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PETERSBURG Va 17 srp-

na 1899 Ct red Pok Zápt
Přijměte těchto několik řádků z

naší Virginie do ct Vašeho listu

Naše osada začíná utěšeně zkvé-t- at

Měli jsme zde slavnostní

založení Českého Katolického Li-

terárního Spolku sv Václava
Náš literární spolek dění sektář-sk- ý

je to pravý katolický (obecný)

spolek který přijímá členy bez

rozdílu vyznání Objednali jsme
si od P Z knihy ku cvičení

Nacvičili jsme deklamace zpěvy
a přednesy takže slavnost vyda-

řila se k úplnému uspokojení
obecenstva Zpěvy byly dopro-

vázeny na harmonium Zpívaly
se čtverhlasy a tria pod vedením
našeho řiditele zpěvu p Jana
Dvořáka Tyto čtverhlasy byly
přijaty s nadšením od obecenstva
a deklamrce byly přijaty s velkým
povděkem — Večer na to byla
taneční zábava při které vytěžilo
se $3800 — Náš spolek hodlá v

brzkém čase stavětí síň Spolek
čítá již 30 členů a máme naději
že bude rychle rfisti S úctou

Frant Přibyl

se socialisty ale nevěříme v úči-

nek Známe tu přízeB vlády k
nám a to její stálé policie hýčká-n- í

Arcibiskupský stolec v Praze do-

sud neobsazen a dle sdělení věro-

hodných tak hned obsazen nebu-

de Variací o tom kdo bude

arcibiskupem plno ale žádný
neví nic Nejspíš se věří že do-

sazen bude na krátko starý kněz
občanského rodu aby zatím vy-

chován byl pro úřad arcibiskup-
ský šlechtic Němci chtějí ovšem
Němce To pro Kladsko Jinak by
se prý muselo Kladsko odtrhnout
K tomu odpovídáme: jen si své
Kladsko vězměte a vraťte nám k
arcidiecési naší rakouské Slezsko
--— budeme pak míti arcidiecési
čistě českomoravskou

Slavnosti u nás stále hojnost
Nedávno vykonala se velká slav-

nost sokolská na výstavě chystá
se velká slavnost lidová tamtéž v

Klatovech vykonán tábor lidu v

Turnově svolán sjezd klerikálů
na Velehradě na Moravě už od-

byt Slavnosti Husovy a Čela-kovské-

dosud po Čechách se
trousí O nálady u nás není

tedy zle

Kadlčíkův proces konečně defi-

nitivně vyřízen Dědičkou jmění
Kadlčíkova byla prohlášena prá-

voplatně česká universita

Pohoda u nás jest nyní chladná
s deštěm Ale ďo nedávná pano-
vala tu nesnesitelná vedra Po
nich přišly bouře a lijáky i krupo-
bití které tu a tam způsobily
pravé spousty Přes to úroda je
namnoze dobrá a bude záležeti

jen na ceně její má-l- i se rolník z

ní opravdu těšiti Ovoce ale jest
málo Pozdrav! — ica

mínění le musí býti vzdálen

Ruský názor je nadevšf pochyb-
nost správnější Co by prospělo
Srbsku kdyby Milan třeba ještě
v této chvíli odjel ze Srbska? Z

toho by Srbsko pražádného pro
spěchu nemělo Naopak mělo by
z toho větší škodu než zůstane-l- i

Zústane-l- i poměry srbské přivé
dene kvasidiem Milanem v proces
silného kvašení musejí se brzy
vykvasit a ujasnit Takové po

měry jak jsou v Srbsku nyní ne

mohou již déle trvati
Kdyby ale Milan pouze se vzdá

lil aby měl možnost vrátiti se do

Srbska třeba již za několik roěsí

ců bned jakmile zemé počne se

pořádat a uspokojovat nebylo by
Srbsku poslouženo ani by nebylo
zažehnáno nebezpečí že s příštím
návratem Milanovým bude mu

