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Jako přísady do polévek a koření
do Jídel til jako afrodisiaka
Třetí nejvybraněji í pochoutkou
Jsou Iraločí ploutve Za nejakvost

nljlí lahůdky je! hodí se vlastni
Jen pro hrdlo císařské povaluje
8 diva čínské kuchyni: medvědí

tlapy daAčí ocasy kachní jaiyky
úhoří vajíčka velbloudí hrb opičí
pysky kapří ocasy a volský morek

Mléka másla a sýra neužívá ČÍAan

naprosto mléka ani ne pro děti

jim! je nahraiuje kasičkou a mou-

ky rýlové a cukru Máslo nahra-

iuje tuky hlavně vepř sádlem njb
oleji
Daleko včtiímu rozšíření ne!

kdekoli jinde těíí se v Číně vege-tarismu-
s

vyplývající v prvé řadě

přiroiených poměrS i části ovíem
jen následkem budhismu Obilí
v prvé řadě rýže v jižní a střední
Cíně proso v severní Číně teleni
na o ovoce tvoří hlavní předmět
výživy nárčda čínského Zvláítě

rýže jest obyčejou potravou víech
boa výjimky čímž vysvětluje se

že ač hojně a velkým tdarem se

pěstuje Joitě velké množství s

Indie se musí dovážeti Jedení

rýe jest obyčejný termín pro kaž-

dou čínskou hostinu Chudý Číňan

spokojuje se hrstí vařené rýže a

Šálkem čaje jako svou denní výži-

vou bohatý požívá rýže jako přísa-

dy ke víera pokrmům Z rýže při-

pravuje ee i cukr [ve spojení a vy-

klíčivší pšenicí] jeho! užívá se

jako náhrady medu připravuje
nejobyčejněji! čínský chléb (ač i t
mouky pšeničné a kukuřičné) po-

dobný tvrdému puddingu v páře
uvařenému proslulé čínské bami
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ll přfalainA kruhy í

éplné
tajemství K vypátráni padtatele

byli a 1'rahy fyalní cif ilnl poli rjni
trálníci a ttichl jedoa át cIJela
dráhou rlsařa ťrantiéka Josefa ve

středu ráno kdelto odpoledním via
kem odjeli civilní strážnici Dítě a

Zahradníček Kdyl přidyli do ná-

draží v MníiboviclcbhMraočicfcb

odebrali se do hostince kde a hsním
barona Hinghoffera poidrželi se a!
k 0 hodině večer načel nastoupili
cestu směrem ke Viechromům trva-

jící asi p&l hodiny Do vesnice viak

nevstoupili nýbrž obešli ji směrem
ke Kamenici a rozložili se na meii u

polní cesty Tou dobou asi o Oj

hodině večer kdy byla ji! tma le

nebylo vidět ani na několik kroků
vraceU ae s pole rolníci pánové Fr
StichaaAlois Komárek dělníkem
Berbusem Spatřili na roeii sedéti
tři jim acela neznámé muže a poně-
vadž v okolí bylo poslední doby
spácháno několik velice odvážných
krádeží myslili Že neznámí tito mu-

žové jsou zloději a že v nočni temnotě
jsou připraveni na zlodějskou výpra-
vu Zastavili své yozy s posekaným
jetelem a tázali se neznámých muiů
co zde chtějí? Ti jim odpověděli
le čkj! na vozy % Popovic a nimiž

dají se na cestu do Kamenice vzdá-

lené ob Vsecbromů taktéž asi pfil

hodiny Dobromyslní rolníci lim
uvěřili a jeli dále k vesnici Později
usnesli e le je z pola zaženou
Počtem ast 8 osob a jak na venkově
bývá zvykem odebrali se dle výpově-
di civilních policejních strážníků
Dttí te a Zahradníčka ozbrojeni klao-k- y

opětné k mezi kde neznámí mu-

žové byli dříve sedili Panovala ji!
tak čirá tma že nebylo viděti ani na
dva kroky Na poli viak cizinců již
nenalezli a po chvilkovém hledání

vypátrali je v jeteliiti Tázali se Jich

opětně co v jeteliiti v tak pozdní již
době vlastně zamýšlejí? Tu vyvstal
civilní strážník Dítě vytáhl dle
vlastního doznání svého revolver a

pravil: "Jdéte pryo ani na krck
dále a hnete-l- i ae budu do vás stří-

let" Vesničané viak neznajíce kďo

ti páni v jctelidti jsou a poněvadž
také své zaměstnání neudali neupo
slechli a jak zmínění civilní strážníci

