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ním v t m I s ri mladenee a v
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V llytiřiri rirávil Kollár dí letí
i'el I sjel do Přeibiifkil na studi

theologii t kde! m iiěíliUm Ji-řlh-
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Po lu h (li studoval Kollsr jen
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r řřr tuhuj m !' tn!i'l

Imnká strany byl dl Z tlv Vidně

(ihjUlováíl fr podněcováni inlvlt
Jedtiotlitýeb lnl IÍ4hnikii J tkoJ

i pfl polllifutáill pflltl vli lí

r#ii ' panuji ? í fii b ii

skoro v i elui v Uikomku sudu
M lutry Je ni někteiýVli ři

Jiko Jest Ix frjM Mf

věttl Mí eejelí fleky tnenU w

jrrvn % potok fini pokud

tyče plodin t)to jsou tniitif"

značně iiM Uk že nedostatek píce

se neustál vir a vlc vimáhá

ťraUká mhtškii r'ťťi usnesla s

minulý týden podali obžalobu pro

ur4Jku české národnosti na výsta

vnlho komisař rakouského Pa-Ii- t

hka pro ztržení í kho nápisu

t výstavky spolku ' povzbuzování

návštěvy Prahy llViu rl Nám

4 s jednáni fní tk rady iikvsi- -

né Ač není pochybnosti o tom žs

nápis z rozkazu Pálit) hka strJcu

byl není přec íili)'li'i lúkii a

tak ni mhÍH uidtk4 ra b praMa

jen Akolít )

tSnfmy zrtnké r Uakamku dle

tprávy t Vl lní1 ivolány luou
v litoa]u a [roinci 3

k vfili tomu ťntoujl Hk& rada

jil kontí-- 4řf Stane p tak

aby e vyhovilo yk niDoliýtL

íťintkých nnřtnft tlolyíné xemukých

marí4lkft a bejtmanA aby nťroy

pokuj molno břbřiu proninop vyří-

dili mohly naléhavé temké t41t

žitoiti

T7Jj rakouská vydala lipoví ď

vývom pice te emé — V

rakouských alkjch krajin&t--

panuje již nyní citlivý nedoHtalťk

krmiva V Ubr&ch jnt úroda jak
obilí tak pice velmi dobrá Kakou-k- a

vláda proto navrhuj aby doby
Uk s krajin nouzí potttlžených byl

vyitl&n ku pfezimov&ul do Uher

tařež uheritl rolníci dostali by jako
odškodné č&ftt dobytka jimi krmené

ho Železnice Bníží k tomu účelu

vé eazby na dopravu dobytka ve

tnačné míře

V Srbtihi unnřHla ne KkupStin3 po

několika denní debatě dúti v H-lob- u

členy bývalé vlády

CluAera na llutku řálí ponud a v
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Itmku a r"friMi

V tfímnhi (' přtíl předloha
vnjuniká al itiik jtk itéllnné
tím vyUnl křjli Mk vlidA U

f#ii
V ilrvMUikl v ltiolJřftdo

ď fiil řel# 4I II YiUtJIřfin

iJH pili I přiidir4)# a Mtl(-lel- i

lajttm V Minii Auru utrpťli

rttl( i poroku
V Simrnijui ni řevídiir

v plnm prm i a t před m'

rein jedni skoněili a přd tulném
Znl4 proiílfinnf in ridffitem

jrnriiután byl Zltihli přtl
fn'liiu dnnto lnta I"ii a po-Util-

ní k'hk ti(f mul) ďi p i

rinof min ti kolika ImII v přítavu
Minulou sobotu x"lnikly idé tylo
útok na i Mutleine k Jel 1 4 1 m

