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kdt ]i! byl pn rtfskráU M lln
řn"il tn npohrxlln4 oAs( odloll
ti Niplft tvAřil bslonn plynsm dálu

vs dn !ikA ksAřny a vypn

(řním fnsVlio balonq k skMířnihf

mhu 7třii tnrt f (ř J U k

#v#řrtvýt bo' i ly íreU ( flifiiv

k ft(ipti Jikjmi rtslopvlřenfm
bytí ďibtíi mlo plyno lak í by

h%]rn ftfbyl lýt kioih Jim npl
nín a lo nr4ti Infkd plavcem a

rml palřiAnfml llrml V let
hodili pí#'iln iibereoitfd ř títl tir4

ht f fu i fl # tu i íb fi ílyry
b etíny tttftnk I nyní j!A pořnmifl
mobli Tu nikli v Arbanivl
nl m n) ával íby divíc! Jej snad

M k tnftl moh I směl

mjliífil OlesUf lo Jkon ti
trrnkoti avfni th f která měli nim

babnem tystoupitl a I

IřAlnlkt polici oddělil btďjm sví

til řMy na nidtl utáiána byla
v mel pa lil paft a ptif ba

it levou rukou drle prvau a

pratoii fint cfnivo poílf uje
viřte! ď Vídachu pře 1 oěiiua

tsÍ4'ýib diváku Jimí tklo v s!o

l'l Bilon vystupoval t rvu do
!

přfnwi vzhoru a! do výi 1000

ny a pik viul smír svftj k severo- -

výe oduvsk ishl! Jiným pru
di m (jcii pen iiuřitil svou dráhu a s

velikou rychtonti uháněl přímo přes
záliv Ttrtky nad moře Jadcrkě
' i" i hodinu bylo Jej v tutéž stranu
vMěil al v mractiei h rtniíel

NeJCistný koin c Arbanftv o němž

nebylo poihybtiOKli pohnul každým
tím více jelikož ubohá clu f jeho v

němém zoufalství celou noc meškala
na rejkrijnéjií hnui přUtavu s

úzkostlivou napntitostf očekávajíc
návrat burek které ihned směrem

jejž balon vzal u velkém množittví

se byly vyslaly Avřak noc uplynu-

la a o Arbanovi nevl-děl-o se doposa-vád- e

ničeho Kino konečně připlou-l- a

lodice rybářxká k Sanitsul marriti
na na niž vzduthoplavec živ byl

přivezen Hybáři přinesli zprávu
že cby laj(ce se k lovu spatřili z

nenadání na polo je£tě naplněny ba-

lon a Arbana ai po ramena ve vodě

ponořeného jenž s ilží nad vlnami

re držel a ochránili jej od jisté zá-

huby Bylo to okolo jedenácté ho

diny v noci Dle výpovědi Arbanovy
sklesl již před osmou hodinou na

moře strávil tudíž tři celé hodiny v

moři a bez pomoci po vodě zmítán

nebyl daleký utonuti Mimo notnou

zimnici nedoznal z odvážlivého své

ho poknsu Žádných jiných náaled-kf- iv

Coxvellom a Gyptonova newfaře-n- d

vzducht plavba noční Ačkoliv

neřfaMný výsledek přemnohých

vzluchoplaveb na nerozvážnosti a

neb neznalosti vSech potřebných

opatřeni se zakládá přihodí se přece
nt zřídka i nejzkuSeriéjfilm a nepo-

zornějším podnikatelSm x nenadání
něco čemu nelze odpomoci zvláště

proto že k jednotlivým částem ba-

tonu není přístupu ano že mnohé

částky na nichž tolik zálell ani v-

iditelný nejsoa tornu kdo v loďce se

nachází Obzvlústž jest to záklopka
na niž velmi mnoho zíleženo jest a

ta právě byla příčinou nejedné ne

z lařené vzduchopUvby Víme že

Pílatre de Itesier zaplatit spatné jí
zařízení životem později uvidíme

že plavba Nadarova s Geantem hlav-

ně z téže příčiny po dvakráte dost

nepříznivě se skončila a rovněž byla
záklopka vinna žeby Coiwell i svou

společnosti málem byli zahynuli
Dne 9 července r 1847 vznesli ce

Coxwell a Gypson ještě a několika

jinými společníky v zahradě Vaux-hallsk- é

v Londýně chtějfce i balona

zapálili ohňostroj pod loďkou zavě

sený VyHopeni dálo e tudíž za

tem0% večerního při čemž bvlo zú
!

pina t jcno av řak mlhavo a mimo to
'

se bouřka Vitroptavci za
!

