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vše ve světě i Člověk člověka
má za hloupého jakmile ten
to mu dobře slouží Hloupé-
mu člověka so nadává "vola"

rak s kJtMt ia&oo&I ftáJd
kem avoša4 2rpk v WrýluV
dnech leták k Na I efeju
a ostrá vyražtfai&A která tím
vtee smáhalA poka4 plr4 jjf
nebyl xnáaa Kose? a vjleiřdj
dA Ukármlk I vyraiIak
vznikla iZlAkem kola4 ped-liv-k-y

r řepici a k nikoli tsams
atbrl simatýsi otrašikiB které-
ho bylo při vydiláváai ktl-- %

odstra&ěal smi poažiijw {aiul
čepice dal podšívka vynárat a

POKROK ZÁPADU

Týdenník politický poučný a

zábavný
pro

ČEC1I03LAVY AMERICKÉ

pojívající nejnovější správy ne-

jen x celého světa ale zvláště ze

Velikého Západu Amerického

vychází kaldon středa
v OMAHA NEB

dá Babcock : Podařilo ée mi to
Oni nepůjdou Budu psáti vám

Sylph
Zrovna před započetím vylo

třování telegrafováno Babcocko-vi- :

Řekněte Makoví by lei k
Parkeroví z Colorado a telegra
fujte komisarovi Poražto St
Louiakého nepřátele Grit
Parker jest výtěrčí koloradský

který ty podvody odkryl v St-Loc- is

a prozradil to Podobné-
ho svědectví více bylo přednese-
no v pondělí ano i mnohoii kdy
peněz od vinoDala Babcockovi

zakláno Jednou k p posláno
po Mc Donaldovi Babcockovi

$5000 a íýběrčímu Hoyne-ov- i

téi $5000
Jak e zdá jde to do opravdy

a Skandál washingtonský bude
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Přiznal se se všemi podrobnostmi
k strašné biu STéma skutku a aa

přííina udal le prý měl lptB$
boty a le si ehtSl Umto sposobera
pomoci k novým

V Kuěževsi (a Rakovníka)
vloupali s) v noci na "Si ta za ne-

známí dosud zloději da ko#ti a
okradli tam panna Marii o viecla-n- y

stříbrné a zlaté mince jimiž
byla ověšonA

PrSměrná cena masa a rh!e
ba v různých městech KakooskA
V tněíci sáři t r byU prJmirai
cena hovězího masa: ve Vida 37

kr„ v Praze 311 kr ▼ Brai 33
kr t 1Jací 32 kr a ve Lvov 25)
kr teleel maso : veVid&i 3 kr
v Brně S kr v Linci 3 kr a ve
Lvovi 26 kr maso jehn&i m

sk opové : ve Vídni 30 kr„ v Br-

ně 21 kr v Unci 2"i kr a ve Lvo
ví 1S kr vepřovi maso: ve Vi-

dní 4 kr v Ural 31 kr v IJari
3j kr a ve Lvově 30 kr Bili
chléb ve ViJai ll}kr v Praxe
10 kr v Brně 9 1 kr v Hradct
a ve Lvově 8 kr řern chléb :
ve Vídni v Praxe a v Unci S kr
ve Lvově 7 kr v Brn 7J kr a
v Hradci 6 kr

Z celého světa

Členem duchovenstva line-

ckého jst dle šmalima tél
diecose na r 1S7S potomek staré
šlechtické rodiny čevké Lad vík
Vríovee SekerkA se SedČk- - jak
WM O dí prvé kAxatel hlavni
her chrámu lineckého a (král ve

Schvertbcrgo narozen v Klad
ska r 1M'J a nyní na odpočtaka
vJPodčápUch bliž Drážďan Starv-iitn- ý

rod vladyeký Sekerki x

Sedčic {zvýšen r iG&i od císaře
Leopolda do stava hrabat říš-

ských A dovoleno uu Aby ae í le-
nové jeho pii „Vršovm" pv
něvadl dovosoVAli že poc-háxr-

ji

zrodu vrioveckého jel jjkk vě-

domo r llU" voj voda Svalplak
až na jedeného Vršovc do cizi-

ny uprchlého byl vyhabU Hra-

bata Sekerkové x SřdCw v Če-

chách uedlí v přvdešlem totU
vymřeli zachovali se však v

Průších kami se dyi jeden a
nich přestěhoval Za pold&Ího
potomka pokládán Bohumil i li-
libor nar r 179$ prokf po4-plukovn- ík