ještě hůře Tím způsobem byla

by muka Srbska pouze prodlužo
vána

srbsko a Evropa potřebuje ne

aby se Milan vzdálil nýbrž aby

byl vzdálen při čemž musi být

postaráno o to aby mu návrat do

Srbska na vždy byl učiněn ne

možným
Na jeho čestné a písemné zá-

vazky nelze ničeho dáti Také
nelze do nekonečna stupSovati
sumy za které by Milan ochoten

byl Žiti mimo Srbsko neboť zná
mo je ze zkušenosti ze Milanovi

každý obnos je malým A konečně

tyto úplatky padly by zase k tíži
srbskému poplatnictvu jež je Mi

lanem do poslední kapky krve vy

čerpáno
Je tedy nutno najiti pro Milana

místo odkud do Srbska by se více

vrátiti nemohl To místo nemůže

býti v Rakousko-Uhersk- u nebo
zďe jeho "politika" tíhnoucí k

ruině srbského národa a státu

vždycky měla hojně zastanců

Kdyby byl umístěn v Rakousko-Uhersk- u

Srbsko nikdy by nebylo
docela zbaveno obav že jednoho
krásného dne objeví se na jeho
území zase

Trvalý útulek Milanovi mohlo

by poskytnouti pouze Rusko

Když by se o& postaralo Rusko
Srbsko teprve by si mohlo volně
oddechnonti v plné jistotě že jeho
"zlý démon ' nikdy více nebude
míti k němu přístupu
Rusko by mohlo na př krásně

bo zaopatřiti v Orěšku (Schluesse-burgu- )

Místo to není daleko Pe-

trohradu čimž by vyloučena byla
možnost aby někdy cizí intriky
přenesly Milana zas do Srbska
Tam by jej mohli navštěvovati
také nejslavnější ruští psychiatři

starali se o uzdravení jeho
duchu

Zvýšená daň z cukru v Rakousku

Jest tomu teprve několik týdnů
co vešel v platnost zákon o zvý
šené dani z cukru v Rakousku i

sice o 6 kr na jednom kilogramu
a jiz stesk jest slyseti na všech

stranách zvláště se strany dělní
cké jež nejvíce jest postižena
tímto zvětšeným poplatkem na
uhražení státních výdajů rakou

ských neboť mnohdy sladká káva

jest jediným denním pokrmem
dělnické rodiny české Představte
si jak asi je Ženě českého dělníka

když došla jí zpráva od kupce že

jediné co chuďasům těmto jest
přáno laciná sladká káva bude

jim nyní ztrpčena A nejen to
Sotva že byla zvýšena cukerní
daů již se ozývají lékárníci a vo

lají po zvýšení sazby na léky jež

obsahují cukr neb cukernaté látky
a takových léků jest velmi mnoho
A poněvadž lékárníci patří ku
třídě nejbohatší mohou — jak už
dnes poměry jsou — snadno se

svým požadavkem prorazit neboť

peníze všecko spraví Ale co tomu
řekne obecný lid jenž tak dost
těžce nese drahotu léků? Co ne
mocenské pokladny jež tak dost

jsou tíženy účty lékáren? Uvidí-

me!

Jistý Ioyální občan rakouský
onehdy vypočítal — a těchto vý

počtů chopila se většina rakou-

ských a na mnoze i Českých časo

pisů — že zvýšením daně z cukru

utrpí každý obyvatel Cislajtanie
škodu ročně asi 56 kr o které
bude bo cukr nyní více stáli I po
smívá se odporu lidových vrstev

proti zvýšení cukerní daně řka le
pod takovýmto zvýšením žádný
rozpočet jednotlivce se nerozsype
le i dále bude moci dělník dopřáli si
sladké kávy k snídaní i svačině
Tak cynicky a pustě hledí vládní
mul na zvýšení cukerní daně

jakoby nevěděl le dnes jsou
všecky dávky z denních potřeb
lidu tak vysoké le kaldé byť i

sebe nepatrnějlí zvýšení těžce
velmi těžce se cítí Takové jsou
pomiry tak zlá jsou časy!

va tato pro jisté kongresy které
se za ohromného účastenství za

hájí tak že bude ku př kongres
lékařů který asi měsíc potrvá a
němuž se asi 12000 osob přihlá
silo muset zasedati v některé
z velikých dvoran v městě

