
j9me slézání kopců avalonskýi ti Němci kteří tak rádi před
vítem prohlašují že jim stála naTel Douglas 618 přístav vroubících S temen hor
Soau viifme živíce ducha svého ských otvírá se nádherná vyhlídk
hlubin věd a umění jejich Náhle na širý oceán a touto kochalijsme
vyruíilo mne t toho volánín se po celý zbytek našeho času
údolí pode mnou se vinoucího7V S?Z PTN Kolem třetí hodiny odpolcdo

přešly v neurčitou jakousi melodii

provázeny jsouce proudem z úst
chrlící se nejasné hmoty V téže
chvíli i ochotní pánové pochopili
situaci a rychle se odstranili
Sotva vSsk učinili několik kroků
loď se pojednou nijak zakomihala
a pánové ohrátivše se zády k

cestujícím opakovali totéž co

před malou chvíli ona dáma Nyní
úlohy se obrátily Dáma která ae

ff H U Pan llavlasa se slečnou tam ii chvátali jsme po strmých stráních

vyj vu u tál s mne k následování pobízel dolů k přístavu a zde rozloučivše
bebral jsem se a úprkem hna se s váženým naším hostitelem
jsem se k nim Urzy jsem je do odebrali jsme se na loď k odplut
honil t po té společné nastoupili připravenou Odpoledne poněkud

dimeinni jsme cestu k bórám Putoval se zamračilo s inesl se lehounký již poněkud vzpamstovala tázala
se pánů nepotřebují li nvní onijako rosa deštíček netrvající délejsme po úbočích I stráních každé

chvíle se zastavujíce u nějské ejl pomoci Ačkoliv příhoda tanež au půl hodiny Konečně za

zněl signál a my naposled obrázvláštnosti jichž bylo kolem plno byla velice komickou přece se
Po stráních rozsety jsou vzácné tivše zraky ku Catalině odjížděl vzbudila mezi cestujícími té veselé
druhy kaktusů a jiných podivu sme zpět Krámá Catalinal Na nálady již by zajisté vzbudila za

jiných okolností Na mnohých
bylo lze pozorovat! napjaté ivaly

mne učinila dojem mohutný Při

padala mně jako venkovská krá
hodných stromo Zde slyšil
jsme zpěv tisíců opeřených zpě
váko a dále v horách opětně vi ska jejíž lahodnou Čistotu hřích obličeji zrovna jako vidíme u

města dosud neinetvořil A tsk iáčků ve Škole kdyi neumějí
děli jsme celá stáda divokých koz

jel prý jsou zde domovem Ta zadumání pohlíželi jsmo na krásný
ten obraz jenž ponenáhlu mizel

dobře ivé úlohy Loď plula pravi-
delnou rychlostí ale vzdor tomu

bylo slyŠeti četně poznámek ie
Stěží mino leden den aby nebyl něja-- ok°oost ° J i

- majetkem jisté společnosti jest
KV Uruh ZbOZÍ OZnaČen Za ZVláŠtní t)rodeÍ- - bubení nebo plaSení veškerého

mlhách Zpáteční plavbs byla

poněkud méně příjemná násled
niatw i m A m A m % fc 4 fl kem toho že moře bylo poněkud

nejede tak jak by měla Všichni

cestující pokud neleželi na diva-

nech "uvnitř lodi patřili toužebnýmwiy piuvimo a vitu mu mi- - k tomu že toto lije zde Život bouřlivé Následky toho brzy se
ní cenu

níme tím Moe nerušený Strávivfie vnádnflmi ni£í tia ioesí nno -- VWrW zrakem ku blížícímu se břehudostavily Nejprve pozorovali jsmew —~— 1 " v w-- herná oř rod celé fldnolHn mlsdou dámu jež na smrt ubledlá akoby nejméně měsíční plavbui : -- _r
Chcete-J- Í ZbOŽÍ SDOlehlivÓ veCerníh0 ier vraceli jsme se vstala se sedadla svého a zapotá vykonali Konečně loď zakotvilacena prodejní

přijďte sem
cela se k lodnímu zábradlí jakoby přístavu San Pedro Všichnizpět Po večeři však znovu vy

pravili jsme se k zálivu a used sme se hrnuli k očekávajícímuse ze zouíslství chtěla vrhnout! do
vln Dva pánové nedaleko sedícínuvše na sedsdla znovu kochali nás vlaku elektrické dráhy kterýž

nás unášel přes nesčetné maléjsme se krásami Jež skýtalo nám chtěli tomu okamžitě zabránitl a

Otevřeno v sobotu vocor moře v míře nemalé Teprve kokem octnuli se po jejím buku tanice které jednou budou prý
Na Štěstí však očekávaná tragedie pokračováním města Los Angeles
proměnila se v brzku v komický městě rozloučil jsem se se
ýstup Mladá dáma jednou rukou polucestující slečnou která poté
přidržovala Šáteček na ústech a odjela nejbližší károu do Pasade

ny A tak osamotněv ubíral jsemruhou houževnatě odstrhovala
i IMilen k Co

pozdě v noci vypravili jsme se na
cestu ipáteční abychom spánkem
se posilnili na budoucí den Při

společné snídani dne druhého
ujednali jsme te na dalším pro
gramu jehož prvním Číslem měla
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byli jsme již u přístavu Za malou
chvíli po té sedlí jsme na loď a
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kud chladné vzdor tomu však
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dostatečnou itohu hovoru a na!e

milí mstrliiiaa budila avědavost
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