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g Z přátelských kruhů j

hni drahokamů byty mi vysvitlo
ny MnoliMi pftjrmnou chvíli
strávil jícní vc Rpolrčiitmti pana

starosty mčna Turnova Pan iia-roi- la

jfi nml vrlic prrtgrřivivní
dntha nfobycrjnft byitrthn a pro
rr véluí výtrřný společník a

tkman par rxrrlkncc Hodil mi

dovoleno tminiti % le pan stáru
sta jct otcriii duchaplné mladé

dámy paní KAIalové manželky

VININU la Mh Cltrd
oaíllfwy nalélmr luk máln

lpi%n lg milého P Z Jo e mu

tn uchopit! p?r Mm abych ně-c- a

napsal Počasí ji ne tde mtli
neustále přkné až do 8 listopadu?

tak jmi mohli limati kornu

pohodlné Úroda jm měli na

uřklnýcli místech krásnou neboť

vydávala ní kdo až 50 lni po akru
a na jiných místech sklidili až 73

budova a jelikož bylo již poledne
pryč lu naře žaludky připomíná doktora Kálala v Omarc
ly Žo by si něco přály teplého po

Poděbrad Sadskou a mlýn mété mokré plavbě — neboť právě
bývalé působiště jsem ovšem nc- -

NERVOSNI fl
OpU rtuniťullilin pMplMi te alr
ltMi'mu kila pftl írlnijo iuorl
ailiirf (' O I) ri)V) anrh wutkr

riiimliiiVÁhM PÍTiMMe l pořnif

Tul lt pni [ro iniiln fcltH tm! rho
trni!iit iiAiii-iUci- m nilliljoh

vtairiiluoMl Myl muji rmlil ani'itl
Hik(A ml f norky lkt
IMiiPMnťiil Irfkf a vnnilm tUli piH'o
ni Mt l'T '[ N Ulé litivánl Irkt
4m mfliriiil nitr( rnf yttim
iHni lo mrttuy rtu mril
I'u !t ltiH )!! tiAnlKitkPtrt rfmliwtnontl
nl'll 11 nu vttrMNM-Pl- itutvimimM lrUi

rtixtili Khilmii iiHinM' Ktmiu mufnivi urá-
tu Uvolni ml v 11 n kiinliH injmll m lijilínat nlil ] liyl ilottl lilihiivf m ulivull v

00 ml livlo rnil'in n i? Jhmii fciln řrtl Kle lirlo
lni táli hflr tivK lil N kiinwi Jmmm imIIbI
tlu mii ♦lll kilu Jm tinvftllvll )iliinno
nrJiiri iliiMlitmďhiit-nkUir} mm rtiln# nnlm
VII 'IViiti vylilii!J i iliiili'M'Piiny ()fp(lii
ktorý ti n íiiln vyltfll tiiin máli t inim
v)HNtnl't I t vinut nl ík ti n nt I

Jit tííMO Icnt v této ntnl imlámi vylnfenl
riirlioill Jimii mt p iii ih I jiným a kiitiiiii
kilo trpí Jk J trtjřl klfr# ml dopita J um
orimiiMi íiimIhi: v uifNin rioplaii nplM to-

hoto iiiHinrnltťilio roci-pt- tárnvcB pnifcli-no- u

Infoniiiii i litilnfl idttrmn Tento rncpl
mmlává ( vllvuplnfnh lile nrakmlnjRh Ink b n
Imt tuk nnián In M mlíMa nnchat tuli-
ím l r kiiflclé doliré lákáni fu ní

