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Vltava a prostředkiijí lelezné

!ráhy na vie strany z mřsLa vy-

bíhající' z niihl jedna a Olomůel

a Vídní drahá s Písní třetí a

Pískem a Tiborem ji epojqjí
Nuže koma by se nezachtélo

podívat se do Prahy a xtráviti
Um několik rozkolných dni ?!

Neboť zajisté io Horek v kalJém
cíxém mésté takových při tel (o
kéž by jich více bylo) nenalezne
' Myslím le moha a dSvěrou

říci že by p Náprstek srdečně

každého amerického občana v

domé svém uvítal a le by mu po
kid sily jeho etaíí hleděl Praha
učinit i pěknou oasoa ve velkém
rakouském císařství

POKROK ZÁPADU

Týdenník politický poučný a

zábavný
pro

ČECUOSLAVY AMERICKÉ

podávající nejnověji! zprávy
ne-je- n

a celého avéta ale zvláJté se

Velikého Západu Amerického

vychází kaldého úterka
T OMAHA NEB

Vydavatel a majitel
i:i-%- iiohi:wati: n

IizTAKTO :

n os tem odvádět takové dávky žo

zaplativše to je-l- i toho roka úro-

da dobrá sotva se uživí do polos
vice zimy Nejchudší otec rodiny
platí ročně SO až 40 dukátu daní
a dosti chudobný občan až 100

dukátu ročně

Nejen že daně jsou nesmírné
veliké ale ke všemu trýzněji je
vrchnosti a nájemci daní všemož-

ným spíisobem žádajíce dávky
přehnané nutíce je k těžké práci
za níž nedostanou ničeho a po-

dobné Nem&žc-l- i někdo platit
trýzni jej nejhroznějším spfiso-bc- m

až prodá svfij poslední maje-
tek a zaplatí dan Tak v jedné
osadě Člověku jenž nemohl za

platit daně nalili nájemci daní
do dřevákii vody vyhnali jej ze

stavení a přivázali na strom!
Tam jéj nechali v nejkrutlím

mrazu stát až do rána až to-

tiž ubohá žena poplatníkova
vidouc muka svého muže prodala

Abychom činném uběratelům přeUpUtnétio nx aJU čAsopia PCSltCÍ 2ÍPADIT tmUa a aUteaoa pazxiila za jich casu&ix!
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asá práce aai peaez

šetřili jenom abychom všem požadavkům ctěného íteniřatva za d4t učinili

S úctou VrdiTatťUtvv

mu udělaných hodnostmi se hono
eí nebude moci nějaký odpor
klásti když on Lulu uzná okam-či- k

za vhodný aby v čelo Francie
se postavil Všem kdož radili

exprincovi k mírnosti a byli me-
zi nimi vynikající mužové strany
projevoval velikou nelibost a
choval se k nim tak jako by již
seděl na trůnu
Důvěřivé se chování exprinco

vysvětluje so tím že mu neustále
vůdcové francouzských sboru ar-

mádních nej krásnější sliby činí
a poněvadž za to má že i na loď-

stvo epolchati so muže Jak ve-

liká je prince Lula sebedSvěra

vysvítá z toho že hrubě odmít-

nul generála Fleuryho a jakéhos
menšího panovníka evropského
již jej smířiti chtěli s princem Na-

poleonem poněvadž jak pravil
prý mezi ním a jeho ujcem jenž
dopustil se velezrády na napole-
onské dynastii nemůže být nic

společného Jestli dle všeho do-

sti pravděpodobno že bonapartis
sté vědouce že zákonní cestou
ničeho víco se nedomohou nové-

ho zločinného násili na národě
francouzském se odváží Ale
bohdá že by to byl poslední jejich
pokus jenž měl by za výsledek