Kaskáda nu výstav Kaskáda
světové výstavy pařížské která se
dle plánů osvědčené síly stavitel
ské za několik měsíců dohotoví
bude kaskáda neobyčejná "kaská
da kterou v přírodě svět tak brzy
neuvidí jinak by nebylo potřebí
zvlášť se nani podívat" píše jeden
pařížský denník
Voda velikých vodopádů a pří

toků peřejových bude chemickým
preparátem "fluorescein" zvaným
přibarvena
Jediná kapka roztoku "fluores

ceinu" postačí by zbarvila ohro
mné množství vody do modra
odstínu smaragdového barvy řek
a jezer alpských Pokusy novou

velkolepou touto atrakcí se za

počnou ihned po dostavení ohro

mných nádržek a splavů
-

P G Hanotaux a konference
míru Dnešní "Journal" uveřej
Suje velmi zajímavý článek o kon-

ferenci míru v Haagu z péra
dřívějšího ministra zahraničních
záležitostí p Gabriele Hanotaux-- a

Mínění a náhled francouzského
státníka a hlavního zastance íran- -

koruské alliance se kryje úplně i

náhledem naším pročež též ná

sledující nejdůležitějŠÍ body pou
čného článku tuto uvádíme

"Diplomacie v Haagu shromá
žděná se octnula před úkolem

proto kromobycejne těžkým ana

byla požádána obírati se jednou
z oněch dějinných nanejvýš smě

lých a hrozících otázek kterých
se až doposud lidská vůle vůbec
dotknouti odvážila Idea světo
vého míru odzbrojení mezinárod
ního smírného soudu se pohybo
vala dle všeobecného úsudku

amphietyonického v sférách na
mnoze nejasných někde v nejzaz- -

Ších končinách společenské mra

vouky a spekulativní filosofie

Jedině napnutím neobyčejně pev
ne vuie a duševní sny daly se
sraziti tyto idee a zhustit: v poli
tickou a praktickou skutečnost
To byl problém o jehož řešení

diplomacie měla pracovati
Tato práce nemohla ve svéob

jemnosti své přirozenosti a své

smělosti býti započata než mužem

mladým Šlechetným podnikavým
a povzneŠeným který mohl kdyby
nic jiného alespoS zkusiti hromo-

svod po němž by se blesky svezly
Vážné osobnosti vidouce jej za-

bývali se nesnadnými pokusy se

usmívaly několik jich umíralo
strachem On ale vykřesav první
jiskru shromáždil osobnosti tyto
a prosil je o jejich dobrozdání
To je výsledek práce který se

nám dnes předvádí
Po mém mínění se nedostávalo

konferenci k dosažení úplného vý-

sledku precisního a začátečního
náhledu a rozpoznání o skutečné
její mohutnosti v podstatě Zá-

stupcové velmocenští se hned od

počátku šlechetného úmyslu caro-

va nevhloubali dosti do věci a

mysleli že k tomu co sankce ve-

škeré postrádá nijakých závazků
netřeba Mezi národy ale bylo
až doposud jedinou ' důraznou
sankcí válka appelovati na válku

vůli odstranění války ale bylo
nonsens proto Žádná sankce žád-

ný závazek ládná úmluva —
A proto snad i ládná konference
míru ? Nikterak! Konference

byla úplně oprávněna a náhled
toho který ji svolal byl ženiální
U těch ale kteří se ji súčastnili

bylo zapotřebí zakořeněného pře
svědčení ne pouze le je dílo o

kterém pracují dobré ale í pře-
svědčení le se nemůže jitými
prostředky ukončiti než těmi

kterých bylo {[užito al doposud
Konference neměla skončiti pro
tokolem ale závaznými deklarace
mi Právoplatná tato prohlášení
měla býti předložena mínění všech
národů ne jinak jako poslední
slovo a poslední úsudek meziná
rodní moudrosti ve smyslu lidské- -

to svědomí rozhodující Vy
skytují se věru nejen ve skyku
jednotlivcůale i v stycích meziná
rodních věci kterých se vystříhá
váme ne proto le jsou veřejně
zapovězené ale jedině proto le
tomu veřejné mínění tak usoudilo
na touto skrytou ale ohromnou