snad posavad 1 íj tet
Tuto pak objevuje se ještě jda
domělý pravnuk vršovecký v

Prusku zrodilý prvé v ILakoa-síc- h

íinní a nyní do Ss vyslho-VAl- ý

ovšem úplně [toněmčený

Sultán zanzilArký na své

ctě po K tropě slyšel velmi
mnoho o všelikých roxpočteek
Když se navrátil do avé říle a- -

vefejnil též svSj roční rospoet
aby milí jeho poddáni také svě-

děli mnoho-l- i je do roka stojí
Hlavni airoj přijmi jeho joa
poplatky celní jež má najity ku

pec Sutu a BotabAye za6i"jxl ročně Z těch pněa však al
tán nevidí nikdy nni krrjotns
jestiť oně ma kapři tolik jil dl st
řen le tento oněch CMXOuO aL

si ne bává na splátku dluhl Na

přes rok však bude dlah ten již
uplacen a sultán bude tuvx i dělat
nové dluhy Dříve vynášel mu
též obchod otroky 90lXla-týc- h

ročně což ale nyní úplni
přesulo poněvadž své pxl JUné
nesmi pl prodávat juuit se l- -

dy spokojili s vj lelkem svých
stalkfi jisž mu vynášejí rvne
&0000 zl a tu není divu že ai dul
cestovní útraty od Anglické vlády
xaplatit

Obracení lida na křesťan
ství Anglická snolečnoat jjiž
účelem jent obrAceti lidy na vi
ru křesťanskou obdržela od vlá

dy ruské svolení le mil čin
nost svou rozšířit též na králov
ství polaké K účelu Utrtu po-sla-

ha

společnost ta četné mi-i- -

náře do VAršxvy ůřxdy dotxly
pAk a Petrohradu nařízení aby
poky tli Angtičxnaa ve věci té
to všelikoa ot hranu x po-lwr-

a
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který smitelntk měl txk akvié
vyhlídky na tek a alár avětx a
tak smutný koner- -

jako stařičký
nápadník koraný poUké šlechtic
AdolfMxltxewakí Před rokana
1830 byl bobxlýna statkářem a
Poláci chtěli bo miti svým krá
lem Po revoluci byl dlouhá Irtx
vězněn a dosáhl svobody teprv
roka 1SH Kdylk r 153 spl- -

sobíli Poláci nové povstání po
važovaIa bo jednA atranx polád
jelte za nápadníka trSaa a
toa přičinu byl nazván selským
králem i'byUk jmění svého a
bětoval Jíalezewski věci náro
dní statky raa byli xxbxveay
Nyní lije jxkolto Almolee obe

jedné A doptává skrovničkon mě
síční podporo Bydli v bídné
chatrči ua pídě někdejlk-- b roxaá--

blých stAtká svých

Turci pxchtt se p kaltufe
Nejen le umněji ni dilxt státní

dlahy a státní bankroty jxko kře
sťxné Ale i divadlo počínají pě
stovat! Fromne divadla sa! Lá

nová mají v CAřibradě dirAdlo v
Ak-Ser- ai a hrají se v něm nejví
ce kasy Ifoliérovy v fskUJa
tareckétn Ponivadl Ale posud
ládni Tukyne nechce se odbo
dlAtí k vystoupeni ba divAdle

hrají mulHI txké áloby lenské
Keditelstvo dvadlx hodlá vlak
engxlovxt lkteré Arméaky
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stvo to myslím není k smíchu
ani žádná komedie" — mrštil
flétnou o zem ! Opona spadne o
becenstvo dílem so směje dílem

rozhořčeno odchází Tak skon
čilo představení !