M vojki tládiif ale tjl byl odrJen

ViUixn) irV4 ídijníl nt na

oboru politiky rtropsk a ne

vbtně v Mi tu ♦# výrhodnl indii

Udála tam výtržiio! při které

jeden obran íraiioiizký byl tabit a

jin j tu koly rpnobeny ba i loď

frim'oíiik4 potopena Vláda Írán

rougoká iikroěila hned nulře u vlá-

dy iimké o raďtiiKÍnéní a sice

žádala

Předně: Umám pr4v A tm amu a

KainlxnlJe na levém elo východ
ním břehu řeky Mekonga
Za drub: Vyklizení pevnontek

jež tam Silnici jott obnaženy a to
během jednoho měníce

Za třetí: Udné za lotncinění za

rfizné útok v na franrouzké lodi a

francouzské námořníky na řece Me

narru

Za čtvrté: Potrestání vinnlkft a

peněžité odškodnění za oběti útokfi

Za páté: Odíkodnéní v obnosu 2

milliona franku za rozličné ztráty

jež utrpěli francouzští poddaní

Za seNté: Okamžité složení 3 mil

franka jakožto záruky splnění 4

f požadavku anebo přepuKtění daní
v jistých okresích misto tří milliono
vé záruky Odpověď požadovala
Francie do 48 hodin hrozila uzavře-ni- m

hlavního města Iiankoku a

nepřivolila ku prodloužení lhůty
požadovanému vládou siamckou

V neděli obdržela odpověď král

siamský přivoluje k postupu jen čá-st-
ě

území požadovaného a přivoluje
k výphtě požadované náhrady H

tím však Francie prý se neuspokojí

Vystupování Francie způsobilo
ovíem přirozeně vzrušení v politic
kých kruzích evropských a má sn ca

to že mftŽe bytí to sirkou kterouž

rozžata bude evropská válka Je
tiť Siam v sousedství britické Indie
a Anglicko by sotva klidně přihlí
želo k tomu aby se jí tam Francou
zové za zády usadili Huško dalo

prý Francii na srozuměnou že bude

při ní státi což jest zcela přirozeno
ale neslouží k udržení evropského
smíru

Ze Seremí Karoliny
My cbouit ibyiU vídill ! ]u allll tH

Utiv Uall-ro- grmiprll!y tjrli )aai vyllnl
Aptn od ilufakUMtt Uj bjůllm' v Ulllf
Corni-r- f Krtli Ckrollnt m oadbáia dll v

IU U )mt bfl ttft"ul ilníiiUwlí

Změny v přírodě

Vše v přírodě podléhá změnám i

člověk Ze spánku zimního příroda
se probudila na všech stranách klíčí
nový život vše pracuje pilně by
shodilo se sebe brírné zimní V clo
věku jeví se přechod ten stálým
pocitem unavenosti slabosti a opa
losti raznými vyrážkami člověku

jest nevolno tíží jej na prsou ne- 1

chutná mu jisti a on neví jakou
nemoci to jeststížen 1'huinou všech
těchto příznaku jest Areo ta potře-

buje posily a vyčištění Každý člověk
chce-l- i si zachovali zdraví má bez
meškání užívati dobrého léku a

takovým jest iteneruo KrvefinUtel

aimy íe se nemau jeno nevyrovná
Kadíme upřímé každému krajanu'

„án! bfi'„ ir i
III R lLI 11 w i triii H tjnvci u
vecistilel Na prodej u všech obchod

niko s léky za f 100
VV P Hevera

Cedar Kapids lowa

! ťt ! I K 41 r (

IMl lit lM )

