Pokrok ZApadu
Ciidel Sclmovství a kousků
Krakonošových
bral VácU ílmulíelt

Klyi tyti Prajzl v Čechách
Krakonoš neměl na mysli pof id
jenom prováděni vielijakjxh šel- malicherných On přetkal
v Krkonoších také vážné dony za
nich mu srdce ialem usedalo co
vSechno musil kolem sebe viděti
Vždycky bylo nejhůře když
vtrhl do Českého království nepřítel a to bývali obyčejně Němci
Tu lid z dědin i z měst v celých
davech prchal k horám krkonošským v jejichž Černých lesích a
slující) se ukrýval se svými
věcmi a s dobytkem o
kterýž se především stdlák bál
Rolník bez kont a krav na statku
nic nesvede a proto si sedláci
především dobytek před nepřítelem hltděli zachovati — Před sto
a padesáti lety když do Čech přes
tu chvíli vpadal pruský král Bedřich a když tak činil obyčejně
přes Krkonoše u Landshutu anebo
u Náchoda tu Krakonošova dobrota musila stále pomáhat zuboženému lidu jejž nepřátelské voj
sko k smrti týralo a sužovalo
Musil jeho hlídky svádět s pravých
Sttzek jež vedly k kroklím kde
byl lid se svým majetkem ukryt
musit liJu po delší dobu v lesích
skrytému pomáhat a opatřovat
potravu musil loupeživé ugrchlí-kod vojska hubit zkrátka Kra
konoš m jl tehdy ve zlých dobách
vojen pořád plné ruce práce a
plnou hlavu starostí poněvadž
pruský král Bedřich dovoloval
tvým vojákům v České zemi všech oo provádět aby prý jak říká
val v Čechách věděli že mají ne
přítele v zemi
Potom sice skoro sto let byl zde
od vojny svatý pokoj leda že sem
tam armády protáhly ale proto
přece KrakonoS se žádnou radosti
vypovězení
nepřivdal r i86č
vilky s Pruskem jejíž první srážky sbébly se v Krkonoších u Trut-aev- a
a Náchoda
í
Bylo to zde tehdy boží
a Krakonoš nevěděl skoro
ani na která straué má lidu pomáhat
Oa zpočítku všVmozof hleděl
aby se Prajzi do Čech vůbec ari
nedostali aby Krkonoše nepřešli
Když se drli oa Trutnov tu jim
nastrojil tolik nesnází že musili
první den po krvavém odbytí zase
A
Byli poraženi
zpátky doni}
to jenom jeho přičiněním neboť
všude jejich postupu tady kladl
překážky
Ale zatím současní jiná pruská
armáda prodrala se do Čech u Ná
choda takže Krakonoš — !£!
svých kousků jež u Trutnova
zanechat
Prajzům prováděl
chvátat jedině dobře činit bezbran
nému lidu
Rozhodnutí války musil nechat
Lid byl
ozbrojeným vojskům
všude poděšen a pak boji rozjař- enými vojáky hrozně sužován
Vlak o tom byly napsány celé
kmby nářků Krakonoš v různých
podobách všude hleděl trampotám
Ldu sterým způsobeni ulevit a
proto byl stále ve dne v noci na
nohách bned tu a hned zase tam
Irajzom nepřál ano nenáviděl
jích a všelijak je i zlobil Jak si
jich nevážil toho největší důkaz
podal vc Krílové Dvoře nad LaUkázal jak zdejší lid mibem
luje
Před Králové Dvorem sběhla se
v r 1866 koncem června také
krvavá bitka po níž Prajzi ve
městě tom hospodařili asi jako činívali Tataři Co zde bylo k jídlu
Vachú se zuiOčuiii co nesnědli to
zničili šatvo petrolejem polévali
a zapalovali nábytek rozbíjeli a
vůbec proti lidem kteří doma zů
ukrutně
stali a do lesů neutekli
se chovali Zrovna tak jako či
nilí v Trutnově v Náchodě ve
Skalicí a ve všech okolních vesnicích
Jako všude kde svedeny byly
bitvy tak zřízen byl i ve Králové
Dveře špitál pro raněné z nichž
zde denně několik na utrpěné rány
skonávalo
V takových Špitálech bývala veliká nouze o pečlivé ošetřovatele a
ošetřovatelky a ve Králové Dvoře
jako taková vzácná Samaritánka
osvědčila se především chudičká
jakási Volánkováa Dobrá to žena
akoro již stařena měla ve Králové
Dvoře skrovný domeček v němž
iila s jakýmsi nájemníkem kterýž
Měla
však před vojnou utekl
také jednu dceru ale ta byla vdáK ní jiti
na někde ve Vrchlabí
vlak Voláaková nechtěla neboť
ve Králové Dvoře již jednak zvykla a pak tn měla mezi taímýaai
y

