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Spoleřnosl tulo zorKnniovsn(l Ccchv
rlilesKtkVint iol ríkony st Illinois so

JiHtinou $tlK)(KK( bude dovíJot rboíí
tihlni ozdobné kuřiteké plodiny atd a

vftbec vSe ro so vtJechíeh pěituio s vyrAbí
Až doposud nalézal so přívoz tohoto yboží
v rukou cizíbo nitroda Chcete-l- i s ndml

krajanbm nuMm vo vlnsti nomiihall k Jich
vlBstnditu promyslu a obc hodu obraťte se
na mt 1'ainiituito ie národ bohatý Jo tíž

a střevní pUtM aby so tak unolnllo

sldoatl ono vsn4 vymMování

Příjemná vimlsnl pottí a nkti lni

mysl človika a pobi li lárovsA I

útroby k příslnlné a správné ninno

sti Naopak js kaMsmi dobři trá
mo ta nejkvUjí ob I s# pokatl

Ipatnýml poeliy ři ti a í hati

Víik ona přírod4 v prozíravosti
své dobře tiilď U ti uhlohy dráty
a Mlkotiriy sna l tlisovarié a tril-ova- n

bei chuti a zápachu by ani

nsjhloiipejM ivíře nechtílo přijití n

tento svet osladila krává trávu von

nýml olsjl vžsle pirfumoval med

pylem řábé a ryťl vodu rotnými
oteml Pán přírody od jakliva re

volut lohář nespokojil se lim co mu

matka pfíroda sama poskytovala

nýbrl chytře oddělil sl po hrMny od

potravin a polívá lích labužnicky

bir samosiatnýuh nlí nepatrným

přída vkem potravin skntečnýeb a

nespokojenost a moudrým darsm

jaký příroda sama človrku poskjtiijs
k udržováni života bývv človlk Ire

stán tím že propadá natedk6m ne

mírnho požíváni po hatin neboť

tím odstránl se rřilúlor který zje

dnává žaludku odpočinek zvíře ne

Jere déle jakmile se dostav! pocit

s)tosti kdežto u flovřka snsba po

samých příjemnostech vede k opil-

ství a v obžerství opravdovým to

hlavním břichům Pokud e Jedná

pouze o čich a chuť nebylo by ne

bezpečí právě tiejhorílm poněvadž

drážděním se koneční- - ústroj smyslo-

vý tak otupí Že si více človčk ne-

přeje Ale človčk dovedu sým
umem zjednat! sobě i takové pochu-

tiny které nás nelákají působením

na výkony úitřednlhoústrojl čivové

dovede si zjednali i látky omamujl-- cf

dovede vyhledali si Je í tam kde

smyslům zrakovému a čichovému

jsou ukryty vj vařuje
i ty nejhorší

jedy z nevinných rostlin jako čaj

kávu opium a z látek zcela neškod-

ných dobývá alkoholu Tak vědo

má vole lidská aasajujío do harmo-

nie neuvědomělých pudft připravuje

potom člověku nesmírné trápení a

hroznou bídu

Všimněme si alkoholu který dnes

patří k nejrozsířenějším a nejdále

žitějším pochutinám Alkoholem

obyčejně rozumíme pouze jeden
druh tak zvaný alkohol aelbylnatý

účinky oiUtnfch alkobolfl jsou po

dobné účinkům alkoholu tohoto ano

daleko horší

Alkohol požit v malých dávkách

ve stavu zředěném uvádí poživatele
do velmi příjemné nálady volného

nenuceného pohybu představ Čím

vlea se pije tím více příznaky ty ae

množí a stupňují tak že to čemu se

říká v životě obecném "špička" a

podobně Je prvým stupněm účinku

alkoholu stupněm vzrušenoeti Pot- -

dějí začíná se veselý a jasný obraz

vykouzlený tímto dráždidlem kalili

novými příznaky Smyslové pojí

máni je znesnadněno intelligence

ubývá fsntasie přibývá představy se

přirao přeletuji a ohromnými ko-

trmelci předstihují klidný sond stří-

zlivého člověka Piják nabývá po-nen-
áhlu

výřečnosti Demostlienovy a

mocným hlasem přesvědučuje své

okolí a nestafti-l- i atfla přesvědčivosti
zajde eačasté i k síle paží Ukojiv
svou alkoholickou chuť po rvačce

ubírá so bratr t mokré čtvrti v blou

znění a klátivém chodu na lůžko

avé které svým zdánlivým pohybem

točivým buď mu obrátí žaludek ne-

bo ukonejší chovance v libv slánek
aby jej posilnila k nastávající koco-

vině Tento stunen účinku alkho- -
lu nazývá se stupněm omámenl —

(Opice)
Požit u velkých dávkách veda

alkohol i ke smrti jak to nejednou

pozorováno zejména u dčtí

Účinek alkoholu vykládáme si tak

že nejprvé pftsobí výhradně na mo

zek tstav vzrušeni pan i na moze

ček a míchu prodlouženou (nesrov
nalost {pohybů)

