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Ž&a Dví avf rok a

se skracovánu a okrádánu o své

svobody Konečně dostoupila
neshoda ta vrchole své a nastalo

Baoono vevzbouření
r 1676 Guvernér Berkley totiž
nechtěl uciniti opatření dostate
čná proti hrozícím Indián&m Tu
mladý a nadšený právník Nat-
han i e l B a c o n sebral pluk
dobrovolníku a zahnal Indiány
Když jej ale Berkley prohlásil za
zrádce obrátil se se svými lidmi

proti guvernéru a jeho vojsku
vyhnal jej ze Jamcstownu a mě-steí- ko

spálil (AS po dnes n řeky
James nedaleko City Point viděli

II (16S6) prohlásil všecky char-ter- y

osad amerických za propa-
dlé poslav Edmunda Androso

za gavfrnéra Nové Anglie Za

tři leta snášely osady jeho řádě-

ní a útisky ale uslyševše že král
Jakub sesazen uvěznily Andro-s- e

a řídily se opět samy Po no-

vých třech letech přibyl nový
královský gavernér "William

Phipps a od té doby afistalo
Massachusetts královskou provin-
cií až do revoluce

Opálení Čarodějnic ne-

smíme opomenout so tmíniti Po-

božní ti lidé věřili toť se rozumí

té chléva kdo se domnívá I

zvíře toto nižádné péče a atrany
svého péstitele nevyžaduje ten
se velice mýlí jakol i tes kdol

víry reklamám jistých pištíte!!
přidává a přesvědčena býti
míní že v mála letech chováním
kraKku zbohatne
Králíci vyžadují pozornosti a

péče mají-l- i něco vyciiti a liv

za pouhou hříčka dětí slou-

žili vyžádají dobře provitraaé
čisté suché stáje thiějí změna v

potravě neboť jsou trocha mlaai
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Doba drchí

Vývoj osad anglických
(Od xalolrtu Jaraeatrwn r 1807 al do

revoluce r 1775)

Doba tao obsahuje počáteční

dějiny třinácti osad amerických
a cice : Virginia Massachusetts
Delaware Maryland New Jersey
Connecticut Pensylvania South
Carolina Noth Carolina 2few
York Iíhode Island New llamp-hir- e

a Georgía
Každá z těchto oad má dějiny

své vlastní společného mají do-en- d

málo Každá především bo-

juje s Indiány pokroku a vzdělá-

ní všemu nepřátelskými a vyvíjí
zárodky svobody pro sebe

I VIRGINIA

První pšistěhovalci byli samí

šlechtici kteří přišli bez žen pou-

ze co dobrodruzi zbohatnout a
vrátit so zpět do vlasti Anglie
Podnebí bylo nezdravé a než na-

dešel první jeseu přes polovinu

jich zhynulo
John S m i t h jediný zat-hr- á

ii wiJa před zkázou zprvu co

její
"řiměl osa-yno8- t?

a
~nacně

přivezl
- vní zásoby
sti sekerou a

zásadou jeho bylo : „kdo nepraš
cuje ať nejí" Byl nad míru do-

brodružným Jednc--a dosial bo

do moci rudochS a náčelník Paw-hutá- n

jej chtěl dáti odpraviti Je-

ho dcera v Jak Pocahoiitaa za-

chránila jfi vy volíc ni jej za mu-

že R 1G00 obdrželi druhý chars
ter od krále jenž jim dal guver-
néra místo londýnské rady ale

práva žádná Smith pak těžce

raněn jednou musel do Anglie a

po jeho odchodu osada hynula
Zo 490 oeob zbylo přes zimu 1009
— 10 jen 60 jich ktří se právě
vypravili na zpáteční cestu když
přijel novy iruvernér JJelawaie s

novými zásobami a Jamefctown

byl znovu zachráněn R 1612

obdiželi třetí charter který dá-

val držitelům více práv samosprá-

vných Pocahontas 1613 vdala
ne za Johna Rolfa přijavši křesť
a navštívila a ním pak Londýn
kdež zemřela zanechavši syna

jehož potomci žili ve Viiginii

První osadní sněm byl
svolán o l guvernéra Yeardley-h- o

(čti jardlv) ku dni 28 června 1619

v Jamestowii bkladal so z gu
vernéra ra ly a poslanc ů vole

ných Jeho bylo však

podrobeno schválení spolcčnoati
londýnské Jeho práva byla r
1621 sepsána v ústavu jež by

la první ústavou v Americe Tak
► ao Jaiifuwn kiliťlíou avo
rody americké

0ada prospívala role se pěsto
vala tabák byl zbožím vývozu a

byl tak pilně pěstován že i ulice
města Jan es town byly posázeny
tabákem Hledání zlata přesta
lo O-a- dy množily so podél ře-

ky James ra délku 140 mil Mla

dé dobré ženštiny byly sem do

váženy a prodávány za ženy o- -

adníkurr-- za 100— 1501b tabáku

jedna Tak založeny rodiny a
domácnost? — obce se pořádaly
Všichni svobodní muži hlasovali
v náboženství vyhlášena toleran- -

as (snášenlivost1) a Virginia stala
se téměř neo-Jvidlo- republikou
Ií 1620 jistý kapitán holand- -