dopu-řtěn-

C_— tfttrtváaia anaocnýca

jež svědomití hlídala a obratně
obsluhovala
Když byl po bitvě zřízen zde
Špitál ihned se přihlásila dobro
volně k poshze v něm kterouž
kolik neděl nejpečlivěji zastávala
až následkem zkaženosti vzduchu
kterou velké armády a krvavá bo
jiště pravidelně vyvolávají a způ
sobují vypukla v PodkrknnoM
zlá cholera jíž ve Králové Dvoř?
jedna z prvních podlehla Volán-kov-

á

Špitální správa dala ji odnésti
do únrlčí komory kde dohrou tu
ženu uložili na prkno vedle pruského lojika právě zemřelého
který prý "praskl'' v pivovaře vi
nou své nestřídmoDli nebylo-liblépe řeřrno: vinou svého obžtr
Čehosi se ve městě přes
míru nacpal a pak se v pivovaře
tak napil že následkem toho zahynul jak lid krátce říká ''pukl"
V bitvách kulky se mu vyhnuly
palaš ho nezasáhl až si smttícího
nepřítele musil najiti sám ve vlastni osobě- Oba ti umrlci stará Volánková
a ten "puklý"' Prajz měli býti co
Hned druhý
nejdříve p chováni
den zrobeii tedv pro ně rakve
mrtvoly jejich do nich vloženy a na
zítří měly t ýt pohřby
A také byly
Toho dne hned po ránu chodil
po Králové Dvoře jaký-- neznámý
de pán
Prohlížel si bojiště a
město
Vy ptával se lidí na jejich
žalosti tu a tam vypomohl hrscí
peněz jinde dobrou radou a onde
Při tom
přívětivou útěchou
ovšem také slyšel o dobromyslné
opatrovnici nemocných o Volán
kové jak se stala obětí své kře
S účastí vvpra
sťanské lásky
Lidé
vování o ní poslouchal
litovali Že jí nemá kdo vypravit
pohřeb že snad dcera její o úmrtí
jejím ani neví zkrátka mluvilo se
o tom jak to obyčejně bývá
"Tak já jí sám vypravím po
hřeb slavný!" pov dal si neznámý
pán kterým neoyl nikdo
nežli dobrý horský duch Krako
noS který v podobě té do Králové
Dvora zavítal
Přemýšlel jak by
Ale uvažoval o tom jeto učinil
nom malou chvíli

Ale dcera 11 nedala oJbýtítak
že eprávce nemocnice konečně
svolil ať st sama víko rakve otevře
Dcera mu za to srdečně děkovala a radostně při svém žalu

