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muže sa honositi četnými cestami

vědeckými jaké podnikají naii

přírodozpyte! do rozličných kon-li- n

Evropy Prof j Krejčí prá

kdy raosilo otivtk la tratí íáat
o l hodu pakli so dráha skrze
Saundcr- - Co Tjrstavf

Nebyl jsem ještě ani botov a

obchodními lilťlitostrai jež mi

bylo vjrídiii když jsem byl

upoiorněn na avliitnl vlak kte-

rý! právě r ncobyřjnou hodinu

píijel Nemohli isme si sprvu

vjevřtliti příjezd Tlaku vSak br-r- y

sa nám v klavé rotblesklo —

byl to Tlak kterýž ptiveal mag-

náty U i dráhy ko ach 5 ti kte-

rá i atoho dne ve Wahoo ea pří

dovolenou a pohádav m manžel-

kou vtal puiku vyžel as ft bo4i

ny ceaty za dědina k aaděl
strážci na silnici a tam eamtliv

ae spustiL Kána Ha do lila
redle srdce) po4 levý pra Doo4
jest na iivlvlak rána jt neWz-peln- á

a náboj vězi t zadnt láti
t?ta tedy jest poebybcé zdali s
uzdraví — Tél Vám musím !-l- it

Že zde mime vetké manévry
vojenské U Mik!ovajl 40000
vojska Mimo císaře pán jeo

té i jiní vévodové a prtacové

v chrámu sv Václav na ul De-kov-en

askonSilo se znaínými ne

pokoji při nichž tekla z noaťl

krev vyhazovali se lidi ea límec
% kostela rozbijela se okna sou-eedS- m

kostelním atd Kevlma

dopodrobna kdo V ohledu tom

chybil any zprávy od každé stra-

ny jsou jiné a proto nemažeme
zatím nikoho kárati Ale hanbu
nám to dělá velikou před Chicas

gem Že ani v kostele neumíme eo

srovnali Toť aby každý chodil
l do kostela s bambitkou nabitou
V kapse Aneb by bylo lépe mít
Vždy parní stříkačku po ruce a

když něco povstane páliti do to-

ho vodou k ochlazení myslí? —
Na výletu v síni v kostele —vlu- -
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b!o ehexilimL banky bJo k

abytelaýcn zbožioa a kdaee pr
kial Vankl a okráláct eb&44k a

t4 dJleicItiho Pak aastas
aaa blahé lasy airo-- I WJ tak

Wn a v liJo a skr
bajna vidli vzáajna 4vkU—

tedy dlvlra Vdíba jt eaata
ktero a to Vada moci 4ia~
aoat aeekf si to kaž Jý vll do-

bře předloží a vy%koami a pak a a
roahodaa jak h4 volit v tUao- -

a

pada Tvrdá mimm ytmt přáalaa ij
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kaji dobiý trh aaA— ala abata
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ku dni 28 aáří v kterýlto den

má býti také svolán říŠký sním

uherský Tak brzké svoláni

obou parlamentS stane se proto
ponévadi vyřízení aákonQ v pH-řin- ě

vyrovnáni otázky bankov-

ní vyžadovat! bude více casu

VJeobecne má se za to?e budou

vedeny dlouhá debaty

Kostry TáboritB Na pozem-
cích v okolí Lipan nacházejí tam-
ní obyvatelé velmi řastj nějaké

zbytky po bitvé r 1484 a to nej-

více celé kostry lidské Právě

nyní při stavbS nové silnice při-il- o

se na poli rolníka Straky v
hloubce 2 eáhS na dvanáct vedle
sobo ležících koster které! mely
vesměs zuby úplné zachovalé U
hlav ni kterých koster naily se

malé kovové kroužky Na skrá-

ni jedné hlavy leželo pohromadě

takových malých kroužkí

Ohromný požár řádil onehdy
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de pěstováni národnosti — "pěsť
mi" 'SV'

