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branné a jsou-l- i ayté vyssávaJ V Stáné:Listy ze Západu jich krev

Proto tedy velevážený pane
Banket

Předmluva přejeme Vám abystéé léé dosta1'Ofcrařování Americká poznámky
přes moře co nejšťastněji"Doutník je už téměř dokončen
ran ie uklonil a sestoupil i pola mne dosud nic kloudného nena

dn
padlo Víte chtěl jsem napsat

nadobro zbavené o dvou letech

ztrávených v Mexiku mezi aty Douře potlesku zaburáccla sinněco původního orginálního —
a a a a a pak nastalo utišení veliké neboťa a na nic isem nemohl Uk sedělníků kácejících lesy Není

la historie bratří Korbelů bez říká kápnout — Proto Vy I čto- - veliký bás vstal poodstrčil židli
vzrušujících událostí to itoupání nář mm ni t trochu troěl vost a Pvu n Drejie eepjai zdozh
není bez otřesů Dvě jejich lodi shovívuvoiti vůči mně bude-l- i ruce 1 Pocal vece pohnutým bia
nemýlím-l- i se ztroskotaly iekdyii mfl doníl norivinaní_ hlKfeii lem:

Dohužel nezaznamenal jsem li
číilic o roční vyrobí ba ani data

založení vlnic Jen tolik vím 2a

kádě byly o trochu větfif než po-

koje v pražakých bytech že

jiem lezl v té maíinerii nahoru a

dolů po žebřících po můstcích
a že jsem ochutoal nejen vlna

Červeného bílého i lampaflského
jež mil jiem koneční k ivé ipoko-jenoi- ti

vyzkoušena z Chicaga

nýbrž i ilívovice a že mi chutnaly
všechny ty druhy velmi dobře
Před více než třiceti lety padli

lesní velikáni v oních místech a

na Tichém Moři — — vlak na 9ntm "Drazí pánovél Hm—hm— ten

spokojenost nad malým platem

přetížeností prací dloubou dobou

pracovní a nad hrubianstvím ma-

nagera téhož závodu!

Velký báj shlédnuv dělníka

poručil aby a ním bylo naloženo

jak zasluhuje Stalo te Byl od-

veden policistou který le vrátil

po hodině

Odchod svůj dělník onen stále
zdržoval a mluvil nesouvislé věty:
"Okradl mne — darebák— moji

rodinu mé děti — plat strhoval

když jiem byl nemocným — 300
dollarů jsem měl 1 něho — nic mi

nedal humbukář — darebák v

podobě vlastence a zastance děl-

níka!"

Velký bás dále neřečnil— mluvil
chvilku něco o šílenství onoho
člověka a ustal
Hudebníci zahráli rococový val-

čík a párky octly se v kole — a

tancovalo a pilo ce až do rána
Káno o šesté hodině vypadal lál
jako bojiště rusko-japonsk- é války
"Padlí" měli však naději k Životu

Velký bás odjel
_
za tři dny:

Přes zpustošené San Francisco
odtud se plavil přes oceán do
Maodžurie aby shledal bojiště
rusko-japonsk- é války
Neštěstí — aneb štěstí kozel

jejich železnici v icverní Caliíornii Mnj níc0 Q f napovidíla jedna toČky-- vy víte dámy a pánové Že

na návštěvu do dranéMI "'"0w " moje teitřenice imavé pleti z pá oaJco
lidí přišlo aii k zabití a poranění ttíiQ konf _xc0 nříh4nJ1 milé ataré vlasti Přišli jste sem

když náhrady útraty soudů zírá proto abyste mt přáli šťastnosám
vily několik itatiiíců dollarů ne cestu za což Vám vzdávám velmNuže k věcii
boli několik millionů korun —

přesrdečné vroucí díky'
a požáry doplfiujf scznim kata Velikému básu pohnutím ukápla

na vlnitých návrtích uloženy byly strof jež o něco dříve se přihodiv slzička Nevím však určitě zdNádherně zdobený lál města N

Še anad byly by zasadily ránuviníce a kdyby nebylo mé přítel od oka neb od noauplnil te vybranou společností mo

smrtelnou Kácení lesů dalo zákyní jež li jo vyprosila byly by Pokračoval:derních otroků kteří oblečen]

jiouce v černé fraky' cylindry aklad imění bratří Korbelů alepřed několika lety padly i poiled bvé cesty užni k svému zota
ní zbytky bývalých lesa do nichž dnea už jejich leiy jsou vykáceny nad sníh bělejší límce a kravaty vení kterého jak aami drazí kra
vlak le podívat jsem za a z dřívějších eamostatoých pod přišli ae ivými manželkami vzdáti jané uznáte jest mi po 3oleté
pomočí Nedaleko vinic bratř niků zbývají jen vinice v Sonoma hold tvému velkému báiu před velice namáhavé práci velice zapo