chvátala do úmrlčí domory aby
dobrou svou matku posledně spatřila
Rychle nazdvihla víko rakve ji
kryjící ale ihned od ní zase od
V rakvi ležela nadutá
skočila
mrtvola nestřidmého vojáka neboť
dobrou její matku odnesli prvé
Prajzi s největší vojenskou slávou
a poctou na hřbitov kde ji za jejl
služby raněným vojákům prokázané pochovali do samého kvítí
Zpráva o tom všem se roznesla
po celém městě a každý se těšil z
toho omy lu jejž Prajzi v úmrlčí
komoře záměnou rakví zpQsouili
MÍto nestřidmého vojáka vzali
nosiči starou Volánkotou již při
pohřbu pruská banda hrála a
které nepřítel pri pochování vypálil čestnou salvu jako nějakému
hrdinovi
"Však si to také za své služby
vojákům ve Špitále zasloužila'
všt obecně jí to lidé přáli
Když pak se dověděl o tom
cmylu pruský velitel tu hněvem
jen soptil On sám byl na pohřbu
troMé České ženě a teď se mu
Celé město směje že jeho bezohlednost vůči domácímu liduzvrá
lila se vlastně v ponížení
"Která kCže tohle jen narafičí
la!" mrzel se a opilce vojáka poručil pochovat tiše jak si také zasloužil když se sám zahubil
"Kdybych věděl kdo nám tu
schválnost nastrojil!'' — toužil
Ale také by mu to nebylo nic
plátno kdy by to i byl vědélnebuť
Krakonoši nebyl by mohl nic udělat za to Že se do úuričí komory
vloudil a tam k pohřbu přichystané rakve přestavil —
Ovšem o tom se dlouho nevědělo až se to konečně přece také
uhodlo kdo vlastně FtajzOm tento
kousek ve Králové Dvoře vyvedl
že na místě kamaráda pochovali s
muzikou a střelbou starou Volái-kovo-
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obyvatelstvu chtě! přece osvědčiti
svůj souhlas s vojáky ať si již
Proto nařídil
tropí co chtějí
co
nejslavnost
aby "puklý' byl
něji pochován
Před Špitál přitáhla ráno celá
četa Prajzů v parádě a s bandou
rakev s vojákem naložena byla na
umrlčí vuz a za zvuku smutečních
pochodů okázale vezena byla ce
lým městem jehož i!icemí doprovázeli ji všichni pruští důstojníci
kteří zrovna nebyli ve službě
Na hřbitově vystlán byl pro ra
kev tu přichystaný hrob kvítím
jejž Prajzi bezohledně na jiných
hrobech nařezali a kdy ž pak ra
kev s mrtvolou
spouštěna do
v
země
tu
parádě ji domatky
provázející četa vojska vypálila
čestnou salvu do vzduchu a hudba pak zahrála sloku vzácné písně
při jejíž zvucích mrtvola uložena
do hrobu
Tak slavný pohřeb v Králové
Dvoře mívali jen lidé nejzaslouži-leiŠ- í
a
protože
také i sám pan děkan byl velitelem
posádky "dožádán'' aby se bo ve
pluviále súčastnil
Prajzi uspořádáním jeho chtěli
obyvatelstvu ukázati jak uctivě
má se i k poslednímu z nich chovali
Jiné druhy na rány v bitvě
utržené skonavší zahrabali tiše v
noci a tomu tady který se sám
svou vinou a vlastně obíráním
jiných se světa sprovodil uspořá
dali takovou slávu
Obyvatelé na to tiše žebrali
Každý dobře cítil ten políček jenž
Jenom
byl občanstvu uštědřen
cizinec který městem procházel
spokojeně se usmíval jakoby se na
něco těšil
K polednímu přišla do města
dcera zemřelé Volánkové
jejíž
mrtvolu měl kdosi na voze na
hřbitov tiše odvézti a prosila aby
jí mrtvolu matčinu ukázali aby
naposled její tvář uviděla
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To tvrdí o něm pěstitelé téhož Farmers Setrd Co
za

Faribault Minn Je vždycky lépe
míti stměno dobrých zkušených

lim duhám v dt-luk viiiioi
tii k X4 tran Cvikem 6 aviikfi o
jert lét
Ročník 20
pnaiiriKiat a Bavie silia ak
Povídky RůZeny Svobodové
Ilořník 18 — Krvolokr pnvídka od Alnlw
atá'a duli!
— l'a'4lky a koner
a
Vid liripaali dvř dot4 výiua
Jiráaka — Cpnminky od Kuroliny Cvřťé — Itt atmi
doii i ilihiiivki
t
tu dili ja
Z ati
hln í
povídky nd Mnu Jarknvaké'io 100 -- irtinhlmá-'kU reafek rukrtiviirof povíika od M A
I krhirká
a
f%
a
iiůi napain síhrf
m íi
íitl
— íi?
mfiii-nidrí:' řlwr tiuntoriatit ks pnvinKí Vlaata Hliliemva
k tiárn apravnlllvé
Zanlimi Ml
— Dvě liovelly od
IftO alran
tS Kliky Krá-iburaké — ininé pidky ol
má 41 Tynbraxaiii mapa č b 1 Muravia 1 upigofl Podlliké IW airan — Vychová rodinná pro
é
B' íeiy hoiiřiíi ké —
povidky od u K
ti ni
ku k Rcl d4kldin
4a
iiaAe ro llfa
áepaa! Vác fíbrlrl
Hrto- - Crkiis
řVík& 1M atf-iI éhi l anadno vvklrdti la- - kB
o kta-r- á
8 8 uran — V hiléra ilvoni román od Vénce-alavW
lidřllík 1 — CiiiMihrady román nd Vás
IdíI ké £18 alran Celkem 6 avak& o
pojlnáá 10 Ona p a piku váa ndla
II v aiH-- v akviaitné
"ronnkorá vaabt
Vl'k h avk&- - — BraiM iovU od £imáčkii
JS Co premll luxkjriuiem
J mi n di-ri- t
— tikem 6cs2kfi 1104 alr-- n
I
v
(i
—
Rormk 27
d 1 D Kon-r- á lum ca ilopliitna
Jan nemde
ve
objrfiiá 1
Ii
IOČllík 20 — P vtdky od F Ilcrlteaa —
ml Sol - ťalllpaké
i
Čty i apolei-io-- ♦ l v- - varní p1 numková
V
nnmavafté-lo-- i
D- era
Z iinf Kli 'w utiráka od
i d T'ivvy SvaPivé
pmlvrorova a
y
rávo
n mái oil Z Podlluh— 'IUt
gM pi
(mé pnvlitky iil BianMni
Jrkovké'n TU TajníHtl pahžskó od
V
íliW 4salamndra- - "liéB
idohiztiv o Ter-- No ákcoé Kériny vatele "VMiiah
niv nilaké nliravy triy a povéi)
i n-'Pnrokováil
i
nndu"' Jlnjcli atlisitni-mi-f- t
t uiiml-- k a á nv id Víncealavy lol' kó Kyilce tfV(i) Z
lni :Uá t viiky— H li án na
J-- n
461
t 4 iíííj ve d oa ava-do
od OrimiMi B rodáka
Ceikrm T
!ap-a- !
in piarkHini válku
o-bré
l
a
to veliká dílo vájii a- - rinláv
vaM
hvrvUi-Ue- r
Celkim t kmb o W94 atr
aaků Ciiajfcfih 1122 rtran
I
ts
ae
iti
po
Vin
atoj! u dolar
riifl) víe
fo prémie ra rfiplaU-- lii
li 10