— Zajímavý nález uliněn v

Pompejí Nalezen o íf lam značný

polet stříbrných a zlatech před
mětfl vedle nich ležely dvě zuhcl- -

natělé kostry mužské Jak se
zdá byli muži ti prchajícé se svv-m- i

poklady postiženi deltěm po-

pele a pohřbeni za Živa Mezi

zlatými íperky nalézá se osm prs-ten- B

lest penízU dva páry náuš-

nic dva velké náramky a řetězo-

vý nákrčník Mezi věcmi ze stří
bra prsten 332 kusy minci a vek
kámísa Konečně bvlv tu ieIl8

tři peníze bronzové

-
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přes noc úplně neb řástelně I

sciedivěli Zaručeny isou n př
mimo Jiné následující případy:
Marie Antoinette seledivěla v no-

ci na to když ji byl přečten ortel
smrti Pán z Andeloku naslou-

chal sedě a hlavu o dlah opíraje
když předčítali ortel smrti jeho
bratru po přečtení měl vlasy
obočí a vousy iedjvé na míetech

jichž se byla jeho ruka dotýkala
Jakob Schlaff neměl v 72 roce
svém Šedivých vlasů až na chn
mál za kterýž se byl popadl kdy-
si v prudké bouři mořské při
ztroskotáni lodi Ludvík Sforza

sok Ludvíka XII seJedivěl v

noci na to když byl od Francou-
zů zajat

— Zemřeli hlady — Loni v led
nu vzala nákladní loď "San Ra

fael" vezoucí uhlí do Valparaiso
o předhoři Ilorn ohněm za své
Mužstvo velkeré svěřilo životy
své třem loďkám z nichž dvě po
14 dnech od velké lodě "York s

_re" zachráněny byly Třetí IUU

ka vlak v níž seděl kapitán jebo
choť loďní tesař 4 námořnicí a 3

hoSi námořní byla vlnami done
šena až k novoročnímu ostrovu
nedaleko předhoři Hornu Ne

dávno nalezl jistý kapitán všech-

ny tyto osoby na pobřeží ostrova
avšak vesraěa mrtvé Zemřel i ť

na pustém a neobydleném ostro
vě novoročním poznenáhla hla
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Z co sty
4 Fremont jest tvrté neb páté
město v Nebraaoe co do velkottti

čítá přes 3000 obyvateli a jest na

svojí velkost velmi tilé a prQmy
siné Nachází se tu rozdílné to-

várny jako na poluí nářadí na

větrné mlýny na koiťata a jiné
vlce Obchod jest znařný a neob-xnezo-

je

se pouze na obchod v tni
liro nýbrž í ve velkém se zde

Fremont záoboje
akoro vlechny okolní městečka

zbožím Odbyt v malém jest vel- -

ký Na 20 30 i 40 mil sjíždí se
m rolníci aby tu plodiny své

zpeněžili a potřeb nakoupili Me--

' i rolníky sem dojlždícími tvoři
čeii ne nepatrnou tát Větlina

' Čechli s Saunders a značná řást a

Dodge Comings i Colíaz Co sem

časem dojíždí neboť obchodníci

T okolních menlích městečkách

nemoboa vidy a ve vlera koňku-rora- t

obchodníky Fremontský-Xa- S

jelikož Fremont má konku-

renční dráhu a obchodníci více

kapitála a proto někdy obchodní- -

Fremontií mohou levněji pro- -'

dávat a vlce za plodiny platit Ar-

ci Je to není vždy a ve % Ich pá-

dech ani rozdíl neni tak veliký
' vlak v ny nějiich časech jest i ma--

J prospěch lákavým Vrdor tomu
2 sem mnoho Čechli dojíždí za

rvými obchody jest tu teprvé je--

den obchod ceakf grocerie pp
Commtr & Jansa kdežto krajané
valí vždy aolidoího obslouženi

cb Jrží a proto se také obchod ten

vííra primem přízni Čech 5 těií

Iíeqo toho jsou tu v 8 neb 8 roa- -

c!:'nýcb závodech celil prodá vaří
Z eaandera Co spojeno jest Fre- -

r5fil dvěma mosty přes Ptatť
LUréž oba jsou podniky privátní

tt lidný z nich nezdá se býti sta

Xln z tím fiíelem aby co možná

C!sho obecenstvu sloužil spíie
- ttaSt se oba "en stavbám pro- -

tai"inýn a proto skoro každo--

jxíiI stává že oba z lasti voda
-- r u há a Ukmfpojení a onou Co
- r~X Divil jm tomu ji
c 'fnŽ tak velké město jehož
c