lbi a? ěeřvsnc tohoto foktl bi

tom ii r4t A tto let kty nsrodj
m Mí'ii I fieptfiiěm itiětleěku

Podiairsnskěiii Chráib mul o

něm} práiem f# tvrdili že n4leM

k předním básník Iru i ih'mk A'i

k předním ifili(-Mi- a předevifm
k i)ít!in fekooi ankf in vi l

tem řilil

Muf tento jet J 11 líolliř
Jíl jiko dítě jevil Kollir Ulm

li ku ke přlri- - soitiuěriié touto

VjVljehise u li ho na lilií tl4ti lťi
I4ce tjru slovem Kollir jii co

Ihh Ii ikládtl ters
MoJiltě prié verie v r 1 "01 tedy

prsvě v de4lěm roce svt ho věku

Kku tohoto byl totil do rodiílě

Kollářova ji hol rodina bylt etan- -

({ li) ks očekáván superiiileii Init a

hyitáno sIcvnAjej uvítali JJ Také

škole ji! odroatlé dítky i byitily mu

atny od eh poctu
1 uvily ze

kvílí věnelA ot Ji hily se

jej samotný datí Kadlce se ledy
co uéíniti zvěděly od setry Kollá- -

rovy že bratr její obírá Se četbou

knih a Je soltiJkňiii Í rodičům již
innolié přání zhotovil I usnesly se

požádali ho jtby jim napsal několik

slov na uvítanou poslaly hieddvě

druJky ke Kotlářovi a když tyto

svoji prosbu přednely zahořela líc

hochova studem i hrdostí— ISylo

niiio o h hod f'su na skladbu val-

ně nezbývalo o 10 hod mél již su-

perintendent přijeti Hylo tedy
nutno složití jen málo slov aby se

jim jedna dívka mohla ještě také

nazpaměť naučili Papíru a inkou

stu ani tužky nebylo možno ku vše

mu ve zmatku nalezli I odstraniv

se z hluku do zátiší hoch poetu za

nedlouho složil v paměti (yto verše

"Pn upr1iiUBc]otl my moíki ps7
m In kvítí iiif k ?(Uol:

nclÍH ril liiiťt mik utit vdiiioctl
flJU t tcviko od náa lkotl"—
To jsou firvé verk Kotlářovy přá

ní před tím psaná skládsl prosou
Ještě zajímavější a pozoruhodněj

ší jest že Kollár když mu bylo dva

náct let umínil si stáli so "slavjjn--

ským spisovatelem"
Koku loho uzřel totiž poprvé Ja

na Nejedlého překlad llomérovy

Illiady O účinku tohoto překladu
na sebe vypravuje Kollár sám tolo

'Milý bože jak divně na mne pft- -

sobila kniha tato její ''bleskoškor

nénci Achajští" ♦'běloramná dívka"

a těmto podobné československé

před tím nikdy neslýchané výrazy

překladu! Vzav knihu zašel jsem

do pole a usednuv na květnatou mez

uprostřed vysokého obilí o samotě a

tichosti okem i uchem divil

jsen se novým těmto polosrozumě

ným a polonesrozuměným českým
zvukům a řeckým hrdinám ačkoli

hexametrování tam užité mne neu

spokojovalo

Neuspokojení toto ziadilo touhu

napsali něco podobného vzniklo te-

dy ve mně jakési é předsevzetí

býli spihovatelemt" —

Ejhle toť vše v dětství 12 let!

Neniliž tato první i druhá ukázka

právě uvedená neklamným zname-

ním velkí-h- talentu obrovské du-šev-
ní

sily Kollárovy?
Leč otec Kollárftv schopností své-

ho lyna nedbal Nechtěl aby hoch

studoval ale hodlal ho podržet!
k práci doma Tu objevila se na

mladičkým Kollárovi třetí vzácná

vlastnosť: rozfunlnmC

Mladý Jan tehdy pátnáctiletý gy
mnasista opřel se vftli otcově a nad

sen pro své ideje opustil domov

rodinu aby vyplnil co ve 12 letech
Hi byl umínil

Nemaje však výživy vypomáhal
'Je8i na farní slide eo miudeneo

Ale tím ztratil celý rok po jehož
uplynulí odebral se do liáAské 15y- -

atřice aby ve studiích pekračoval

cena nadšenými soudruhy v Presbur- -

ku prov4zla KolUra do Jenny
v Německu kanil se r mlebral

na slu ha universitní Zde i t via

slenerký V něm roíjsfíl ješlě více

protože národní nadšení a v obec či

lý vlastenecky ruch který byl r li
li rozníceu válkou proti Napoleonu
I ZvláAf II studujli leh na MiiNersitě

