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lodi "Watchman" byli třcbtofl

pro podezření že utýrali jistého
mořníka dopraveni do Anglie 'I

Liverpoolu byli ihned po svém i
chodu podrobení výslechu M

Bvidectví mužstva zmíniné lodi

onen muž obžalovanými surové zl

rán tím spflsobem že byl Žcleznf

tiruty zllučen na to za nejprií i
bouř6 v pouhé košili k řebřiku :

palubč přivázán a v této posici 3
celou noc ponechán tak že neňťi
nik druhého dne ráno když byl d
odvázán skácel se mrtev k zemi í

Jednoduché a dobré
Za nyndjší doby zvlááti v ?i

této velmi mnoho lidí slffunfiT

l)olestným neduhem — revmatisj
{%

a včtšina jich zkouší všemoi
nroHlřeJkl které kdo inn ral' : a
nrece lest léčeni tednoiluchá si
1 4 -

run lék proti rernnatiumu l láhev
zničí veškeré zárodky revmatifltl
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kdjby tuMl tivl jí ftupofi výhru

právy o MMUkovnJ obiti
tělních tHxrmn potvr-

zují i iii pff
l- -r o brzké penai

p Taaffeho A b)f ihned ten £ionn
vládní generál mpfl kdyl kulii
houkli Ii mrti daUko nebývá
Ale n!jvítí ulitek s bouří pral- -

xkýrh je len le padla poloviéatont a

lu lid ite dokonaln probudil Lid

probuzený znovu nadeiý nikdo víc

lieobeMÍ tnkilo nenioutá lid x biu

du k činftm vyvedený uhodí jil na
dáte vidy ve nk uletí h Bvých aárn na

pravou řlninu a to je bouří nejvttíl
výaledek a pronpé:h —

Co bude dál? K této otázce

zatím klidni:
Nic — nic-- Vláda totiž pan

Taalíe vyalechne napřed pana mí to

držitele a pana maríálka a ať už oba

povídají cokoli přece jen pozná že

jitou hrozDy kynclé

llozpiiHtit Hnřm Hotva xo odváží

Vylíčili jmne již proč a hIuhí tu v

úvahu vzíli tako okolnottt že ani v

Uhrách není pokoj a že čeká m Um

převrat juinÍKterHtva Dva převraty

najednou jou riukantni

Mimo to okolí Kakounka je ne

přkné
V Nčmecku padla předloha vojen

itká Mnéni je rozpuntin v Itálii má
cÍHař r óinecký upor n papežem pro
trojHpolkovou oIilikoii v SSrbhku
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evropukó O zlé to vyhlídky!
liakounko vizi na aopce
V takových Hituacích je neradno

ohrožovat národ jMiplatný vzdélaný

dílný

A jeMt-l- i He to ulané tím bližní je
katastrofa

My proto Houdíme že nad mimo
několika zřeknutí He mandátu či
funkcí neHtane m nic

A proto klidni vyčkáme prfibihu
dalAího a přejeme i ze Brdce aby
čeStí pnHlanci kteří ráznou cestu
naBtouóili a čenký lid který k ráz-nán-
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je pobízí zuntali bí vfrni a
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t4iie j t to Vyzývavý Němec

který Jeal vládou thráiiíti Kvropa

ti lkrm neví pranic t fhto křikla

Vých křivdát h nelniC nfmerký tiak

mlži a úřední listy net bij o tom pát
Ale toto ticho jest přerušeno kdy
koliv vyskytne m tifjký případ

eleobrany a pak zprávy o "ohavno

Btet h Cechu se rozlétnou a citilízo- -

váná Kvrona thvřie se hffizou nadmm
brutátnoNtí barbarských Čechu

Podzimní události v Jihlavě kde

čeští zpěváci na výletu do krve bylí

ztýráni německou luzou ale přece

neustoupili jest nový důkaz tohoto
starého zlořádu Nicméui tu a tam

zi viech tčchlo bojft jeden případ
společného jednání su přece výsky

tuje
Češi i Nmci v Cechách na Mo

ravě a ve Slezsku minulý rok spojili
se v boj proti Uhersku Produkty
uherské zvláště pšenice a mouka

zaplavovaly české trhy a ubíjely

miyuarsivi a Hospodářství v Ue-chá-

Na druhé ntrani zase české

zboží vyloučeno bylo z trhu uher-

ských Z Uher vyváží ee ročni asi

osm milionu metrických centu mou-k- y

a skoro čtyry pětiny z toho obno-b-u

spotřebuje se v Čechách a na
Moravi Šestnáct tisíc éeských a

nČmeckých mlynářů obrátilo ne se

Žádostí o pomoc k rakouskému mi-

nistru obchodu a orby"--

Zajímavá tato zpráva "Neraldu"
jaká v anglických listech tak zřídka
se vyskytuje pochází patrné z české
korreBpondenčni kanceláře piažské