" lni i po iiliavoU n znal
' i iii s hofoaí nepomyslili na

'
% aty vystaven byl a mlUké

c ::z$ ttraty solidní most
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vě skončil vědeckou cestu svou na
do Alp jli podnikl za přícmou
neznáni geologických poměrů hor-slv-a

tohoto—Assistent palaionto-gi- e

při museu království leského
p Ot Kovák cestoval r srpnu v

prfivodu vídenského prof Snesše
ktorý sbírá palaeontoloaícki dáu
bor alpských V Korutanech —

Assistent musejní pan Sitenský ta
zabývá e delií dobu zajímavou
otázkou o povstání ralelín leK
kých a podnikl za tíml účelem
vycházku do údolí byik-kéh- u

NerstoTÍc a několikadenní výlet
do jtiních Čech na raieliniStt a
Veselí Bokovic Mažio a Zálií

Výsledky studii svých poznáni
hlavni rostlin z kterých s tato
rašeliniitě skládají podá příště v

sezeni přírodovědeckého sboru

musejního — Ássistent geologie
na leské polytechnice pan dr A
Slavík podnikl cestu do Švédska
za účelem porovnáni t&moích

itěrk& a našimi domá
CÍmi Prof A Fric opustil 6- -

srpna Frahn ubíraje s píes I

Txx rr-- w _x -- I
xvom n'u rnem'ua7'ivoncrouamao AngNP oy w la p

_l _l a a i
Ncun" senuse angue- -
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ciation v utasgove jednafe aby
studoval skotský útvar km(no k„
uhelný a porovnával zvířecí zbyt--

kyŮtVRrU toh° 8 OP?ml Mlich

piynovym inpKu vesni inio ma l

vyměřenu na 6 neděl — Na pod- - Lk
_: 11 1 -- i I
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rrr vejaovsicy cesii na ponreil
adriatického moře aby deliím po- -

oycem jeunan v 1 erstu jeanaz v

icapou oaai se studiím launy
moře středozemního

Slavný básník francouzský
Viktor nngo v každém ohledu

přední zápasník za nejdražií stat-

ky vleho člověčenstva vydal ve

francouzském listu lLeBTUppel'
skvělé osvědčení rro svatou vře
iihoslovanskou a mocní nrotest

proti násilím páchaným na jibu
tureckou zběsilostí Článek ten
má název : "Pour la Serbio" (Pro
Srbsko) Viktor Hugo ukazuje
nejprv na turecké ukrutnosli o

nichž dí že vSichni národové jsou
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hodinách od Turků zničena ný- -

brž v několika dnech všechny
I
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prodány některým se podařilo

_ _1 A T ř i í 1 1 I
uprennou wnn neoy anano- -

Dani — mnonym oyy nary
uřezaný a xo je necujmeoo rnv
ví se že byly děti od Turků
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vda nýbrž stalo se tak jen bod
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r umu jmi ujs I

WfDDej„ Djia noc raui w oor
konečně přece ozářit Kdy okon- -

i Ci 8e muceanicivi onono insteoo
I národa rekův l Pro civilisaci na- -

desla chvíle učinit přítrž oněm

hrůzám My národové voláme
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Jjko nezbytnou nutnost spojených
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Most do North Bend

jest již hotový a fůry ae sem že

nou jako o přítrž a I obchodnici

se přeplácí což nám arci neikodi
Z počátku měsíce záři byla pieni- -
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ie prude na dolar Nám

by to bylo vhod
Vúcté Frank Novák

I AUSTIN Minn 55 záM

I Ctěná redakce !

Musím Vám sdělit

jaká to letoe a nás byla úroda
Pšenice sype od 5 do 15 buJIŮ po
akru oves také jen polovici po
dle lofiska Kukuknřice ta jest
jenom obstojná Před 14 dněma
nám sem též plilétljř kobylky a

I —to jsou ipatné vyhlídky
1 Na zdar Vám! J Chmelík

Z MORAVY — V Přilije dne 3

ziři 1876

Míiohoválftý pane redzhtor 1
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Prln© Iíodolf prý přijel prin
cem anglickým