Výbor spolku pro chov kon- -

stvA a dostihy v Čechách vypsal
cenu pro jezdce který by ve 8 a

pul dne ujel 50 a desitioo míle nA

tomtéž koni Z členů spolku při
hlásil se toliko pan Bedřich Wa

gner okresní zvěrolékař a Podě
brad Dne 23 října vyjel nA svém

Šestiletém konníku o G hod ran
ní z PArdubic a dojel první den
do Citová za Mělník 17 6--10 mí
le Druhý den dojel do Žatce
třetí do Běchovic a čtvrtý den ve
4 a pfil hod odpoledne přijel o

pěť do Pardubic KfiR jest úplně
zdráv a nejevil Ani nejmenši

známky unavenosti

O hrozném neštěstí koluje v

okolí klatovském děsná ovšem

dosud nezaručená pověst Čásť

tunelu špicberského sesula prý se

a pohřbila 50 dělníka mezi ni-

miž so sám podnikatel staveb pan
Porth nalézá Toho Času kdy
obchodníci ze Zelené od nichž

pověsť tato původ svSj má do
Klatov se odebrali bylo prý již 9

obětí z části těžce raněných vy-

kopáno

Dne 3 t ni o pfil dvanácté
hodině dopoledne vypukl v Mýtě
u Zbirova požár a v krátké době

strávil 12 hospodářských stavení
a 17 stodol se zásobami obilí

slámy a píce se vším dlouhým
dřívím i palivem NcšťAtn!ci
tíží odnesli jen něco nábytku ša

ty a peřiny NejhorŠí však jest
to že z pohořelých málo kdo je-- t

pojištěn

U Rumburku seděl v těchto
dnech na okraji lesa na stromě o

hromný pták Když se k němu
lidé blížili zůstal pokojné sedět
tak žo jj sekerou zabili Byl to

postřelený orel který nemohl u- -

navenost! dáte letět

' V děkanském chrámě čáslav-

ském pokračováno pilně v kopá-
ní a pátráno po kostech Žižko

vých kteréž by měly cdpočtvati
na míte nynějšího oltáře P Ma-

ric Avšak a! dokopáno se až
na skálu nebylo nalezeno Žád

ných stop jež by pohřebiště Žiž
kovo naznačovaly Několik pře-

tlačených kostí a zkypřená p&da
svědčila tomu že bylo v oněch
místech již jednou kopáno

K železničnímu uradnik p
Friedmanovi bytem v č 540 v

domě pana Uhra na Prokopovo
náměstí v Žižkově přicházíval
častěji na návŠtčvu jeho příbuzný
Č Iiasl z Heřraantc Učil se
řemeslu sedlářskému n p Jana
Hartmanna ve spálené ulici kte

rýž jej již několikráte pro rozliš
čné nezbednosti propustit Avšak

vždy z&s na domluvu a prosba
jeho že se polepší opět do závo
du přijal Mladík ten je nyní asi
10 let stár záhy ztratil rodiče a
o náležité vychování nikdo se ne
staral Byl nad míru lehkomysl
ný a kradl kdo co mohl Pan
líarlmann trestal jej uosti ale
nebylo nic naplat V neděli dne
31 říj přišel do bytu své přibu
zné p Friedmannové s pevným

přodsevzctíinfžo ji usmrtí Těž
ké kladivo měl připravené v kap
se Když však chtěl úmysl sv&j

provésti přišla ua itistl soused
ka s níž pf F tak dlouho roz

právěla až so manžel jjí vrátil
dom2 Dobře promyšlená vraž
da tedy tentokráte se nepodařila
Na místo aby zhýralý a dle vše
ho již úplně zkažený mladík upu
stil od strašného zločinu přemý
šlel po celý týden na jeho prove-
dení V neděli po jedenácté ho-

dině dopoledne přišel opět do by
tu pí Friedmannové a sice tento-

kráte nad míru zdvořile Za
tihvíli žádal jí v kuchyni aby mu

laskavě data 50 kr že částku ta
nevyhnutelně ]otřebuje Paní
F vědouc dobře že peněz nemu
sí mfti vytáhla s kapsy č ty rkrej
car podala mu jej a obrátila se k
němu zády V tom okamžiku

vytáhl mladík kladívko z kapsy
a vší silou udeřil jím pětkráte po
sobě do hlavy pí Friedmannové
Krev řinula se a hlubokých ran

proudem a ubohá paní sklesla bea
sebe na hrnek na zemi stojící o

nějž si krk v déb-- asi pět palců
prořízla Vrah kleknuv na svou
oběť chtěl jí násilím vyrvati zla
té náušnice z uší Nemohl je
však rozepnooti a mysle že paní
ř nedmannová jost mrtvá pokoa
šel bo roztrhnout! jí ucho V tom