Jhte 20 května odebral se předse-
da býv ministerstva konservalivního
Salisbury do Ulsteru aby tam po-
dnítil další křižáckou výpravu proti
předloze o irské Bamosprávé V ne-di- li

dne 28 kvčlna byl pořádán v

Londonderry protestní pruvoil unio-niatá- v

jhož se s účastnilo 30000
až 40000 osob Ostatné katolíci

volající po samosprávi a protestan-
ti jí se vzpírající jinak dobře se
tam snášejí Ano půjčují bí na

vzájera bubny jež při demonstracích
pro homerule i proti nimu ovšem
důležitou roli hrají

Mpravedllfé a jlntt1

V dobi nyníiší stále se počasí
mini a tilo lidské nemohouc se tak
vpraviti zrniny tyto podléhá mno-

hým nemocím zvláště kašli a nastu-zení- m

x kterých povstávají neduhy
velmi nebezpečné Nutnoaby každý
mil doma 4oeri! ]tahám pro plic-- ni

neduhy který již obstál dlouhole-
tou zkoušku proti všem jiným lékům
Chcete-l- i míli lék spravedlivý jisti
účinkující kupto si tento lék Má

příjemnou chuť Že i dílky rády ho

užívají iena lanve 20 a25ctá Vžd

chtijte Severftv Halsáro žádný jin
W F Severa
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bylo? Na li ♦ h ot li i b) Jil

vyitáfJ klctíl t!mislkn Ná- -

rolníh V(lř4 i I ní klik It

lny v #! líttirli raltjrh nvv- -

řřjnítto byhi a l4řotřfi titf n%'n
to byb v Národní h ítrh if
kih v tibhl iitrdrii v dU( ttj
o iaiilinri fbláftf výttaty ná

folpiri4 fWhjr afnpfirktml mni
jiným l raáalydovnl: — Tak bu l

uopořilána ubifka Vlcrti ítuko

amtríckýrli lmy'nh ví'li V A tne

ri vydaných kýt h knih a br

luř bftka knMi a řavpi)uv anuli

tkých j-- l jlnají o národS na-e- ni

tomu iiřipojl ublrka obraziv a

odobiieti fenko arnericktch ri'dk- -

torfl npivatela a umMcft V dal
iím oddMiMil tialeineine vyoSratenl
íní řkol ko(eln praporfl Ktejtiu- -

krojů Bpolkových ohnako a pod
Velmi zajímavým bude pohled do
čeňki domáí noKti zámořnke Obra-z- y

a modely předvedou nám obydlí
čenkých dělníku aoukrumá obydlí
naíincu chudých zámožných a boha- -

ých zařízeni tekých farem ol
rontého drňáku al do nejunoořáda- -

nčjíí farmy' — Toho vlthn a jiného
více docíleno býti by mřlo máli
dopadnout! výntavka nai5e dftntojnó
a víru že nutno ftimlentmi uilm!

pracovali neúnavné máli toho ku- -

tečni Uké v krátkém onom zbývají- -

cím ca docíleno býti — — A co
až doaud pro výstavu národopisnou
vykonáno bylo? Málo toho nit

uválí li ne ale Že donud pracováno
pouze jednotlivcem a že podpora
mravní jemu KHkytovaná velice

nepatrnou byla nutno uznali že
Bolva více vykonáno býti mohlo
Tak rozeslány dotazníky statistické
do nejrfiznejňích osal českých a

odpovidi jsou opravovány
doplňovány a pravost údajů dotazy
dalšími zjišťována Na uákladi

