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Hondurai t anglická obyvatel
stvo tuzemské ponejvíce ale mluví

španělsky

Pobyv v líelize asi 14 dnů po
mýšlí I jst ni na další cestu na jih
a sice především do Guatemaly
První městečko při atlantickém
oceánu jest Livingstone asi too

anglických mil od Belize vzdále
né s kterýmžto udržuje nepravi
delné spojení Stává sice mezi

nimi několik městeček jelikož
ale nemají do sebe Žádné zajíma-
vosti nebudu se u nich zdrŽovati
a přikročím hned k svrchu uvede
nému Livingstone

Městečko Livingstone tento

jediný důležitý přístav Guatemaly
při moři Karaibském čítá as 2000

obyvatelů a jest střediskem ob
chodu pobřežního Hlavní plo-

diny kteréž se odsud vyváží jsou:
káva kteráž činí celou polovinu

zemských příjmů pak sarsaparil-
la ovoce banánové indigo tabák
a něco vanilky Ležíc v nížině

při splavné řece Polomie obklope
no jest hustými lesy a bažinami

je velmi nezdravé a stalo se v po
sledním čase řáděním zimnice po-

věstné Odtud asi 14 niil jižněji
nachází se při zálivu Honduras-ské- m

ona dvě místa San Thomas
a Puerto Harrios odkud se staví
dráha jež spojevati má břeh

atlantický s tichomořským kteráž

již v krátké době velice mnoho
životů lidských vyžádala Slyšel
jsem již v New Orleans a v Iieli
ze o ní vyprávěti měl jsem však

za to že pověst bude přehnanou
Piohužel že vskutku tomu tak

bylo
ďokritovátii buij)

Wahanh železniční a paropla-Tffon- í

Hpoleřnost

Jízdné do všech částí Evropy

zpět v nfjlevnřjikh (tndh
O dobu odjezdu lodí drafty vy

stavované do Evropy aneb jaké
koliv jiné podrobnosti hlaste se v

úřadovně VVAHASH dráhy 1415
Farnam ul (Paxton Hotel Plk)
aneb dopište na
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pak dAUÚ zvané dlf vlastnící

vlády Uritícký Honduras

Jm?na republik jsou: Guate-

mala Honduras Nicaragua Costa
Rica a San Salvador Nijvit£í
délka jeví se od ř ky Kio Hondo
až k Tont Uunica obnáší asi 800

anglických mil a Šířka pak místy
od 80 při zátoce Nicoya k Piurto
Limon až k 600 mil od přístavu
San Sebastian k mysu Gracios a

Dios dosahuje Hranice její tvoří
na severu republika Mexico na

východě moře Karaibské na zá-pa- dř

Tichý oceán na jihu Spoj
Státy kolumbické

Celé vnitro její prostoupeno je
horstvem jež nepravidelně po ze-

mi se rozbíhá dosahujíc místy až

12000 stop výšky Při východ-
ním břehu vyskytují se jen jedno-

tlivé vrchy z nichž nejznameni-třjŠ- Í

"Congrehoy I'eak" 7500
stop "Poyas" 6500 stop výšky

dosahují Horstvo jest původu
sopečného z nichž mnohé až po
dnes v činnosti se nacházejí ze-

jména Antitlan 11 jezera téhož

jména v Guatemale Los Votos a

Maravelles v Costa Rica jmeno-va- ti

sluší Vnitřek horstva bohat

jest na kovy zvláŠtž stříbro a zla-

to takže se v posledním čase se-

stoupila zvláštní družstva k jich
vykořisténí

Hlavní plodiny zemské jsou
káva tabák indigo cochinela zá
zvor gumy araby sarsaparilla
balsámy jižní ovoce aloe kakao
vanilka zvláště pak bohatství ze

mě pozůstává z překrásných lesů

mahagonových jehožto dřevo v

obrovském množství do Evropy a

severní Ameriky odsud se dováží

Co do historické části jest re

publika středoarnerická velmi chu

dá Iíyvši na počátku Šestnáctého
století za Gila Gondalesa de Avil- -

la přivtřlena k vládě španělské
náležela k této nepřetržitě až do
roku 1820 v kterémžto roce se