vzpamatovala se loupežně přepa
dená paní a sebravší veškeré své

síly vrhla se nA vraha Zápi
trval delší dobu Ku-s-sl bil ji do
tváře a do hlavy koneční poda
řilo se ubohé leně přemoci zloty
na a vystrČitijcj zo dveří On
však nechtěl popusliti a pevně
držel přepadenou y smyslu Aby
jí shodil s pavlače a druhého pA
tra Na pavlači nastal opět zápas
na život a na smrt Žena křičela
e5 hrdlo stačilo bráníc se tak
aoulale le na vrahovi celý kabát
roztrhala Konečně na voláni o

pomoc vybíhali lidé v přízemi a
v prvním patře a byt& svých
Vrah zpoAorovAr to chtěl so ale

spoň útěkem zachránili a bělel

rychle přes schody V průjezdu
zadržel jej majitel doma p Uher
A držel jej Uk dlouho a! aa čtvrt
hodiny přibyvši policejní strái
odvedla TnU na policejní ko-

misařství To r' - i oiv- -

OdJauaerudy

Předevčírem dne 4 listopadu
odhalili kdesi v Saska pomník
Augusta Gotlfrieda Schweitzera

druhdy profesora a ředitele na

hospodářské škole v Tharandu
Učinili tak to tSÍ tichosti v den

jeho narozenin neboť přihodilo
so oslavenci že so byl narodil

právě 4 listopadu r 1788 Samy
saské časopisy rozepsaly so až

běda málo o zásluhách jeho jen
v jediném jsem nalezl bližší a ar'
čité sdělení že oslavenec --měl

nesmírné zásluhy o zvelebení ho-

spodářství vSbec" zvláště nes

smírné ale "o umělé krmení vo"s
14" Tak—a o tom člověku svě-

tová journalistika ani muk den

jeho slávy byl-neb- lidstvo si

ho ani nepovšimlo!
Nechci proto lidstu činit výčit-

ky trpké vím žo v tom nebylo
nevděku žo to pošlo jen a jen z

nevzdělanosti Prosím je sobě i

vždělanec plně již toho vědom co

žo je "vfil'7 Kozumí vzdělanec

skutečně "hovězině" totiž tak z

hluboká jak so na vzdělenco pa-

tři? Mnohá v prostý kartoun
oblečená kuchařka ví v tom obo-

ru víc než universitní profesoir—

nechci ale profesoru tomu činit

výčitky přiznám se že kdyby
nebylo náhody byl bych podnes

nevědomý jako on

Jsem totiž podivín Někdy
mně napadne něco tak zvláštní-

ho že sc musím až okřiknout Ta-

dyhle mně napadlo že so budu

učit vařit "Nepřivedeš to v ku-

chařském umění" pravil jsem
sám k sobě "sic nikdy tak dale-

ko jako velikán slavný kuchař
Carěme miláček TalleyrandSv
nebo jako svatý otec Lev jenž
zanášeje se s úpravou stravy ne-

beské vynaUzl vedle toho také
zcela nový druh vyřtlf ale talons

ta vůbec mál něčemu se naučíš

přec a kdo ví nebudeli ti to jed-

nou plátno !" Tenkráte jsem se

neokřiknul myšlenka byla neo

byčejně jasna Ihned jsem si kou-

pil "malou kuchařskou knihu pro

studenty a mládence" A vskus

tku dSyěra v mSj talent mne ne-s- k

lámala Neuplynulo ani čtrnáct
dní a už vám umím prfvktně va

fit černou kávu Ono to není vS- -

ru ani laK iezKejaK i st uo
s ťočálku myslil s= se

podržím umění pr -- be vím

co vint a do vážené
ho čtenáře mně není

"Tak a teď se budeš učit vařit
hovězí maso" komandoval jsem
so dále A čtu : "Vezmi libru
masa" — nu ano to je pravda
'Pauí domovnice pojdete pro li

bru_ hovězí inaca !"

"Ano Jaké mám i'it"
Otázka mnu zarazil i "No—

hovězí"
"Přední ř Zadní ?