County i továrna na doutníkové třebí Od prvního dne kdy isemodjezdem do itiré vlastiKorbelové mají i pilu ale poně
vadž v té dobo nebyla v práci ne krabice v San Franciícu Dyl už velmi itarým pracoval přistál v tomto městě a uvidČ

I nA mimilnaM k éiií ňwnlm Immm %íwíélBel jsem ani tam lia ani vinic zotročilý český lid
tojiem jak náleží neprošel za ví co v tom bylo přece ho neminejtoužebnějším přá
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-- utlCllilc pWblITUUH UyiiUÍUyiH ICU UUUiljT

li zamili nad oněmi dobami rádcem byl ivému vůkolí po dobu bylo mým
jichž birdem byl hlavně avou 30ti roků a proto zatoužil po do- - ním "jiem ti na nlkolik mil ceity pro nulo Loď narazila na nějakou

hlédl kde jaký krásný koutek drobnou prúsou liret Harte Dylo časném odpočinku ve způsobu "Okrádat tyto ubohénevědomé
Huské íťeky a prolezl kde kterou

starou podmořskou minu vzlétla

do povětří a padla přímo do jisté-
ho komínu jistého domu jisté zá

to právo v zlaté horečce kdy oaud okružní ceaty do ataré vlasti dále dělníky!" ozval se opět onen drzý
zavanul bratry Korbely na paciitráfi v louiedství Ve sklepích do Anglie a do Ameriky zpět přei a pronikavý hlas z okna

více než zařízení mne bavilo niko fické pobřeží dlouhou cestou přei Itálii Švýcary Spaoělako a Fran Dvoudollarový policajti "mou
lik ilov italskými dělníky tam cii chou v hlavě otočil se na avém

padočeské vesnice
Kachotem probudila se Qoletá

babička na peci spící Otevře
dvéře a od komína vidí známou

pracujícími A mluvil isem a mm
Panamu San Franciiko bylo
tehdy místem dobrodruhů kteří

tvoje ipory a nedorozumění co
policajtském kramíleku — ale ten&ai te poznenáhlu doplňoval a

potom i před jídlem když ihro když vešel veliký bál v průvodu
několika dam a pánů zavzněla z

tokráte se mu obrat nepovedl — a

on Hekl isebou jak široký takmáldílí se po zvonění na verandě nejrychleji vyrovnávali revolvery tvář jevila hrozné podivení 1 po
"cook-boui- u' f většina z nich byl těšení:Jak už jsem řekl stalo le nejed podia velehlučná fanfára jež pro dlouhý na podlahu — obličejem

nou že i lodníci z lodi ic rozlidé z Luccy a všichni z Toskány do plivátka u báru stojícíhonikala útroby těla ducha i deváté "Kriste Ježíši Kubíčku to jsem
a á a m s t I a a arozeimál jiem je míitním vtipem počal lamentoneDci ve zvuky nudoy mimy le Kychie aie vstal a

toskánským který jiem ai parna

utekli zlákáni jiouce nadějí lehko

nabytelnébo bohatství vyvrhelové
lidské ipolečnoiti propadnuvší

různé nadšené a pochvalné výkři vati na ivé nové

ráda že jsi se konečně vrátil a že
na stará kolena přidržíš se svého

starého poctivého zaměstnání —
lakýrky které

toval ze Sieny a jenž ironiiuje ky jako: "Sláva sláva! Ať žiji prý měly náramně hladké podešve
— a poněkud v patách a v prstechzákonům ve východních atátech"Luccbeii že jsou "signoři náš dobrodinecl Nazdáááárrrrl pucování komínů!

Těch několik i nimiž jsem bovo nebo v Kvropě rozmnožovali fa Nazdáááárr!" tlačily
A tát U

dy "zákopníka civilisice V ho Velký bál jakoby onoho drzéAie musím připomenout! že z Lttoinl odvody — Také v Klaříl vcsměi vzpomínalo na vlast

jako db krásný len až budou mít rách ae proipektovalo rýžovalo kteréboii okna ozval ae drzý a ho hlasu neslyšel pokračoval tím tovech dály se letošní odvody pod
ušetřenu nějakou tu itovku vělíi zlato I dolovalo některé "campy'' pronikavý' blat "Taškář— hum dojemněji dále: příznaky socialistického působení

mezi dělnictvem Z mnohých obcíbyly takřka itranou svítí a zlatona z nich bezpochyby e vrátí na bukář vynavač bezbranných — Bylo mým nejtoužoějším
zkušenostech poměrně málo obo kopové po měsíce neviděli ženy zrádce dělníků!'' přáním prospěli svému vůkolí
' hacena Amerikou Mimo Vlachy Utišení velikélani dítěte po několik měsíců jedi