losáhl vysokého stupně

Vnímavý duch Kollárftv byv roz

ohněn oním tři bas cizím nárolním

nadšením stsl se ak horoucí a hor

livým ctitelem všeho slovanského

V Jenně seznámil se Kollár a bá

sntkem (i Uhein (inthe ilomýšlel
se Že v uherské krajině dlí naskrze

pouze Maďaři a měl i Kollár za

Maďara

Ale tento se hrdě ozval: "Nejsem
Maďar jsem Slovák aneb ťhceteli

Slavjan!"
Hrdost na rod a upřímnost Kotlá

řova se (Jotheinu zalíbily Oba

potom vešli ve velmi úzký přátelský
kruh (Juthe navštěvoval často če

ské lázně stýkal se hojně s českými

předními muži i poznal z vlastního

názoru poměry české jež spravedli
vě posuzoval ba ("-tli-e se piluě

česky ucil mluvili a studoval a pře

kládal český Rukopis Královédvor

ský
A s Oíithem studoval a pracoval

Kollár jehož láska ku všemu slo

vanskému tím denně mohutněla

Styk s nejpřednějším básníkem svě

ta nadané duši Kotlářovo velicb

prospěl zbudil v něm současně s

láskou náladu básnickou náladu vy

soce povznesenou

Uprostřed dávných sídel Slovanů

polabských kteří vzali za své ne

přátelstvím Némcft a vlastní ne-

svorností cit vlastenecký a slovan-sk- ý

vzrostl v Kollárovi způsobem

velikolepým a splynuv s citem mi

lostným jehožto předmětem byla
Mína potomkyně oněch Slovanu —

Vilemína Schraidtová dcera němec

kého pastora který pft vod svňj od

oněch Slovonft vedl a ntžto Kollár

v městečku Lobedň u Jenny se se

známil a později v Pešti za chotf ji

pojal — byl pobídkou k básnické

skladbě Kollárově v níž jeho osob-

ní milostné slasti a strasti jsou pro

pleteny dojemnými dějepisnými

vzpomínkami na minulost Slovan-

stva velebením dějft slovanských a

její puvodi ftod nejzazší dávnověko-sl- i

i přísnými úsudky o nich rozjí
máním přítomnosti ideálními sny o

budoucnosti plamennými přímluva-
mi ke svornosti a ke společné práci

na prospěch obecný a rázným po
vzbuzováním k národnímu vlaste

nectví i ke vzájemnosti slovanské

Skladba tato vyšla poprvé r 1821

s prostým názvem "Znělky" Vy

dání toto nemělo v sobě naskrze

básní vlasteneckých Tehdejší po-

měry nedovolily nadáených vlaste

steneckych básní tisknouti

Teprvé později doplnil Kollár

"Znělky" vlasteneckými skladbami a

nazval celek: "Slávy dcera" kle

rýiuž jirefiem rocuměl básník i mi

lovanou tvojí Mínu i drahou vlast

všeslovanskou

"Slávy dcera" vyšla poprvé v r
182-- o třech později o pěti zpěvech

Tak počíná velkolepý žal

předrpěv svftj slavík Po llstran

A po Předzpěvu následuji znělky

přemnohé nepřekonatelné reny
skvostné formou duchem a láskou

sršící

O ceně celé "Slávy dcery" dolo-

žíme (xismlky tiejtáhiějšlch kri-

tiku

Když prvé znělky Kollárovy vyšly

čeští vlastenci byli u vytržení
"Věčné slávy ii Slovanft ziskáte''

psal Juiigmami Kollárovy "Až je
čisti budeš lt nebe počiji s" ozna-niov- al

o nich C)elakovsky Kams-ryto- ví

Takové jMitéchy jsem již dávno v

nižádném spise nenalezl" zvolal u

nadšeném zaníceni Šafařík—

Ale nejen vrstevníci staré doby
zahloiibávali se vzrušeně nad "Slávy
dcerou"

