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dýnské ninledujíoí fodrobnřjííipra
Ta o ayatému tom: "Kové tavedo-n- ý

ayatém ten šáleli v tom ie při
atavb&ch cent a leletnio avtťují ne

tavby ty neb jich řati na r4klale

mluv přioio produktivním apolec-noate-

dělnickým Obyčejně při-k4-

ae ia( atavby neb kun Iclct-nií-

trati jintému poctu dilnlkS

{pravidla 6 dflnlkftm Jeden i nich
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M v náoledujfclra atrucném obaliu
tuto pro její cajfmavoet po!áváme:
Kim vytkl co njroibodbéjf oppo
nici celého cVikého nr'xla proti troj

vpolku proti aabránl Iťny Her

cegoviny a proti celé výLoinf
rakouk4 praví la "celý řfly
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dotaa d ks dl niiiiíatr o

wpír I'tk'Mik'i prol!ou
lí prf na rUktbo via lřtva
termío úleního přijeti olx bilnl
mloíivy Tím byl vyiVrjin

víe-nW-

ifttfřea pro míniatrovy vývo

dy ftb lířfňf vieoteirné aitawa

bylo dle utaré lablonv Tak má

první vytuptil mlaIorké
úplný mnvní ůapech Oppo

i- -
proti trojpolkuíla a- - tmkrát

velííMi do opMvdy atniniotr byl pa-

trn rotfileo a litoval Ie dtieeál
Kim nexlřlil my den napřed avé —

jak pravil — aložité a nenadné

otitky col ae víak právem d opo
aicnlbo poalance ořekávati nemele
Dne oatatnt předlolii del Kim mi- -

nmtrovi vé otáxky Kdyl plt é

ťim v poorounem rokovaní ujal ae

lov jeáté jednou aby pokártl la

diplomacie je dopoeud výhradní

přenechána Šlechticům finance!-k&-

la miniotr mel by i
lidu nadené mladíky a k tomu ú Se

lu fádal by ae na orientAUké aka

demii plátovala £eiká řeč pomAhal
ai miniatr obyčejnou vídeůakou vý-

mluvou la prý tenká mládež mela

by ae oejprv učiti německy Opustila
viak ho všecka rozvaha kdyl del

Lim vyslovil se proti povolaní taj-

ného fondu 600000 al a káral Že

oflicioanl pUáci v aahranicných no-

vinách vykládají domácí politika v

nepropéch nejen mladoíeaké stra-

ny ale celého uaAeho národa a Klo-

vanu v&lec Ministr vymlouval m

že prý nedává novinám žádné pod-jior- y

Někdo prý dul Eimovi néco
nalhal Delegát Kim vtipkoval nad

minintrovým rozčilením jel svedlo
ministra k neparlaraentárnftn výro-

kům a ládal by ministr odvolal slo- -
u

vo "nalhal" Ministr pravil ie slo

vo to iieplalilo o Kimovi

nýbri o tech kdo spatné jej (pravili
o podporivsnýili novinách Tato

episoda vcbudila vieolecnou

a úsudky nebyly ve propét-- mini

stra jebul opustil obyčejný klid

Arci ministr není dosud cvyklýiu
na upříiunou jxx tivou opposi-- i tak

le skutečně ae zdá jako by myslil
že jen roladočeská strana je v odjio
ra proti trojspolku a že apoň Staro

čeii horují pro Německo Jak se

samo Ixju rozumí vyvolala řeč

Eimova po celé Hii velký Ktplaeb

Vládní polovlá-ln- í německé i ma-

ďarské listy vrhli a na Kima m'a-ďíčec-

i Ce:hy Nejlépe vsak

ae oiuerký v IVili vychá-

zející časopis
'N-ui- ! 1'ester lornal1

jenl uveřejnil Zuřivý člúm-- o do

mnMém panlavitickéin útok dvU-jřit-

Knua Kim a Mladi£ei vftW
prý poctivými ponéva-l- l se

Staročeši vidy prohlašovali pro troj-x!r- k

(Proto i také bnív tiárotfa a

smetl !) Článek končí pitomoa hroz-b-

le prý V českých Irsíeb roste
dosti dříví aa iibenice pro vele
trádce

Zárukjr úředníků
Mám siaobu blanketu pro úřední-

ky spolkové kterl prodávám aa

50 eentA tan-- t aneb ta S200 sto

Mpolky kter#I nemají vých vlast-

ních Llanketl pro éMníctvo nají
pvnf příležitost ai týchl lacino opa
třitl yL Urrxh ZAphi