nou jejich zábavou bylo karbaně
poučovat tyto ubohé dělníky 1

tento neuvědomělý lid o tom 'je mezi dělníky tulím jen jediný Dvoudollarový policista který

dostavili es mladí branci v hou-

fech ozdobeni rudými karafiáty
namnoze černými pásky a klidně
nehlučně ubírali se po výkonu
vnucené povinnosti domů Ale

ní atřílení pití a vyprávění povíCech "pražské kvítko" a jeden itál u dviří velmi obratně otočil "Jak se dělají bačkory" ozval
Slovák dek Za to zaa když sesli si po se na avém policajtském kramfle- - ae drzý hlas

čaie dolů do mest stovky a tiií ku a pádil k oknu "otorn jaký význam zdePři iídle sedávali isme víichni
covky mnohdy jen rozhazovalipohromadě dělníci oba češi Neihlédl však nikoho Vyšel máme a budeme míti budeme li

jak ostře odráželo ne od toho

zjevu divoké počínání si zpitých
selských a městských synků kteříDrct 1 Jařte vytěžil ze života káli- - ven—- ani Živé duše I se povznášet! duševně Láskaaprávcové majitel i jeho lyn

fornakých dobrodruhů nejkráiněj Moderní otroci byli nervosně kterou jsem choval v prsou svých až běda zpiti hulákajíce potácelijenž pomalu ae nyní vpravuje do
rozčileni Po chvilce le všechno I a dosud ku všem Čechům chovámII ivé povídky kdo přečetl li o se za hudbou a obtěžovali naavibo "buiineiiu" Kalph i já

Je to inad maličkost ale je to do "Štěstí Uoaring Campu" o "Vy opět uklidnilo a deputaca grálu-- 1 donutila mne k tomu že jsem po mnoze klidné chodce Ještě mno-

ho vody uplyne než česká mládežvrbelícb z Poker Fiat" o "Idylle čal pracovali na národa roli dělanta která le uoiud držela v po- -

jista charakteristické U nái by
v Šandy Daru nikdy nezáporné dičné a inaŽil se býti strážcem do té míry bude vychována abyzadf přcditoupila ohromnými

kyticemi jmportovaných květin
dojísta majitel takových vinic
zvláště je-l- i millíonářem neoběd ne oněch typů tak Čiitě lidských evých krajanů zde a ve vůkolí Ži se dovedla zříci tak ponižujících

ji vášnítak nezidealiiovaných a nepřibar jících kde potažmo oa celoupred veiikeno oase aiožiia muval pospolu i dělníky a nejedl té

vených byť i kritika některých nejhlubfií poklonu a nejváženější z republiku panuje samá šalbahož co podáváno jeit i jim my
lidí onoho Života nikdy nepoznav nich odříkal monotónním hlaiem klam samý humbuk a zlodějstvftlím že by měl za urážku kdyby Když nastalo jaro

Hospodyně odklidí koberce a
ších byla jím kdysi upírala irdečné blahopřání které se provádí v neobyčejněae mu někdo jen zmínil že něco

Po té chorál asi 30 dobře cviče velkém dosahu pod rouškou čistétakového bylo by vůbec možno A životnosti a pravdivosti Uylí sku
tečně takoví: lehkomyslní a záro vymete špínu a bláto které se

ho vlastenectvíných zpěváků zapěl písefisdokonce by už "mladý pán' rok za zimu nashromáždilo Vezme
Pozdraven budiž pane velký Jak sami víte drazí krajanépřed tím skončivší itudia univer ven velikomyalnl — dobrodruzi a

přece rytířští k Ženě a bezbranní
vodu kartáč a mýdlo vydrhnetvá mysl bystrá jak veverkylitnf u nás klidně nemetl takové mym nezištným pracím staveiy se

před dítětem — a všichni měli za vyčistí vše až se to leskne N4
aře měli bychom všichni vyči-

-
Rozumí se samo sebou dojem v cestu často veliké překážkyprakse jakou li osvojoval můj

sebou romány po nichž nikdo ae byl zrovna báječný podobě lidí kteří jako hyeny obpřítel Leo nevstával by den co den

neptal tajematví jež obyčejně
stiti svou soustavu a zbaviti krev

nečistých látek jež vážným způ
Po zpěvu vystoupil na podium cházeli a s kterými jsem svedl nezárovefi a dělníky v letě už okolo

otylý pán který basovým hlasem jeden papírový někdy 1 pěstní sobem zdraví ohrožují Vlhkost
sebou brali do hrobu Ještě dnea