řké lodě prodal osadníkům go

řernocha za otroky ku pěstování
tabáku a když nkázalo se že se

jicn prače vyplácl aovazcio se

jich pak více Tak zavedeno pr
vní otroctví do Ameriky

Indián 6 bylí osadě přátel
s'ýmí dokud žil náčelník Paw-hata- n

Po jeho smrtí ale tajně
ukuli povraždění všech bělochu
kteréž provedli částečně dne 22

března 1622 Na Štěstí jeden po-

křtěný Indián prozradil to jedno-
mu příteli jehož chtěl zachránili
a tak byl Jamestown s okolními
osadami zachráněn Krutá vál

ka z toho níž osadníci z 4000 na

počet čítali pak jen 2500 AvSak
ludiáné byli lak slrestání Že dali
20 let pokoj R 1641 však ukuli
nové vzbouření povraždili 500
oadníkG aviak konec jeho byl
Je byli ůpIj x tKh íf vypa
MDÍ a vyhubeni

Král Jakub konečné počal

a

zábavný
pro

ČECnOSLAVY AMERICKÉ

podávající nej novější zprávy ne-

jen z celého svéta ale zvlášté ze

Velikého Západu Amerického

vychází každého úterka
v OMAHA NEB
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0 papírových penČzích

Dělání laciných penéz z papíru
není uměním tak novým jak se

zdi Číňané meli zvé papíroví

peníze už na sto let před Kriatero

a zavedli je též po Indií a Pcrsii

Avlak i jiní starSí národové

takových peněz dávno před

Kristem
Ve Francii v Karlhagu v Kec-

ko a Arábii užívalo se křilí a bez-

cenných knoflikii na iříúře navle-

čených měděných Železných a

kamenných plíSkfi jeŠlé před pa-

pírovými penízy A vládcové

staří kteří potřebovali peněz a

nevěděli kleje vžiti snadno při-i- li

na myilenku paděláni peněz z

vleličehož
V Rusku užívalo se koži co po-né-

z

a to přivedlo chytráky na

myšlénku laciných ]cnez Nošení

celých koži neoylo ale i ic lehké-

ho Aby i ulehčili složili celé

k&že ve vládním dumJ a obdrželi

každý malé kousky od nich co

důkazy že je Um rnjí uložené

A kolik kousku kdo lufci za tolik
k&lí tuohl

A když některý vládce potřen

Kat viecky káže ve kladiti na

walé kousky mel hned peněz
dost a lacino

Poadéji Spanělfko pokročilo
dále V 15 věku hrabě Tcudilla

byl oblehán Moory v zámku Al-Lam- a

a neměl lim vypláceli vo

jíny své rept jící 1 vzal papír
rozřezal jej na malí kousky na

kažký kousek napjal jiatou nutná

peněz a své jmíno a dal to

tníato peněz Zároveň vyual

provolání k obyvatelstvu že kaž-

dý musí bráti papírky ty v plné
tcn5 na nich napsané za vicliké
zboží a že až bude po válce pa-

pírky budou vyplacené zlatem

Kdo by so zdráhal přijimati pa-

pírky ty Že budo trestán
První banky evropské byly za-

loženy v Benátkách v Janově v

Hamburgu a Amslerouamě Prv- -

pí banka v Benátkách založena

roku 1150 bo základní jistinou 5

milion 1 dukátil Iiyla to bárka

depoaitni úvěreční a úroková Ve

ikeré splátky kupecké díly M3

poukázkami na banku tu dlužní-

ci ukládali tu tvé peníze a veli-

telé obdrželi poukázku od banky
Úpisy vydaly se pouze v takém
množství co kovu v pokladnách

banky se nalézalo U]iy ty ob-

chodníci raději měli nežli hotové

peníze neb věděli žo úpis tako

vt mohou zaměnili za hotové

kdykoli bea obtiží
Koku 1407 založena Lanka v

Janově roku 1609 v Amsterodá

mě a hnedle na jo v Hamburgu

vlečky po:le spusobu banky be--

naisae iauy nevy uay iw
£ni& v rhh ne!-l- i měl v Lotovo- - I

ti t ookla Jnách— r
Pozorujme to že při všech

ti-- lantcárli vydávány
I

v r i ri A urtidV kure t latii V co i
l -- t 1 J
peníze ale n z nnnie na I

luhu (bhod vvladoval

aby s oběžná měna rozmnožila
I

nýbrž jen pro pohodlí obchodní)
kfi a pro nic jiného A dále žel

fcaaky ty nikdy nevydaly více!

