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líního inuHily by ovšem jeřtft val-í- jií

měrou kletsoouti ceny dobytka

'ynl již na velice nízkém Mtupni m

laletajfcf Muniliť by h tou mArou

oimnožit' přebytky tLtob naiicb

ež již nyní Dánledkem pSnobejí

spomeoutých příčin jnoi hojné a
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ístován( obili-- )

Zdali k tom i akutečnč dojde jext

ivaem linou otdtkou vttrn

)ředloham jež kabinet anglický v

larlamenfa navrhujn dostává tte
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tl pánnm KorbeKiin 1I0 dievabikh')
dintriktn na pily Korbelový Vřdilená

píe 'J tnlt ík pllntavii
Zde ocitnul jenine v utledinku dle

vfklio distriktu v lenlrh kt-r- í rok
od roku vli e a vlce mlí wnt %ekeraml a

piUrnl drvoítpň Vrdortomu h v

fikrenu lliitnboldt kaídoroíiií lV)ni
atop dřiví ne vyvee uulhim Um

i akru netknutého pia!en4 Co

víiik prl něm nejvlcerenl jeit Jeho

avřt 'znAmí dřevo nekvojove zvaná
víeotiecní redvrotMl" Jehož Jest tam
kolem UM) Hkru vedle as ono

Ieni Jedlového a Jlního Jehličnatého a

ani littOon akrů dubu Javoru vavřínů
a jiných stromu leuatých

Málo Jent lidí ětoucfch kteří nikdy
nebyli by ěetlí o obrovnkých nekvojfch

calífornnkých které notva dvacet lidu

oliepne a jež měří v obvodu už na 1)0

atop Zde nalézáme celé praleny těch-

to aekvojd byť ne venmřa podobných
obrovnkých rozměru tedy přec Jen

(ktyhodnélio atářl h obdivuhodných
těl Vedle pily pánu Korbelů stoji
pařez mající v průměru '23 at„aknroii
na stopu silnou Kdo by tomu nevě-

řil nechť přijde nepodívat jen do nažl
redakce h ponlouírne mu ukázkou ků-

ry Vi palcft tlusté uříznuté ze sek voje

majícího 20 stop průměru neb kusem

kůry z obyčejné borovice který jest H

palců silný O obrech těchto k zná-

zornění jich stáří se praví že rostli
na svém nynějším místě v době kdy
Abraham táhl do Krypta A skute-

čné také jsou několik tisíc let staří
Věky a věky rostli tu ošetřování a
živení dobrotivou matičkou přírodou
na tlejících tělesech dědů a pradědů
svých a zajisté jefitě staletí krášlili

by boky hor kalifornských kdyby ne-

bylo ruky lidské která ostří sekery
zaráží do těl jejich zařezává do nich

pily až obři a praskotem kácejí se k

zemi Zde dále chápe se jich ruka
lidská rozřezuje je na menší kusy a

tyto pak sílou parní řetězy stahuje se

stráni dolů na železniční vozy naklá-

dá a k dalšímu spracování do pil do-

váží Na vyobrazen' protéjSÍ strany
spatřujeme vlaky dráhy pp Korbelů
vezoucí klády z lesů do jejich pily

Ač necítím se k tomu dosti schop-

ným yylíčitl půvaby velkolepost a

velebnost takovéhoto obrovského pra-

lesa přec o to se pokusím a žádám
laskavého čtenáře by mne do něj do-

provázel Pro každý případ vezmeme
ai puAku na ramena kdyby ne nám

nějaký paroháč neb pant her vpletl do

cesty Pěšky se ovsem plahočit nebu-

deme neb distance jsou poněkud veli-

ké a cbcemeli něco urazili hajdy do

sedla na hřbet opatrné muly která

ponese náa bezpečně po kostrbatých
cestičkách horských přes kořeny a

vývratky Vedou Bice hornatými kra-

jinami těmi tci dobré cesty ba mohli

bychom Hel cesty pěkné ale my chce-

me viděli prales v jeho kráse nedot

knutý rukou lidskou a proto stranou
od jednotvárné cesty tam kam zvou
náa houité pralesa