vzbouřila a neodvislost svou dne

15 září v zmíněném roce prohlá
sila
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Snad by %v lo v8e celkem vza

to nav tnu venkovanu hodně za

lulouvalo líbilo se mu

"KjM pomyslí si "To by tak
řece jen bylo něco Mám toho

tady doma všeho dot beztoho

Dluhy jedí se mnou z mísy daně
mne škrtí Vyprodám se tu a za

to co mně zbude zakoupím se

tam Vzhůru do Ameriky"
NeŽ — ouha příteli! Počítám

že ti zbudou opravdu nějaké pení
ze Považ však cesta tam wj

Ženou a dětmi to ztráví hezkou

Částku A pak nezapomeň: víš

že za stovku dostaneš jen 40 zla-

tých za tisícku 400 Dostanel

dolary ovšem pěkné dolárky ale
v Americe dolar je ziatka s dola
rem se počítá — a nutno tak počí-

tat — jako se zlatkou Kdo vy-

dělává na dolary všecko v pořád
ku ale kdo si zlaté přiveze ten
dostává tím bití

Farma teď zejména poblíže
měst je pěkně drahá Tu je po-

zemek již zdělaný tu jest pěkná
budova — to stojí v Americe pe
níze A s tvými zlatými když je
proměníš mnoho polí nekoupíš
ani velký dům tam v Americe

Arci "Šli lidé odtud" ty na
mítneš — a tolik peněz neměli
ani jako já Měli peněz méně s

sebou než já budu míti A za-

koupili se v Americe"

Pravda Jsou i čeští farmáři
kteří ze staré vlasti Šli s několika
stovkami a dnes co do hodnoty
svou usedlost vlastnickou za mo-

řem neměnili by za nejpěknější
statek ve starém domově

Myslíte však pane že si kou-

pili ty farmy své tak jak je mají
dnes? Pěkně vystavené jako klí-

cky o jednom poschodí stranou
stáje chlévy stodoly a kůlny
půdu zoranou a lány pastvin vše

obehnáno hezky drátěným plotem
v ohradě koní houfy a stáda krav

vepřů krocanů a slepic nepočíta-
je všude strojů plno a všecky
vlastní pod kolnou kočárky dvou-kol- é

ve kterých se tak lehce

jezdí

Mýlíte se liyl tu prales ten-

krát hustý neprostupný na celé
té prostoře když stala se jejich
majetkem Takový pozemek si

koupili za své peníze Člověk
musil drát se mezi stromy křovi-na-

houštím Nebo jedinou pré-
rií travou a Ixjlím porostlou plo-
chou do které nikdy ještě rýč se

nezaryl bylo to všecko Stavení
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Vtpuj di cíínec do tni I4

první jeho pohled zapité utkví na

černých prodav a? ká h mouky a

lultřnin y ty po ipňsolui tu
řeckém sedíce na zemi hlavy mají
ovinuté dle vzoru turbanu ňadra

úplně obnažená hlasitě na kotem

jdoucího pokřikují a zboží své ku

prodeji mu nabízejí Zdá se nám

jako bychom se octit nřkde v

lCgyptě Ty samé zpftsoby ta
samá íysiognomie

Obchody vlastní zde skoro vý

hradně běloši a sice ty nejvřtŠÍ
skoro vlastní Němci Iíolný po-

vzdech vydral se mi z prsou
když kráčeje po ulici Market a

Albert počítal jsem tu německé

firmy a sice nachází se jich tam
osm Zel že mezi námi máme
tak málo mužů kteří by poněkud
měli více obchodního ducha