Opial v oběh nežli eo mohly j

krýli tvrdou měnou schráněnou ((
v lívých sklepích J o

Trio dvě (fkolnosti podstatné a

scházej f všade jiude při vydání]
paptrovýcb p ně neb épisó Y i

Čnř ve Franci- - v Řecku v Kar-- j

tága v Rusku ve Španělsko váa-- }

d vydaly papíry X nouze vlá-- 1 z

dj která neměla peněz a chtěla I

jich docílili třvba "iaciiiých A I tb

rak vydal jicU vždy tolik kolik I

e ji zL-bil-o bez oble la na to
aia-l-i tt2že neb Lada moci kdy jo

I
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Francii jakož i Anglii se maso

králičí rádo požírá V jižní
Francii patří král (čí pečeni krá-

ličí ragout a p k jídlům slavnost-

ním V hotelích francouzských
nalézáme často na lístku jídelním:
Lapin róti Lapin eutt Lapin i la
sauce hollandaise ale i líagouts
a podobné volaille (drSbt-i- ) za-

znamenáno není vlak použito
masa z drSbeie k jídlu tomuto

nýbrž jen králičího

Laskavým čtenářkám hospody-
ním budiž ještě následující sděle-

no Má li králík pečen musí po-

měrně mnoho cibule býti ožito

Ostatně budiž ještě podotknuto
žo maso dává výbornou silnou

polévku Maso přichystané na

pekáči s vodou a jen potřebnou
solí a kořením opatřené nt ha se
jen lehouce upéct pak se vezme

z pekáče a vyvaří se docela Tím-

to nabudeme chutné silné polév-

ky již podobné z jiného masa ob-drž-eti

nelze' Ovšem že pak vy
vařené maso nestojí za mnoho

neb za nic pokud však u nás krá-

líci tak laciní jsou budiž vy užit-

kování jich svalu bohatých na

osmazon odporučeno Paštika
z masa králičího náleží též k vy

i branfm lah&dkám zámožného
i Francouze

Francie pěstuje ročné 80—85

milionu kráhkS % nichž asi tři

miliony ročně v Paříži se konsu-nu- ji

ostatní so stráví v jiných
dílech Francie aneb vyváží do ci-

zozemska Výtěžek peněžitý a

těchto králík 5 muže se jak již

polotknuto nu 160—200 milionQ

frankS nejméně páČitš Jmenovitě

jsou to menši selští hospodští již
se chovem králíku zabývají
ovšem nejvíce pro vlastní potře-

bu dálo zahra lnici majíce své

závody pohlížeje větších měst

v jižní Francii Belgii a Holand-

sku pěstují se "lapins" v náram-

ním množství a vyválejí so pak
do cizozemska V obci TVtulers

vo Flandřicu jsou zvliiítní jatky
na králíky jichž fc v zimě týdně
60000 kusu do Londýna dopravu-

je takže jest známo že Ostende

v zimě týdně 50—100000 kusu

do Londýna dodáváno bývá Z

řeči kterouž měl lord Malmobu-r- y

v sněmovně panské víme že

se dovazi oo Angue rocne jeuen
a pul milionu králíkS žo se v té

to zemi 32500 tSn (po 20 cen

tech) masa králičího požije a že

chudší obývatelstvc města NoU

tinghamu jedině týdně 3000 kusS

králíků potřebuje To jsou tVJ
ce které věru samy mluví S

Králíci jsou nám užiteční nejen

svým masem ale svou kalí aneb
kožešinou Černých králičích ko

žešin užívá seksmutkovýra kož

Sinám bílých tak zvaným nápo-

dobeným brmelín2m (hlavně ku
kožešinám pro áilfJ~iM& x ranci
kíiže přicházejí hlavně do obcho

du co tak zvané "Lisakanm
V Belgu a ex stuje ve

liký pofet továrenkttré v okutku

mistrným zpfcsobcm bílé králičí

kůže barvití znají V městě Gen

tu samém jest přes 20 barviiú
králičích koži zaměstnáno

Ano mnohá dáma nosí kožeši

nu v doměnce Že má tak zvaný
feh t j dra wený to kožich ledé

veverky aneb vydry neb kuny a

není přece nic jiného než umělé

barvená kuže krá'ičí

ChlapS králičích se užívá k
vvrábění klolouk5 Skorém

všechny k&žo králičí ve Francii

přijdou do pařiže kdež se roztli- -

ďují Většina jich e ostřihuje
ve zvláštních závodech jednotli
vé neznamenané jednobarevné
kSže so však přepoušt&ji tován
nám na kožešiny Oběh peněz
za králičí kažo k vrráběoí phtí
se udává ve Francii na 35 milion &

franku V Rakousku platí klo
boučníci za libru k vyrábění plsti
potředbných chlapi} nyní prSměr- -

ně asi 6 zl 100 malých kůží dá
se asi 4—o lib?r cblcpa kdežto
10 dobrých velikých zaječích k3

