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pf4kt Krnrlit lak tt naUj
lml slovy sahájil ř4l jn#
ri! f r k 4 niřolnf Ujj aftmrirkf

první bi?h)(i ( arhuai Na vyivá
f f (iopía dostavilo a kr]nft

dout víuhnl o vljornf vilnýrh
cdumlikfl jr! atr4 vlati nati n

stávají i nov4 pirikii vládní

tf lili aby t oWř dali krev i statky
O byl In posvátný okamžik ! Zde

přháM J ln movitou karaUju
tam Jiný oitp indianký fo UÍm

lény o!f#rii t#lé copaniny

přivalilr V' lílánh našich pravá
husitská krev Vlast

volá ani my dítky její riptf lení
{o volných pláních tito republiky

chystámt k vypravení m-je- voj-

sk "národního" do vlati ale prá-v- é

poslali jsme jil drhch pít lí
fc flolsrfl jako ovinovanou hřivnu

vzdálených syni a Uter (Vchie r- -

volačnlmii fonIti v rra na patro-n- y

Tenfi© k účelom těm se Jen

J n hrnuly
Ve schůzi za generála Jo jehož

itábu tyl jera ři!řlrn svolili

Jsme ti našeho Mlu roá dobrý

vyškolený hha Napil t utřel si

kníry a jil to vypal:
"Uratři povinnost avatá káže

abychom nejprvé pořídili ri nJké
uniformy Takhle přece do ('ech

vytrhnout nemftžem vypadalo by
to loud Uvaloval jsem tedy ja-

kou nniforma bychom nositi měli

aby revoluce koukala nám i každé-L- o

knoflíku každé dírky— kabátu !

Nejlépe by se ovíern hodila unifor-

ma chicagských Zuavu k n(2 připo-

jit! bychom tnobli si několik pér do

vlasu

"Výborněěěěč ! — Slááááááva !

At lije revoluceeé !"
"Dle pér určovala by ne íaríe

Kabát modrý na jeden knoflík ta--

pnutý trochu vytřižený inu jako é

ttlK I l4ú a n4rk !n a tíhl J
tni dítt4 kolem rd-- # Na rhodnf
ktt přf I Krt lUrtoíem l#tbnji
pH#rtipfri Ir Ji' I uli pxih ilnl
Itvlí i'rn' plií

niva! rt f n'fndAn( rnohqtný Mm

Krn#r4líiv t JnhoJ rpanlcfy 114 r

rnfnott vřtflk i pohrával Tail
ibraft ř lil řety líratr rnn
velitel i l lílu "í rvino kMJ"

jednmi podal ruky June t
Ují mi ho líto ři-- i mutířne tam
vitfhni I'rvní Wilofi)ík třener4

fir bratr Kmr)t h!4f toa Kun ti
l ni odkvatd na f ravé křídlo
Hudba ptjM oblfbffiott Tar4ra
bim Nalirní vAíhlrde toui4
Konřót í nastalo ticho --— niímno- -

rui-t- té ticho I'ře]fd Národníhe
Vflorii poilednf clil r4m pf v

roilooínoii Zeny tnovo
Iřti křičí imiiika np it( Mifřiile- -

vol hne

(ienrrál ae avf rn itibem v t řr lu

ÍJJ j44 Ikil fiirn kvřtiny múv4n(

itkft provol4v4n( l4vy Mnohý
s řad odukocil ai na jednu aby Jal
Houbo tlumený jeaté fpdnou

pl4h) Za Itábem hudba: Havlí
čkovi jde e nřjak řpalnř rni prý
úzké iLithoty Jil to nřlak mu(
vydrlet iiadýpu mu Je povolíme V

ctjřxtupu ubírají ai dále naii v4- -

eéníct kaldý třetí j-- t nijakým
latojníkem Prapor máme laky
NYno ho Karel liartoá Z kalďé

kapfiy mu kouká nijaká ta medicí-

na ap 41 jeho atóru Samý atat- -

ný je to lid lluaité koukají jim
váem i oi' Kachní atehýnko jvi
iena do papíru mi zabalila tmati-l- o

mi kabátec nio nevadí Vykra-čuje-

xi ardnatř Na konci prů-

vodu bratr Koták veze celý riái

"frpflfl gsmagacin" na jdnom ta

Mel tam nřkolik aoudkft

piva f ár láhví dobré whisky Spat
né ciiou haldu a banány — vlantné

zapomčl na hodnost avou Kdo ae

mu uifižo divili má také rodinu
Iudba apttí: "Jioučení loučení

jak jeat to téžka v éc" A byla že-

ny apínaly ruce dčti plakaly men-

ší křičely Inu byla to sečna k

nepopsání Tu loučí ae dívka a

milencem tam žena mužem Je- -

fitč jeden polibek ježtž jedno poce
lování Má atará tam taky byla
ovinula ráme kol šíje mé Plakala
hořce Tu jakoby jí něco na-

padlo :