11 - I I i i a a

tWÍý-f-
c eeli I kiml

t li'ní t4 1 n-- M tr(lo
lei Aa dři ftrftke ♦ Afíii
K lil frákle-la- f tlak jl t Keft iih
ď tltrio p'ifři!a aa pjď
ft'i4 JaUfaiHÍ kry pf erorjm
a tkl atp Ptrjv-n- 4 eíyii
ř Im pl kráilaml j(4 tolik
ďi KapMieiHitl 1 41 li ét4nf
t trii toíiJ ? a uknJ l a

idta la lak níieil rot#vl?a # f n#

past perostrrJ a tendr sřstily saď
ni Ilos l vyin t I! ifii l 14

Isřii dělníku a'-- střj vyprostili I)
3 hodifté porafy vrstvy zm4
e hýbat !eln!knm H}4tfs t
řas upn hnout jtnk ly byli bývali
viicbni ypánl 1'ropast do ktr
+ par-stro- j laUíil nabyla náhle

hloubky m stop a nakolik minut p i

lé b) Li al)i t kterak ae atroj t hro-

movým řaehotem sřllll do stoly o

dolu Osm koleji na hráai

viselo boďdolA anebo bylo do aelie

spleteno I'arotroj jst atraeen

Trsf jel na tomto mlsiA láhne iad

doly parkriileskýmí povaluj ae po
tři nli ityry roky za nepřílil be

fiečnou Manil klesání hráze bylo

již častěji pozorováno ale le by ae

hrál tak znsčne mohla propadnout
nikdo neočekával BezjHchyby vel

ké deitž v poslřdnlch týdnech hrál

podemlely Oprava bude lx zMx by- -

by vyžadovat práce celého Ijtdne

Z 1'yrentji V I'au zasedal mi-

nulého týdne kongres francouzské

společnosti pro pokrok včd Jednu

t nejzajfinavejsích přednášek měl
ředitel přírolovědeckého musea v

Toulousů p Truat o Pyrenejích
Jichž geologickým zeměpisným a

historickým prozkoumáním se po 30

let zabývá 1'odal úplný obraz veli-

ce spletitého vývoje 1'yrenejf při
něm! i tak zvaná tbeorie záhybu

hraje úlohu Výsledek avých
theorií sbrnol v zúvérek Ie krajina
Pj renejf byla slabou částí kflry zem-

ské snížením sousedních části ze-

mě utvořilo ae hnutí hmot ku středu

bodu nejmenSího odporu a vznikly
obrovské záhyby Co bylo považo-
váno za rozsediiny jest zpravidla to-

liko výsledkem ostrých xáhybfi a

nichž ae část vrstev sesula Mimo

to ae tylo záhyby na razných místech

potrhaly Proslavený Pia du Midi

uagneres nyní 1877 metro vyao

ký svrhl se svého vrcholu balvany
jež ae svalily tím dnle čím větší by
la výe a které spadly Nejvzdále-

něji jež nalezeny opravňují k do

ménce te byly svrženy a výie 000

metru Účinkovala tu nejen atmo

sféra ale pohoří samo se nížilo Pan

Truat je přesvědčen že se bude ní-

žit i na dále a le naMane den kdy
bude doslova pravdivý výrok Lud

vika XIV: "Není více Pyn-nejf- l

Ovšem bude to trvat ještě velmi

dlouho Del k tomu dojdu a do té

doby snad jil nikdo ani nebil Je vé
dět kdo to byl Ludvík XIV Mezi

badateli kteří ai zjednali ráluh o

známost iyrenejí slavil p Trunt

zejména hr Husela-KiIlough- a jenl
skoro po celý avftj Život se drápal
po Pyrenejlcb Kdyl mu stáří prá-
ci stěžovalo zřídil si vysoko v ho-

rách originelnl obydlí "villu Kusell-ovu- "

v ladě jeskyň pod samým 1

dovcem Vignmualu kde dosud bydif

přijímá tél návštěvy A aby tu

byl docela doma zakoupil celou ho-

ru i a ledovcem kde přijímá také

návštěvy Na konec vypravoval p
Truat puknou pyrenejskou lego1u
týkající ae narození Jindřicha IV
dna 13 prosince 1553 v Pau Král

navarský starií jil pán alfbil a voji
manlelra Jobaoni 4'Albert zlatý la-

tii íikrát kolem krku bade-l- i k oti
lení evýcb bolesti zpívat staro g
akoAoko písničku v které prosí
PannaMani aby jf darovala syna
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