ží jednu libru pro klobočníka }o-třebn-ýh

chlup!} poskytuje Ostři

hané k&žo přicházejí do továren
na kiíh Jemných měkkých krá
li čích chlupu buď o sobě spřede
nVch aneb z vln u bavlnou neb

hedbávím smíšené se užívá k roz

ličným tkanivSm Králičí Tina

jest tuzo drahá než aby s prosj- -

chem k tkanivu zužitkovali se
dala
Též pěkné pištěné zboll to vy--

rábi z nich jako plátěné trepky
atd Nesmi konečně opomenou ti
žo i výkal králičí má obzvláiiě

pro zahradníky veliké ceuy
To co jame posud sdělili doká

zalo zajišté že lze králíka vemt

plodným a užitečným zvířetem

nazvali Jelikož toho poměrné
malými výlohami chovali lzedile
že chov těchto zvířat i v nejmen- -
šim rozměru tudíž od chudšího
lidu se dítí mSže a jak Francou
zové Angličané a Belgičané nám
ukásali že ohromný kapitál cho
vem králíka1 v oběh avésti lze
musíme otázku o užitku pravého
a ve velkých rozměrech e dějící
ho chovu králíkS povalovali za
dSleŽitoa

Obzvláštně bylo by iídoacnp
aby íarmeři jak dalece torna po
míry dovolují zabývaly cho-

vem králíka pro svojí vltni
potřela obzvláště v takých kraji-
nách kde podniky cno ván i těchto
zvířat scela příznivý jsou a hlav-

ně chudší bbývatelstvo stravy
masité více méně postrádat! muí
při tiiovu králikS jest však t

avláitaí fiče zapotřebí £dol

Rabi okriu eÍaa!I závoj

aatotový otvtt dvéř akKaé a

Bra hpodiaa Ieji aákiiU -

pTažaa ka tři teti akvvy'
m jw vešla ve svaté la eírkv
Ka Uval dl2ila 9

! ha tohoto okamžik Poktki
i ř4 svatoa skřtat tyea ti awkl

j 4itiu pvžalat které hoapod
i d_J da rakoa tfk aUhS a d j

1

ho-pd- la aby provázelo ti -- r
tý ča života (Žaa kWkla) H

podia žtnj a otřtaj tb
llvWJ-odi- Omit li 4Í ITOa t- -

bo a bď miloativ ht Húpo
dia obrať tvář tvoa k uhi a Uj
tobi pokoj Ataa
2a : Bože a Ot?# a h!aU --

sli snlce svého U diktát za bla-žes- oa

hodlaa ▼ dosaé lvéa dae
zažtoa Tvá valÁ víra ať apv-a- f

v Cié 4ZL Ona ba 11 vuJ-no- a

caýsi krík&sitii!m ti
mo3 cestu to4 tvýa ve4í&im

hospodiae aaapajt Wloart li
vot vjj v tebo doaaa b

jim mt Pslhaj saaéa lafkotvj
saaé před alýa a v&a poka-aío- a

Kél slova má jo řivu-n- l

před tvýa tr&Bvea Abív
iLkbi pak podal ji raka na z&a-rne- ai

ptijU jí cul ačtaSIi totati
starii A kdyl s vraoe!a ka
svéaaa sedadlo vítali ji lidovky
tibáaínt