prospektuje se rýžuje i doluje
páté ranní —- nejedl by a nimi

totéž co oni jedí —- nechodil by jal se k velikému básu mluvit! přeukrutoý boj propuká krtičnatá nákaza se šíří
světa vzdále následovně: Díky mé železné vůli a díky mépo "renČi" v fiatech o nic lepších išeje se tvoří boule skvrny a

né — ale přece už není toho živo "Velevážený pane budiž Vašenež kterýkoli z dělníků neStítě ae obratnosti slova písma a paží
vyšel jsem vítězněboj jsem dobojo'ta který líčil Dret Martě Vše má jméno proslaveno velebeno vtu i tam přiložit ruce k práci

svou dobu Poměry se změnily písních opěvováno — sešli jsme

pupence ODjevuji se na kůži po-

vstává bol hlavy a žaludek špatně
pracuje Všechny tyto nesnáze

napraví Severův Krvcčistitel

val a víru jsem zachoval jak praÚcta k práci byla co udělala
vil apoštol Pavel užívaje jeho'Ameriku velikou a znalost práce Stoupla platnost zákonů Kaliíor

nie spojena jsouc drahami a Vý slov:

re zde proto abychom Vám vele-

vážený pane vzdali svoji nejhlub-š- í

áctu a své blahopřání anžto
jež umoŽDovala stálá zlepSení est to nejvhodnčjší lék na jaře a

chodem Itala ae jinou zemí Povalil jsem nepřítele zatlačí!ieiíra rozdělení Práce často
jelikož poněvadž protože a ano--Vypravování o dobách kdyúmorná byla co bratřím Korbě

vůbec v každé době pro neduhy
pavstalé z nečisté neb chudé
krve Kdokoliv jej zkusil každý

do temného pozadí a oddal jsem
se znovu své těžké práciSan Pranciscu občané nuceni byli brž odjíždíte na předalekou cestu

A dnes dnes drazí krajanézvolit a! vigilaoty zo svého itředu Přejeme Vám z hloubi ivých duši- -
lům dopomohlo k jmění a historie

té práce byla by pro nás asi právě
tak zajímavým článkem jako

ej co nejlépe odporučuje Cena
mohu směle říci Že jsem "teřl bez dlouhých průtakft provi- - Cek aby le Vám na ceits prach 100 ve všech lékárnách aneb u
"Patentovaný darebák" ozvalDílci vělitl hned po zjištěni viny nic nepřihodilo — neboť všelijakéjsou ony jel co chvíli Čítáváme W F Severa Co Cedar Rapids

amerických magazínech q zdejších owa
se po čtvrté drzý a pronikavý hlas
1 okna Dvoudollarový policisti

vypravování o dobách kdy v San ocsieau je mozne zejména zde v

Pranciícu kulky lítaly někdy přes Americe na dráhách — všelijací!
ilicl 1 kdv v lelio okolí bvlo lze trampové po nich jezdi — a — a $1250 do St Paul 1 Mlnneapolis atoje u dveří mžikem tyto otevřel

a octl se venku Vybraná společ-
nost moderních otroků napjatě

zahlédnout pumu amerického lva neštěstí je možné i oa moři kde

vypravování o opuštěných lodích ie Mává tak časté ztroskotání
tiazpft z Omany po Chicago Great

Western dráze

Lístky na prodej od 1 června

030 září Platné až do 31 (íjoa

očekávala výsledek policajtovy
činnosti

na niciu uue pciiovau vepřovy iv ▼ mviim rnus
brav jel Časem uneseny byly ryby jel nelse chytit pouze udicí

pískem a dnea jsou pod městem které ! na bezbranného člověka

mullimillionáífch

Něco mi napovědět můj hostitel

kdy! večer lami irdtli jsme spotu

pokuřujíce popíjejíce a hovorem

přebíhajíce tu po Americe hned

in plea moře do "staré vlasti" O

dobách v Harém New Yorku vy-

pravovat a a prvních Češích v

americké metropoli o doutnlká-lieb- i

o atarých časech katiíorn

ikých jimi lik nepodobny

jsou časy dnrlaí vil romantiky

Za minutu atrkal policista ve Stejně nízké ceny do jiných míst
Minnesotě Stv Dakotě Wisto všechno 1 j:uá vypravování potrpí jsou tam žraloci tvorové i likýra rámusem do dveří Člověka

idají to dnea býlí iplle romantl ottvoři to velmi oebeipečaí a který se silně bránit iiyl to všem consiou a uoieifiím Michiganu
známý dělník jen! dříve pracoval alU podrobnosti sdělí vám II IIkými povídkami nt nellvoou JMio jiny novy urun ryu

Churchill (i Agt 151a Farnamkuttínostl ivllllfi neheipecnjch tyto nové v závodu velikého báse 1 byl
[propuštěn kdyt dával na jcvo nelukM'Yliil ryby

" lim piiauiováno veliké l 1 Omaha 41014