Přeji Vám mnoho zdaru a zna
menám se v úctě

Jo č#ch hostinský
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Milý "Pokr Západu"
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My ze od teb rádi dotídita
jak ae kde nalita krajan Sm vele áa
jaké je kde počasí a oaroda nebo

jak se kde kobylky drti a U t—
Tedy sase pověa tlm t kterých
povídá vál nám jak to vypadá a
nás Počasí zde byla Uta pěkné
dftlťS elé la trk hrtinAal ZtjJ táta

mli o 14 dni noadě i nal btvaii
rtwriAnx wrniA— — Z v 1

kojiví 2ta a ayedU vý orai
oolkodilv troeha tlalJ T r

tS __to uk rriu uk
BO s pojitku akatovala ale zrno

jesl „„ kni Qrt0
: ii:: „il i j

řE Uk ie zrno lehké áakřka
Jerýborná téi zemák a etasyv: - i- - : -- v :

'
„

'tri 11 _ ♦

r
1 1 _i 1

—

UJ mnoho ale kladou badliv va- -

jI5ka j)ti doposud abyama taU
naJXji t(c Utoa al zda mao
ho nepořídily lada kdo ai pik- -

né zeli a nepoapiiil ai Ivo sklidit
tak mu oj té práce pomohly Na
ostatní přillyjil pozdě alj taoh
ná le si to přilil rok vynahradí
colbvsmeiimaradistiudpastili
Musíme doufat la aa t nijak
změní abysma a UpSl cbatt při- -
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a xuar i r ivovaaaa

WILSON EINworth Couaty
Kanas 20 záři
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jJno stěhovaly sa ta okolo náa

koňaov4 od severa na jth jako
drahjT formani na Řím a lka- -

xnríroa 1 j 1: y- ~ - - - - I

nás zbIe aby mohl priv po
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# k]KtQ( e#ti-- m přea lim
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Kdo sel ruin a i4 aaviik může

Knvn lí Imm! v'
mu roste plenice za i po spaaent
„ vt! tf-l-- a

ah d4J J#jlfB la mmrU(

Herr Vltrovský voo Svr j#
zni "execírovať
Potomků nám asi zbadá aeála

po nich neb aa dloaho neadrlaty
Jenom nala kařeeí rbaaa ai lato
na ně zpomíná ach to byly laay

Ten rozbořený sbor cbH-ajtk- ý

Č O ř II se z ie octnul v pčta
asi 20 rodin před třemi týhodey
a lekali jsme mncho-l- i jich poj a

de zas zpátky—nsb ty tattea
dy "nejsou takové rájaké zahra

dy jak by sa dalo tnavlao přáti
Mnozí jsou tl nejvýbiravějU lidé

a nespokojenci jakých jta kdy
viděli Vyhledává! vlaaaolaé i

nemožné chjby a pozaoky jaký- -

mi my jsme sa před dv!a roky

spokojili oni necblt Ueaajae
nebudeme truchlit kda vbybt od-

vaha nemůže býti ČídosiL čiao--

stl a vytrvalosti sa jen caata v

pouiti p rokle tf a spokojenost
pomůža jí rovnat
Na dneiek nám krásně sprchlo

teď obili poroste rychle a tllima
se na bohatějli žcfi nl jm le

toa měli
Al to není ta hlava! závada

nedůstatek těch zela&ákS jl ta
hlavni ato Ta otázka iaaačai

vyžaduje rozlaitlaf a kdyby ná

rod americký si rozuměl snadno

by jt rozloask Ale aa zvol

nim Tildena ani Uayaaaza pra--

sidaoU Spojených států nýbrž
savedenim vlidj lida a ne via- -

dy monopolu vietíjakébo Af
vláda vydá peněz cáral cích kt -
ré budoa poiiltěné majetkem
1(1 t I - I_ t!!
vé které jat důstatek v světí a

íera twakert k okrádáni líila a
-

_nf Ko na ivlim avlfí rra l
_ _- a a

obchodní potřeby Ar jde mezi

jiní kovy stana se mŽitalaýa v

smíni a průmysl a přeataa být
nástrojem k cloapení dilaíkl
pobledni mozoly Tjdllaaý chleb

Ař vlidz nact::á peněz p píro--

výcha af j pttl lid ta pczam -

Lvo tlrzk ra íetere j# ta

činou stavby dráhy odbývala Za- -

niýilel jem aiee a! odpoledne s
do-ít- a vnikem do Wboo jeti vlak

doptav dobrou příleJitot a co ví

výbornou apolcínoet jel jsem
hned ráno Vyjeli jme aa o hodi-

na později nel želernif ní magná-
ti vSak fpTeienf naSe leatávajíci
mezka a koně melo rychlej- -