pálili svfij výstřelem a

bambitky a vtnáícjíca se velmi

ryoble do výie viděli pod sebou ta--

obftflrř I usi álsn fitl ml tlm

blllíd boulki jdriotlivynil blM

ky ofiřovaU ftv rksřnliky rsbtl

křijífiu Kdyl vy'oipill jil An fý
Í a f((0 slofff Mtlhl (oelJriI
fil krohtl flld loďkoil iedřl It pfi

vsi láklopky abf velič napnulf
lulofj pjitil a hned byloslylstl
vkot Jtkfi Id? s r&rního koti

anb i válce pf(ového ti parního
sloj na lbytsěná pán se vypoulil

jerům l# byi o něco ahblf Avlik

záklopka hořeJU cátl bvlona s r

cbajíc( uschllas víe lamknoutl
a rychlým nebáisnlm plyrm stab
I d'dJif ěásf bslontl lilkem tdn
rlui tn vritř s sUhovala Viwp
vi li lo ikříkl: "Jsme ztraceniS" v

loni pocil tk4 balon r#mlrnoti

prtidkot( nhtl V l íí hpoplívcl
okamlíl vtháceli vtrchni přltťf a

ftbe vícko ro mobil aby balon n

nadlehMIi atitk bes výsledku K

zvýíení hrftsy j"Jlch sopoval n

irovna d olnoslioje laklc rí-kter-
á

po! vypálené rakety doutnají
re do proíaift bslona se vřily a v

ji#kry se roprkovaly krom toho

křižovaly se blrsky kolem balona a

celý stroj třál a kolíbal se slraí- -

livé Z nulou chvilku — kleán(
netrvalo než aí dvě minuly— viděli

plavci dony íondýiiké jakoby k

ni tu vystupovsly a v ohaiužení kdy
kolem střechy jedné ilolu se hnali

vzkřikli vsiekni: "Drltw sel" a v tom

již dopadli dlažby s lakovou silou

že vesměs z luďay vymrřfěni bylí a

do sítě a dykyty butonu tak se za

pletli že sebou hnouti nemohli až

přikvapivií lidé je z pout těch vy

proMtíli A6 lo zajisté jent věci té-

měř nepochopitelnou nikdo ncbjl
poraněn příčinu toho hledati dluž-

no v tom že boíejňl řáIT balonu

vtažením se dolejší polovice do nl

utvořila dutou polokouli která vzdu-choplavcu-

ph pádu sloužila téměř

sa padák (Pokračováni)

V Srbsku rozmáhá se stambhlo- t-

ština úžasnou měrou Berní obce

braikovieské dal rolníka Miloslava

Matijeviče jenž přisel prosit al y
mu posečkal nedoplatek daně 6 ft

(fl) a neuvaloval naň exekuci

zavřiti za tuto smělost přen noc do

svinského chléva kde byl nalezen

ráno oběšen Vyšetřování vede se

tím směrem aby se zjistilo obésil-- li

se Matijevič sám r neslýchané potu
py která se mu etala anebo by -1 i

dřivé uškrcen a pak do svinčíku po
věšen Tak jednají ee "svobodným"
občanstvem královští úřadové a haj-duc- i

jak následuje V Miokovcích

hajduci zavraždili starostu Živana

Radojičice po mnohém mučerl načež

vyloupili obecni pokladiu Na místě
zanechali písemný "ortel" podepsa
ný vůdcem Milatem t Papratiátó a

opatřený jeho pečetí V ortelu stojí
že hajduci proto Zivana Radojičiče
na smrt odsuzuji že je pronásledoval
a pomohl ubiti jednoho s jejich sou- -

druhu Ilaiduci prodleli v Miokov

cích 3 hodiny aniž je kdo vyruSil z

práce Okresní město Čačak j
vzdáleno hodinu cesty Nevypadá-li- ž

to jakoby Milanovy úřady byly

hajduky srozuměny proti národu ?

Led redakce zamřena Anorcfii-itic- ký

berlínský "Socialist" jediný
to skutečně anarchistický list stihl
avlástní oiud Celé jeho redakce

jest za závorou Tyto dny odsouzen

byl totiž do vězení poslední člen její
kolegové předešli ho již ve

lhotách dřívějších

Cestajle k vull tvému zdraví a ve
změte příčinu polovice avých nemoci

selKju Podnebí ml teprvé význam

podřízený Nejprve dostaňte ústrojí
své do dobrého sUvu zbavte svou
krev její nečistoty a přivedete své
životni orgány do předešlé Činnosti
Dra Petra HOIiOKO koná to přesně
a npln Ou neopojí ale trvale bolí
Nikoliv lékárnici nýbrž jedině mísMÍ
jednatelé HOBOKO prodávají Pllte:
Dr Ttter Fahrney Chicago 111