moc se měla diplomacie v Haagu
shromážděná odvolali Dále se
mělo pracovati veřejně a ne za za

vřenými dveřmi a platnost docíle-

ných výkonů by se byla rozhodně
stokrát zvlhla Diplomacie
ocssla týíi Šímou podstatou vicíl

systém přesného prohlášení kte

réhož ale jaksi bázlivě a jakoby se

studem užila Dlužno toho lito-

vali práce konference se Zdá býti
takto neúplnou ač ve skutečnosti

pouze špatně byla rozdělena Po

kusy zavedení závazných konvencí

se minuly cíle což veřejnost na

níž se stále appeluje hlavně za-

ráží Nemožno popříti že stávají
jistá řízení od nichž se jen ne

snadno odchýliti lze jistá neutrál
ním státům přiznaná práva kte

rýchž dlužno dbátí jisté druhy
zbraní a kulí kterých nelze za

souhlasu celého světa užiti a jisté
osudné v zákulisí konference pro
hlášené doktríny které se ale na

veřejnost nedostaly a takto valně

ochably Přes to nemožno ale

přec nezaznamenávati jistý pokrok
Iniciativa šlechetného cara se vý
sledkem úplně neminula Dílo

první konference dá k příštím
plodnějším pracím jistě podnět
takže se možno nejen protokolu
ale hotových smluv v - brzku
nadíti!"

jí -
Klmské ceny Nejsou to pouze

školáci nižších národních učilišť

francouzských neb žáci lyceí 1

podobných ústavů kterým se prá
vě před odchodem na prázdniny
obvyklé odměny ceny diplomy
atd rozdávají ale 1 umělci malíři
sochaři architekti hudebníci atd

kterým pařížská "Academie des
Beaux Arts'' ceny a mezi nimi

zvlášť "Římskou cenu" určuje
"Piix de Rome" nejsou jak by se
snad dalo očekávati pouze ceny
čestné ale zajišťuji nadaným
vyznamenaným umělcům veliké

výhody materielní Každý řím

skou cenou poctěný umělec fran

couzský bydlí na útraty republiky
po tři léta v Římě v nádherné
ville medicejské a dostává tři sta
franků měsíčně Nadace Pinetova

zajišťuje kromě toho každoroční-
mu rozdělování římských cen ob-

nos 12000 franků který na částě
o 3000 a 4000 fr rozdělují Ceny
tyto dostávají obyčejně starší u
mělci malíři neb sochaři kteří za
ně každoročně dle stanov obraz
sochu atd vytvofiti a zvláštnímu

kuratoriu k posouzeni zaslati mu
sí Však ani to ještě není vše
neboťnemožno nevzpomenouti od-

kazu pí Mauvoisin v obnose 4000
fr ročně za který se umělec musí
zavázati že ověaČÍ každoročně
hrob dárkyně a 'odkazu pí Beule
o 1560 ír pro uadané a pilné
krajináře

Co s Milanem?

Před Čtrnácti dny přinesli jsme
telegrafickou zprávu že rakouská
vláda vyslala deputaci do Bělehra-

du k Milanovi jež radila bývalé
mu králi srbskému aby ze Srbska
dobrovolně odejel neboť jenom
tak zavládnou prý v ujařmené a

rozhárané zemi slovanských hej- -

duků normální poměry Posláni
rakouské delegace nesetkalo se s

úspěchem poněvadž opřel se pro- -

tomu syn Milánů v král Ale
xandr Však dle posledních zpráv
možno očekávati že konečně
Srbsko zbaví se svého démona

poněvadž s návrhem Rakouska
souhlasí í vláda ruská která na
srbské poměry má ovšem mnohem
větší vliv než celé Rakousko
Petrohradské úřadní kruhy uzná
vají za 'bezpodmínečnou nutnost'
aby Milan byl vzdálen ze Srbska
jež dosud beztrestně terrorisuje
Kdo by to měl za nutné nikterak
by nezasluhoval výtky že se vmě