udávají chtěli prý dorážeti na ně

klacky Na to civilní strážník Dító

vystřílel viecky avé rány ze
revolveru do tlupy ven-

kovanů a účinek zbraně a blízka byl
oviem straiaý Kolníku Josefu
Baštovi vnikla kule mezi druhým a
třetím žebrem pod srdce rolník Alois
Komárek byl zraněn do hlavy syn
rolníka J Malého do čola a nádenník
A Komárek do zadu! části lebky
Venkované vrátili se na to sbroceni
krví domů Stěží dopravil se do
svého bytu smrtelné raněný rolník
Josef Bašta kde záhy pozbyl vědomi
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Větií láalohU klíditl blldefifx ná

roda drahého A kdyl jak j em

pravil spojíme síly nae a p Iia
volíme Lnďma ujiíteni le Jeho hla

nás lam chránit! bude před haldou'

jiakroa nespravedlivou a nám obča-

nům ikodlivoti A protni okamlik
Volební Jest takřka přede dveřmi
kde nám bude slyšet! rlmých hlasů

viak dokalme při volebním osudí
že Jame upřímnými podílníky a za- -

stanci práva a spravedlnosti v zemi

této a upřímní k mulům zasloužilým
o národ náš Statečně odevdej
me naše hlay ve prospěch dobrého
a upřímného vlastence a tenkráte

kdyl jsme tak nemilí hrdě opustíme
místo volebního osudí vě loucn le

jsme vykonali skutek šlechetný a

nedopustili ne zrády na člověku ná-

roda našeho Protni volám na zdar
a bobrý výsledek příštího listopadu
nám všem Vái čtenář JM Mundil
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Počasí zde máme krásné pěkné al
nad příliš neboť sem přiklusaty
kobylky a ty skoro stačí tu pšeni- -

čku tak čerstva jak ji farmeři aejf
sebrat a pak Ji ještě nějaký den po-

trvají tedy budou muset farmeři

ještě jednou sít při čemž ovšem

utrpí škodu

Největší všuk úlohu zde hrají
naše dva nově založené snolkv— -- i jiiSPS a Literárně-zábavn-

ý

pěvecký spolek Ovšem le klub
C S P S pokračuje dosti tiše
avšak mužně neboť člejové jeho
ae drží znamenitě a doufáme že ho

brzy dočkáme uvedení nás v Jed-

notu neboť nám pouze Jeden člen
schází Druhý spolek založen p
b r Rundusem pod jménem Literárn-

ě-zábavný spolek který pokra
čuje velmi znamenitě neboť Již
čítá aa osmdesát členů ovšem le
jsr u do něho přijímání Členové od
trecn roků a snad ještě mladší a

babičky již přes devadesát tu vše-

cka mládě! so učí tu literaturu a

zpěv
Avšak nemyslím le členové

onoho spolku vědí co činí poně-
vadž jsem slyšel žo dostali diplom
který Jim jest povolen na nějaký
katolický kostel nikoliv na ý

spolek neb zábavný!
A pakli oht! zdejší osadníci založit

nějaký spolek Jak shora uvedeno
nechť ae obrátí na některé naše

redaktory by jim vysvětlili co

literární zábavní neb pěvecký
spolek jest a čeho vyžaduje ?

Avšak tohle co založili jest nějaký
spolek který by se měl jmenovat
tak? Dle mého náhledu myslím
žo dal Rundus špatný základ ono
mu spolku a teď jako patřící člen
nen! po něm ani památky
zmizel
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báři lovci i pěstitelé ryb (rybí

kry utavřené v čerstvě vyfouk

lých vejcích podkládají se k vy-le-

kvočnám a p) Zlaté rybky
tveieny do Evropy v XVII st

:íny

[nudle a mouky rýžové spařené ve

vařící vodč a smíchané s kousky
iunky vepřového masa mořských
raků a ryb jako! i a kořením] a p

Dámy čínské připravují si s rýže i

své líčidla Z pokrmu rostlinných
avlástní šminky sasluhují mladé

výhonky bambusové upravované
jako chřest pak nejlepií nudle
čínské i hrachu celeného méně
dobré z bílých bobu nebo prosa
jel jsou předmětem rozsáhlého
obchodu konečně i nejoblíbeněji!
čínský sýr rovně! i hrachu Za
salát aloulí mimo jiné květy lilio-vit- é

rostliny Uemerocallia grami-ne- a

vedlé nich! i cibule lilií hojně
se ulívá rosoly připravují se s ro-

stliny ÍJraleloupia tilioina [sea-we-edj

Z ovoce jsou oblíbenou

pochoutkou čínskou dýně [hlavně

výborné v Tien-menu- ] dužnina

jejich ale jefité více jádra nesmí

Číňanu nikdy cbyběti ni bohaté-

mu ni chudákovi i a těmi provo-uj-e

so rozsáhlý obchod Ku sla-te-

užíváno druhdy medu nyní
cukra ie třtiny jel sáií se hojně v

dkbU
K
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