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Tak slui i l i ho vřku ai '200 let ha

vraní lijí prý al sto let jeAté déle

papouškové
Avšak také človřk ilosahuje dosti

vysokého vfku jenž mnohému jel
potřebou a jinému I obtíží Také v

tom ohledu jsou dáta cvlásté cajlma
vá ač přiinit! dlužno ž údaje Hta

rých spisovateli nebývali zrovna
dosti spolehlivé avšak jsou tu pří-pad-

o nichž nemQŽo býti nejmenší

pochybnosti a to zrovna ve vlasti

naši Ktaré

Tam příkladné kmet jenž v I I ro-

co vřku Hvého vidél r 1701 první
výstavu v Praze a zdráv a vesel pro-

hlédl si i výstavu v stoletou v patné C

oné první Známý statečný kmet

jest také Montefiore Jiný příklad
Htáří poskytuje Parr jenž byl pa-

cholkem na statku anglickém a rov-ne- ž

jako Jenkiu který prý dosáh]
víku 100 let mnoho 80 lopotil a

skromné Žil Když Parrovi bylo
120 let oženil se po druhé v 130

roce svého vřku mohl ještft dobře

mlátil v stodole zemřel ve svém 152

roce

Amerika v tom ohledu také vyni-

ká a ČAHt3 ho přichází že tam a tam

zemřel kmet 104 letý ano pamatuje-
me so na přfpad listy referovaný že

jistá černoška v novoanglicku byla
120 let

Otužilost a venkov zdají se býti

přiznivřjňí dosažení velmi vysokého
včku než život méslský Dlouhý ži-

vot je také mnoho závislý na zemi a

ponebí Jako Norsko a Švédsko se

svými dlouhými zimami a drsným

ponebím vyniká obyvatelstvem kte

ró ješté po 70 roco véku teší se plné
svřžesti a síle tak i západní Itálie

Pevná však pravidla nedají se pro

vysoký včk ustanovit Jsou p"í pa-

dy kdo okolnosti životní sobé odpo-

rují
Sv Antonín jenž dosáhl 105 let

živil prý so chlebeni a vodou Známý
francouzský chemik Chevreul jenž
dosáhl stojného véku snídal 2 vejce
kousek kuřete a bílou kávu obédval

rýžovou neb ságovou polévku so

Htrouhaným sýrem řízek ovoce
zvláMé hrozny a sýr k čemuž vypil
obyčejné 3 sklenice vody Ityb ne-

pojídal nikdy a vína ve svém pokro-

čilejším vřku také nikdy neokusil
Žil tedy Btřídmé a pravidelné Jsou
však i přfpidy že lidé žili nnstříd
mé a nepravidelné a přece ('osáhli
vysokého vřku Tak W Diwis

jenž zemřel v 101 roce pil mnoho
vína liboval si v horkém pečivu k
snídani a horkém mase na noo
Ženské pohlaví doNahiije pomémé

vyššího vřku než mužské Franconc-šl- í

lékaři a statistikové vypočti! že
c osob které sto let včku dosahují
tvoří muži pátý díl kdežto 4 pětiny
jsou ženské
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New Yorku jou mnohé pivnic"
které namy ca rok vfco piva ďv4
ženého prodají nežli obno tento
dané naznačuje IÍvo které a

prodává po Spojených Státech ca

bavoraké plzeniké a vídeniké do

vážené Jent větrné prý zd vařené

Houdky láhve jou nápodobené po

povodních a pak ho draho prodává
Jhou to arci piv dobrá a včtíinou

Itpíí nežli domácí ontatní ale dra
bota tato jest neoMpravedlnitelná ca

domácí výrobek Dříve jeíté
používali Hládci anpoft noudkn

cvropHkých a rozeHýlali v nich pivo
Hvé ale teď již i Houdky v New
Yorku vyrábějí tak že ani dřevo
ani Hrnula v nudé není "importova
ná tím raéno pivo
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Vée co vůbec ve veHmírn ho nale

zá nehtává ze stejných hmot čili prv
kft kteréž podle Hloženf tvoří rozina
niloht včci Třlo lidské ncHentáva

docela z ničeho jiného nežli e toho
z čeho jest peň ttromti a peň Ktromu

není opét nio jiného nežli skupina

různých prvkft jaké nalézáme v ne

rOHtcch

Kozdíl který He očím naSim mezi

tčlem živočicha a roHtliny rontliny a

nenMia jeví nespočívá na ničem ji
ném nežli na rozmanitOHti prvkn ve

věcech těchto He nalézajících Vzhle
dem k tomto vécemda ho připímtiti
možnost vytvoření organismu nižší

ho nikoliv vňak vyššího a tedy ži

vot lidský nedá ne líce tvořiti vzal

li jednou ca své Marné všechno

tčSení chemikft již noudí žo jest
možno docílili umčlého Života

Pouť Životem mftžo býti u človéka

rozdčlena ve tři oddíly: mladistivé

stoupání od narození do 25 roku vé

ku cestu po rovino od 25 do 50 ro

ku a sestup od 50 roku dále do 80

let Počátek Htaroby padá na n?

který rok posledního oddílu aniž

ovsem Život musí končit rokem ozna

čeoýin nýbrž éato mnohem pozdé

ji Také rok staroby kdy človčk

stává se starcem aneb stařenou Jest

rozdílu

Jsou naopak opet Itle kteri v

mladistvém jestč včku atávajf ho

starci a scházejí naopak velmi staří

lidé jsou o nichž skoro nelze ani

říci žo byli by sUrci Junu příklady
lo sešli lidé v 13 roco a naopak ž

ješté v 80 í později byli v plných
silách tělesních i duševních

Statistika lidského života jest do

stí rajímavá celkem vysvítá e ní že
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JťK nedala by se v Nimecku tak

i4dno padříati jako dosavadní

Lámka německá Jaká to ironie
I ti akó pivo z Čech a označeno jent

Yelkolepé zimní zahájení
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Prftmčrná cena na 40 těžkých tažných koní byla $14050

Přiveďto své koné do dobrého stavu a pošlete co nejdříve
Tisíce koní všech druhu jest okamžité potřeba

Kupci zde budou ze vkch hlavních trhli ve Spoj Státech
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