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jiíné l li {'v vint obílí

aíkoliv zkoiiiky jil i v jednom nb
dvou j

f dl{cli Iftrrli strojem
tím byly íinfiy
Jfité dne ví lím před sebou jak

vynáSi' s nejWlií btřťtnotí
rt-l- stroj v ktl b'ui koiilec

ku v němž hyly čtyry koně fajfa
žt-n- é jsk ti jen {ni duchem ozoro~

val prvé ji ho hnutí a jak potom jo
straně jeho kráčel jako matka podle
svěho dítěte které pojrvé k chfizi

se odhodlá S iuj nutou ozornotl
sledoval joliyb každého kolečka a

opít rohllžel snopky jk ivně

jou vázané a shledal ti rozdílu

ihned jal sehádatí po příčině
Vázání dělo se drátem ačkoliv již

tehdy soudil ji Párla že až stroj
bude jej v každém ohledu usjíokojo- -

vat že bude přemýšlet o tom jak by
se irováck místo drátu nechal po
užit Prozatím bylo jeho nejvétsl
siihhoil celý stroj zjednodušit by se

stal co možná nejlehčím
Za tím účelem by nový tento vy-

nález byl co možná nejdokonalejsl a

nejpraktičnějíí věnoval mu veške-

rou svou duševní sílu a zadumán tak

stále v hlubokých myšlénkách zdálo

se jako by ostatní svět krom rodiny

jeho pro néj žádných vnad neskýtal
Jen zlldka objevil se ve společno

sli a tu pohled naň vzbuzoval dojem

zasmušilý Třeba na chvíli bral

podlí v hovoru brzy ostal zamyšlen
aniž by jiozoroval co s kol něho

děje V nejveselejší náladě vídali

jsme jej jen když jako řiditel zpě
váckého spolku Lumír účinkoval a

my v domě jeho na cvičení se schá

zeli Tu vždy zdálo se mi že duše

jeho pookřála a že při zpěvu opano
valo jej radostné nadšení

Mnoho-l- i zrněn a oprav p Jíárta
na svém stroji během dalších let

učinil nemohu říci ale roku 1377

přijel mne navštívit do St Paul

Minn kde tehdy jsem bydlel
sdělil mi radostnou zprávu že ko-

nečně jeho iiamovazač zdokonalil v

takovém stupni že se budou vyrá-

bět vt velkém a že za tou příčinou

vstoupil v smlouva s jistou spolefi -

nostf kdesi ve státu Ohio kam se

též přesídlil

Uplynuly asi dva roky když opěu
ně kdosi mi zaslal zprávu že v to-

várně v níž Jíártovy stroje se vyrá

tito
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příjemné lij s nyní {uov v Né

msrk i a řím ''éls z l lijeí tím

vbf milujeí '! vlvt tím horoue-iijí-

vUtencrm st4vái liro
veA počíná n milovsti Nětiicn Nás

o tu předeisím bojí vidí v nás sílu

která iiAžn umínit a učiní kon#e

ermanisarí vidí nás ojoru Mo

vanstva na něl mají ti(cil tč lako
miny a j roto vrtíce ná nenávidí

Každá m hoda ktldá bída která po

stihne liusko vítána je v Német ku

pravou rozkoší již neskrývá ani

inteligence ba ani universitní pro-fesso-

Němci dosud se nevzdali

nadějí Je joncsou 'kulturu" do

Huka a že ho mírným soft ibem

lobudou 1'otkávajicv se s odporem
vidouce robuzení národního ducha

ruského vztekem zrovna šili a svolá-

vá na hlavu Huka hromy a blesky

Současný Němec je dobrý vlnstenec

a zíislává jim třeba žil desítky let v

cizině ano mnozí jřijiždějí do vlasti

složit kosti alo jsa sám náruživým
národovcem Němec za nic nechce

dopustit aby jím byl také Slovan

Ano i zde v Mnichově kde pruskou
vojenskou jěoť d sud není tak cítit

jako v ostatní Německu i zde jsem

slyšel od universitního professora
Že prý rakouská vláda chová se k

Čechftm příliš shovívavě a že by

postačilo několik jruských felheblfiv

aby všichni Češi mluvili německy a

chtěli být Němci Je to malý pří—

klad že Němci už na sílu svého du
cha nic nespoléhají a že jim zbyla
jediná zbraň jiěsC pro pěstní právo

