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Hoyal ulici porovnávat! ty staro
tnodol nliké )fl domy s lil?iiiý
mi pavlačemi moderními liro

kýml ulicemi i stavlutii výcnod-me- h

a západních vclHomětt ale

musí bráti v úvahu le jsou to

vysoce zajímavé zbytky francouz

iké a Španělské civilisace#

New Orleans byl založen v r

1 7 1 8 a kapitolalm městem Írán
couzaké kolonie Louiiiany k ntž

uáležcla též Nebrasks stal ne v

roce 172a kdy lJienville jenž byl

tenkráte guvernérem kolonie od

stěhoval se z liiloxi (Miss) do
New Orleansu

V r 187a Francie přepustila
Louiiianu Španělsku avšak tato

diplomatická transakce byla zata-

jovaná a v New Orleansu obyva
telstvo o tom dozvědělo se teprve
až po dvou letech a teprve p

čtyřech letech a sice v r 1766

representant španělské vlády při-

byl dvěma četami vosna do Ntw

Orleansu aby se zde ujal vlády
a ad kolonií Obyvatelstvo Ntw

jsou skoro tak sporé jako tuby u

sUpic n- -

ťchled na tuto chudobu poně
kud ipř(cmnovaly krásné někde

pífnw mohutné palmy vějiřovité I

j né kvetoucí r Alf vfllnc cd ta

svěří tfixfi rojtlUUa pěstované-
ho v zahrádkách i rostoucího vol

ni v přírodě
Před New Orleansem projfli

jíme několika lesy v nichž rostlo
tisíce a titlee věfřovÍtých patem
divoce Kdy! přejeli jíme mo

huioý veletok Mississippi tářfcl
ako obrovská stříbrná stuha ve

třpytu ranního slunce tu počal se

New Orleans objevovat! mým
zrakom

Pohled na tuto metropol Jihu z

té strany odkud jsme přijížděli
neúčinkoval na mne zrovaa přjhs
pěkně Ježte několik minut jízdy
a vlak zastavil vo stanici

New Orleans a okolí

Necítil jsem po této dlouhé ce

tě ani nejmenSI únavy Ba na

opak zdálo se mi že pod vlivem

těch zářných paprsků slunečních
které hřály tak mile jsem omlad

Proč so daří
Proto jest pro jedinou p:m
vfce a Omaha so tomu učí

Nlo tiomoře býtl dobré pro vHecko

Dřlínl jfilnd věcIdodAIA io siluru
Dimiťa Kllnr ]la dílajt poutu Jed-

nu vře

Jdou pro nemocné lodrlny

IMl bolestí v cádecu ksídou ledvi-

novou nemoc

Toto omažilré dosvědčení vám to dó-ká-
žti

V K 0 Olenn uěltel z čfi tli icr
20 ul!cn praví i "Doatal Jsem Dosn's

Kldney Plila v Kuhn A Co lék drnů na

rohu lfi a Douglaa ulice pro svou Zenu

Trpílii hrozne nAvak-- nemoce ledvin

po niDohií léta Tehdy jl ziids velmi bo-lal- y

a aí uMvala mnohé přípravky o

nichž tměno že pro ledviny Jaou přec
jen Výiled k Doan'a Kldney Pilin byl
tak putroýru že bez váhání dotvrzuje-
me to co praveno bylo"

Na prodej u víecb obchodník 6 Cena
W) centů FoHter-Mllbu- rn Co BusYale

N Y výhradní Jednatelé pro Bp Státy
Pamatujte jméno Doan's a nebeřte

Jiných

Pomni jsem ji t svého pobytu
ld velkou část amerického Výcbo
du jeho méity plnými promy-ilové-

ho

ruchu obchodního Šumu

poaoal jsem jit i velikou část
lírného Západu tím jeho klid

Dým tle neustále pilní pncu(c(m
rolnictvem jci utvořilo z něj zá

sobnf komoru nejen pro celou
Ameriku ale částečně i pro celý
vět a divao již prii jem si po
toiti jeStě americký Jih v němž

le neustále slunce usmívá na mo

drém blankytu oblohy abych z

vlastní zkušenosti seznal jak ob
chodní hospodářský J

spoleČen

iký život na Jihu se liší od onoho
na Východě a na Západě

jarmarcČnl stánky i všelikými la

cioými tretkami je! rušily úplně
celkový dojem Takové stánky
nalézaly se ku př i v budově ko

vosnalstvl a nerosto(l) a výstavní

správa kten tak jako tak má m
starosti kryti ohromného schodku

byla by zajisté mohla ožel iti těch

několik dollarů příjmů c těchto

jarmarefnfch stánka aby neporu
Sovala celkový dojem uspořádáni
výstavek

Prolétl jsem téměř všechny bu

dovy a výstavní prostoru zastavil

j iem se také večer na "Piku"
který byl daleko bohatějŠÍ nežli

chicagská "midway' a pokochav
te nádherným pohledem na ve
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1 thn vnitřku épanflitUho domu vo francoimkiS ftvrtl