--

atrnná h

a

-

íítíS

druhů jelikož nejt
větší tkliziB lze cčekávatí pouze
jtn ze semene druhu takových
sklidilo o 25
Kdyby se průněr-ri
bušlů více po akru jest patrným
že by se vyplatila změna semene a
opatření sobě druhu spolehlivého
Lincolnský oves pěstují Farmers
Seed Co a věnují se výhradně pěstování ubilin k setí nelepších a
nejřpolťhlivéjších druhů na čisté
Za jednu prémii poskytujeme dvě kapesní mapy
Kdokoliv si chce opatřiti
půdě
z následujících států: Arkansas C a i
kteréhokoliv
Mapy
měl by psáti na
nové semeno
"""""""
fornia Colorado Idaho Illinois Michigan
Seed Co Faribault
Farmers
Států tana Ohio Fennsylvania Iowa Kansas Missouri
o katalog
Minn
kterýž bude
North Dakota So Dakota Texas Washington Wisochotně zaslán každému far consin aneb
mapu celých Spoj Států Tyto mapy jsou uejnnvější
meru
a nejdůkladněji z proslulého závodu tiskařského Rand McNally
&
Co kterýž jak známo má v oboru tomto pověst nejlepSÍ
Mapy
Zménil avúj uib:d Jsiu niniihá
Idaho Montany a obou Dakot jsou velkosti 14x31 palcích mapy
mísu ve Sfrfiieiiícli Siáteuli kit-rviivirp HťtiHilekých p!i!sřrá vdjí éc ostatních států jjou 21x28 palcích mapa Oklahomy 26x34 a tnapa
hýli kUlLxiu Imtieiiiil rinmiee sližeiia Spojených Států 22x32 palců
Při každé mapě jest seznam všech
4 chinin všeobecni se Bére jk ku (jie
měst mésíečeti a post vykazující obyvatelstvo každého místa okresní
ileilil nmoce ttk ku vjlíčVuí
V
sídla expresní a Železniční společnosti poiiy na kterýchž se vydáposlední dutié vftk di nlf i h ( jit! se o
stanice dráhy a vůbec veškeré pomtiťhých případech kdr) ftvycrikřlio vají poštovní poukázky telegrafní
Cena
těchto
učení
map jest 50 centů
léku
jehož
jest
zapotřeby
liylo pouíiUipři
íiyliniiho
f zimnici s úiiéclieuj
pniřiiliidum
Každému je dojista milá mapa vlasti své a
MaOV Čech
Anahi-ifčal
Dr Kare-- I Scnltwr
'
abychom přišli vstříc přání našich
proto
klerý naliji vzděláni jko doktor
n uiivf raitácli v Nrmt-cka SleZSka platilů připojili jsme ku prémiím též mapy
učinil pritktickou zkouAku a sděluje
vlasti ceskycn totiž mapu uecn mapu Mora
Ai do poulediií své zku_ vy a Slezska Obě tyto mapy poskytujeme dle přání na míto jedné
oiálu dňvřry v tik
Seimsti měl
mapy kapesní Totiž dáme tyto dvě mapy a jednu některého z výše
zvané americké "vlastnické léky" ale
Cena každé z těchto map je 15c
uvedených států za jednu prémii
změnil
svůj náhled a pozliy! dft
a