úplné jejich vyhlazení Máť ná-

rod francouzský vielikých svých
dobrodruhu věru ai do syta

Don Carlos naděje všech
a zpátečníku evrop-

ských mluví v manifestu ku přá-
tel 3 ru svým ve Francii vydaném
jakoby zejtra již měl se posadit
na soudnou stolici a pronésti or-

tel smrti nade všemi kdož horli
t& svoboda a osvětu Chvestavý
don Car los v tu chvíli kdo nej-věrněj- Ší

jeho nohsledové do Fran
cio prchají aneb jako Lizzaraga
vládě španělské holdují ve svá

pobožnSstkářské zaslepenosti vi-

dí úplné své vítězství Již přede
dveřmi Nechceme trpělivost
čtenářů svých žvastem tím nudi-

li a vyjímáme z manifestu jen
některé charakteristické úryvky
Přijal jsem praví don Carlorsvé
velké posláni z rukou božích a

vykonám jo až do konce bez vá-

hání Múj národ je při mně (!)
hotov ku všem obětěra a odho-

dlán ku všem útrapám líevolu-c- o

kosmopolitická rozpoutává
proti mně všechno své násilí Ale
ničeho se nebojte Bourbon nikdy
nestává se slovu svému nevěr-

ným a já vám slibuji žo revoluci
usni rUm ona vezme za své

Anglická výprava k severní
točně "Valorous" který obě lo
dS anglické výpravy k severní
točně "Alert" a Discovery" se
zásobami až k ostrovu Disco na

východním pobřeží Greenlandu

pod 70 stupňů severní šířky do-

provázel přibyl do Plymouthu a

přinesl zprávy o výpravě které

sahají až do prvního července
Plavba k Discu prodloužila se
následkem nepříznivých větra a
ledových ker velmi značně Oby-
vatele přístavního města počtem
asi 250 osob jsou vyjma guverné-
ra o několik evropských dělníku
vesměs Eskymáci a přese všechno
kruté a nad míru zima v é podnebí
v němž žijí jsou proto přece do-

sti veselé povahy Milují ob-

zvláště tanec a užili přítomností
anglických lodníku k tomuIe
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Pan J IV Sýkora zaslal nám a

ohledem předcházejícím následu-řádk- y:

Věru věrné popisuj© tato Ame-rikán- ka

českého kosmopolita
českého dobrodince chudého lida

Vojta Náprstka On jest zajisté
pravým hostitelem a rádcem ka-

ždého cestovatele bez rozdílu ná-

rodnosti a náboženství neb on

pohlíží na tento svět po lidsko

ale ne po nábožensko

Cizinec popisuje ústavy Ná

prstkovy v časopisech vzdálených
zemí tamější časopisy ale nemají

kdy povSímnouti si jich A před-c- o

v Čechách takých dobrofin-nýe- h

a vzdělávacích ústava mar-

ně našinec hledá Tam na lidu-mil- a

nak-h-o Vojta Náprstka ně-

kteří velkonárodovci pohlíží to
na přemrštěnce Proě ? Protože
snaží se býti nápomocným všem

potřebným a po vzděláni dychtí
cim a že váží sobě každého člově-

ka boz rozdílu stavu Zvláště

jsem pozoroval u té staré copař-k- é

a oltramontánské htrany
Orgán této strany "Pokrok" při-

nesl kus dopisa o návrhu p Vojt
Máška stran českého hostince ve

Philadelphii při budoucí výstavě

vynechal ale úplně poznámky o

uvítání Vojty Náprstka
Víak chtěl jwem jen promluyiti

o návrzích jak bychom nejlépe
a ncjlactněji mohli sbírali pří-

spěvky a dary a je zaslati panu
Vojt Náprstkovi pro prSmj-slo-

s

vč museum a americký sirotčinec
Tana Vojty Náprstka náhled

je abychom so sestoupili ve sbo-

ry aneb spolky a tyto zvolily ze

svého středa výbor po nejvíce

který by pak měl na sta-

rosti v každém místé přičiniti se
o sbírky nejen mezi Čet by ale i

mezi cizinci a zvláště od podob-

ných ústavu ve státu Pan Vojta

Náprstek ponavrhnol mně že mi

pošle purkmistrem pražským
stvrzené oprávnění sbírali a žá-da- tt

O příspěvky státních kněh

Protož jsem se postaral o uve-

řejněni tohoto dopisu od slečny
Ke nimy Shutvickové v zdejším
lleraldu abych obeznámil an-