šuje ve vnitřní záležitosti Srbska
neboť Milan nevzal jen před bě
ehradskou vládou na sebe povin
nost žiti za hranicí a neplésti se
do vlády země nad nížto vlády se
odřekl
Dále se soudí že by měl býti

vyšetřen duševní stav Milanův o
němž jest obecně známo le je
nervově podrážděn A záležitost
ve které rozhoduje samozvaně ta-

kový člověk patřící vlastně do
ústavu eboromy siných nemůže
nikterak býti považována za nor
málnou

Jest ovšem nepopíratelno le je
nejvyššf potřeba aby řádění Mila-

novu v Srbsku učiněn byl konec
což není možno jinak nel když
Milana v Srbsku nebude Avšak
odstranění Milana není ul jen
zájmem vnitrosrbikým nýbrž
evropským protože od něho zá-

visí otázka míru nejen na Balkáně
nýbrž i evropského čím dříve
Milan ze Srbska zmizí tím větší
bude pravdě podobnost le vniter-

ní livot Srbů ▼ království zase te
víine v pravidelné a pokojné
koleje

VídeU i Petrohrad jsou pro to

aby Milana díle v Srbska nebylo
Ale t VJJaJ mu raíí aby m vzdá

Plfodol io formu od tprarodaje "Pole Eáp'

Vídenské novinky — Z Ceaké domicnontl
£ualrá ifelmriu' idI — Bouře Drotl ivf
lmi dani z oikru — Pražská pollole —

Vypnuv WolfOr — ArciuukupKkj no
lec — SUvnostl tobaze — uroooiy

V Praze 9 srpna '99

Novinky vídeňské Zdánlivě Ví

deS spí Ale ve skutečnosti se

pracuje Bohužel pracuje pouze
a obstrukce — pravice odpočívá
nancivvš z dálkv akademicky se

t i -

hádá o nutnost a pevnost pravice
Za to obstrukčníci organisují se

nejtužší obstrukci jíž hrozí zrna

řiti i volby do delegací a zákonné

provedení vyrovnání které bylo
už jak známo §14 částečn

uzákoněno Proto vládní konfe

rence stíhají jedna druhou

tento týden konati se budou i

Išlu koníerence ministerské za

předsednictví císařova Konfe

rencemi má se uČiniti opatření
aby se mohlo se zdarem čeliti ob

strukci Zmohou to konference?

Neukáží se zase slabými? Soudí'

me že ano a nečinnost pravice nás

v tom utvrzuje
Jinak ve Vídni až na drobné

potyčky ticho V Kremži chtěli

Němci zoilátiti vídeňské Sokoly
kteří tam pořádali výlet na parn
ku Ale nenávidění červeno-k- o

šiláci se o tom dověděli v čas

odložili odjezd a Němci odtáhli

dlouhým nosem

Z české domácnosti Česká dele

gace spt Páni rozjeli se po do

movecn tu a tam odbude se sice
schůze voličská ale jinak ticho

klid A to v době tak důležité

době kdy jednak čeliti se má
Němcům kdy chystají se nové

punktace kdy § 14 zdražuje za
všeobecné bídy nejautnější potra
viny Přejeme poslancům odde
chu zaslouží ho Ale jsou chvíle

kdy nutno mluviti a to upřímně
Proto i u nás toužebně hledí se

sjezdu důvěrníků národní strany
svobodomyslné o němž jsme psa
li a očekává se že zde padne

pravé slovo v čas

Bouře proti nové dani t cukru
zuří po celé říši V Čechách uení
místečka kde by nezuřil odboj
Protestní schůze konají se od

srpna průvody demonstrace

pouliční srážky Cukráři vyvěsili
1 srpna v den v platnost uvede-

ní zdražení cukru černé prapory
na svých závodech sociální de
mokraté pořádají pouliční démon

strace a voiaii poslancům a re
dakcím listů "pereat" Ale tyto
veškeré bouře nejsou platný
Šroub berní už pracuje