Já vlm no itnuiiiKiíity liik vy-

koná O11 vás vyhoji N&HnduJLo moji rudu
xkuHle lo R iiiilcinvte vtom to ncllcpíi nu
Juto lo tul uíívhII a rHjhtá ván to o pln vy
lioji Jintll nocď-Bt- hí flátl tun lék udúlitt
v lékárně tu ml plito a Já vám ho dám ulA~
latl v Chl Já riflíHuJlám nlo nit dobír
ku uiMihol 1 ván vylákKtl ponire a tnká nechci
váni prodali Itiky které l)ytennad nnchtiMI
Vv sliloflíite fa vámi Jnďnám poctivé v kut- -

pršelo Ucítivše Že se tam v za
du v budově něco podobného při vyminul Ve Václavovicich jsem

jsem 8c nahodil právě kdy! jednopravuje optali jsme se zda bylo
mu sirotkovi z přímí ťyl rodnýby nám možno dostali trochu ká

vy 1'fítomná paní nám odvětila jeho domek prodáván Koupi)
jssm domek len a navrátil sirot-

kovi způsobiv mu takto nezměr-

nou radost

že sice kávu nepřipravuje ale že

můžeme dostati čaj a také v malé
chvíli čaj i zákusky byly na stole

musím sc zároveň zminitu oVŠe nám chutnalo dobře a když

"rohlíků" po akru takže len kdo

íe letos přičinil nemusí e obá
vat budoucnosti Kdo se drM pra
villa: šost dní buď 5 pracovali a

sedmý si odpočineš ten obyčejně
zdárně pokračuje ale kdo to dělá
obráceně a Šc&t Jní zahálí a sedmý
den tluče hubou ten nikam ne-

přijde OveŠm takový mlatecjenž
mlátí hubou prázdnou slámu chce

všechno převrátit ale sám sebe

převrátit nedovede Dne 9 list
se nám oznámila paní zima a b'í

lým svým pláštěm pokryla půdu
ale pan větrovský ho brzo smet

ale zase nás on rozmrazil No

ale to není tak zlé pokud všude

máme dobré medicíny jako je
Trinerovo Hořké vfuo a Fahrney
ho Hoboko které dají člověku

zdraví a sílu S pozdravem vfium

Čtenářům a čtenářkám

Jan Lety

jsme byli hotovi a tázali se co že tamních úřadech které mne svou
laskavou pozorností poctíti ráčily

Z CUrkson do Texasu a zpět

Vtpomfnky i řljmnnf rruty podAvá

J M Mutulll

'ukrajováni

l'ráce v léto kri)infi jest ponej-

více konána Mexičany kteří ra
velmi nízkou cenu pracují l'u
doboým dtlníkom platí oa far-

mách od 8 do to dollarů mzdy a z

toho sc jeStfi sami stravují Jak
oa této mzdfi mohou žiti jest mi

k nepochopení Z rentě té by se
dala zařídili pfikná Česká osada
neb při menSlm rozměru půdy by
ae nechalo dosti vzácných plodio

vypěstovali na které jsou trhy
vSude dobré Lid tam vůbec do-

sud jest málo podnikavým a proto
také krajina tato byla velmi za- -

nedbaná Co se týče zdravotních

pomŽro je tato krajina uznávána

vĚeobecné za velmi zdravou a pro
lidi pohodlnou Žádná nesnesi-

telná vedra letní tam nepanují ani
za dne ani v noci neb vánek moř-

ský stále vane a ochlazuje kraji-

nu a tisíce lidí tam ročně přijíždí
bv tam své zdraví osvěžili Vod v

jsme dlužni tu jsme dostali za
Jel jsem z Budapeště přes Videí!odpověď žc je to"aII righťVšak

nejen my byli tam pohoštěni ale do Chotěboře ku své sestřenici

jejíž manžel jest ředitelem pantéž i mnozí jiní výletníci Dále
st ví a u nichž jsem nejblaženějš!
chvíle za mého pobytu v Cechách
zažil Přibyli jsme do jedné sta

mě zde překvapilo že mnoho vý
letníků vcházelo do vinice ochut
návati hrozny jichž tam bylo vel

ké bohatství Táži se pKostory nice u Poděbrad jméno btanicc

jsem již zapomněl kde se vlak veze co to má znamenali žc skoro

každý 6i pochutnává na úrodě bez dvé rozdělí a jedna část po krát
ké zastávce spěje dál co rychlík
kdežto druhá Část as za 18 minut

dovolení majitele a on mi odvětil
že prý majitel si toho ani nevšim

následuje tímže směrem co obyne "Hodný Člověk" pomyslil
jsem si — Pobavili jsme se asi
hodinu nebo ještě déle a navrátili