Vt na to byla zaova aa

svétaa maojclí po obřada nového
svého &ábvžatvL

Spolkových pozemkových ářa-dov- ea

sláva nyai atd v Nbras-c-e

1 V Nkbraravsevrovýchod-doít- a
rohu slitu rro vkxky o

kroy xlpatnt posli i Mímoutí
2 V Norfdk okra Madoa

na Klkhor o pro cvié iloU
a hraaičkcikry

3 V Graad lalaad aa lráz
Uatoa Pariác liO mil o4 OAaJkv
Pro rJvtt atřoiai Netrjaaa -

vmi od tky Pláli áda PUu# }

k vjchuoa v to poíitaj
4 V Uacola ok rva Laacatr

v státním hfavBÍm saěalě prnce-lo-
a

jtlovýcholai čát N&raky
a Jbatnc akrasa ta

eíoa zii aJet čát jla 1 tmmY

PUtte
6 V LUoo sni a toao k rv4 Fraa-kli- a

pro jhxjpIai Ncbraaka
7 V North PLatt ři dnU#

Uaioa Paetáv pro aá{41ai wár
y státa

Hamhursko-americk- a

paroplavebtu spoleioost
Csstlart a %mrrsZ%é4t9 %AÍrsi%Xmt

Mťtca--9tý taiaafU

ttini roirovsi razortava

mmm m aá m X
mm uu aa aaa-- aajttj

mt%1tmmm CMaaaaa Ufca "aKwLa

'"" afcaaaa aao— mmmmm
akaaa wiaMm ajc aa

vifmrmm? aa a
IlAUDťllKtr do XEW YODKU

—— a—
Z X YORKU do IIAUDUDKU

BsšT každý čtvrtek
Z aa aua m~mmn aa a BUaa! aa !

mmm mmm I -- a a mmmmm t ats i
mimm mrmmy wmt) V uu II í

- Jřfj!mtmi rvay
Z Ilambarka do NovoYok:

LkajaUtlřXzUta ILkai tTi
zlata meaipalabl lit-- papír
Z Nov i orka d Ilambcrka r

I kaj tlť0zUta II kaj !!
mezi palubí tL r paprch
Píli 1 1—-- 10 rokS níatí

vička K"itirt a ltam&arka do
Nov York a li ala ta

v

AUGUST COLTCTI

ďo~4i

tJ a—- r — 1 —S i MllXl
mt € Z: l'A PAHTtl 11A

V %r Tka awkat aatb avajta fafaan
aaiian

KCNUAI1PT A €%Xmj

U BroadStrNY
C B IHCIIAKI A EOAS

61 Urvavlvay X Y

Jak I jat jmHalia mm ttmmi mmmX

T" laaaay y aaai ka If" amaanaa 'iamu traMMM
I k k a

mmjt márym

Kcrsuiinr1 jicmatel
Hk ilaairkau a a fc MaM

taaaaaa EX

Či2o 310 zva 1 alkl i

mezí ahcma Farman a Im jU f

uMkiia r z: is_
afc acaaa aaava i

sainky a i v i r a i listy

k 214k a hiii itni těla po-- i
U-kI-ý

prvavtředek odvái-- i jaž
aa játra a IddvtsT Jkwv ati acvr W í

eailé zalivá&I a aix1"- - Pro-- t

staré mechem porostlé ssutiny
chrámu a některých budov teh-

dejšího města) U prostřed
tažení svého Bacon zem-

řel a lid jeho zanechán bez vůd-

ce rozprchl se na vle strany
Berkley se strašně pák pomstil
Sám král Karel II slyše o tom

zprávu zvolal : „Ten starý blázen

vzal více životu v té pusté zemi

nežli já za vraždu mého otce"

II MASSACHUSETTS

Plymoathski společnost? po-

koušela se osazovati severní Vir-

ginii než jediný kapitán Smith
došel ůspěhu objel břehy od Pe-nobsc-

ku Cape Cod vykreslil
jich napu a nazval zemi tu N o- -

o a Anglií Společnost? ta

pak r 1620 obdržela patent od

krále pod iraenem „rada nové

Anglie" a měla osazovati tvořiti

zákony a veci obchod na území

od atlantického až k tichému oce-

ánu Avšak osazováui toto so

nezdařilo

OSADA TLYMOUTU

V Anglii utvořila se v ty doby
zvláštní sekta zvaná Puritáné
která přijímala všecky nespoko-

jené a odpadlé od státní církve

Byvše pronásledováni a hledajíce
nové země kde by mohli vycho-

vali dítky své bez vlivu zkažené-

ho světa přišli do Ameriky a
se zde v osadu

V prosinci 1620 přinesla lod

Mayflower asi 100 poutníku těch-

to puritánských do přístavu u

Cape Dod Tu ještě na lodi spo-
lečnost? ta so usnesla že chtějí zá-

věti dobré zákony a všichni Žo

jich budou poslušní Odděleni

jich vyslanci! vystoupilo dne 21

prosince na břeh u Plymoutb jak
to bylo zváno na napě Smitho-v- ě

a zalíbivše bí tu jali se hned
stavěti chýže Byli otužilí ve

směs nábožní a do vfllo boží od

dání a proto snášeli trpělivě
nastalé zimy Do jara jich přes
polovinu zemřelo ale přece neza

chtělo se jim navrátili so zpět do

Anglie S Indiány neměli nepřán
telat ví nižádného ale pokračovali
zdlouhavě Po 4 letech čítalo so

jich 184 hlav kteří pracovali ko

munisticky všichni za jednoho
a jeden 14 šnj Když to

ale nešlo rozdělili mezi sebou
role na kusy a šlo to pak lépe
Nikdy neobdrželi královského
charteru nýbrž volili si svého gu
vernéra a dělali fci vlastní záko

kony Až po 10 letech leprvé
obdrželi od „rady nové Anglie"
pozemky osazené darem

OSADA ZÁLIVU MASSACHU-
SETTS

Karel Endicott s pěti
spojenci obdržel il charter a dar
na čásť země ležící okolo zálivu