Pražská policie Psali jsme
ní dříve příležitostně dosti často
Dnes uvedeme malý jen obrázek
z její činnosti jak jej nakreslil

poslanec Březnovský ve schůzi
obecních starších se zřetelem na
demonstrace pouliční které
Praze zuřily nejvíce v neděli a při
nichž dostalo se i Březnovskému
a redakcím náležitého podílu
"pereať atd Obecní starší

Březnovský vyjádřil stesk do chi

kanování Živnostníků pod zámin

kou zachovávání nedělního klidu
Důkazem toho uvedl nedělní den

Policie by měla protivy mírnit

ale zdá se že si sama opatřila
celou smečku sociálních demo

kratů aby čenichala všude kde
se v neděli jen poněkud pracuje
Když tito sociální demokraté slyší
o práci naskakuje jim přímo husí
kůže le jisto že na oznámení

magistrát jednotlivé mistry poku
toval Dnes došlo to tak daleko
že sociální demokraté pod ochra
nou policie provádějí přepady ob

chodů Na policejním řiditelstvu

předem se vědělo o tom co se

stalo v neděli A přece se nesta
lo ničeho aby události byly za

mezeny Proto jest velice skrom
nou žádostí aby živnostníci bylí
chráněni touto tak draze place-
nou policií Jiná ovšem je zda

se toho můžeme nadít V tomto
ohledu máme tak smutné zkuše-

nosti tak Že nemůžeme mít ni

žádné důvěry vidímeť že krom

prušáckého buršáka jinému se

Praze ochrany nedostane A co
se týče činnosti sociálních demo-

kratů stran nedělního klidu jest
pozoruhodno že byli dosud udá

ny pouze firmy křesťanské a če-

ské Židům se to nestalo ač lid
Baum na př poráží dobytek celé

neděle O družností policie se

sociXlními demokraty svědčí také
okolnost le zastavovali na ulici v

jízdě povozy a tramway a policie
klidni na věci ty se dívala Jsou
to poměry jaké nejsou možný ani
v cereti — lna v operetě ne-tzzL-zy

tl a nia jsou faktem

CIzt startkh v Prase
r~~:rJ ti Cz tUzíU tíliHtS epsv- -

Matka vypráví jak zachovala
život své dcerušce

Jsem matkou osmi dílek a mám
velkou zkušenost s léky Minulé léto

moje malá dceruška měla průjem nej
horšího druhu Mysleli jsme že zemře

Já tkoušela všechno uaó jsem jen
pomyslela avšak nic neprospívalo
Viděla jsem ohlášku ve vašem časo-

pise že Chamberlaiu'8 Colic Cholera
& Diaborrea Reroedy se mne odporou
ěf a poslala jsem ibned pro láhev
Osvědčila se nejlepíím lékem jaký
jsem kdy měla v domě Zachovala mé
dcerušce život Ráda bycb aby každá
matka věděla jak výtečný lék to jest
Kdybych to byla věděla dříve bylo by
mi to uspořilo moc úzkosti a mé malé
dcerušce moc trápení V úctě Mrs

George F Purdy Liberty R I Na
prodej ve všech lékárnách

Cestování re Skalném Pohoří

"Scenic Line of the worid" drá
ha Denver & Río Grande poskytu

je turistům v Coloradu Utah a
Novém Mexiku výběr výletních
míst a cestovatelům transkontinen- -

tálním nejvelkolepější scenerii
Dvě zvláštní a rozdílné dráhy ve
dou Skalním pohořím a lístky né

jsou použitelný po které-

koliv z nich Jest to přímá dráha
do Cripple Creek největšího tá
bora zlatokopů na světě Dva

vlaky jezdí denně s Pullmanovými
a s turistickými spacími vozy mezi
Denver San Francisco a Los
Angeles a Denver a Portland Nej-lep- ší

dráha do Utah Idaho Mon-

tany Oregonu a Washingtonu
přes Ogden Gateway Pište na
S K Hooper G T & P A

Denver Col o illustrované popis-
né brožury

'
95x10

B&~ V žádné domácnosti by
neměla cbyběti "Pralská domácí
mast" Jest osvědčeným prostřed-
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: Ivdt6ih5tf
Prague Import Co POB 253