glické obecenstvo s těmito ústa-

vy obstaral jsem též 100 výtisku
Ilcralda a budu jej na potřebná
místa rozesílali JSychoia učinili

první krok svoláváme schůzi

všech teských lidumilS v Cleve-land- ě

Ku konci podotýkáme žo Vojt
Náprstek na výstava do Phila-

delphie přijití nemůže an z jara
započne stavěli prfimyslové mu-

seum a sirotčinec Pošle ale za
sebe zástupce- -

Sáiu přijde se svou dobrou cho-

ti ai ve dvou aneb třech létech

na Ameriku so podívali a i na

nás On i jeho choť přejou nám

všem mnoho zdaru a žádají ná

abychom nezapomínali na naši
tarou vlasť zvláště ale na inuse-u-

a sirotčinec

Ioo{am že nezapomeneme I

Já p Vojt Náprstkovi a jeho
mil i dobré choti srdečně děkuju
za ty blažené doby které jsem
prulil v jejích vzácné společnosti

J W Sýkora

Slasti tureckých křesťanu

Od několika dní procházejí ra-

kouské území mezi Kostajnicoua
Hrodcm dvě komise jež od opr-chiíV- u

bosenských mají vyzvěděti

všechny příčiny povstání a jeho
celý průběh Na základě těchto

výfovědí mají pak předložili hla-

vnímu velitelství záhřebskému

paniětntspb Mnozí uprchlíci jen
8 tíii něco pověděli jsouce dosud

nedůvěřiví a bojíce se že výpově-

di jejich později by jim mohly
škodit Někteří ale přece sezna-

li Že m jim na území rakouském
nemSžo nic za to etát a poněkud
rozvázali Z výpovědi jejich lze

so nejlépe představit jejich slasti

pod panstvím tureckým
O vzniknutí povstání yypravu-

-

jí souhlasné 2o Turci když vidě-

li žo povstání z Hercegoviny roz-

šíří se Í po líosně počali starší

obce a vážené muže chytati chtí-t- o

tím spSsobem lid zbavit všech

vúdeu Za záminku si obrali Tur-

ci že v osadách těch skrývají se

1 Mjpcžníci jel obyvatelé nechtějí

vydat Tak v obci Svinauech

uvěznili 30 křesťana a propustili

jo později na svoboda za výkup-
-

né 19 dukátu Nedlouho1 na to

chtěli totéž učiniti Tu ale po
stavili se křesťané na odpor ▼

noci ze 17 na 18 udála se již prv-

ní srážka nařež rodiny bosenské

houfně utíkaly i n dobyta-e- do

hor a odtud ti území rakouské

K vypuknuti povstání v JBosně

přispěly ale především ohromné

dané jei byly Uk veliké že po-

platníci při vil pracovitosti a še-

trnosti Bebyli by nikdy to vy-

břednout! a nouze Mimo státní

dané musejí křesťané 8vým vreb- -

VřeJjdatné na lit obnáíí
i $ 2oftorni zásilkou

$ 220 °k 110 n Pai

roka a 34 ctntJ na Uvrť roka
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Nemrzím i v Praze kou-teJk- a