5
noby nel víech povoz!

píed námi a v píli cest? jsme je
dohonili a předejeli Jak bylo I V

vidét jevilo eeznatné ů?aten-- 1

ství v navržené dráze neboť I

předvjeli jme as 8 neb 10 povosd
I

tim samým emérem a aa tím sa- -

mým ůíelem do Wahoo se tibíra-- 1 ▼

jících Sotva jsme vyjeli rt pa- -

horek nad Vahoo seznali jraeí
I

a iinfch stran fetné vozil přijíždí
v mřsté samém bvlo "iako bv I

nabil Viado státy vozy houfy
I

lidi na uiicich z rád nice a hlav-

ních budov vlály prápory — byl
to jaksi slavnostní den pro "Wa

hoo SchSze odbývala se odpo
ledne v rádnici a dJastníkl bjlo
hojně I mnozí a krajan fl našich

byli přítomni Právní zástupce

dráhy Popplton přednesl jme--

uem drahý proposici kteráž ob- -

sáhovala v podstatě následující:
I

Společnost že vystaví dráhu
Waterloo do "Wahoo a odtud na

zapadni hranice okresu Dráha
bude hotova do Wahoo do 1 led-- 1

na 1877 a na hranice do 1 řcr- -

vení e 1Si7 společnost žada pod- -

porj-14-
0 tisíc v --úpisech na 10

procent úrok 3 splatitelné ve 20

letech za vyplněni této proposl- -

ce nabídla dráha záruku M)000
dol a na krytí výloh volebních

pádu Že by bondy neproSly1000
dol Z počátku požadováno od

společnosti jeitS jiných výhod a

zaroíení vlak Popplton vyjádřil
se že více dráha neučiní a že má
občanstvo na v&H bud pod těmi

to výminkami a na tu záruku o

hondách hlasovat a neb dráhu z

mysli pu-t- it jelikož Žádná dráha
na ty podmínky jaké občanstvo

staví nepřistoupí Tím byl veške-

rý odpor rázem zlomen a se všeo

becným souhlaem uzavřeno aby

proposice náležitě vypracována a

komUary volic&tn k odhlasováni

iřeulo2ena bvla rruliui cílem
a

česly mé bylo Crete Na zpátec
ní ceetě k Ashland nebylo pozo
rovati žádnývh kobylek až když

jme přijeli 3 mílo od Ashland tu

tejrvé zřeli jme jich mraky Po

celé i e-- lž z Aahland až do Crete

by 1 jic h hojnost však patrně ce-

kaly pouze ra příhodný vítr od

severu neb severozápadu aby od

letěly neboť fttále se vznášely do

povětří v&ak nemohouce proti
větru w jih padaly opět na zem
—V Crete pozorovat! bylo obvy-
klou tam cilost obchodní Místo

to zažilo sice již dobu nejleplího
z nejrychlejSiho svého rozkvětu
a zrS-t- é nyní jen povolně vlik
zmáhá se a zrQatá přede A

a ia k %

co hlavního zraata souane
Tento rok postaven tam nový

velký řklai obilní velký zdě

ný dam krajana naieno pana
Neděly a mnohé jiné menlí

starbv Vík na lem hlavně
Crete přibylo jsou salony Přiby
ojích v tomto letě poie let
přír&stek te ai 85 procent Město

íítá nyní as 1200 obyv mezi ni

miž as 40 rodin Lecbo kteří se

rozdílnými obchody zanálí Crete

jest a nepochybně zůstane největ- -

!ím a nejhlavnějSfm městem Sa
Hne Co Majíc nyní 2 dráhy od

východu na západ a odvětvi na
ib má přirozenou polohu a pro
to i naději na dráhu třetí což u

lini jej střediskem Možno že až

ta doba přijde zažije Crete jeitě
jednu dobu rychlého rozkvě
tu Místečko "Wilber 10 mil pří
mo jižně od Crete učinilo během