čejný osobní vlak Chtěl jsem
využítkovati této zastávky slezu

tedy objednám sklenici plzeňskéje k naší ostatní společnosti a vy
dali se po naší lodici na zpáteční

ho malvazu a mezitím co si na ní

tak pochutnávám pozoruji že secesta do Corpus Chriřti kamž

(lém ohledu a pukli ne tu ntoo odhulte jako
bunibukářB
Možná to tuto ohl&Xka nebudo vlce uvofol-nC-n- a

proto ml p ita dnnu abych vám mohl
prtiplí onoho leotiptu Malatl turovrB a návo-

dem k užíváni zdarma obratem poíty Xéro-vi-- B

vám puk udělím jak Je mi mulino tlftinltl
tuto nobldku aniž bych tu&l pH tom atrátu
AdriBHii:

C HKMSOV ITIlox 022 Chlcagclll

OMAHA
Loan & Building

-- ssociation
v Bee Building

21 rok stará a nojstarfci ve mřstC
einl

půjčky na měsíční splátky a při-

pisuje k dobru dividendy palletně
při 6 procentech ročně na uspoře-

né obnosy
Ooo M Jífttnger tajemník

South-omažsk- úřadovna v čí1e 835

sev24ul : 89

Dobrou trvanlivou a laci-
nou ObUV koupíte u

jsme za příznivého větru dorazili

před večerem
(Pokrajováni)

pitné ovšem studničné nejsou
tam kolem zálivu k potřebě neb
voda v nich jc slaná Vlak na
místo itudničné vody lidé použí-

vají dešťové která když je patřič
ně a čiltě držána jest tou nejzdra-vějS- Í

Město Corpus Cbristi čítá
asi pět tisíc obyvatelů a leží při
zálivu mexickém Město jest vel
mi čisté a lid velmi zdvořilým k

cizincům Mnoho lidí se živí jen
lovem ryb a proto není o dobrou
a chutnou rybu v hotelích nouze

Ze So Omahy do Čech

Vzpomínky t kránného valutu podívá
A ují PiS t

Mak počíná již pohybovat! Ne-

meškám vzchopím se a po pra
vém amerikánském způsobu ženu

se do vlaku když tu jeden zříze-

nec se mi postaví do cesty a snaží
se další postup mi zamezili Od
strčím ho a chci do vlaku vskočiti

když tu druh? zřízenec cestu mi

chce zatarasit! O strčím i toho

to vskočiAi do vlaku který sc již
s povážlivou rychlostí ku předu

Dne 11 června ocitl jsem se již
v Praze Prvým úkolem mým
bylo seznali jak se věci mají sKolem zálivů jest při městě výši

mým synem Shledal jsem s- - sna a na ní se vypíná mnoho krás

IMPERIÁL Cal dne 23 říj

Hodlaje dodržeti slovo dané mým

přátelům a Četným známým že

napíšu něco do milého PZ o mé

vykonané cestě splňuji to tímto

Do této překrásné zahrady Ame-

riky která nemá sobě rovné jsme
se šťastně dostali s milou rodi

nou Zde co nejdříve započne
stavba tratě ze San Diego a Im-

periál a Eastern dríze má to být

již v 60 dnech a hodlají se stav-

bou započíti ja' od Imperiál tak i

od SanDiego a tak zde bude dosti

práce a za ni přiměřeně dobrý

plat Drobné obilí jest již zaseto

Sem přijíždí mnoho lidí ze všech

států a líbí se jim krásná ta kra-

jina i podnebí Hrne se sem též

mnoho spekulantů kteří zde jí

co se jim hodí a pozemky

záhy půjdou nahoru Nuže přá-

telé kdo by chtěl usadit se v kra-

jině která má velikou budouc-

nost ať se přijede sem podívat do

Imperiál Je nás zde již 6 čes-

kých rodin a jsou zde také ně-

kteří svobodní muži Cesta stojí

pouze £25 a tu maličkost může

každý obětovat neboť na té cestě

je tolik krás a poučí se tak že bude

mít příjemnou upomínku na celý
život Mimo to možná že zde

mnohému z vás bude Štěstí přátí
a zde se mOŽete stá 1 1 milionáři

Těším se že co ne j dříve se začne

žene Jaké však bylo moje podi
ných a nádherných residencíokrá- - ním již 12 června v Mladé Bole