(Dokončeni příště)
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mocnv a niirod chudý musí ve svd vlmUi limrky sniHeti Proto píste ním dejte
ním VnSe ob)ednívky a ptejte se u Vašich obchodníků po nanem zboží a tak po-

můžete přímému spojení s nnSÍ vlastí Spolef uost zorRanísovaní

Jindřich Kolín předseda Jan Spčvík místopředseda:
I) J Sachsel pokladník

Ur F JJirka a Jos L Yoborský sprívní výbor

I p(mné taporty vyřídil itliití
alty novou posilu Artniclva povdal

Ja dté hodinv odťoldn Lid

sn posud ftřřozfházl %tnletvo

a odebralo do kasáren li I nmá

j na oíli h rosehátl do okolí

neb odjíždí nt smích
Vi lálonl pak j lot buď odpol

vlakem neb večerním Nádraží j#

přeplnřno lidé v vozech místo po
10 po 15 sedl a stojí ano I do ná-

kladních vozu museli býlí vecpáni
a dokofK! jiní na ranní vlak Čekali

mostdi

Jttst A hodin odpoltt ln VliKle

klid a lícho jako by nio nebylo se

přihodilo
Ve čtvrtek ráno 1 ledna t r

přijíždí jil bea průvodu četníku

sira Kristina Hinglova s ISroumo

va na saních rnčstem Pulte! do

Suchdola

Hanním vlakem přijeto přes 20

četníku s poručíkem do Police

Okresní hejtman který přenoco
val v ir Mč posud zde dlí

Včera zatčeno nčkolik osob

dnes jsou zatýkáni lidé ve kterých

poznávají orgánové veřejné bez

pečnosti vinníky
Cizí lid je pryč město úplné

klidno
A tážeme-- li se kdo zavinil vče

rejSl den?

Odpovčď dali jsme na počátku
teto zprávy Před 2 roky kdy se

vyskytly první zprávy o "zjeveních

sucbdolských'' mčla být! víc řádné

vyšetřena a hned mčla býti učiněna

přfslaSná opatření

0 požitku alkoholu

Z "Nár Litd )

Kromč potravin požívá každý

Človčk ba i každé zvíře jeítč jiných
látek kteró mu nejdou ani pramenem

íly aoi nenabražují látek tčlu spo-

třebovaných výkony tčltsuými e

tčch látek abych tak dčl i
mlsnosti požívikme jich buď pro

příjemné p5obení jich na čivy chu-

ťové a čichové nebo pro jich lahod

ný účinek na :elý čivový regulátor
svého tčla

Je zvláňtuí ba nko ro podivno že

právč nejdfiležitójíí potraviny naRe

jsou bez zápachu Čickati můžeme

jen to co je tčkavé a ochutnávali

jen to co voda rozpustí A právé

tčmito vlastnostmi jsou potraviny
naíe velice chudý Tuky ho a vodou

nemísf bílkoviny účinkem jejím

bobtiajf ale nerozpoustčjí se jedině

s uhlohydrátft cukr oslazuje nám Ž-

ivot který z druhé strany kořením a

solí opepřujeme

Tedy látky kterými jest se nám

živili nedráždi nás oijsk a proto
človčk který ňerád postrádá růz-

ných dráždidel uměle je přidává k

pokrmu Takové látky které ku

stavbě a práci našeho tři a ničím ne-

přispívají nýbrž toliko příjemně

účinkujíce na čivy nás hladí a celují
zoveme pochutinami

Pocity způsobené drážděním po

chutinami umožňuji nám netoliko

snadnější přijímání potravy které

by bez nich bylo mučením nýbrž

ony podporuji I trávení Jako zjev

krásné dívky vzbuzuje u milovníka

touhu po setkání stisku ruky a obje-

tí tak i vonná pečené nebo posví-censk- á

husa dovede leckomu vylou

diti sliny ▼ uštech A nejen vymě

šovául slin v ústech pftsobí pohled

na lákavé sousto nýbrž zvýiuje se

Kdyby tfh'1 byly nt Ml(ií
tlých místech Vři! ihned jrltř(
vli a zakáiall k dýhy Uk byly