I

tU rAlrR rřed lttertmiž Islořano' ' I

bylo poměrně též značný pokrok
Čítá ae tam nyní přes 70 budov a

stále se dosud staví Tak jako v

Crete jsou i tu skoro polovice do

jíždějícícb sem osadníků ČeŠ Na
obou místech ze lkal jsem ae z

mnohou známou tváři a n ňejed
nu upřímnou přátelskou pravici

jsem stisknul Ukonliv cestu avo--

ii vracel jsem se domu a mnohou

pěknou upomínkou a cítím m

povina vzdáli srdečný dik vlem

kdož ochotu svou ke mní os i ěd- -

lilu Nazdzr! J R

Z C Jtii JEzL

V Hořejlí Plané bodl Iveo

vzuku lanu svou knejpem do
břicha následkem čehož tato v

několika minutách skonala

- v ic hzch panovalo koncem
měsíce srpna velmí chladné pola--

sí tak že tažní ptáci se jil shro--
__ _

roazaovaiy any nasioupiy pouv
oo ivpiejiicn zrajm

Následkem letolnfch reder

byl stav vody ve vlech českých
řekách neobtl-- S nízký U Pod -

mokli n% př fJj řetl_ví o mo-

t:u c !řil i: 1 1 ftrini

--nlň tnTR 1 V_l?_ 1 L"! --íi K _f

obci Habrovanech u Hodonína
Zničil 70 stavení i se vlemi budo--

varní hospodářskými Celý výté- -

Srk Žni padl rozzořenému živlu

ta obžť — Dne 21 ta m vypukl
Obédovicích u Hradce Křálové

vdomkajebol obyvatelé právé
dleli na poli obeB jenž v malé
chvíli zachvátil deset jiných sta- -

enl i se vlerai hospodářskými
budovami Škoda páří se na 12S90
zl rohořeh jsou pojištěni toliko
na 3050 zl Oheft zp&sobily prý
malé děti

Páni hejtmani se předstihují
Nedávno mladoboleslavský p

hejtman zakázal sbírky ve pro- -

řjgch raněných Srbfiv Zástupce

hejtmana holešovského okresní
komisař hr Postting šel ještě o

krok dále Dozvěděv se že něktea
ré dámy hodlají uspořádat! sbírku

dobrovolných dárkS ve prospěch
raněných Srb3 nejen že jim sbí

ráni jich zakázal ale odsoudil je
mimo to jeitě k pokutě 40 zl Dá
mu kteráž majíc nemocného ko

jonco na starosti nemohla so v

ras kdy byla obeslána dostat iti
na úřad dal přivést cetníkem Na
úřadě zavedl s nimi sáhodlouhý
výslech při němž mermomocí
chtěl se dozvědět kdo jest puvod- -
cera oněch sbírek

Zadusil se v studni Dne 23

m m ráno vylel na statku J Se

dláka ve Vleletíně ohen který
zničil dva statky Po požáru
chtěl pohořelý Fr Veteika vyři- -

stit svou studni do které bylo na

házeno mnoho uhořelých trámů

Syn chalupnika Matějky spustil
se do htudne íxarz se uiouno
nevracel a na voláni neodpovídal

sjusiil se za ním tenař Michálek

chtěje ho zachránit byl vlak sám

bvl vědomi vytažen nahoru Po
té nestoupili do studné jeitě Ve

teika sám a dělník Lovětinský
oba vlak vytaženi ze studně bez

vědomí Teprvé po delší době

podařilo se pomoci tylek vytáh
nout i Matějku který viak jíž byl
na dobro zadulen plyny z ohoře-

lých trámu Ostatní tři muži byli
zachráněni

' Pomník HerlosSv v Lipsku
Dne 27 srpna 1S76 slavil lesko

slovanský spolek "Václav" v Lip-

sku odhaleni pomníku slavného

spisovatele českého Karla Herlo- -

i který zerolel v Lipsku r 184U

v nemocnici v největií bídě

spolek "Václav"
vzal m za účel postavili pomník
IlerloSovi jenž svými historický
mi romány o povzbuzeni leského
vědomi nepopiratelné záslahy ti

dobyl Spolky zahraničně hleděly
tento úmysl lipského "Václava"

podporovat Tož zejména leské

spolky v Drážďanech Hamburku
Berlíně Brémách Stuttgartu
Mnichově Řezně a Moskvě Spo
léčné dílo to korunováno výsled-

kem Dne 27 srpna ráno o 10

hodině odhalen byl pomník Ku
slavnosti jež výtečně se vydařila
doilo 9 telegramů a 5 dopisů z

různých měst evropských ZBrem
zaslán byl věnec ae slovanskou
stužkou z Drážďan a z Berlina