New York City

nejstarlt teský lékárník v Nebrasce
má lékárnu v Prague Neb

Je vidy čerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíěky šCi-vičk- y

prášky mastě pro rázné bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě
pro koňské boláky léky pro koňskou
koliku různá maxánf pro lidi i pro do-

mácí zvířata to vše připravuji dle
dlouholetých osvědčených rkušeností
Prostředky skoro okamžité dčinkujíci
proti píchání v uších proti rýmě pro-

ti bolení tubů a tolení hlavy mast
proti kuřím okám užívání pro jitra
a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co Jiných věcí
Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla
tak ie mohu vyplnit kaldý recept ať
bo psal kterýkoliv doktor Dovolává
Je se Vaší přízně doufám ie v čas
potřeby navštívíte vidy

A IfAikllVDTJ

Jediný éeskýn
O závcJ ciovclcký strojnický

a ilntfnScký y Oziie
Tiaatoi

03 tmo íst mti
Tvletoa IM7

Zavidiai Vod DlrBO a kaaaliaaM im
vádi m toval a dobře ustf

Předplácejte Hosoodále svlm
přátelio do Čech

Z Paříže

5 srpna 1899

Laciná nesmrtelnost Bývalý
prefekt sekvánského departmentu
a vyslanec Francie ve Vatikáně

p Poubelle by byl jistě přes své

zásluhy brzy v zapomenutí upadl
kdyby nebyl dal podnět k užitečné
instituci která se až doposud v

Paříži udržela a jej udělala

smrtelným Kdo zná pařížské
domy ať paláce neb činžáky ví
že by v nich smetiště marně hle
dal Jak se s kuchyňskými od

padky a pod nakládalo o tom
mlčí historie je ale známo že na
řízení prefekta zvláštních plecho
vých krabic na smetí odpadky
hadry atd se týkající souhlas
všech domácích pánů nájemníků
— a hadrářů vyvolala a že každý
1 přirážku za odvážení denních

zbytků za město rád zaplatil
Smetí se snášelo a odváželo ha
drářství kvetlo a známá zlo

lajná ústa pařížská pojmenovala
krabice "poubelle" Název zdo
mácněl uslyšíte jej všude v Paříži
a najdete iei v každém větším
slovníku Laciná nesmrtelnost!

Podobným způsobem se stal

nesmrtelným í prefekt Rambuteau
jehož jméno dokonce i jedné ulici
dáno Paříž mu totiž vděčí jistá
místa o kterých se nemožno roze- -

pisovati Pařížan Seinou křtěný
je nazývá "Rambuteau" ne snad
ve zlém úmyslu ale z vděčnosti
zvlášť v čase třešní a sliv

A takové laciné ale nehynoucí
slávě kráčí vstříc pan státní raísto- -

tajemník v ministerstvu pošt a te

legrafů Mougeot který od 1 září
zvláštní privátní schránky pošto
vní zavést hodlá Každý dům

kazay nájemník v ťanzi neb na
venkově bude oprávněn k zvláštní
poštovní sebránce z níž listy pra
videlně vybírati se budou Právo

tyto schrán možno koupiti v Paříží
za sto franků ročně na venkově
za 50—75 ír

Je jisté le dlouhé pojmenování
Les Evites a lettres privées

nikdo užívati nebude a le íméno
Mougeote" státnímu úředníku

nesmrtelnostlacinou nesmrtelnost

zajisti

Pomník s rysha tUtš Výstavní
komisaři amerického státu Colo
rado objednali právě u známého

jednoho francouzského 'sochaře

pomník slavné americké herečky
Maud Adams který příštího roku
v Paříži bude vystaven

Pomník bude t ryzého zlata a

bude váfiti 1200 liber

Ktngrtty mm rýtttvf Dovídáme
se le je na světovou výstavu pří-
štího roku doposud 105 kongresů
oznámeno le se do otevření jistě
ještě asi dvacet přihlášek oč-ká- vá

Stavba zvláltního prostorného
palice pro kooresy výhradně ar--

IíuCm jt jíl pod střecho a nale-
zl ca rťL13 c:a Alany J&k se