naproti íslovanftm horují už i ti
Němci kteří svůj život humanitě

posvětili Otázky: Jsou čtenářům

"Světa" úplně nová mujim tt i po

city kterých zažil v Německu jeho

dopisovatel? Jak dlouhé doby kolik

století ještě je zapotřebí aby celý

ruský národ proniklo poznání že mu

Němec přítelem býti nemaže? A

dospěli-l- i někteří Husové k tomuto

poznání už nyní proč pořád mezi

Němce lezou?

Krutí zdkon v příčině souboje

přijala komise belgického senátu

velikou většinou Předloha ta jest
namířena proti duellantQm samým i

proti jejich svědkům s přísností věru

neobyčejnou Ustanov ujeť pro pří
pad že by při souboji jeden sok byl
zabit pro druhého duellanta trest
smrti svědkové pak mají odpykati
uaMlenHtvf ve „m rodobnér sou

jboji desíti až dvacetiletým žalářem

takže bude sok fini velice nesnadno
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m1j-k- í Kdož f' jké obtlJe ku

příkladu v lUkoookti vystěhovalcum
v iitu klidnou k lyl i h t f l '%{

provodní list jen na úřadě

'x]i v f se tomuto návrhu tím sptí

když uvilí le vystchovalec muel

by pak běhat ku třem úřadům
Ve vysvědčení tském mělo by jrý

státi íJ-l- i v ním jmenovaný vvutt'

bovaleo príllťliim oNleInfťh fti
lit nebyl ve otyku nouJy ii-jri-

ni T řcitu)k tn-řln- f sdravotní

ůřal muel by ojiťt k vĎli úřu-16r- n

ve Stojfnch Stiuch abj necluKtaly

choleru donvediit 2e Tj'itebovlec
jed duíevnS i tílenž t hkv a dm

dobinuký úřad by inunel doMedúit
že v jBlíhosalcc od obce vé žádné

nikdy podpory nedostával Vyutť
bovalec by nejen munel vidy úfa-d6-

— třem úřadAra — za vydáni
vjuvédiíenf takého pořadní-

-

zaplatili
ale byl by puk jeítě v tom nebezpe-
čí že by mu úřady jen aby rna

zueHnadněli napHnlt do

dotyčnó rubriky vynvídóení již uh

jakou poznámku ratu nemilého V

tom ne již vyznají vímeř jak v Ha

kouku tc umí Koho by nechtěli

propUHtkídali by mu Spatné vytívřd
cení ano i mnohé jiné překážky
Htavclt by mu v centu Tak ji2 o

každém napřed by védí-l-i kdd e

ch( vyntěhovati postarali by m o

to aby nemohl prodat a jinak by jej
eužovali že by aHpoň na čau na vy- -

atehováuí nemohl poniýíleti Mímo

to naHtává ot&zka v jaké řeci by

vysvědčení taká byla vyhotovena v

lecjaké malé obci v Evropé jeíté ho

k voli Americe angliéiné neučili

tedy i v tom ohledu překážky by e

vyBkytly

Úřady evropské vysvědčení taká

pak daly by jisté velice rádi živlům
s nimiž Mami upokojeny njnou kdež

to lepší proud přintéhovalcft byl by
jimi zadržán Viděli toho nejlépe
jest na ulovensku Uherská žendar
merie má poručeno aby po jednotí
vých obcích pásla po každém Slová
ku jenž by ne chtěl do Ameriky
vystěhovati Ten který je obci na

obtíž není nikterak znepokojován
kdežto majitelové usedlostí řemeni

níci a jiní průvodního listu dotnti
nemohou Stoličnl úřady jednodu-
še žádosti jejich odmrští a s rozhod-

nutí těchto veškeré odvolání jest

marným Slovák vida že způsobem
tím z vlasti své odstěhovat! se nemu

le usmyslí si posléze že úřadům

"vypálí rybník" že se jednoho krá-

sného jitra až bude mít prodáno
sebere péšky dovlaoe a yte hráni- -

i h yM'řlií A"'lk' r Jl I' I

v i IJti míli by Id n

jřfh Itfni iiii l ícjtl
Iy iriolilíi k fi!'iítfif i4ky
liof W Ufjidy i tř"jk tLÁii