Smutný pohled poskytují stráně
kolem osadys niž vyjíždíme Ohořelé
trárnv leží zde zataveny svému osu-

du Spousta nadělaná rukou lidskou
Silnější a lepií kmeny upracovány
slabil a méně cenné ponechány svému

osudu hnijící prácbnirícl mechem a

Hdoé rvlíe m neztritilo Na kraji
mýtiny rmtťtvují ku krátkému od

dechu Zde Je patřujern ni vyohra
zení mtein v ntbni obrovských ckvo- -

fh #1 hovící f

Jedeme dá!e nzkott nkoo plnou
kořenu vývratků a kameni Opatrné
rvfře dvakráte lUpne tlí mfnté nebeí

pWném dllv nnl plnou nohou #

jtntaví Třeliíi rde opitrnontl aby
některá větev dubu javoru neb vavří
nu nenieiU jede ne ed

ll!ofké neruíené ticho panuje v

leně Ani větfléek ne nehm bi co

nejpíxlívtiíjíího ani ptd'ck nenevrlí-k- á

1 'touho a dlouho plemýjlel Junm

o tom proé tak tenkno ve velebném
toru lcu Jaký ohromný to rozdíl proti
nalitu hájům a lénům čenkým Ai
tu náhle přeletěla vypUJená nova

tichým letem ples utěrku a ttnedla v

bnn'é koruně vavřínu Nyní rázem
rozbřesklo ne ml co schází těmto

krámým lenfim aby pobyt v nich byl

příjemným Ptactvo! A skutečně
ani ptáček nezacvrlfká v tto Živé

hrot"p Pone na pokrajích Jest Ž-

ivot čilým a větvičky hemží ne malými
opelencl na větSích mýtinkách a v

podrostech žijí veliká hejna koroptvi
ale uvnitř ve vysokém lese viděl Jícní

pouze Jediného pematého usedlíka
tetřeva Za to ale zaslechnete časem

pronikavé cvrkání a skytáni velikých
Šedých veverek Jichž jest tu hojnost
Za svítáni neb za Jasné měsíční noci

překvapíte na travnatých porostech
pasoucí se paroháče které tvoří znač-

nou část potravy v lesích usedlého

obyvatelstva NemrzLH vás to
slezte dolů s krkolomné stráně a vy-

plašíte v chládku při potocích za dne

odpočívající zvěř totiž jestli jl nebu-

de hledat Skoro tod nohami vyskočí
stihlouohý jelen když se toho nejmé-
ně nadějte ale vyjedeteli a puskou
abyste nějakého skolili jako by do

země se propadli Tak alespoň dělo
se mně a myslím že I jiným lovcům

PřejeJi vám Stěstf uvidíte někde
ve skalinách neb houští divokou koč

ku neb dokonce mohůtného dravce

panthra který vlastně jest "ameri
ckou pumou"' v českých přírodopisech
zván

Tato pěkná hnědá kočka měří od

_8 stop délky a není v pralesích
caliíornských žádnou zvláštností Tak-

též medvěd černý v hojnosti nalézal
se v horách pobřežních nyní ale ustu-

puje dále do hor před lidmi jej zarpu-
tile pronásleduJfcími a než namáhal

by se a jeleny raději pohodlněji chytá
ovce v horách se pasoucí Veliký hněs

dý medvěd zvaný "Caliíornský grizly"
zmizel z bor pobřežních úplně ustou

piv na druhou stranu údolí Sacra-ment- o

do hlavního pásma horského

Sierry Nevady

Již jel jsem značně mil ale dopo-

sud nedopřála ml Stésiéni spatřit!
ani Jednoho z větších obyvatelů
lesních a a radostí vítám volnou pro-

storu 11 prostřed lesa na úbočí hory
se rozkládající
Vfiak co to?V houfití nedaleko mne

ozval se silný žramot provázený zná

mými zvuky zvířecími na Jichž původ-

ce nemohl jsem se hned rozpomenout!
Něco velikého černého mihlo se hou-

štím Medvěd — projelo mou hlavou
Hířcsouclse rukou tisknu zbraň při-

pravuje e k boji se zuřivou obludou
která každou vteřinou může se proti
mně vyřítili Hustými větvemi něco
černého problédá stéle bručíc Vida
že dobré zvíře pode mnou klidně hlavu
sehnulo a pásti počíná dodal Jsem ai

též kuráže a chvějícím se hlasem zvo

k'ii ri-ln- f 'lj'f rnlnnlýřrt fcfifi-gtf- tn

he otÍ#ff V 0'ltrřio4n(
oelirarif cM lk dtfek" jk l(
ífffti r t ir W 4 i tninntt proti

volby p"h }'! Niřn- -

n Jf m vík#r4 ofhřn Jk ťy #

byl dílo dl pl iif řřif U řk4vtl
4ik přřrw byl ňn imltn d- -

ffi"iiřiiii kí pnfítiky fiflw f Jim n

mm li a fnnM přeďu4'y elo ir#-ti- n

M Vflllý poAet ft f ir-tn-

pod mí'