Massachusetts (r 1629) Charter

Ue° jl přenesen na osadu puru
tanskou a mnoho nových pun
lana plulo teď do nové země svo

body Ludicott založil Halem
Charlostown jiní založili

Porebestcr a "Watertown a guv
Winthit p založil Boston r 1630

Puritáaé ti přišli do Ameriky
aby zde užili svobody nábožen
ské ale co nejdi vnějšího jitému
ji nepřáli Každý kdo se chtěl
mezi nimi usadili musel býti

purilán musel do jejich kostela
chodili sice jej nestrpěli Jen

puritáné mohli hlasovali
Ta vyvstal Roger Willi

ams výmluvný mlajý kazatel

který hlásal že každému má býti
svobodno myslili si o nábožen

ských věcech co se s jeho svědo

dím srovnává Za to jej odsou

dilt do vybnanství Uprchl do
le&ú mezi Indiány od nichž obdr
žel kus země a založil tu město

Providfcnco
Kvakerové zkusili též od

puritánS pronásledování bičová1

ní věznění a vybnanství — ano
4 byli konečné pro svou víru

odpraveni a byli pak ctěn! od li

dn ca mnčenníci

R 1643 založeno bylo spojení
osad o přístavu Massachusetts

Plymoutb Ner Haven a Conne- -

"l a ejeni to nazváno Jho
United Colonies ofNewEngland"
(spojené osady nové Anglioi U
čel jednoty té byla společná obra
na proti Indiánfim a proti vtírán
se mezi ně osadníkfi holandských
a francouzských

Válka s Indiány ale pře
rušila klid a pokrok osad r 1675

Pod vedením náčelníka Filipa
spojily so kmeny rozličné proti
b£io£b£m a po 2 roky vedli s ni
mi válku area ku eyg vlastní zá
hub? která sledovala po pádu
Filipa

Zákos plavební který
byl nemile nesen ve Virginii jak
jsme viděli počal vadili teď také
obchodu v Massachusetts Osada

ul mela své lodě a vzdor
zákonu torna vedla obchod yja-st- ni

se záp Indii Neposlusno!
chtěl potřes tati král Karel IL
učinil MaaeachusetU královskoa

provincii a jtbo aiatapce Jakab

v čerty a v čarodějnice A roku
1692 vypuklo v Salem Šíleni mes
zi nimi neb domýšleli se žo mezi
nimi jsou čarodějnice Zuření jich
bylo vzteklé a trvalo dlouho až

bylo 55 osob umučeno a 20 povS
šeno přišel lid trochu k rozumu

a od té doby nebylo víc čaroděj-

nic v Amcrico Byly to doby
smutné pověry a zuřivosti nábo-

ženské

Chov králíků

Ve Francii Belgii Holandsku

a Anglii stalo se maso a kBžo

krotkých králíka zbožím velice

hledaným jedině ve Francii od-cha-
vá

so asi 70—85 milionu krá
lik3 za než so trží nejméně 160

—200 milion & franku Neuškod

nikterak kdyby i zde tomuto
odvětví hospodářství věnována

byla větší pozornost než posud a

tím způsobem rationelni chov

králíku si cestu razil

Jak povědomo rozeznáváme
divoké a krotké králíky
Krotcí neb domácí králíci po-

chází od divokých Podnes se

dají divocí králíci zkrotiti a opač
ně krotcí na svobodí žijící zdivo
čí snadno V případé posledním
Izo vždy ta zvláštnost znamenat!
že potomci pestřo barvených ku

su pomalu barvu šedou divokého
králíka přijímají
Domácí králíci jsou různých

barev a r&zné velikosti a posta
vy Náhoda záliba pěstitele a
rnoda mají na tom veliký podíl
Kdežto so nyní so zálibou hodné