"Sej Hontíčku vždyt ty tam ne-

musíš být bei tebe to také apraví
Žádný silák nejsi a považ kdyby
ae ti tak něco — tento — a já tady

tři děti Dále— a —- pro
pláč nemohla Plakali jsme oba
dva Musel jsem přiznati že já to
tam aám vlastně nevytrhna a v pří-
ští chvíli jil v okamžiku nestřeže-

ném byl jsem t nádraží venku
Nežli jsem došel domfi Zerzan již
od izoval si páska "Červeného

kye" s ramene na dvorku a Karel
Bartoš s chutí pustil ae doma do
"salomon" zapíjeje k tomu dobrý
koňák kterýž měl na cestu Byl
to taká mari a to horko ! Později
pod rouškou tajemství doxvědél

jsem ae že na nádraží zfistal z celé
bo pluku generál a Kotyzova ko-

byla ! Mnozí x těch srdnatějších
utekli jíi na cealě k nádraží Náš

quartyrmochr také nedostal ae dat
nežli do předposledního salonu a
nádraží a uk — tak zas jednou by
la vlast apasena až do těch hrdel a
atalkfi

ohraa hrab Ondř Mnika a j-
- lo

tianl proř Jana Mart Cha n ota

iskladatel nauky o npmor#i li ner

vovýrh

nfjstarii ayti princ Ludvíka Indii

v bu Jnmnoti d' Ih bavorkélio Iru

nu kterýl nu l a o lebnti ku avinu

pluku Jenl od několika dnft jeti m

pohodtik manavtum imliel dan

před tím I odcestoval V hejpflafj
lUn Incognitu a bf průvodu do

i4bkých krajV Přífta! len upo-mín-
á

n riedivtié tajuplná olcesto

v4nt í řky) bratra Rupreihtova

prince Karla tsklél v rottxiném

inrognitu a skorém bfZ pena

JhrtlnÁtl anarchiiid a toiialiiti
jsou ai neustále v# vlasrh O l

ajeadu nemine v Berlině

téměř týdn aby ae tam anarchisté

a socialisté nedostali do sebe Ne

jednou ul dílo i na krvavé bitky

Nejnáiadnějii při tom jest I ar ar

rhislé berlinšif kterél Umní socia- -

isté stále ta srnříně alb u stranu
irohlasovali od hflz ke achoi co
do počtu rosnou a stle větíl jistotou

vystupují Dne I září xakončena

yla jedna zo schůzí takových dr

nichž se socialisté i antrchisté doU
vili pravou bitvou O Iparcí bili d 9

sebe holemi i sklenicemi a byli tej tr

se zakročením policie od sebe m tr
ženi Mnoho osob bylo zraně n

Při tomto stálém vzAstu anarchi nnv
očekává se šlím větším nspjetír 1 ni
vrat BebeU kt-rý- ž ale ješiú
švýcarsku dli a jenž slíbil že po ná

vratu svěm podá ve velké onAzi

berlínského dělnictva zprávu o cu

ryšhkém sjedu

Byl a nebo nebyl ?

Teď so znovu dostala do proudu
otázka zda-l- i byl aneb no byl nějaký
Jan Nepomucký Ze se avclí svátek
svatého Jana Nepomuckého který
něl byt právě před :ti sty lety
utopen to ví ovsem k aídý VAak

již to že církev svutá dala si ujiti
tak krásno prilczilosl 1 ku venke
pětistyleté Oilavě je j 1110 sebou ně

jak podezřelé A tu není divu že
hh ta otázka dostala na přetřes Je
likož vznikla o sv Janu pochybnost
napsal biskup královehradecký po
vesitiy urynyen ve svera kalendáři
"MetV pojednání o věci té kteréž
řehole benediktinQ v Uhicagu flisk
nouti dala a zdarma rozšiřuje Vsak
v Cechách vyšel též spis Dra Jana
Ilerbena pod názvem: "Jan Nepo-
mucký spor dějin českých s církví
římskou" v němž se stránkv přesně
historické podává se vše co '

