalím má

trhu na nuliifky krájený tabák po

spftsi bu rakouském zvaný 'Koruna

kterýž prodává se v malém třímieo

vý pakllk xa A centů Je lo nejlaci

níjíl a nejlepšf tabák toho druhu v

trhu Potom drolený tabák iod jmé
nem "rauja s uranulste i" jenl vy-

niká krásnou vůní a lahodnou Jem
nou chutí Mimo lo prodává lacino
na nudličky krájené neb celé odpad
ky od doutníka (cigár chppinu) Až
dotud museli jme iiodporovati zá

vody cizonarodní proto věnujme
nyní podporu podniku českému
Hlasme se všude po Patdových ta--
D&kacb Uisti pani obchodnici zajisté
všude je objednají a jinonárodnl
učiní totéž k vůli svým odkupníkAm
když bndou o né žádáni Neclit? není
závodů Cechy podporovaného bet
výborných Paldových tabáků Ceny
ve velkém jiné podrobnosti i vztirky
obdrží páni obchodníci když dopíší
pod adresou: Grmt Central Tobacco
Works Ely in Jawa T49m3-dl- m
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de toto město přístavním a lodě
bez překládání budou moci až do
středu města Zvláštního povšíra
nutí tasluhuje zde hřbitov který
jeHt rozdělen na 8 rozličných částí
Jelikož zde při konání hrobft vn

3 st přichází k vodě staví zde ve
směs hrobky (mnohé velice ná

kladné) pro rakve nahoře se skle

něnými dveřmi takže pozorovateli
jest pohled do vnitř docela možný

Jižní strana honositi se mfiže

krásnými residencemi oko'o kte-

rých možno zříti kráané tropické
květiny a stromy druha nejrozma
Lítějších jako palmy datlové a j

kaktusy Cbinaberry kozlbrady
jedlé (Oyster plant) stromy pome- -

rančovó a citrónové a rozličné jiné
V jihovýchodní části spatřili

jsme budovu velikých rozměrů tak-

řka na celém čtverci se rozkláda-

jící a puzeni zvídavostí jali se

tuto oboiázeti Iirty dostihli jsme
průčelí a slova skvící se ve hlavní
věži odejmula nám chuť do vnitř
se podívat neb to byla budova
"Akademie srdce Ježíšova" sester
Dominikánek Druhý den věno

vali jsme více zálivu a spatřivše
zde loď šparělskou jménem (Jratia

vyhledali jsme kapitána a doslavše
dovolení jali se tuto prohlíželi
Loď Uto jest 300 stop dlouhá 38

široká 25 hluboká a ujede 14 uzlů

za hodinu Nosnost její jest 400

tun a cena $250000 Náklad poaO
stával a bavlny pro Liverpool
určený
Sotva byli jsme s prohlídkou ho

tovi spatřili jsme skupinu lidí ku

přístavu se blížící Počalo vyptá-
vání a brzy jsme se dozvěděli že i

tato loď jest španělská která vezla
náklad bavlny a na cestě přiSU v

přední části k proražení Jméno
této bylo Francinca I tde tkusili

jsme dostali se na loď což ae nám

podařilo a sde spatřili jsme spou- -

Povili jsme do druhého dne Chvíle

které jsme Um tažili ostanou nám

povždy v milé paměti a p Totaš-kov- i

jako! i jeho choti vydáváme

vřelé díky aa pohoštění

Druhý den doprovodil nás pan

Totuiek do KingfiHhr kdo jsme
atrávili asi hodinu Íhu a wsná

j' míli se n některými krajany a Neb-- s

raky První sejití naíe bylo a p

I Dudkem který lamřutnán jest v

ilffnfm nKfKm12 IvrilanA linii
w i i —

ide v obchodech donti iantoupeni a

I T okolí it aonre stoji