učí-nil- i

dříve nž Kritin Itinlovaa
hlavně také její matka okusily do-

brodiní poulnlkn vyphlivío si s

dluhftavoji chalupu a nastřádaly ni

pertčt dříve než občané políčit a

vflkolnl navykli si n značný zisk l
návitévy Nuchdola nebylo by ni-

kdy I - ř i £ I o k výstupům které sbčh-- 1

ve ntfvltt dne 'i ledna lS3
Ačkoli zákaz k návílČvčSiehdo

la byl jil vydán tnflo dívče Kris

tina Uínjjlova opčt "zjevení" při
nichl viak lidé přítomni nebyli V

listopadu IMM dčvče rozhlásilo le
dne ledna bude veliké "t]-venl-

matky bolí — Toto pro-

roctví oznámila Itingluva nejen po
celím vůkolí nýbrž majíc adresy

poutníku t ciziny a ze Slovácka t
Vídni (32) t Moravy iSien-k- a ne-

počítaje ani ostatní t Čech a lilavnč
a blízkého vftkoll Druhý den na

to putoval lid jeho! amide na 10

000 hlav počítat! mfižeme do

tíuchdola

Okresní hejtmanství které o

ho v čas o nalítávajícím

"zjevení" dno 2 ledna 1895 dalo

na týl den předvolat! do ISroumo

va Kristinu liinglovu chtčjío iti

možným výstupQm Ne}

tato Zadala obecni úřad v Suchdo-l- e

aby oznámil u okr hejtmanství
ie týž dun přijití nemaže nýbrž až

3 ledna což obecný úřad učinil

AvSak 2 ledna l r přijeli z

Broumova c k okr hejtman a ck
okr tajemník v průvodu 10 četní- -

ku do mčsta Police tatím co jiní
Setníci již časné s rána povzdálí
hlídali chalupu Ilinglových v Such-dol- e

Jakmile nastal den vnikli

četnfei do chalupy a sebrali matku

i dčvče a odvedli je do místa Poli

ce Tam po výtdechti byla matka

propufitna a dčvče naloženo na na-n- č

a v průvodu dvou četníku od-veže-

do liroumova Četníci mčli

kun pernó práce aby dčvče na nauč

dostali Snčhové koule lítající ho

vfiecb stran jim v tom překážely
Křiku a nadávek bylo při tom hoj-nOr- tt

Nyní Sel okr hejtman a okr ta-

jemník v prftvodu četnictva na mí-

sto "íjevenl" do Suchdola kde byl
lid již shromáŽdčn a o 11 hodino

dopoledni cčekával "tjevenl" Za-

tím však doivčdčlí ne poutníci co

stalo se a divčetem a přivítali okr

hejtmana i četníky nadávkami a

spíláním háiejíce po nich snčhem

Nebýti rimy byly by lítaly i kame-

ny neboť s mnoha atran ozývaly se

hlasy: "Kamenujte je!" Okresní

hejtman byl kopnut
(četnictvo neznajíc lidi nemohlo jo

poznamenali byliť to cizinci hnil
eatknouti poněvadž davy lidu tomu

zabránily
Okresní tajsinník byl svržen a

břehu a jen šťastné náhodč mftže

dŽkovati že si neublížil Lid byl

rozzuřen a četnictvo proti nému

malomocno
V tom voláno ze et hrdel: Kou-

kejte matka boží! Lidé padali na

kolena nřkolik ženských omdlelo

vSe obracelo své zraky k obloze

Sfanatisovaný lid vidčl prý nad

chalupou Kristiny Hinjjlerovó roze-

stupovat! se mrak který byl červe-

né přibarven a hned učinil si a toho

představa Satft matky boží a když
okresní hejtman volal: "Vždyť nio

nevidím" tu shrnulo se k nemu na

ta lidu spílajíce nadávajíce mu

hříšníku a neznabohQ

Vysvřtlení a dílce jsou k dostíní v písírnč
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ZAVOOKOVANÉJARMY - $1000

Z tisíce farem v jiho-východní- m Kansasu

o 100 akrech každá prodáváme obmezený počet zaopatřených samo-

statnou a trvalou zavodňovacl soustavou dostatečnou na 10 akru na každé

farmě Cena za kterou prodáváme tyto 100ti akrové farmy obnáší tolik

co by stála soustava zavodňovací a těch 10 akrft Nežli koupíte farmu

prohlédněte si tyto ZvláStní podmínky pro osudy
NavStlvte nás aneb nám dopiste pro podrobnosti

The Syndicate Land and Irrlgatlon Corporation
413 New England Iife Bld(( íth snd Wyandotte Sta KansasCIty M

HTiavtm

společnosti 215—:221 Madison ul

ti t-r-

rXM

Hambursko-Am- ei akciová paropl spol

-- pjrrrrz Ff©plavní C©113ri=rH- =-

ío parobxllch expresních nejrychleji! jízda přes moře za pět dní 21 hod
N-- Yorku Z Hamburku

lo Hamburku? do Now Yorku:

í'o parolodích expressnlch tl8(K) IÍ500
To parolodích pravidelných 11600

To parolodích Unon linie 11900

I'o parolodích Ilaltimorské linie tlfl00 12000

Otiledně přeplavu hlaite se u

HAMBURG-AMERICA- N HNE
3" Broadway I (naráinl ůřdony

I lil LaSalle St

NKW YORK I I CHICAfíO

TítCD 17 iVOJE!

IVV HOSPODÁŘE
Jedlníťský rolnlrkjř éaHopU ve ťM platné ! roíné

Do Čech I2S

l!