íe známo
_ t V I „0 danu jepo!uucKvin
Kniha jest velmi poutavá rozdě-

lena na 7 oddílA a sice:
I odd Doktor Johánek
II odd Jak roste legenda o Janu

1 Pomuku
III odd Ži"ot blahosl Jana Ne

pomuckého
IV odd Z Čech do Híma
V odd Blahořečení (1721) a sva-

tořečení (1729) v ílíme
VI odd Na stopách dějepisného

bludu
VIL odd Nynější stav sporu
Tento spis vydal "Křesťanský Po-

sel" kterýž ovšem není Uk boha-

tým jako svatá řehole a proto ne-

může spis teo rozdávat nýbrž pro-
dává jej ač za cenu každému pří
stupnou totiž za 25 centů Majíce
za to že některým naším čtenářAm f

bude zajímavo stopovat 1 spor tento

oujeanaii jsme noco výtisku spisu
a 6anieiu" JlfJ pohlOUfuainuucjiMMi za 25 centA Kdo chce

seznati též druhou síranu totiž vy
psáni těch divA a zázrakA které
patronu českému se připisují obdrží

spis "avaty Jan Nepomucký atron i

český" zlarma klyž si
_
oh dopise''tV I ! 1 I ~ I

na itenou ov rrosopa I8s iiirooni
nwarř Til W Ui_kL I

íl wJvaii" ii:=i ii a JCi VCUUT '"
posieto 25 centn na
10- -) rokrok Západu

Omaha Neb

Severůo JSaUdm pro idicnl nulu
hv lest nHrozaířeněisím rrotula
neilepiím lékem Americe

- V lfťhlo dni h fdxlrlell jtn#
tUfNiti( llt Wtlníku íko
alovatiakých polk& (ahraničtifcli
"VUaf redakcí V HruMho

tyt Ii&xf v llrrlíi' V hlě Iulu jtpkri4 dohin Joa V Jed
noho 1 nejlrpifch- přátel podporo- -

♦ atelfi apoikft lahřaniřnlrli apUota
teto a pracovníka piln'ho d4I jet
tam vyobratenf n4hrolkft b4nlka
piovatel řeklo Karla llerlote

v Mpka pamttií deka mUtra Jana
Hnti a Jeronými Pra]kho v Kom

biti IIoAf k4rnen v Kotnicl § nř
kolik ivlitté případiiýrh ílinkft jel
il4it utřth jil členy iihratiičních

spolkí byli Jen reilé vyvolají v a po

mínky Tak byli I náts čtli jine
lit a nelíčenou rllootí lkUe ae

pokroku krajinu a mnoha t'h tná

mých ve avBíii apolkft latiraníčnMi

Čílo obsahuje dále články: Htaa
česko-slovanský- ch spolku zahranič
nírh Zprávy spolkové: 1 Berlína

Stuttgartu Mannheimu Haské Ka-inoui-
ce

Fúiseiiu Brém Frankobro
du Krfurtu Hamburgu Srbského
Bělehradu Helbru Htnoveru Baai- -

eje IUllu n S Lipska Drálďan

Štrasburku Hamburku Mobuč n

II a z Fiirt hu Kxulanti ťáeít
Irmy íteisslovy Čechům v cizině

báseft V Hrubého Vzpomínka na

rof K Kačera Bedřich Vilém

vošut Různé rvěsti Jednotlivá

číla slavnostní "Vlasti" proilávají
se po 30 pí s kartónovou přílo
hou obsahující podobizny clenu

"Ustř výboru' a předpisu spolkft

zabraničnýi h číslo 60 pf Přihláš

ky i peníze přijímá: V Blažek

Berlin S Biirwaldstr 59

Ottom JmcíhÍ knihovna nlroln{
pokročila k ses 33 ser 10 v němí

jo dokončení Hellerova románu "Pan

Mrkýz" a zároveň počátek románu
Úp-tdek- " jejž napsal Luigi Gualdo

a přeložil J Vodsk Hellerftv ro-

mán "Psn Markýz" pobavil čtenář-

stvo svým nspínavým a bohatým

dějem R itnán 'Upudek'' senámí
české čtenářstvo s vážným vynikají-
cím dílem

Ottom Slovník u naučného nejno
vější K-i-- 148 ptináši velkou řadu

článku V) počítáme zde jen někte-r- é

obšírnější: Domácí prostředky
léčebné Domažlice Domény Do

tuestikální fond Doininická republi
ka Dominikilní pozemky Domini

káni Domovní daň Domovní pro
hlídka Domovské právo Domovy
Donatislé Dondukov - Korsakov
Dongola z Donína Don Juan
"Ottíkv Slovník naučný" zdatně nyní
ku předu pokračuje sešity čistěji
vycházejí Kdo jen poněkud mfl-že-