slavii kde dlel na studiích v reál

ných školách i vyjednav s ním

vení když vlak v nejbližší stanici
zastaví a já byl přinucen z vlaku

vystoupili Na perronu očekává
lo mě již všechno staniční úřed-

nictvo které bylo telegrafem o mé

Ant Bílkavšecky podrobnosti ohledně odce

áBtováni do Ameriky zanechal

jsem ho zde aby mohl dokončiti

právě ku konci se chýlící školní
opováŽIivosti zpraveno Byl jsem

obklopen jako lotr a asi z patera
úst najednou o vysvětlení požado- -

v čís 1236 jižní 13 ul

kdo mi hojnfi 'Ánobmý obchod obuví

lk nro (liinivtkk 1 rtro nánvadřtl l'í&- -

školní běh a odjel jsem zpět do

Prahy in Vytáhnu průvodní listinu a
nim cho e uuy Knzay kíio u neno oouv

koupi byl rt()ln5 spokojen a proto pro
Zde ve společnosti bývalého

primátora města Prahy vysoce
podám ji jednomu z těch křiklou-n- ů

který se mi zdál být! hlavní dává Jen tu iio)i(3p8i ouuv za ceny íevnu
Ndvfitivte holváženého pana dra Podlipného osobností Ten však do papíru

bylo mí možno prohlédnout! Pra kouká vrtí hlavou a pozoruji Že

papírům nerozumí Po dlouhém

vysvětlování paragrafů napomí
nání a vyhrožování mne propustí
a já vlezu do druhé části vlaku

která právě do stanice přibyla a
se zavodňováním které této kra-

jině ohromně prospěje Kdo by

si přál o této krajině bližších

za chvíli uháním již k Chotčboři

Tím však aféra ta skončena neby-

la Asi za osm dní právě když
zpráv s ochotou mu je podám

ilených kol kolem vzácným stro-

movím Zvláště oleándrové a jiné
nádherné stromy byly nám příjem
ným podíváním V zálivu jest
voda slaná a proto tam 'mnoho

'
lidí přijíždí aby se v ní koupalo
Od břehu přes záliv se táhne asi

tří sta stop dlouhý most k němuž

přiléhá dosti prostorné skladiště
kamž se zboží z přistálých lodí

vykládá a opět náklady ovoce do
něho složené na lodě se nakládají
a dále přes záliv do jiných míst se

vyváží Rozkošný pohled na zá-

liv a na ty menší loďky rybářské
oa něm se houpající nás okouz-

loval a naše malá společnost také
měla to potěšení po něm se zako-léba- tí

do výletního místa asi 14

mil od Corpus Cbristi vzdáleného

Společnost naše byla k vyjížďce

pozvána kapitánem Lutherem
celním úřadníkem který má dozor
oa vybírání cla mezi Spojenými

Státy a Mexikem Ovšem Že jsme
nabídku jeho díky přijali a ná-

sledujícího dne v neděli ráno kol

sedmé hodiny jsme vpluli do té
vábné kalužiny S námi nalézal
e též p Green majitel oné roz

táhlé renče a jistý p lírooks Ob-

čerstvení na lodí nescházelo a

proto naše cesta příjemně plynula
vzdor nepříznivému větru Ne-

smím též opomenout! zmínili se o

našem hrdinství Když se pojeď
nou loďka s námi začala více ko-

lébali tu dva z naší společnosti se
stalí velice nedůvěřivými vůči to-

muto kymácení Musím to pro-

zradit! na sebe a toho druhého

jsem se chystal na cestu do Tur
V F Kučera

nova obdržel jsem obsílku abych
se toho a tohomoe na hejtmanství

hu co nejlépe Navštívili jsme
všecky památnosti a zajímavosti
staroslavné Prahy a cítím se nad
míru povděČen ctěnému doktorovi
za tak mnohá vysvětlení podrob
nosil jimiž jsem byl velice pou-