majícího nřjakou zajíma-

vost do sebe Její bychom nebyly

prolezly vylezly jíme až na vrch

hláné víle a viděly jme hlásné

v jich přívětivých jizbách— jiz-bW-h

tak malých le by ílovek ne-ovč-

le lze v nich živu býlí—a

přtjJce v těoh řtyrtch jizbiZřkách

vysoko nad svitem žijí rok od

roka dva mužové e svými žena-

mi a třemi detuit Jak se zdá tak

blaze jako lidé kteří dle libosti
své po celém vřté potulovali se

mohou
Mimochodem řeleuo jak podi-

vuhodným mistera ta stará vřž

jeeti stojí zde po přt set let a

j uc aveďkem vzr5m a opadku
Tecl vecí vůkol Kolikráte by-

ly základy její omyty nevinnou

krví kolikráte obklíCena byla
válčícím vojskem 1 Pevné zdéje

jí aloužili na lálářo dusím trpí-

cím a její staré hodiny bily vek

po veko po led ní hodinka nábo-

ženské uvobodé kteráž je dnešní-

ho dne toho lida vzdálenější než

k Jyl Jan Um kátal bojoval a

umrt podstoupil za nábezenství

jež vyznával když Jeroným praž-

ský hlir-a- l nové to učení a zemřel

zan anebo když starý slepý Jn
Žižka o Žižkova císařské porá-l-el

Na to jsme si prohlídly staroa
zasedací sin a pracné prodraly

jrae se staletým rumem k dveřím

starého státního vSzcnf ožívané-

ho před Lasitskou vojnou Zde

skoulely jsme kamené lúiko je-

diný to kua nábytkojejž v těchto

tlastýrb Btodených a holfeb
zléch které jakoby luly vy-

tesány se jeví trpěly děné to

doapé cvřtleno jet uzounkým

okénkem Vezení to hrobu se

pololá neboť ten který dofi

byl odumřel právž tak
větu Jako kdyby do hrobu jej

byli avrhlí

UKAVÍ-i- S

Navltlvity e také II radiím

viděly jme celou leposť vclcbs

ného doma svatovítského Jet
to bohatS vyzdobená a v goti-

ckém sloha budovaná budova ob-abnj- íci

brob sv Jana z Nepomu-

ku jehož poz&tatky odpořívsjí
ve stříbrné rakvi vážící 37 centu

Též kspli svatováclavskou jejíž

lény polodrahokamcny vyklá-

dány jsou a kostel lateránský

nápodobený dle italského lore-

tánského chrámu jsme si pro-

hlídly
Zvzlálté zajímal mne starý

hřbitov židovský husté stromovím

a keři zarostlý & omlcnýrai
kolik set let starými

posetý zde pale hledali a nalezli

jsme nejstarlí jíž přea test set let

zde ležící náhrobní kámen Ve
cko to a mnohem více jsme vidě-J- i

a večery trávila jsem střídavé

f jpeře a divadle ude jak rané

dobrá prBvodkynS ojilťovala nej-ryze- jll

řeltinu uslylím kteráž

mné oviem byla tajt srozumitelná

jako řeítina a již
mn5 v málo lá-

mané angl?iné velmi pěkně pří-

telkyní moje přctlumaíovsla
Praha je asi Uk velká jako dvě

třeainy Bostonu a jest velmi pěk-

né po koUinOviiéra a lú pahor-

ky uzavřeném údolí rozloženi

Po svazích paborka vystnpnjí
malebné domy jako po atapních
II tav ní to město přicházelo mi

jako tmenSené Čechy lA asi 12

míl r oběmu a bylo obehnáno

hradbami které taesto nyní str

Jbuje S př&letBymř vržemi ka-

plemi a chrlmy má Praha ráz o

yí#ntálký Prfimyalníti pražští

vyrábí tisknutý kartoun plátěné
vlněné a hedvábné látky Ona

jwtt střediskem
řeského obe hod o

Bsnad&uje splavni feka

poslední kus nábytku a žádané

peníze sehnala Jiného rolníka

vyhnali na pudu a pod ním zapá-

lili vlhkou slámu ! Ze slámy té

vycházející kouř hrozil pak kaž-

dou chvíli nešťastníka udusit Ji-

ní vypravují že byli zavřeni v

praecích chlívkách odkud je ob-

čas vytáhli aby je na novo stlou-k-- li

A to všechno děje se jen k

vuli daním

Ostatně vraždění žhářství bití
a trýznění všemožným sp3sobem

jest tam na denním pořádku Nej-

více však trpí ženské Tu oby-

čejně Turek rozkáže aby so do

stavila na robotu Nepříjde-l- i

jest muž její trýzněn a pokutován
protože nepřišla příjde-l- i zprzni
ji sveřepý Turek a otec neb muž