ři potřebná í břny Nl#dk #obo

it ! pMfrM vřobkU ani(li( kib
do Mpoj#nfi h iffi'4 ni újmu
přftmyln uait-b- pr4 lk jko
přivi výrobků rtmrkftb a fřin- -

iouMkťh ak 4nebny ly lem

nepotkytly n4m iív4]fH v{ho

lilnýfb rt'pk hbdí n44 vi ! co

rtio!u4 nejvíc ikrx ovaíí
7% dřiib inilí mlbmii tu

pr4i
IfK-t- i) hot niruítfk řin

tiýcH lem)krly proti rípnrit
kt-f- 4J bU í4tí )( mu H hrany

rlnl i rrcipr-- ity d iuti!l Jm#
Fmncii i Nífiti-rk- k zrníení 4povř
dí přUoiu rna4 amerit kho a ronil- -

řili tak valdod trefou thj u% ri-man- ili

jm pbxiiny v rAinýrh
lerntrh ťlo bylo ti 41 rbrutf Mě-

rou mohli jm (oulKi proti Jiným

pr4í tovi inrou jako pouMvajl oni

jl (roii nim K lyl jme ale tbrari
tuto zabod'li do lila vytavtli jme
m lim útokům jiuýi b iifmajíc tíj%
ké obrany
Jet li Že f tobolo ťserpati budeme

nauóení že tneiinárodní utvky ne'í- -

dielákou bratmkou nýbrž Že tu

panuje pravidlo: "K Jo koho ten a

toho" že řízeny jou Hobertvlm

každý národ hl-- dt pro m be urvali co
možno nejvíce a povede li nái to k

tomu přeměJcerif že ná vlatb(
pronpécb nutí náH jednali po přikla
du jiných a buJnneIí tdio íctřiti
pak Ukbylo nauófní kteréhož ne nám

dostane marným

— Jak Jíme již minule oznámili

jmenoval mayor Iiroatch doaadní
ho kontraktora na odvážení odpad

ku McDonal la kterýž na odvážení

odpadkA a rnrch kontrakt na dalAtch

10 roku má městským antouékem

zla víak schválení rady měriťké

donáhne jest jinou věcí Jedeii z

článku měkkého charteru naAebo

ustanovuje totiž e žádný z úřaduí-k- tt

Hni zhzentfl městských jakéhoko
liv úcawienutví v kontraktech mřet

akých mtti nemf tak že McDonald

chce li antouikem ne utáti mun- - bj
ne donavndoího kínnktu nvého

vzdáli což vňak notva aa uSíní nebcť

ten vynáíí mu deetkráte více nei

by na chytáni a topení pnu dontati

mohl byf by třebai i při tom právě
tak Šikovným jako předchůdce jeho
Spourl byl — Přátelé jeho ovSem

tvrdí že článek dotyčný na Mc

Donabla vztahován býti nemůže a

uvádí že prý by hlavné na to hledě-

no býti miloto ty jiuenovánlm jeho
hezkých pár ivutQ měnili oSetřeno

býti mohlo

— A zane o jedurho zřízence
měntnkého budeme mili více V

ponlfdnfm zaifdání rady mětnké

oprávněn byl toiiž pokladník mnt
aký ku zaměntnávánl zvláštního zří-leuc- e

ku kolektování dlužných diní
0)bních a plaUrn $75 !fm vink

vyhražením že ty zamřntnáváu

býti nmi pouze po tak dlooho dokud

jím při nejmeriifm $1500 mřatčnp
kolektováuo bude

flofklřaa Arnfa Salvě
nelliMiif niaisf na ifřezánf fxlřcninv bo
leli třcty rt rozpuknne rure kuří
oaa nej ryrazcnuv a jmiň Tylwl zla-

tou žílu aneb peníze nepřijmou Jet
zruen i tIplnA uipokolf aneb m
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