veliké a těžké králíky s veliký
roa ušima pěstiti snaží byli lidé

jež měli zalíbení v králících jed
notlivých aneb zcela bez zevních

uší jakož so nyní králičí v Angli

pěstují jichž jedno ucho doM

svislé druhé přímo vztýčené jest
Yíce neb méně vzácné odr8dy

krotkého králíka jsou: 1 Králík

patagonský vyznamenává se do-

sti velkou kulatou hlavou s vel

mi krátkýma ušima 2 Králík
himalájský též i polský neb ius- -

kf králík zván Tento má čeř

vené oči a jest bílý jen uši ču

mák přední nohy a svrchní stra
na oei8ii jsou černohnědé barve
né 3 Králík holandský Či Ni

jen 11 libry vážící 4 Králík

moskevský jest červenooký sně

hobílý a2říka větší než jeho di

voký příbuzný ft Stříbro-šed- ý

králík anglický Srst tohoto jest
Šeda promíchaná dlouhými čer

nými a bílými chlupy Hlava

nohy jsou Černé Sem patří též
v ohradách chovaný králík fran

couzský fLapin de carenne) 6

Králík Chinchilla má srst jako
myS Šedou dlouhými a zučernalý- -

raí a bílými chlapy promíchanou
7 Angora králík jest rSznoba- -

rcvnýjako králík domácí Má

hustou jemnou srst Maso jeho
nechutná prý velice 8 Obecný
králík írancoua-k- ý (Lapin prdi

naire) Nelze upříti Franeouzfim
zásluhu že nejvzácněji! a nejpo-

třebněji! druhy králíku vypěsto
vali Dovedli toho že z obecné
bo malého chlévního králíka pra
vým výběrem vhodným krmeuím
a péčí vypěstovali tak zvaného

Lapin ordinaire zvíře jež prů
měrné a kilogramy těžkým se

stává výborně chutnajícího masa

a dobré kožešiny poskytuje Jest
skoro po celé Franci' BclcH

Holandsku Lotarinkách a Elsas- -

ku roziířejto Barva jest rozličná
9 Francouzský králík beranní
též africký zván (Lapin bélicr)
velké a těžké z dlouhýma vislý- -
ma ušima Byl prý z Alžírska

přivežen Dobrá plemená zvířata
tohoto druhu platí so často velmi

draze 60—80 franku za pár není
nic neobyčejného Zvíře toto jest
nejvíce ladé s bílými skvrnami
tu a onde Tak zvaní Lapíš forts

pěstovní v Belgii již vykrmení
nezřídka váhu 8 kilo dosáhnou

nálelí buďto tomuto druhu aneb

pofstaji křížením se sním Prů-

měrně dosáhne Lapjn béHer 5—6
kilo byla však jak ve Francii
tak v Anglii 9 kile vážící zvířata
tohoto druhu vystavena Přichá-
zí též do obchodu pod jménem
Lapin américain 10 Leporidy
Jes£ to bastard od polního zajíce
a domácího králíka —

Obraťme nyní zřete] svQj k o- -
žitku Jejž nám králík přináší
Především budiž podotknuto že

náleží k nejplodnějštm asavcSm

jež známe Páří se na svobodě
4kráte v teplém chlévě až i Skrá- -

te do roka Samice vyliLna po
každé 4—12 mláďat Za čtyři léta
muže se jediný prek za přízni
vých okolností až oa I270píO
potomku rozmnožit

Majfo králičí jest bílé trochu

přisládlé vždy tšak dobře chut

nající (když zvířata nedostávají
mnoho zelí neb lupení) a velmi

ivn£ en hloupé navyklé zoi-klivení- -si

m£ža jjdržovati od po
žívání tohoto výborného masa

aneb pověra xe králík a krysami

hlavně cizopisniky podmíněné
(ku př tak zTanou nemoc poro- -

permiovou neb gregarinosa atd)
Kdo se spoléhá na velikua

plodnost králíkS ten nechať si
rozváží že chce-l- i obdržet! sdaé

plemeno samice e jeo ai 4—5

Krátě do roka oplodili nechá a

nejlépe takové v staří 3 mísici
poprvé k plemenění e nžije

exempláře vak přes itjry leta
staré se vyloučL

Stala se Židovkou

Poříd o stává se že křesťané

přestupuji na víra Židovsko je-

likož Židé nepracuji na obracení
ku své církvi Proto bude to
mnohému zajímavé slyšetizaja
kýcli chladl u lálo se přijetí kře%

sťanky jisté v New York a do cír-

kve Židovské dne 22 kv 1Š75

Toho dne byla synagoga na 6té
ulici otevřína odpoledne by lať
sobota Před oltářem sak rytým
vzácným modrým suknem zlatem

lemovaným stál stolek tt něhož

stál rabi zády k lida obrácený
čta neb vlastni zpívaje části ké

bobulažby Před ním
na stěně visela záclona a těžkého
silného sameta zlatem vroubená
a nad nim hořela svatá lampa
Po jeho straně sedělo několik
církevních starších se šerpami na
ramenou Po dlouhé ra jednom
zpěvu na znamení rabína vyvstal
jeden ze r3tch odhalil tělký
ten závoj a pod níai objevily se