údajů takto získaných upravena
bude velká mapa Spojených Státu

znázorňující veškery osady české v

Soustátí jakož i počet jejich obyva-
telstva Dále připravována jet a v

práci He nalézají mapy státu Nebra-sk- y

a Kansasu znázorňující osady
české a rozlohu pudy kteráž v ru-ko- u

čenkých se calézá — Sbírka

časopisu a knih dosud v nové této
vlaHli naší vydaných jest dosud
slabou neboť právč z tich kruhft

kteréž v ohledu tom nejvíce učinili

by mily a mohly nedostal se dos jd
podpory žádné Jedinými kteří
dosud ke sbírce té ochotni přispili
byť by i jedinký exemplář v knihov
ničce své byli co poklad chovali

jsou pánové: Vít Koupal x Crown-poin- t

Ind Jan Borecký z Little
Kock Ark J F Vodvárka z New
London Conn a Jos Malý ze SauU

Centre Minn Čím přtspčli ohlášeno
bude později Podobni velice sla-

bou jest dosud sbírka obrazu a en

o ostatním pak o čemž v

hořeji uvedeném výňatku z Nár
Listft psáno dosud vftbeo ani ješti
mluvili nemožno — Z toho všeho

vysvítá jasni že jest nejvýše na
čase aby každý chuti přiložil v zá-

jmu výstavy národopisné rukou
avých ke Rpolecnérnu dílu neboť

i™!" "wtijtn spoiupobenfm a
obotavonti všeobecnou dá se žádou- -

CÍbo VýsIedkuJdoClllti

ní Maršálek tobko - krab llu
ř h jiní rhl#jl man lála udat í

funkcí AU dou I otálejí
Staročeši Jk obyčejná m kroutí

Pomáhají i l 1rjr nl jř Ul a farí"!

ským pláčem Co f rý St htio
mohlo na sněmu vyřídit dobrého

kdyby nebyl bjval uzavřen

Krucemburk mohl dostat pomoc

hospodářské otázky se mohly výři-di- t

rozpočet uzivřlt — takhle prý

je všecko šílenstvím Mladocechft

zmařeno

Ku podivu

Proč pak vlastni uenaUkiijí M

roiťii na iví' ((jfiiť' w řlcthiu le

nechttli od {tiuiktac upuotiti proč

uirařlkají na nvóho marAúlka Ib-kotic-e

žo ntdal roriHíft ukončiti

naopak la ph-iloo- určil trhacím

předlohám prou nenaříkají ra vů

lírify Trakaly Ziilhamry
llar-rach- y

Sulce Jeřábky aul t tito

odchodem to nnemovny tieztuahili

trhaDhké Beíenf n nfmi mohlo c

v roípof:tu Hkracovali? A proč ne

naříkají na cslý ten fnérnovní appa-rk- t

který za celých MBt nedři vyko-

nal pouze ani 12 Hchuzí?

Vida púny Uřevno v oku Bvém

a svých přátel nevidí ale mrvu v

oku Mladočechu doufali naleztí Ale

umné jMIadoícAi tiepřeruAiti pbd-no- u

Htičmovní práci naopak oni ji
cbtčli Ale práci tu přerušili Šlech-

ta několik otrockých Staročechu

nejvyÍHÍ marSálek a pan infatodrži-te- l

kteří cenili punktace nad rozpo

čet Tak je to

MladočeAi pak vykonali hrdinoký

ku oppoHice promluviti v pravý čau

hezky národu podle chuti a vkunu a

tím 2e překazili punktace vykonali

vío neJ padcKát rozpočtu který!
OHtatnč beztoho ul dvě lota hotov

nebyl a přece Čechy zuntaly Čechy

Vždyť konečnč nemá vláda z toho

nepovolení užitek a Čechová nemají

ékody Co muHÍ ČeSi doxtat donta

nou ale vláda co chtěla víc jako

peníze na zbytečný nčmecký Houd v

Teplici — tich nedoMtane

A Krucemburku pomflíe národ

Z toho co dala by mu vláda

toho by málo zdí vynlavďl

Oatatni zájmy národa jdou před
osobními

Jediní pORlední bouří nníinovní

epokojenci jnou Mladočeři a cexký

lid Tento v tÍMfci telegramech pro'

jevujo i x nejzazáícb vesniček nvftj

Bouhla je nadřen jeví e v něm

duch x let podbřeznovýcb ba i od

Ván x Ameriky doily projevy po

vzbuzení

Leo veíkeré úsudky a vSecka líče

tií vcl která u! nemají prakti-
cká ceny rřirozenřjit a dóležilejií
také je otázka:

jvaji nteroit ftU:nlho vo"
ponivailž má lahodnou chuť a r j

H-vý- lécí ?
" i

j