nesmi ani hlesnout neboť mohl

by to zaplatit smrtí Kdyby chtěl

křesťan žalovat nepořídí nikde
nic

Obyčejný sudí turecký (kadi)
nevěří výpovědím svědku a obrá-lí-- li

se týraný k vyššímu soudu

nejen Že nepořídí nic a hněv niž-

šího sudí stihá jej za to ustavičně

až jej zničí Tak před nedávnem

byl zavražděn řecký duchovni

Syn jeho vedl si stížnost až u vel-

kého vezíra avšak vše bylo mar-

né Vražedník prochází se docela
bez strestu po zemi Tak nena-

říká jeden nebo někteří alo vši

křesťané pod vládou ture-

ckou

Z celého syěta

Národní strana v Irsku roz-

padla se na dobro se stranou kle-rikál-

Pofátek roztržky pro
jevil se poprvé při slavnosti O'
Connellovř velkého agitátora za

samosprávu Irska výhradně vyt-
knout! co bojovníka za katoli-

ckou církev v Irsku Vudco ná-

rodní sírany samosprávní Butt

jak vimo zmařil záměry klerika
15v MéSťanosla dublinský vydal
nyní manifest v němž žádá jed-

notu víry v Irsku a vydává heslo

že irský národ musí se státi ves-- mč

katolickém aneb že musí za-

hynout Ruch v národě irském
musí prý čelili k zničení prote-stanst- ví

jrhož poslední zbytky
ttekly prý se do řad sírany sa-

mosprávné Nejděť prý o to iti

hmotné prospěchy Irska
alebrž jeho prospěchy mravné
Tak tomu chtějí v 3!aynoothu
shromáždění katoličtí biskupové
irští jimž měšťanosta dublinský
manifest svůj před uveřejněním k

posouzeni byl předložil "Daily
News" jež mezi listy anglickými
nejhorlivěji sc zasazuji za samo

správu Irska ostře kárají mani-

fest dubiinského- - iuěSťanosty a

praví: "Kdyby kněží byli tak
dobří Irčané jakými býti se pra-

ví tož by sobě vzpomenuli co

Irsko dekuje svým v&dcura jižto
jakkoli protestanté pranic nedba-

li náboženských růzností kdyko-
li vlast potřebovala
0'Connell co katolík byl výmin-
kou mezi velkými vůdci Irska

jež nem "Že zapoircnouti muže ja-

ko byl Plunkett Uurran Ny-

nější irské římsko katolické du-

chovenstvo zřeklo se patrně vděč-

nosti již jejich soudnější před-
chůdcové cílili k oněm vynikají
cím muŽum Duchovenstvo ny-

nější má na zřeteli zprvu víru a
nechává vlast čekali až na ni do-

jde řada"—

Jezovitéjako všude i v Irsku

vykonali dobře svou práci Irsko
nemá býti osvobozeno Irčany
nechť jsou víry jakékoli j jezovi-t- é

chtějí sami Irsko osvobodit

aby po té do horší poroby mohli

je uvrhnout Národní svobodo-

myslná strana v Irsku a tou jest
tam téměř celá strana samospráv-
ní nehodlá klcrikálum pustili
volné pole a vůdce její pan Butt

chystá již dublinskénau mělťano-sto- vi

odpověď v níž prohlaiujc
kterak jej to těší žo so zbavil ku

kteří národní záležitost

jen v pohoršení uvádějí

Drzé vystupování bon apart
dělo so prý k rozkazu císař

ského prince jenž nemůže so toho
dočkali aby dle pořekadla že do

třetice všeho dobrého Francii o
blažil a spasil Princ Lulu jo v

posledních dobách velmi rozčilen

neb se mu to zdá býti dlouho aby
vyčkal uplynuti zákonní lh&ty

presidentřtvf McMahonova a tc-p- rv

r 1Š80 na trfin svých otefi za-

sednul Když činily so mu ná-

mitky že cení radno záležitost

císařství lak o překot popoháně-
li dovozoval žo vévoda z Magen-t- y

jenž císařství všechno děKitje
a i co předseda republiky na

ylecb dekretech viemi císařstvím
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bude se jUté stavéli touto kraji-
nou AspoČt jeet ul pNit St Iaai
vyměřena
KaŽdý krajan kdo i přeje