Dále utkví zrak cizince na ma
lé u jisté vzdálenosti od sebe při
moři vystavěné budky Na otázku
co asi ty samé jsou dáno mi za

odpověď že jsou to obecní zá-

chody Nápad právě Šalamoun-

ský měl magistrát města Iklise
Chtěje zachovati čistotu města a

nemaje peněz na zřízení odvod
ních stok vystavěl tyto záchody
aby Čistota města byla zachována

Dále mezi zvláštnosti městské

patří také starožitný hřbitov kte-

rý nachází se na místě druhdy ja
kéhosi starého indiánského pohře
biště Náhrobní kameny nejsou
tak jako u nás postaveny nýbrž
po délce hrobu položeny do země
Tvoří tedy tyto venkovní stranu
celého hrobu Na hřbitově sa
mém dosud nachází se lecjakés
památky z dob prvotních obyva
tem země jež od dávno vymře
lých některých kmenů indián

ských ve Spoj Státech v podstatě
se liší Analogie jest tu zcela
rozdílnou proti oné v krajinách
severních Průmysl v Belize
není Žádný ana mzda jest takřka
skrovnou Výdělek řemeslníků
obnáší tu průměrně $150 denně
a dělníka námořníka $1 Veškery
potřeby Životní pak jsou téměř

jednou tak drahé jako ve Spoj
Státech

Celé území britického Hondu
ras čítá pouze 25000 obyvatelů
Živících se výhradně pěstováním
kokosových ořechů a děláním dří-

ví mahagonového jehož lesem
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Ivolívají jakéti udřiiíiiií K lida-l- u

klinř do utohů narovnané

únxly jd ne lé okolí na j dnu
íarmu druhého tlm inlátíčka par-

ní jede dále pomoc shrne su

všechna t ní lam koiihiiI soite- -

dti j mít poskytnutou práci oplácí
tA pomoc jeho dá mu pomoc
svou jMníze se nevydají Výlo-
ha j st jen % pohoštěním a to je
koneční jako práce též tím zpň- -

soiM-- vzájemné též se v Americe

jídlo mnoho nepočítá zejména
na farmě která všecko to co

předloženo hostům sama dala a

jen pití nějaké že snad k uctění
hostů se koupí což domů vzato
není drahé jen v hosjíodě v Ame-

rice mnoho se propijí K jídlu
rnimo kávu v domácnostech ame-

rických se ostatně nepije a z pra
vidla v běžných dnech nic liho
vého ve spořádaných rodinách vů- -

ec pod střechu nepřijde
Mnoho našich krajanů v Ame

rice jest ve farmách roztroušeno

po různých státech někde celé

osady tvořejí čeští íarmáři
Roztomilou a tichou nějakou

idylou snad jak by se zdálo —
ne to Život amerických farmářů
není Mají i oni své svízele
strasti trampoty zajisté jaico
evropský sedlák Stránek opravdu
stinných amerického farmaření

jest ve skutečnosti hojně a velmi

zlých
Na růžích ustláno aspoň vždy

také nemá takový farmář Zejmé-
na kdo by pěkně %ia línou kůži"
chtěl si lehnout přepočetl by se
šeredně Farmář se musí dřít
věru pořádně chce-l- i něco mít

nejen sám s celou rodinou musí

pracovat v potu tváři i s dětmi

jichž sil i nejslabších nutno vyu- -

žitkovati placená práce jest kaž
dá drahá jak praveno a všecko

spočívá jen v prácí vlastní

Dobré bydlo spočívá v tom co

půda rodící poskytuje přímo aneb
co živí tím co z ní se zrodilo
Peněz mnoho farmář neutrŽÍ Co

odprodati může babku za to do
stane ceny jsou stlačené za vše

cko Obilí namnoze jen pro spo
třebu se seje i oves kukuřice na

mnohých místech svou prodejnou
cenou nestojí ani za dovoz na mí

sto tržní ku dráze více mil třeba
od farmy vzdálené

Na západě za dobytek se trž

peníze značné namnoze kde na

rozsáhlých lánech pasou se celá
stáda a v stádech kupují se pro
obrovské jatky to jsou ovšem

farmáři velmoži Než 1 menš