přiily deputace a věocí Viechny
zahraničně spolky české aspoň
písemně sůlastnily ae slavností

na níž zcela zapomnělo se jen v

Londýně a celých — Cechách Na
zabraničné Čechy okolnost ta pů
_ i i 4 i
B(l-- " "P- - ~ aajaia praui j _ -1 - j i _ i x x
lUTy iu uvtwu a vvecucuiu u- -

padku a ochlabosti veřejného le
ského života

SMBS
V Pelti zatleni ruití důstoj

níci byli k naléháni ruského vy
ianectvl propumm íiisty ma

tíarsk jsou za toa pncinou temer

zuřivý
— Přo Stroussbergova v Mo

skvě počne definitivní opět dne
14 října Počátek přelíčeni oče-

kává ze s netrpělivosti Polet
soukromých žalobníků ze zmen

iil neboť osoby které v komer
tialní bance měli vklady menlí

I loCO rubl Ů dostali své lástky ú
I plně nahraženy Vzdor tomu ie

nolet poSkozenfch dotud značný

„ Nádhera v palicí sultána
Mt rf ohromná Vzdor vleobec--

tIni reaUal bvl ▼ i odednim
i - -
řaw pUc v Dolma-Bagdi- e opa--

I třen novým nábytkem za 7000
000 ačkoliv sUrý nábytek by

I jelté úplni zachovalý a překrás
ný Téleaai ztrál taltinova mi

1 vesmlz stříbrné přuby A pak
prý jezt uynřilí suian IztrsíjSí

ab ja aa aasf v4— pa Xj
apoalaeaaa s!Lkky za paaiai
ze nbrl pa za t t za
dlalai ápUy a myliaa la tak
saálo míla aa z kaaa pr a4é-l-at

dolar jako rnil aa alLali vt- -

o z vody aaeb ekUa a kaaieaa

Vvtika aa papr eo ckdcaana

zlataaa ta vliv j papirvaa a a--

aakapal bála ta satli ea ubdy
kdyl t ba iesa saei aa paaia vy
uSáit Ptítomaě aasab i- -

— ril '"i p

ziaay vy-a- u aa

poládÁni sa paia za tvr-- i

nasa a a prvť platí 4' aže! 4p
dalarufý kterýž a vy kli jat d

larva aaaývati poasa raailL
2a by al-yl- dotatk as!Eákl
co výménaéV pruatřa-ik- a a#p
tf rasi aktUČaoat Jast iSWc
zaásao l? baaky % kapla!t!l aa
výeboU aaaJI poaWakb 2 la--

tb vltli aátr iaí !#it la- -

dm al mili kJT P?4 Ua A

IUí Z I sa tf raiaaw t
aa Jba idiota a MWa
manil i rok al kdrkaUv di V

saiaalýck 15-- Utch Ta dat4
l la ze!-£ák- l

pretřika jsat boj aoat vSak prS- -

Mrmi— iB a ásavati kala dav

kal s ka tv pté Baěfié aavráti
Le dkl raaovatt da aa st
ta ab obava ▼ k razie kartJli
tkkýrh Obavvaaa ilvěra a

kapitál odválí a za svýth ákry--

tS 4a pNlIklpriaiyaívý-bal- t

v{ # řeho4 aataaa praW a ai

vý l!k a— blahobyt S výdJU
kei pak příjda i ía—fa
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Vileaý p ra4'kPvkrkaZllav- -

4- - Vál zatlý tst js v kalila
oMeda chvály bodrá aab (řtaáU
nám správy 41k!a4aé i prwap

ai Zvlaitě aá sia v Nvbraaea

jat prt4}aýaa v!k--a astvt po
dáváte aáav správy kt#ré aa aá

aejblila lýkal Tak k přtklada
Va apws jraifcí 4a kteríW Iaa
saaaí býti 4aaí zap-acaa- y apr-l-

maobéma z VaWh Itaailt
Hkvla peaěa aaaabkráta W2k

al viay rvíaí atoji Msoký
Iteaál Vil byl tias apoa-raé-a ra- -

pUttl m té 4aaé v laa aby! Táss
aa ta v4řvca ! jla ta aÁ-il- i

V ska-k- a Pokruk Zipaia aaasél

by y t4ti v lá Uéaa 4oa a v

ládsé rodlaě a zvLái:i pra aás

tJa v Xvbraaca jt ♦pewji
aějitia sa vlack Icakfeb Utl Ja
poktaajta stála tisa asaěraam a
badta ajatěa la kallý ÍUaář 1 ta
Vaaako Ván bada f řáti z lana