se v oaď "Slovaaia jei
povinnce sloliti na cestovní výlu-

hy vyslanci (které obaálely 10
OÓ) po $1 a obdrží další puečvei
a navedení jak do osad v 1

odebrati iK-pis- y a zá-lik-
y pe

néz buďtcl pOMílány na
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zůstal plných 47 let učitelem Se
svou dosud žijící manželkou sla-

vil před nedávnem diamantovou
svatbu Četné potomstvo jeho
čítá 56 6d9 Podotknouti dlužno
Že otec nebožtík a v na téže Skote
52 let účinkoval a žo jeho syn
tamtéž po 21 let učitelem je
Celkem tedy vyučujou děd otec
a syn na jedné ikole 120 leL

sio"v-ajítXb9l- -

Česka Usada y Neurasce

NejlepSí příležitost pro každé-
ho Čecha který chce usaditi ae na
dobrých pozemcích lacino aneb
za darmo na pozemcích vládních
mezi krajany a nedaleko od drá-

hy naskytuje so v české Osadé
SÍovauii v ítoward Co Neb

Pflda jest výborná krásné pré-
rie vody hojnosť a dobré len na
blízku a dostatek do městečka

východně6—10 mil jihozápadné
10— 12 mil od železnice Union
Pacific 25—30 mil

Pozemky vládní lzedostati za-

darmo co homestead 1'iO akru
neb preemptíon 160 akrS neb pro
pěstováni lesa 160 akr& aneb kdo
má vetší rodinu ku vzděláni prá
ce ra&žo viechny tři nároky spo-

jit a vzíti si 3S0 akrS od vlády
Aneb mSže koupit od železnice
laciné pozemky aneb vzdělané
ui farmy lacino od okolních tou-sed-S

Každý kdo mi nejméné $300
do začátku ať se osadí v České
Osadé a pochodí dobře
Bez penéz není ráno začínali

neb bv toho mohl brtv litovati

Popis Osaot Mř"uvasia

Osada ta zaujímá úplné prát
zdných li townshipu to jest 36
000 akrS a mlže so prodloužiti
dále na sever podél řeky severní
Loup až do okr Greeley Poloha
jest většinou rovina jednotlivými
lehkými vlnami prostoupena Po-
dá dobrá místy až 15 top černá
zem jak jsme se přesvědčili při
studních Pod tou jest vrstva pi
ku a pak hlína Dva potoky tá-

hnou se od severozápadu na jih
a sice Turkey Crecle který má
něco dříví a sice duby(jaAan a
topol Druhý jest Oak Creek
který má dosti dříví a protéká
dánskou osadou o níž níže Stu-

dné kopají se 1S—20 stop a nej
hlubší na vrcholich jsou £0 stop
Vody hojnosť a dobré Oba ty
potoky zmíněné jsou celý rok
stálé Na Oak Creek stojí níže
mlýn

Na severozápadní části táhne se
Davis Creek který vpadá dosev
Loup který má též lesa hlavně
cedrového dubového a topolovém
ho Větší les nalézá sen řeky
Loup táhnoucí se vzbSru kevě-

ru do okr Greeley Z prostřed
osady bylo by tam 6 mil O tvr-
dé dřiví není tu nouze za $1 je
k dostání kart v stojaté a seka
ného za f2J)()
V jihozápadní části okr Gree-

ley asi 15 mil od osady nalézá se
hojnosť stavebního kamene pís-
kovce a vápence '