Znělky Kollárovy rozlévaly se z

mohutných zpěvu do našich luhu a

nesly všinle proudy lásky ku vlasti a

nadšeni ku práci dle básníkovy

vědy

"Ne z mul něho oka z ruky jňlné
Hnttije knilneV A v tomto působe
ní Slávy dcery leží ohromné té práce
cena A pravém napsal životopis
Kollárftv V V Zelený o tvůrci

jejím :

Suma tato veliká báneň pojÍHtilu
by KollároiH sláim nehynoucí
Leč Kollár na těchto pracích ne- -

přestal

Maje na zřeteli neustale myšlénku
o celistvosti všeho Slovanstva pra
coval v tomto směru všemi prostřed-

ky jež mu všestranné vzdělání

vlastenecká touha a básnické nad

šení poskytovaly Ve spisech svých

vědeckých jež Slávy dceru následo-

valy v přednáškách a najmě v kázá-

ních neopomenul Kollár ničeho co

by mohlo lid utvrdili v pevné víře

ie tSlooatiHlm nejen má úplné náro-

ky na tnou esiU')tci ale že hodno

jest i úcty všeho ostatního světa a

že právem dobývá si pevné pftdypro
svftj život politický národná i sociál

ní Kollár osvícený kněz a hlasstel1

víry protestanské byl tedy zároveň

apoštolem všeslovanské myšlénky

byl nositelem slavného Slávu štítu}

byl hlasatelem uznání s talních na

šich práv

A v tělo příčině co bystrozrakého

myslitele co rozšafného politika a eo

neprodajného vlastence musí si ho

Slované vážit neméně než co spiso-

vatele

Jak velebně za dnešních poměru
českých zní jeho zásady jak trpa-slic- ky

podle něho vypad ají nynější
také tak zvaní vlastenci kteří bojí
se o všeslovanské myšlénce dres jen
hlesnoutil

O Kolláre genie veliký však větší
ještě vlastenče: Dnes by
chom Tě potřebovali ku posile

Cechu aby jasné slovo Tvé
zářivý příklad a vzorná neohrože

Moskvě hlavně men chudním lidem

Též vypukla v káznici a trestanci

odveíeni do 4 jiných mf ut V Po-dolnk-u

cholera neustává VPetro-hrad- ě

He letos jeSté poud neobje-

vila

Vyšetřováni o utonulé váleínó

lodi anglické Victorie u Tri poli b

pokračuje Několik díWtojníkíl

avědčilo že admirál Tryon doznal

íe srážka stala ho jeho vinou

V Londýní udál se v noci na středu

obrovský požár ve skladištích na Lea-denba- ll

ul Zničil 30 budov a zpúso-sob- il

za I75X)0W ikod

V Německu ve vládních kruzích

panuje veliký ples nad přijmutím

vojenské předlohy ftíAcká rada

byla milostivé propuštěna hned v

zápětí po odhlasování Císař hodlá

prý Caprivimu udělili knižecí titul

Střízlivěji soudí ovíem limy proti-vlád- nf

poukazujlcejk tomu že včliU

na 16 hlasft ve prospěch předlohy
není došli velkou aby zavdávala

vládě-- příčinu k velkému jásotu'

poněvadž přijetí předlohy jen tím

bylo docíleno že kancléř agrární
kam a antisemitům učinil sliby

jichž vyplněni připraví mu značné

'lepříjemností _ Vídeňský tisk

pozdravuje přijetí vojenská předlohy

pa rííakém sněmu německém s

zadostučiněnfm "Neue
I

freie Presse" praví žepřáteló Né

mecka mají teď pocit větííbo upo

tojení — Ruské časopisy jako

íaraždanin Novoje Vremja a Novo

ti vyalovují náhled i přijetí é

vojenské předlohy bude wíti
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