š

odebírej veliké a potřebné dílo

toto

"Zlaté JWiy" předního illustro-vanéh- o

týdenníku českého vyšlo

právě nákladem knihtiskárny J

Otty v Praze ročního desátého čís

41 s tímto poutavým obsahem slov-

ním: Pokračování Listu z české

epopeje 'Proti všem" od Aloise Ji-

ráska pokračování básně "Lancelot

a ElaW 1 "Idyll královských"
Alfreda lorda Tennysona v překladu
dra Kr aka "K dějinám cholery"

výňatek z populárního spisu "Po-

učení o t holeře" píáe dr Jar Květ

pokrařov ání románu "Majitele hutí"
od K K lostermanna pokračování
Kam Flan imarioriovy studie "Jaký
bude kone o světa?" podává Jan

Rosický po kračování románu "Chu-

dé srdce" od Ot Jirmáře a celá řada

drobnějších zajímavých atatí životo-

pisných cestopisných a j v— Částí

obráková obsa buje: Krajinku 'Bo

Ty u Plzně" dle původní kresby K

Liebschera "Alchymista" maloval

David Teníers "Ze aerailu" nád-

herný obraz N Síchela "Otevři"

obraz Jindř ZUgeía ''Obrovská

houpačia na světové výitaví v Chi- -

aaloní což by se rám výte čně chci H-- t patrony Slunířko pálilo
hodilo jelikož ae v aalonech doati :o vá-pry- naie uniformy v papra-pohybujem-

e

Dále má kabát výho--i cích jeho dě'aly ae tittramnd krá

du že ae do poatraních kapea vejde i n- - Byla to podívaná Američa-nřkoli- k

flanek — medicíny Kal- - J é jí ž dovedou m vážili každého

hoty červené Široké a do kamaSí bvoíhj domilovného národa a p roje

bílých Malý fez ca hlavu k tomu vo vc lných vyvalovali oči Takou

ta péra inu hrůza by z náa byla obita vot hledali jen lze u přínlua-T- o

by čuměli HakuSáci jak ae do- -
j
nika národa holubičílo Toho co

vedera vymutrovat!"
I

my nedovedli jefilé ani Irčané
Návrh byl přijat za ohromného íeptali ni atojíce na chodnících a

jásotu vSech přítomných ňlza ra- - zd avíce nás Němci div vzteky ae

doati skanula mi po líci vida to ' neroztrhli a neioprakali jak Žalu-nadše-

Třem atarým válečníkftm: dy Vedíf že jdem bratřím jejím
Amortovi KošumberNkému aTisle- - stři h no ut frak Konočné jsme na

rovi avřřene vypracování válečné- - nádraží Generál Mik volá: "Chi-h- o

plánu Na to pak jednalo ae o jcagóó Cleveland New Ytírk
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tom máme li jít ďo Čech pčfiky
aneb po jede-l- i ae na Rakuřáky

i

kofimo lo delší debalž bylo
usneaeno aby generál jel na kobyle
Kotyzově před aífem a my bolt to

poŽenem chutě za ním Do příslí
schůze má být vypracován válečný

plán a vše ostatní obstaráno

Nadešla schůze příití a poslední
Dostavili jsme se v uniformách

Bratr tPecivál měl trocha delší kal-

hoty já pak vlekl ekřivenou šavli

po dláždění prsa maje bodně vatou

vycpána Když jsem iel z domu

dětí plakaly Bály se mne chuděr-

ky Snad jsem si dal o jedno péro
víe do vlasu Polkám bratra Ha-

vlíčka jemuž svěřeno bylo vedení

paši kapely B z té přece do Čech

bychom nemohli Ten ale vypadal

oejlepíí mu slušely Široké červené

kalhoty Žena udělala mu křížek

na čele řkouc ''Jen ae mi Džou

dobře chovej" dále pro pláč nemo-

hla Páni kluci sotva uviděli ka-

pelníka již na 13 ulici se vyrojili
Naše česká Praha byla celá vzhů-

ru aby ne když jedná ae o zachrá-

nění staré zlatá slovanské Prahy v

Cechách

"Kvart ýrmochr" bratr Dongres
má celou naři pokladnu vydal se s

jistých důležitých příčin napřed
Kde jej najdeme to vědí bozi adju-ta- nt

A Sujgr "má ten náš prach"

vynajít i "kvartýrmochrem" ně-

kde v saloně Bože to jsou obtíže

starostí se mi hlava točí Jestli se

nám tak nalfzwu Generál rajtuje
kobylu přehlíží stále rostoucí řady

n
r

ř 'j-
-
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