1

Mon-T&Zný-

-

ilía

liu

Jt

u

vbé

rt

Palai-kíb-

chirti s

Dfjiny náoia

ČV

Hrav
sp tamo irnfi d kulhov
léni 6 Tha nelwť
iiy
áb
dřjlny
jet pviinihtl kai lébi) Civry díly
13
Co prémii ni ill nt iaii a
airnii
iiiKim a lnit iiiKenna
t il I vitknf
11

kí

rii-l-

n

ua

dlljr nnváxiiiá

d pl

riaui

tsO

iii--

a

13

iá

NEOBYČEJNÉ VÝHODY
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5 oiaed up Zornil mne ns Dra Per
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pravidelnou a žádntch dalifcb rácbva
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znamenitého léku a chci pro Anabeim
véry

ne-no-

m

a číkoli

Je Inatelství"

Úaudek Dra 8 o!brka iaalahnj
více neí jen zbíiné poznámky ot
jast ou Boiea vidi laným a BSLaiié
ehopnostl
n-t-

NOVÝM PŘEDPLATÍ rELŮM
KMf

niirfl

pfa1iJtllei

avlaitrit prem kteráj aamoiiia má ena r riba
In
i „II
přeilplitnáh
m:( t~lAuf

"V

ava

clál
h

j

aaloně a na pulejícb"

v kiil'Oi'6

tivoii

ťbirnin

do Tvrril

li hl jvd n tlf díl
íe:in d brumadr
1II7

:

MeriHO
4

iu&

iřt

lří

{

a

K

ě

aká

6i uran

a 8

44

tra EO
cena 35e a

601

Mí 1 ran

dfiA

„ll

moHUMiiifm
diif relek
t
P HíiU I I atraa

IIHiá Turky

Ra-am-

Jt

pafc„áí

Ktnb hrdrava

ína ZS
I'

I

ktr

Amulcké
itniá leuta
d Mn- - Mwiala

piiřít-ke- h

t„

r„

Knmbta
Hlá„

ve
60 Clki-t- -l
h4ra]
katd iiov pf pl ulti l
átiMIW
oljvk
nf rmná 1 o vca a i tl 0 airaná h ki-- rf
v £
chách irM)áváae aa l A Rikr líplně Zdarma

premll k 1 okrnko Zďpadu
Každého dojista zajímají válečné událostí jak na
Tk á náhídki plil pMi a hrli j
i
v
tak
Aírice
čtenář
mohl
Aby každý
Filipioách
je pra iví
klrfi M
ho b
k
sledovali bedlivě k tomu potřebuje mapu a to do přlp!IÍ phipite
DVOU VÁLEK
platit! ad jen pro kráUá tu
náwviotUlonaakáka Ad a Jadiodofa
brou a důkladnou mapu Takové nalezne v ''Atlasu
POSKOK ZÁPADC
Atlas tento
dvou válek" který co prémii odběratelům poskytujeme
OaAítA KRB
s
mnoha
má 12 uran map a 4 strany anglické četby
vyobrazeními
Prml- -a axetonif la tvá
kt f p krofe
nad
Států
celé
země
mapa
Zápid BHlllrl b iuU
Mapy jsou jak následuje: Mapa Spojených
ik
M„irní
álildk a vh]„íw K
„
(na dvou stranách) mapa ostrovů filipínských mapa ostrova Luzonu
(3 Manillou) mapy Kuby Fuerto Ricca Hawajska a Alašky na jedné
straně mapa celé Afriky mapa jižní Afriky mapa svobodného
Knihkupectví PoRroKn zapaso
utt — na maae
—státu mapa Natalu kde nyní u Ladysmith zufí boj mezí Anvelké mooaatvf plau rapaTnych a
a
oranžského
Natalu
státu
a
a
Boerské
čáitě
pouíních ae -- kth
gličany Boery mapa
moZných
ouori
ťivadelnl
anliv mi
Popisná Čásť mi mnohá krásni vyobrazení me vaechny je i
republiky zavaalskék
a
dokonalou
Krugera
podobizon
jiných
pres
vynikajících
jako
osobno3tf i předmět
Ttato "Atlas dvou válek" obdrží předplatitelé o fúriím a4a— a Air— Jt
KImI
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co prémii zdara
I! Jí fh 14 Ji palcích
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