ibtvíly t
y li1i jmi itřihodnf h

a A řnt-r-i fcoMfffy by

bylo bťtí í(řmí ku tji"
bkyh a irHiíUitft
Inliřť mu lith'vaU tví j n iby

nové kladly by -
j řrkilky

k lJť li#d tu )k lufí Jk by mil

"?y !' ní mravu" i Kvrojy u tá
offtf nutí nifuří byl by vítán

Proto budou li hynji! likoiy při
thov!i-rk- tvťdomitě roválnf
tj'í újlrié a Aiiirí''iin' věru

le'íťh již vymjIti tieiiil

Máchni fra HmiTk'l V Němeo

ku nijík nejioíitucíilo a z li n ruti
tím Více či m VÍce lieiHj ěcha vk i

zuje jxtlitika německá I iiu nutra

re jskými ji-x- t l!imsrk na sté každé

pouti Německem vítán mají tedy

hroty namířeny proti novému kursu a

jsou tudíž i politicky rozhodné ztjí- -

mavy Před nedávnem vybral se

Hismark ze sídla svčli Krie Iriclu- -

ruhe na čertil d svých obvyklých
lázní Chýic a kdekoli na cestí' pro
dlel vSud-- i byl ředměteni velikých
ovací Na nádraží v Mannovt-r- u

pozdravil 1'ismarka jménem migi
strátu Traium jakožto velkého ředi

tele dějin řlíe německé v nejhrdějíí
době jejich Vcdké zástupy lidu mu

hlučně přizvukovaly a liUmark

řečí v kteréž si velikou

zdrželivost' ukládal Pravil v pod
statě že jednota Německa byla jro
něj Životním účelem a ž ji dosáhl
do jistého stupně kterýž jest vyšší
než sám oné době jiředvíď-i- l Ne-

nadál rý se také že bude kdy prus-

ký ministr v Hannoveru (Pruskem

anektovaném) přijat tak jako on

dnea Hismark byl pak po leči své

obecenstvem ohklopt--n a ruce tisknu-

ty mu vřele jak dí jedna zpráva Že

mu "až jeden jrst krvácel" Volalo

se ze všech stran: "ZĎKtat zde! Přijít
ojiět! šťastnou cestu! zpívalo se

"Deutschland Deutschland uber AI

les" v Eisenachu opakovaly se ovace

a zpívány hismarkovské písně V

Meininkách pozdravil Dismarka rada

(íinsberg řečí velmi nadAenou řka
Že žádný kraj Německa neopozdí se

jdedi prý o to "našeho líismarka

ctíti" Ohromné davy jásaly i to

vstříc Hismarkovi kterýž odpověděl
řečí nepolitickou Ze všech stran

pršely kytice na něj Na nejvyšší
vrchol stupňovaly se ovace líismar- -

kovi pli jeho příjezdu do Chýlíc
jízda do města byla jedinou jízdou
triumfální Hy! večer již a skorém

! ! l i 1

vesnere uomy mesia nyiy osveueny
na ulicích hořelo beimálské světlo
Školní mládež tvořila místy špalír
ze všech skorém oken pršel na I5ia-mar-

dešr květin a lid zpíval
"Wachtam Ithein"

j 8e}criÍ9 Jhihdm pro jdícnt nulu
hy jest nejrozšířenřjším protože
nejlepšfm léikm t Amen

běly jeden i ďdníka cosi na samo naIeíli potřebných sekundantfiv a

vszači zlepíil a p liárta že své týče soub ija dustoj- -

záken okam- -nických nařizuje nový
místo opustil jiltž pensionovaní velitele pluku
Takto zkismán připraven o ovoce i který uzná souboj dvou rozvaděných

své práce jíž většinu svého žití zaJ
1Rojník Ik m nutný se ztrátou
nosti a pense mimo to má za

světl jakož i veškeré své jmění vlAti M
podpory jichž & mu od přátel jenž před trestním soudem Týž trest mi
ve vítězství jeho myšlénky dftvěřo- - stihnouti také duellanty

-- -ri i"