Seber so abys nevypadal lilou

pě! Přemýšlel jseui cítil jsem že

musím přemýšlet rychle Vroze

ný moj krusooit rozhodni "Pře
dní?"
"Krkovici? nebo od pupku?"
Teďjem byl hotov "Krkovi-

ci" mně malovala fantazie jako
nějaké tvrdé řemení "od pupku
zas styděl jm so říci —"Vito co

ncpSidoto nikam !" — Člověk si

myslí vola tak jednoduše a—

"Ale počkejte je ještě více druh&

"předního" masa ?"

"O jo! Tedy krkovice rccito
vala učená pauí "opona od žebra
stažené žebro bruskeru stažené

péro nízkej fi šlák husa — to je
ma-i- o od nohy pupek červený

pupek veverka — ty jsou tak od
32 do 30 krejcaru" taky so dosta
nou pod třiceti ale to už nejsou
tak pěkný A zadní maso to jo
tak od 30 do 40 nízkej Šus na

rozbyf vysokej na rozbrátle puk
šál špalíček svíčková pečeně
ohon — já jo ani všechny nevím
vfil má asi jětačtyřieet mas"
Pětačtyřicet! Trneš Člověče?

Nemáš úctu před prostou kuchal
kou která znaleckým zrakem

přehlídoe krám a určuje mrtvé

ty svaly hbitě jako nějaký profe
sor pytvy ? Nemáš s ni soucit

když jo nucena žádat a uzarděnim

právě někteiou z nepanenštějších
části volá ? A jak smýšlíš teď o

volu samém co ?

Postav se před řezní ký krám
a přemýšlej ! Jaká to krása ! Do

zlata vypraný žaludek slibující

nejnovějšl drškové polívky visí
na kraji lehký větérek hraje jím
jako by práporem Stažení skop
oové visi hlavami dolS jako bvtm v

jeite po sroru pairAli nevyrazila
li z podlahy nějaká zelená tras
vička A vedie nich visi dvě pfile
ubitého staženého velikána jed
noho a nej lepších přátel tvých
Ano on byl je a bude i nyní po
smrti jedním a nej lepších tvých

přátel ! Za Živa oral role tvé a ta
ké jo ochotně hnojil v smrti ještě
zastavil sebe celého tobě dá ti
hřeben na tvou hlavu cucky ďo

tvých polštářfi boty na tvé nohy
potravu pro tvfij žaludek Smíš

snad Žádat od přítele tolik ? A

Činí tak voloušek vyhlídkou na
medalii ?

A za to ten nevděk ! Velkému

Babenovi se podnes smějou ie
namaloval na jeden Obraz svSj jen
takovou pfilka zabitého a sUže-néh- o

voIa a nie více Ano !
prý je vfil --

hloupý- říkají 1 Ba
žant je Člověka také hloupý pro
tože "se dá obít holi" aa to je
strakA "chytrá" protože nedodr-Z- í

Jen podia toho "dJUIi se" tun

kdyl i nejchytřejši chce o sob§
říci le pracuje svědomitě s nap-
nutím veškerých sil řekne si po-
chvalně: "Já táhna jako vfil"
Co pak je "vfil" pro člověka sku-

tečně nadávkou? "Ach I" volá

Saphir "takový čistý vzdělaností

nezkažený vfil je velmi Šťastný
Člověk !"— to věru" volá

dále "vždy nejmenši volové kte-

ří bráli nej větší úlohy v dějis
áách !" A Saphir byl oblíben jen
pro trefnost svých nápadu Mohl

bych ještě jiné věci a osoby uveaU

Bosa Bon heurova dosáhla slávy
své jen tím že naučila se malovat

valousky tak krásně Pauld Po-ter- ra

í#Býk" je po celém světě

slavný chválí se v něm že je ma-

lován "až k oživení věrně"—

prosím když so žádá právě vyo
trazení co možná věrné a obraz

pak není hlup ni32e být hlup os

riginál ?

Postav so pravím před řeznis

cký krám a přemýšlel ! Myslivý
člověk m&že si přemýšlej všude

ale nikde ho nenapadnou myšlen
ky tak hluboké jako právě zde

Jen že musí dát pozor aby vy--

kasaný držitel krámu neměl za

to žo myslivý člověk přemítá
vlastně víc o buclaté hezké paní
řeznici než o zajímavém zboží

jejím
A proto (vtipně hravý přechod

ku konci): Ať žije August Gott--

fried Schweitzer!