Vo fnrtl pffltiUho fSUri hvf f i

poifařofsle V !( !" f i vl Mní

J#ho manlslil fsvědéujM ffi
ttutMlkt tslíko odáI!vn Ník h

vystupoval pod tii%ř a tilotrr l"

f)e fVpita drtti I #i(ritfA t
lodYe f4rto leprv setoojí' f j tt %

tm IWední oti Imlii j o lul
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Vlduftf rl ! Ui l'ř í Jilvi
kjr ehtrl imfítif %tnm lifcu

jsvn'rf řf(I"hřtmfi N'r'ri(rtým
viV hnutím M!s dtná-aer- o

njk do t)h'j f !íkm I

i ítm lfit jAlit í4m

MIÍ ifrjtnf ktriik trnlili
tl#lmalf ílotf jif l 'iřni i ift
brtuaitl i# tntMt tk i mírním

Dtmitiinl řpí lřii do J Iky

jfkojnř i- l k ' kitl
rin l"'fi'l jr$m ji!am-- m itil
hj b) tlr tutufi mř 1

jnl
potirotna k nm kl' kljty t 1

potllřl (kk tiché ftUl Jk j

hjfl ty ♦ítrn}lkjt!lfi t

írtoř ivík t&

k rMli k!-fn- il í lr rn #tft lti

Jednoho doiijii I' ďk ' lij #řJa
piní l'jifi( lur l ivá t nl

t) (llillíU t tlil Mlitli
lebkou tyl o ln- - íí-n- í Uilon tyl
témřh neporučen a Jlyo knro új'lrí
fybořelý
Mezi velkém očtřm líili kliřl

mnohým! tJucLolavbami e vy?iia-čil- i

řlui( míciiO IlUiuhírda a jeho
choC irláSté jmenovali Guarnt-rin-

Jikuta jeho niT Kliiku KobrUo

ot Ccxwella Grtena Karlu a jťho

oyoa Jiřího a v novřjJí ilobé oba

bratry (íodard Z cilnýcli [bveb
potl&vime tde učkolik tajiinavřjhlcb

Grttnom vzíluchoplaťbu ]řr$}'r
"i-

-tio

J Mancie Z řernnuha j lavt b

obí-m-a Grecny vykonaných dluhu-

je předevMÍra plavba Karla Gre nu

Londýna podnikuti bližšího

Po Břřť4Htn?ra pokusu
Pílatre de Poier byla plavba přes

prftliv vícekrate již em i tam vyko-s&n-a

když Green jentS s dvírna

řpoleCnlky provázen dne 7 linfopa

da 1P36 v Londýnř te vzniKl Veli-

ký balon jeho byl ponpjpr? rátalo

vodíkem naplněn plycem (etelnýint
jení aice mnohem těžší jeit než vo-

dík ale přece lehčí než vzduch a

zvláitě mnohem levnřjií než vodík

od kteréž doby vfibec balony jeo

av&telným plynem ee naplňují což

mimo řečené i ten prnepěcb má že

plyn Bvřtelný není tak velice prchá

vý jako vodík Balon vznáíel ne

jeítě nad půdnu Anglickou když

večer nastal pozorovalo e váak Že

postupuje jistotně k jihovýchodu k

břehům francoutukym Nasta noc

a tu poznali plavci dle hukotu pod
nimi že plynou nad rozechvěným
mořem Nenadále vpatHli pod sebou

hojnost avetl bylif nad přístavným
městem Calaia a tak po sobě viděli

více rozličných měst jež podlň svě-

tla poznávali O pfllnoci přcploulí
velmi tozsáhlou spoustu jasných svě-te- t

bylf to Luttich plynem osvětle-

ný Brzy na ť viděli jen zřídka

kde jednotlivá svétélka tem A byla
▼ spánku Daři vzduchoplavci byli v

cire tmo nevinouce nez siauouut-- e

svítící balon nad sebou byli unáše

ni přes Belgii a pruské Porýnskt) K

rána ukaiovab se četněji světla na

zemi dávajíce znamen! o probuzejl
oíni se ze sna lidstvu až konečné

alunce na obzor vystoupilo a když

bylo mlhu protrhlo shlédli pod ►('-b-

pěknou pabrbkovitou krajinu
na kterouž spusliti se hodlali Mí- -

ato kde aeitoupili bylo u Wetlburgu
▼ Nasa vskp a urazili tedy k svému

polívenf v )9 hodinách devadesát

mil cesty
Arbamva plavbj 7entu Fran

00if Arban připravoval se dne 8
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Kolnici Jen l přeji il nílnltl ptjtka u funí
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I KSA II u — Xllrm áio JrJ alat pi(tou
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ngr importované kořalky i vína vlebo f i
Jruhu Jakož I dobré doutníky
Moit importovaná grdntká

}rM jedinil toho druhu tt ntttí
Zastavte se u roně a pfesvčdf te se
41 Ir

mssm
vyléíl ]laU a rychle

iieduhy žaludeřnl a Jnterní zastara-
lou zilcpu nexlnif k Jídlu závrat
mdloby malaril bolesti blsvy
iloutenku oŇklivosC ol žf 'udku

aWYteíný pro íenyJSJ
Oditraul Wmy olitl#Je oerflaje

omlaiuje (u 73 f 14
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