šoupací dvéře za nimiž byla sva-

tá skřih pro knihy posvátné
Mojžíšovy psané na závitkách

pergamanu v jatyku hebrejkém
Uctivé byla jedna závitka vy&ata
ze skříně učený rabi přečetl a aí
část hlasitě a pak za4e byla nkli--

zená n své místo
Po té obrátil so rab k lida a v

anglickém jazyka zavolal před
be mladou krásuoa lnštiaa kle
rá předstoupila před něho s klid
nou tváří

Byla te Uenrieta Ileldovi
dcera proteatanských těmrli-- i'
roUiCO která přd několika měsí
ci vdala se za izraelita Levibo
Kahna zkrze Lalek občaaaký
V dob§ sradby manžet její wa- -

chaljtna vult její předsvědčení
nářKženké během duby ale
lilifa se jí víra židovská a její
boho-la- žl a a souhlasila z maní
lem svýta v [dání aby ditkr
byly vychovaný ve vPe otce je- -

jun
Přišla tedy k rabína a projevila

své přání
Hati ji odvětil: DraU dcero

tělko snai pochopil učení balieh
svatých knih My nehledáme

obraeetí jiných na naii víra ale

když přicházejí vítámeje srdečaě
A dal jí katechtomus články víry
a dějiny národa židovského ty
se v tom uíiL
A kdyl po druhé aavtii!a

starého rabi pravila: "Rabi čet
la a studovala jsem pilaě a i toao
poznávám }e nepotřebaja více
nežli míli čisté srdce býti dobro-

tivou k chudým věrnou k méma
manželi a k bohu abych byla do-

brou Židovkou A o ty věci chci
se přičinili"
Rabi v celém ivéia životé mil

před sebou první křesťanka Žá

dající vstoupili do 12a Abraha
mova i slíbil že ji přijme
A tak ta minulé soboty stála

19ti letá mladá arásaá laliica
a srdnatě i prosťoune xodpoví- -

dala jeho otázky jí čiaěné Obřad

byl následující :

Rabi: Milá Ženo co té přivedlo
dne do doma božího f
Zena Přišla }em daee seea

bych se stala členem židovské

víry
Kabi: Cotahledil?
Žena: Hledán přijeta býti ve

spojení vašich svatých praotci
líabi: Jsí obezaámeaá a vya--

čená posvátným zásadám a aaa--
čením smloavr hospodinovrm m t w

kterou učinil nalítat praotci?
Zena: Jsem a chci jía býti ro--

slušaoa ze vší sily a déle a {m
hotova i život svij za ni dáti
IUbú A teď milá Icao podii

předpisu božských žálánt té by
věrné odpovídala na t

otázky f Co jtsl první záhadní
víroa mcjltiovy viry f
žena: První zákadat víroa

Mojžuovy víry jest:
hrna Išrael Adoaaj Elohena

Adoaaj EckodL Slyl líratli Ho-epod-ia

aái bh JBlh jt jdaIUbl: Iitaraíš tonuto sčvaL
a jsi přesvědčena o jho pravoan I"tif
Žena Jsem a chci vyznávali

je po Celý mSj život

Kati : A teď odříkávej
přikázání
Zena : Odříkávala deaet přiká

zání známých
Eabi : Která přikázlai lul že--i

dává kal Jý lékáraik-- M
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hlásil ji za královskou provincii
An b imnnrl nrM Mw" — t "'J ~

dni oada však volila si domácí

SV"J aněm

Útisku" od Anglie tcďpřibý
valo IL 1660 parlament bíitický
nařídil že Virginie nesmí veci

obchod leda po lodích Anglických
tak zvaný „zákon plava b

í% Navigation Act velmi tuhý)
nesmí prodávali tabák leda jen

do Anglie K toiau piilťa okol--

nosť Že ve sněmu domácím

dali královští přívrženci iteří
vydírali veliké d&uě nechtěli jiti
úřadu když doba zvolení se

skončila ustanovili si služné 256

tabáku denně obraezili právo
hlaaovaW pouze na majétníkr
ukládeli Kékerum pokutu mé- - i

sííně IIOO za to že nečinili cho- - j

atd A tak se tvořili v zemí dvě

strany jedna aristokratická sklá--

dající se a bohatých planlážníka tu

úředníka a druha strana vono- - a

dymilovnýca ctlzna kteií vicíi
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jditi do anglikánských kostele
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