Zprávy z Čech

Dno 29 října bylo z Trenčí
na zasláno po poště do Hradišti
na Moravě psaní v němž so 51-Ou- O

z) nalézalo Psaní však na
ce-t- zmizelo kdežto ostatní na

svá místa došla Poštovní úřed-

ník poznal že jest pečeť ua balí-

ku v němž su ono psaní a jinými
nalézalo porušena a dal o tom

ihned zprávu do Vídně Do

Hradiště přibyl už z Vidně úřed-

ník aby věc tu vyšetřil Dle

pozdějších zpráv se psaní již na-

lezlo

Dne 4 listp přišel do Prahy
telegram z Moskvy od syna
Strouesbergcva v kterémž týž
žádá aby dva z hlavních věříte
15v Stroussbcrgových odebrali s©
do Moskvy čímž by propuštění
Stroussberga bylo umožněno —

Deputace dělníku z vagony bus
benské chce odebrali se do Vídně
a žádali tam o státní pomoc —V

uhelnách Stroussbergových v Žac
lóři obnáší mzdu dělníkům neza-

placená 40000 zl

Petr Horáček z Chrončic jel
dne 29 října s ženou a Šesti dít
kami po dráze z Mohelnice do

Olomouce Pojednou otevřela se

dvířka a vozu a dvě dítky jedno
šesti- - a druhé čtyřleté vypadly z

vozu Když vlak v Litovli za-

stavil šel otec po trati nazpět a- -

by vj hledal apofí kostí svých

ubohých dítek Sotva však utel

kus cewty spatřil ob? any so za

ručičky vedou a pospíchají smě

rem Kam vlak oujui jedno z

nich poranilo se nepatrně na hlas
vě druhé na noze

Dne 29 října nalezla v obec-

ním lese vitínském u Sevětína
služku J Sýkory poklad sestáva-

jící ze starých siríbrháka na mno
ze od řezu již rozc-žranýc- h Pení
ze ty raženy jsou v 10 století
Několik jich bylo zasláno české-

mu museu

♦ Pražské "Dělnické Listy" pí-

šou : Trpíme nouzi a snášíme
hlad nyní očekává nás zima

se zahřáli a nemusili zá-

roveň hlad a zimu snášeli zavá-

dí se v mnohém spolku dělnickém
— taneční hodiny Tancem se
člověk prý zahřeje a také tím ne-

přijde spolek do nemilých spor&
s některým paragrafem který ra-

ději tanec než přednášku spolkSm
dopřeje Mfižo-l- i kdo c hladu

zpívat pioč by so nemohlo také
z hladu tancovat jen když to
nebude žádná přednáška

V PeŠlské továrně na zbraně

objednala srbská vláda velký po-

čet zbraní Objednávka tato vy-

žaduje zvýšení počtu dělníka o
900 mužfi

UrČeněk Sokol dříve advo
kát v Hranicích a naposledy v

Olomúci zamýšlí se svou rodinou
delší cesta podniknouti do sever
ní Ameriky

Oloraúcký pan arcibiskup
lantkrabě Fúrstenberg rozmnoží
—opět své jmění an koupil od

hraběte Adolfa Dubského panství
Skalička a Kelče za C5000 zl

Hrabě Dubský si podržel jen zá
mek se zámeckou zahradou a pan

arcibiskup vystaví si zámek no

vý Pracuj každý a chutí úsilov
nou atd

Dne 1 listp na všo svaté
hráli ochotníci při místnosti pře
plněné známý kus "Mlynář a je
ho dítě" V závěreční scéně kdyl
Marie nmfrá aKonrád má hrát i

na flétna připraven byl dvojí
bengálský ohen Nešťastně
snad neopatrnosti — chytila ho
větší čásť tak žo obecenstvo my
slilo £ počátku Se něktorá kulisa
hoří Duluý kouř a "bengálu"
vycházející pfisobil le obecenstvo

počalo silné kašlat A kdyl pak
uslyšelo starého mlynáře xa kuli

sou od koufe též kašlat dalo se

do hlučného smíchu "Konrád"

horkokrevný to pán ač nemohl

zprvu ani mluvit obrátil se nej- -
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„Pokrok Západu"

Omaha Xeb

OmahaNeb 8 prosince 1875

I ty Babcocku ?