Sena daří so velmi dobře na ro-

vinách a nižinách a snadno k do-

cílení

Střed osady jest vzdálen od St
Paul asi 10 mil na východ" do mě-

stečka Danenbrog jest 12 mil k
jihu V Danenbrog jest vle k
dostání a k prodání Je tam ci

helný mlýn Není třeba plodK
nami dále do trhu jeti Z Danen

brog do Grand Island jest 13 mil
Cesty výborné a tvrdé
Na nait osadu Jihovýchodně'

hraničí osada dánska značné sil-

ná která čeká letos značného při-rSst- ku

a Dánska cbjco a rozo-

střili brzy dále na severozápad
Výt bodne od nal! osady hraničí
osada kanadská jejíž osadníci na-

brali si velmi' mnoho poierak8
většinou po 480 akrech (horoen
teady po 160 preemptíon po 160
a timberclaimy po 160 akrech) a
teď nemohouce zastali ani práci
ani placení popouští části pozem-
ku téměř za falko
" Osada liaie leží r Adéla pózenv
leovém společnosti dráhy ftarlio-gt- on

1MR Vzdor ádéla tomu
mSže zde každr občan zabrali za
homestead nejen 80 ale celých 160
akrfl což bude platili i pak kdy-
by spoleřrosť měla při soudu vy-
hráli ~

Osadou naší Tede vojenská sil-

nice Grand Ialaad do pevností
Ord v okresu Yalley a Tcíkeré
dopravy vojska déjí se tudy Uk
žo farraeři mohou to odprodali
vU doma anii by daleko 4o trba
jezdili :: t
AI bude se tavéti zGrandlslaad

železnice k severu do Montany

XBBB Bt fiBB

BB BB 1H1 4 BB BB BM Bil i B 1 1

4f !- -
b 4 mmmm n n

b

každého večera uspořádali ples
při němž kromě valčíku kvapíku
a polky které až do této krajiny
zarazil}-

- si dráhu i národní tance

byly prováděny Dnem 15 čer
věnce opustila výprava přístav v
Dímcu a 17 rozloučili so ní
"Valorous" jenž se vrátil zpět
kdež 2iuíuěné dvě lodě ubíraly se
k severu

Jak náboženská nesnášenli-

vost jent vášnivá ukazuje opět
pastýřský list biskupa Bourgeta
čtěný s kazatelen v Montrealu
min neděle v němž vybízí sice

katolíky své aby pohřbení mrtvo-

ly tíuibordovy který zemřel bez
svátostí nebylo nic kladeno v

cestu jelikož s vládou nelze nie

vyříditi ale že ta země do které
bude Guibord pohřben od toho
okamžiku bude proklatá

Zvláštní utěk Do občanské

plovárny v pruském aměst& So-

ví uci chodil každodenně důchod
ní tamní obce so koupat Poně-

vadž byl výtečný plavec nesta-

rali se zřízenci plovárny přiteš o

něj Před několika dny přišel
opět do plovárny a když as po
dvou hodinách so po něm sháněli
nemohli jej nikde víco nalezli
V budce koupelní nalezeny jeho

Šaty a prádlo Tcprv později

vypátráno že zpronevěřiy GO000

tolaru svěřených mu peněz téhož

dno dal si na druhý břeh řeky
donést jiné šaty a přeplavav pod
vodou řeku oblíknul so do nich

a uprchl Tím podařil se mu plán
úplně Chtělť totiž získati toliko
času a skutečně teprv po
dnech vydán byl na něho zatý

' :"

kač

líoo&enka usmrtila Člověka
Z Litoměřicjpíše se: Na švestko-

vých stromech se v naší krajině
zahnízdily letos malé zelené hon

šenky Jedna Uková housenka
zalezla v těchto dnech jistému
muži v Chabařovicich za krk

kde se pevné usadila Muž sice

housenko brzo odstranil po ně

kolika dnech však utvořila se na

krku oteklina která muže usmr
tila Dle toho so myslí le hon

senka ona jest jedovatá

Nejstarlí učitel v Čechách
zemřel Pan Ant Navrátil uči

tel na odpočinku ve Vlašimi

zemřel v stáří 92 let Koku 1807

počal vyučovat v Kondraci kde

— ' Ibmb Mu4