jaka řj Vál cdséraal
Frank Kabiiu

doaáčnCSt a BOSSCdiHhí
J _____

Ckjks cttnt zozavý za ži
ta zrualléask —- Ptt pačt rh

i za lita sro_t:4a siai vziii
vfc kvasav tvláliA pak 4vkri:e
tolik aoli aelít bvliaé vt#a
kmíaa Maaat ra4i tél aby aa

těsta pva pfidaldv Bocbaiky ssa

at být zaaaii m Ikta co aajpavaiji
vykaětaavo a vyváia
PfUada dobréba b— aboro4is

Ikroba tél prospěla! plaobl

čmtvd arrcniitca sutrt —

ObylejaA přiZia ztackliay jaa
i plí& a atěaáck t k ! Ka
i
vyKaUal Ukovýck nUtaaatf

j diraa 4o pretraaa4a Irwa a

j kaaaeaiay 5—3 lihry eh a atalia- -

j m pak do nidoly kraahsy atr--
kovéL

J VUcky sady aa dřívá avřeva
-- 1 dobřa zalep! a pak i dvéř aamk
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j pové eravroa ev Um la a vaakm
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ťťe J
kou pevnou Ifiůru a bodl se do

▼ouj jauucv uui um i m
a uchová se Kachna připlave a

polkne žalud který vsak následs

kem své úpravy způsobí silný
průjem a brzi se opět objeví Pak
ho spolkne druhá kachna pak
třetí čtvrtá iLdt všechny jsou
navléknuty na IRŮře Výpravu
jo se o jistém soudním sluhovi z

ulice ée že tímto

epůsobem chytit jednou 20 ka
eben Kachny vylítly a vzaly
ovce sebou avšak žhCra eo pře
trhla a neíťastník zlomil nohu"
Tento pravzer historie o p Prá -

lilovi dal prý jméno moderním I
BtátŮ evropských Žádné

kachnám" — tak w J4dné sele víc nýbrž jen svo--

aspoh vypravuje Pavel Lindau v

jedné ze svých nových publikaci

Kardinál Antonellí na smr
telném loží — Slabost kardinálo-

va a povlovná agónie je stále vět-
ší Ačkoliv je stále zavinut při
krývkamí nemůže přijít přec do

jotu Uojt se něco pit ze strachu
před novou opeiacf Jíst nemůže

poněvadž mu ' náhle vypadaly
viechny zuby Zkrátka je to stá
lé odumíráni nesnesitelný to stav

který vzbuzuje útrpnost Vzdor

tomu podržel kardinál železnou

svou vůli která ho udržuje spíie
jak přirozené funkce tělesného ů- -

stroji které je úplní zničeno
Aviak kardinál tni i chvíle ve

ktarvch ia velica sklíčen m a kde—
j-
-

naříká že je profi vie ztraceno
V bezesných nocech rozčiluji

vzpomínky na minulost jeho fan- -

taaii a výčitky svědomí ho mučí

Nevidí kolem sebe než
'

přízraky
těch kteří k jeho rozkazu byli

postříleni neb postínáni krvavé

stíny ohnivé larvy křepči před

jeho očima po hrobech Pik zase I kladou vajíček dost Letos Ipat-víd- í

hromady obilí které muselo I ná úroda a pfea rok zas kobylky
I Asi p® dvo W airk a aklapf Pbýt hozeno do Tibery poněvadž

se zkazilo ve skladech jeho Emi -

nence co zatím tisíce chudých by
nulo hlady Ty muky svědomitá
hrozná jeho nemoc čini kardinála

Dejoeiťastnljím smrtelníkem na
vzdor rnilionim které zsneelri

i ep4t tvř% a k4yi a v4aeli
o!vaitř vyltil vWcka ptía1 aal

tl i klaaatl ait
1 Tímto piob edtrai a Ul
í z4r po tKllIa a pít-aw-i

I zí takta Ctaivý Ciaak
♦2vii:3 rria i

l3tý ty trjl jich dUaI ýzkfll"-í-e fc s p-
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