Z KMurwalt "

V pondělí musela porota St

Louiká vyšetřující kořaleřní

podvody slyleti jak přednášelo
svědectví které bez vší pochyb-

nosti dokazuje že plítelínek pre
sideuta GranU en Bau-ot- byl
v spojení s zlodřjtkoa epřežl

kořaleinl že pom oci Joyce a Mac

lonalda zapletli (iranU do svých

osidel a vládli ním }ak dle své

chutě

Byl to den překvapující v St

Louis a ve Washingtonu který

p&sobil ca bílý d3m tak asi jako

když hrom madá pac
Následkem telegramu který

Ioslal v sobotu taj Brístow do

St Louis vybízeje áředníky vy-- 2

třující by jen plísně a bez o

hledu pokračovali u vyíetřování

aby pf il!o až na dno tomu ivin-dl- o

předsevzali i tito učiniti dů-

ležitý krok ku předu
Povolali na stolici svědku II

C Rogerse z Erie Pa nyní vý

běrčibo re Washingtona Ten

svědčil le po několikráte bylo u--

sneSeno tajně od komisařS výběr

íí h vyslali vyšetřovatele do St

Louis aby překvapili zločince pf

činu Avlak nežli se to mohlo

vž Jy státi že už to ▼ St Louis
-- ř lěli t dl toho se připravili
Nemohli # domakati kdo to pro--

radil a do Su Ixmis telegrafoval
i zabavili teď veikeré dopisy te

legramu na tel stanici ve Wasb

inglonř'a z nich poznali že hlav

ním rroslfednikem a bubitclern

záměra vlády jakož i jmoc ní

kťiti iibaia byl gen Bacock kte-rj-ž

pod jménem "Sy Ij h telegra-
foval do St Louisů Jeden uko- -

t ý telegram ze dne li prol!71

0n J Mac Ionald St Louis:

Podařilo se ml to Oni nepřijdou
Budu iáti vám —Sylph
Psaní Babcotka předloženo též

vie souhlasí v tom le Babcock

dovedl toho u presidenta Že vy
íetřování bylo zastaveno

Kdyl r C W Ford vý

břrčl v St Louis zemřel tle:ra
a I %Itfovalo s© iJaucociíovi uo nan

ingtona : St Iyui25fljna 173:
Gen Babco kovi zkrze ruce pre
sidenta GrantA : Nebohý Ford je
mrtev MacDonald je o mrtvoly

Iibejts aby president byl opatr
ném v jmenování jeho nástupce

A 2 dni na to lelegrafováno :

Záručnfci nejraději by chtěli mu

že kterého odporučují Vyšlo
vení presidenta kjeho přátel Sm

adejiíra ZAbezičí vie Ať presi- -

Jenl činí co nejlépe ma& bpole- -

LnJte ss na mně a na Mac Donal-

da Ž budsme státi při presiden
ta až do konce

John A Joy co

A den na to telegrafováno: pre--

ídenta US Grantoví: Dovolu

iems si odporučovali Col Const

Maguinea za výbéríího vnitřních I

dani r 1 okresu v Missouri

John A Joyce
Wro pAtrhk
C A Nrcomb
i McDonAld

Aziřoveň a tím nA Babtocka

UtgrAfovioo : Vizte telegram da

presidenU My to myslíme os

iravdu Mum Joyce

A kdyl letos jarA lo š

o darebáctví jejich

ulrafoval Joyce Babcockovi

jVďt do San Francisco zítrA ve--

r- -r Ať I) fDoaďlA) odvol

tvé Škandálnl stopovatele kteří

jaa AAČertií pAtnátka ncboiUKA

A přátel Business J
v Kin opět : Gen Ba1

- --ti: Matil jste a D? (Dob

í) Je to ? pořádku ? jAk ř

' rca 171: Gen Bab
- ' : dome: Poslal
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Sud piva v kapse