čen a moje znalost Prahy a histo-

rických památek byta tím velice

obohacena Tisíceré dík dr Pod-lipném-

Ovšem Že i Národní

kapličku nad Vltavou jsem něko-

likrát navštívil Za několik roz-

ličných návštěv Prahy byl jsem
ubytován v několika hotelích a

to v hotelu Central později u

"Černého kooě'' ve velkorestau
raci Choděrově a u "Zlaté husy"

Vykonal j9em několik výletů a

to všemi možnými směry po Če-

chách Později jsem navštívil

Perlín Mnichov Linec Salzburg
Vídeň a okolí Budapešť a mnohá
lázčříská místa V Čechách jsem

v Chotěboři dostavil a tam z pře
činu svého sc zodpovídal Přání
slavného hejtmanství jsem však

do dneška nevyhověl —

Zpáteční cestu do Ameriky jsem
nastoupil přes Brémy se svým ho

chem a jedním děvčetem z Polič

Cesta
11a světovou
výstavu

ST LOUIS

ky a s velkou obtiží bylo mi mož-

no zaopatřit! si místo na lodi Za-

koupil jsem místo již v Praze na

den 23 září pak na 27 a teprve
října podařilo se mi dostati mí

sto na lodi"Kronprínz Wilhelrn"

Loď tato jest jedna z nejmoder-nčjšíc- h

a nejrychlejších ale jfzdu

po lodích tohoto druhu bych ni

komu neodporučoval Jízdu zpá

se ponejvíce zdržoval v Chotěbo
ři a odtud jsem umínil vyjížďku do

hor krkonošských kde zvláštního

dojmu turista pocítí když pozoru-

je ta krásná horská skupení Při

tom jsem navštívil Trutnov Poli
ci nad Metují Hvězdu VostaS

teční jsme měli bouřlivou přece
však rychlou trvala pouze 6 dní
Do New Yorku jsme přibyli n
fjna ráno Zde jsme se zastavili

ELEGANTNÍ PULLMANOVY SPACÍ VOZY

SEDADLOVÉ VOZY (SEDA DLAZDARM A)

JÍDELNÍ VOZY (JÍDLA DLE LÍSTKU)

Yýlotni lístky nyní n prodej

Krásná výletní brožurka obsahující úplnou informaci

pohledy na budovy atd a mapa St Louisů pošlejse na po-

žádání zdarma
II C TOWNSEND

General rassenger and Tlcket 'Agent St Louis

TOM UUOUE8 Tra Pan Agt FF (JODFREY PT A

OMAHA NEB

na krátkou pouze dobu a spěli
dále na západ po Wabash a Great
Western do Omahy Svého 6yna

pána —ale jaký div že jsme ztrá
cel! kuráž? Ve vodě šlapat neu-

míme a na sucho se převrhnout!
oa to nebyla naděje Konečně to

dopadlo dobře a přirazili jsme k

místu určenému V dobré náladě

vylezli jsme z naší lodice a já s p

Kostoryzem Šli jsme hledat! tu

pěknou vinici zabírající asi 40
akrů půdy Ostatní společnost
se bavila na zálivu Přišli jsme k

oné vinicí kde se nalézá prostorná

Sázavsko a mnohá jiná místa a

města jichž vyjmenování by ved
lo k sáhodlouhému dopisu Nemo-

hu však opomenouti sezmíniti o

překrásném okolí turnovském V

Turnově jsem navštívil brusírnu
na drahokamy jež se vyvážejí da-

leko za hranice V brusírně tur-

novské jest expertem prof Zab

blízký můj příbuzný jehož laska-

vostí mnohé zajímavosti při brou- -

jsem po týdenním odpočinku vy- -

pravil do Školy aby si osvojil v

nejkratším čase panující řeč a dle

výroků povolaných má nejlepŠÍ

vyhlídku na rychlý úspěch