t Pobled na Hul St Crar)oi ulice a na obrovakýjiotel St Charlea

postavený nákladům $3000000 nul Vyrazil jsem nadšením

ponuré nádražní budovy na ulici
Konečně vzácnou laskavostí černí elektrické osvětlení které

dodávalo výstavě čarovný pohád
abych užil co nejvíce toho sluncč

ného jasu a čistého vonného vzdupřítele Bureše má dávná touh- -

doŠla splnění Rozloučil jsem se chu leč sotva jsem se octnul před
nádražím tu nadšení mé značněs Omshou zrovna před uzavřením

větové výstavy v St Louisů ochlaJlo
abych mohl prohlídce tohoto Přede mnou rozkládala se špi

navá úzká ulice s dlažbou ne

rovnou a z částí vylámanou Při

padalo mi to jako daleko zhoršené

vydání chicagské Clark ulice od

Van Buren směrem jižním se

veledíla energie věao

vati ještě nějakou chvíli ale kra-

tičký jeden den mi zrovna k tomu

postačil

Výstava náleží již minulosti a

Jedno latinské přísloví praví že

jnlm o mrtvých mlu viti jen do

bře leč přece jen nemohu zamlče

ti že výstava mne do jisté míry

překvapila a do jisté opět zkla

táhnoucí

kový ráz rozloučil jsem se s vý
stavou a druhý den se St Louisem
a po pěkně vyprávěném vlaku

Illinois Central dráhy jsem spě
chaTk pravému cíli svého výletu
do New Orleansu

Cesta jest v celku jednotvárná
Téměř samá rovina Jen tu a tam

na návrší se objevuje malý chudý

zanedbaný lesík Teprve když

po uplynutí noci octli jsme se na

Jihu tu zájem můj poněkud byl

zyýšen a tu počal jsem opět ně

čioiti porovnání me!(

bohatým Žíroým Západem a chu

dým Jihem
Ano skuteěně chudými
Ta chudoba jeho zírá z těch

špatně vzdělaných jeho rolí z

těch z ohromné většiny bídoých

V NEW ORLEANSU

Orleansu nebylo však 1 přenosem

spokojeno a v r 1768 vzbouřilo

se proti Španělskému guvernérovi
a týž 1 hloučkem svých vojáků
musel hledati záchranu aa řpa
oělské íregatě zakotvené u břehu

feky Mississippi a 1 touto odplul
do Iíavanny Po vítězství svém

francouzští Kreolové učinili pokus
ku zřízení neodvislé republiky
leč nežli tato ještě vzala na se ur-

čitou formu tu v r 1769 oový

španělský guvernér jménem O'

Reihly připlul do New Orleansu
a tak velkou lilou španělskéko
vojska a tolika loďmi že bran

ný odpor proti této moci byl na-

prosto nemožný a Kreolové po-

drobili se násilí a nesli na svých
šíjích jho španělské vlády po ce

lých třicet roka
"okr6o?int

DrGeo F Simánek

éenký lékař
v čís 1360 již 13 ulM Omaha
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"No tohle je pěkná metropole

Jihu I" pomyslil jsem si capaje v

blátě kteréž utvořil z prachu na

Železniční pozemky na prodej
V severním Wisconiinu Chica-

go St Paul Mínncapolísái Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akro vybra-
ných pozemkft rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrali
si pozemky pří krásných řekách
jezerech r nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak I

dobytek
Pozemky po většině jsou zales-

něny podá jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau
kee St Paul Minneapolia
Duluth Superior Ashland a četn
jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytují dobrých ttbř pro
plodiny farmerské
O bližší podrobnosti pište na

Geo W Bell
polanko? koni Hidwm W 1

G MeHae

ulici usazeného dešť v noci spad
nuvší Kdybych byl na výlet ten

vyjel i Chicaga tu snad to bláto

nebylo by na mne činilo dojem
tak ošklivý ale za svého několi-

kaměsíčního pobytu v Omaze jsem
všemu blátu odvyknul— leč sotva

mala

Ovšem že činil jsem hned přirov
Dání chicagskou světovou výsta-

vou na níž jsem zažil tak mnohý

příjemný den a tu pokud se týče

dojmu celkového a malebnosti

výstava překonala chi

cagikou avšak vnitřní uspořádání
v rotných výstavních budovách a

výstavky samé daleko zůstaly za

ooěmi chicagské výstavy a nejod
porniji musely na každého půso

že jsem se dostal t nádražní této

ulice do vnitřuí části města tu již
dřevěných boud jimž na tamních
farmách přezdívají "hausy' a ko

prvý ošklivý dojem zmizel a čímnečně i z těch městeček v nichž

spatřit! lze málo kdy pořádnou
nějakou budovu

dé e jsi v tomto starobylém městě

rozloženém u břehu Mississippi
tlm vfce se ti New Orleans zaJsou ovšem výminky a tu a tam
mlouvá ajíbínejeznetft ptUnfi e rr)řfpj6 avSak Jv