"lil Slz" píše o nejnovějším

vynálezukterým so lučební cestou

z čisté vody jaký koliv druh piva
dělati rofiže takto:
fcSud piva v kapse to jest ten

nejnověji! vj-nále-

z naší doby vy
nález! 'masných tresti" "zhu-Šťová- ni

mléka" a "hrachových
báchora" a také zkutečně

jistý rakouský lučebník "piv-

ní prášek" jímž se ro&že několi-

ka štipci jedna galona čisté stu-dničn- é

vody v nejlahodnější pivo

proměniti Vynálezce sobě již řil

patenty v Rakousku Ně-

mecku a Itálii a uchází ee o po-dvb- né

ve Francii a v Anglii by

potom iabrikaci "pivního prážku"
ve velkém a ve všech zemích za po
Jal Bylo to a "pivním práškem"
rovněž tak jako se všemi vyná
lezy nejprve nechtěl tomu nikdo

věřil iotom so tomu každý di-

vil ! tato věc nebyla již dávno
v v nalezená — jest to vždy vejce
Coluinbuftovo!"

Připomíná dále že již dávno
všeobecně známo z jakých látek
se pivo skládá rozebírá jednotli-
vé substance z kterých pivo se--

atává a mnoholt procent alkoho-

lu rozličné pivo drží Tak pří
kladně drží 1000 dílu tenkého pi

va dilQ alkoholu bavorského
54 di!5 berlínské a severonětne

cké 37 až Sívldehaké 5Sanglický
Porter 71 Ale až 2 díla na ka-

ždých 1000 díla piva—Hmotný
obsah piva sestavil tedy lučebník

co tresť ]odle toho jak pivo chut

nali má—Pak ]KkraIuje zprávo

d:j :

"Jeden žurnalistický kolega
b-- l jednomu pokusu přítomen a

vypravoval in ně s velikým sád-

lením o zázracích tohoto "pivní
ho prásku :

"Byli jsme s nalim vynálezcem

vytáhli do krásných horních !&
u Baden a tábořili pod mohutný-

mi boky v mechu vedle nás

prýilila studánka ze skály a kři

iťálová jak led studená voda

plynula a kopcedo údolí Bylo
veliké vedro o my slavnostně na

laděni neboť expiriment se měl

vykonali a nás soužila mimo vi- -

ho jeitě žízea Každý a nas měl

i sebou sklenici a když jsme so

Kněkuď ochladili vytáhl náš les
tobník kožené ]ouzdro % náprtní
kapsy podobné pouzdru na dout

níky a když ho otevřel viděti

bylo hezké množství v papíru
zabaleuých prálk& — V tomto

pouzdru pravil lučebník "je
ales{M& dvacet sudíi piv
—jedno vědro mohu Khodlnfi v

kapse ve vestě nosili"—A nyní
nás vyzval abychom řekli které
ho druhu piva sobě přejeme —

Někteří se rozhodli pro plzeňské
někteří pro ivechaUké načež

dal do sklenic příslušné množství

práska k požadovanému pivu
itké kdo piti chlčl Potom napl
nil každý svou sklenici vodou to
studánky Jakmile se prúick roz

plynul zbarvila so voda zlatožlu

tě a na povrchu se udělala pěna

jako smetana — Pili jsme to nej- -

lepSÍ studené pivo jaké sobe kdo

prál a hřímavý jásot ze ví och

stran se ozýval provolávaje vy
nálezci slávu — Teulýž ale byl

neúnavný v připravování nových
a rozmanitých pir a tak jame
okusili božský tento nápoj všech

možných druha jaké se jenom od

civiiísovaného lidstva na světě

vyrábí a těžký druh jako: Stout
Ale Porter zmotaly nám hlavy
tak žo mnohý druhý den ráno

nevěděl kterak doma ft do posu
lo přlSel"
Tak vypravoval mSj kolega

ja velič© nadieu i v své kocovi

ně a pravil: "Jaká to dobrota pro

cestující pěláky námořníky zá- -

lesáky a trappery nikdy víco

itt bude je provázet! láhev tWhia--

kry nýbrž "pivní prášek v kAp--

Ostatně jsem navštívil vyná
lezce osobně a příští rek bude

prášek ten ve Filadelfii vystaven
Tak nám vypravuje zminěný

list —Co se nás týče nemáme žád
né příčiny o skutečnosti A zvláště
o praktičnosti tohoto vynálezu
pochybovati v pivovarnictví a
v obchodu pivem stal by se však

obrovský převrat! By 1a by to

přece jenom švanda aby každý

byl "panem starým" A celý pivo
VAr nosil ve vestové kapso J Sa

lon níci jak je Vám J
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