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Uvili triumfální svil v f J rf
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I hodiny odpoMftí kdyrarvy- -

' ]"ti mil PiroWro xt4np
rl d Kfrml-- t t)u-t- % byla u
kot Jmi něMnýfrjl davy lil t
bf JMkí byli n#jřfjIlo Pára

Nptu imUvíI tmnj tUiit va- -

1 f m al dti I oblak a slunce
oiářilo paprsky svými c arskott slá-

vu

Ve 2 ho! K) minut lahřměla
děla palá PlfotWho ra tria
řiířnf f cr t stým průvodsm
vydtl n tet9 li Kremlu Carský
průvod sahájen byl ikvlřnnofl ít
níkftr na koni na to náldnvala

%mtht hfpfřit Violeen4 ml--
V ulft W m' " kf4tk4

ř4ctí bylo ui v hlavě tmoRnvafthonMnrH ' wanlshrn Vytrí!ovým (?i
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ři bér Iři dny t iihikni Mksř- -

ik4m V p4tk konině byl na slib
I pouhAial Křaovl na %Uh

leejk' mul a řlovřk thovt nař iťlnAním bylíkallee zd

Jál lud propu4tťn
Hrdinům i poMňl obíanuké vál

ky kuřina hřbitově baíem lm£f
vají potavn byl jedním aocharVin

nalím pomník N m la bila ta

íe darovaný Jrnník neUiíl velkě oblflfi 'do rodině t4ajíd se

přímí Jak občanstva tak i lijících
4 "l"fl'ÍIM dítek velkou podpo-kamarád- ů

pod pomníkem olpočíva- - r°"' MDlelce vyslovujeme nA
f W4 li votnf ttr41 a gardoví

koiád Za nimi vždy po ivott
' koňmo Jeli zástupe) všech národ- -

rixnt! a kmenů ]iml car vládnu

(
dále deputace Kozákův v nádher-

ných krojích representanti nejvyi
41 álechty vedené maršálem ko- -

r moří na koni následován tíu ko- -

moriiíkjr íiky ítyřmi dvorními
'

cernociiy 14 buriobníkA camkího
' orknutru vmlunfch kapelníkem na

I koni camký honeo koftmo druli- -

A nou 20 příích honcĎ dva velko- -
"

mUtři vifremonií v kočárech Uie

f ýct 6 koňmi dále hlavní cercmo- -

IJi ni4ři v ícntij)řciním povoto no

' v ho nu odinaky svó hodnonti dva

mami i tt1th ffvnrA m Ui rpf
lifMirřini i{řl'ífph hnith a ko

plnníkD

l'ř ífijt ttl vHkkfiffslm

Hřjíjrti #kf4lofi drtlirto't d1

tjřiifkri kJl přfl }řby díl

M'y vftn byl bromovým vý

třl#m i ? fl Zf m fim
brány ík4l jJ řfifř misii
elny máíUké rvly d4( d#-lk- '

ml n Níxlních draf!iv na n4m't(
t#řkřn o!kivat mrt l!rht
ruská v l)4lhřfh cJ4ffn

V Křsmli uvítán tj rar e svrm

rb'tí v#lkoffwt niávofi ftlflbřl di ktfc!r4ly klín
' h'U h 06#k4vl Jl tvati vní
d a nrjvjflll knf ftvo sWtm
iplvajMm krmný JakmIU tut
vtoipi do kaihftdrály ttt na dn4
inmnf litl Mmkff t
hřm4la salva i 101 díla
Dřulif dtn přijímáni byli vy

!ř)i!Í i!44tn( ř)řřff)triti v

Ikerých vlil mtti nimi uk4 vy-Uno-

americký Clifton llrtcken-řidg- n

a avlmirál Mulfridn vtliil
atřf loiemního loďstva Armádu

Hpojných HtálU tatatK)aIÍ gen
AUzandr Mo I)onell plukovník
John Mo Cook a kaiitámm
í{#orge I' Htifinem a n4mořním

kapitánem Onorgem II WadUigh
m Námořní moo opojených Htá
tu zatuiovali jeité velící poručík
John V Iíedrild pfručík Jasob J
Ilunkcr Daniel A Uarlellotle a

praporečník Hobvrt Hussell

Itrpresnlanti tito vedeni vy
slancem Urtukenridgera přijati byli
v Moukromém sly4en( od cara na- -

čož veer súčastnili ne hostiny dá
vané na jich počest knížetem Ixba- -

novem Kostovskýrn Týž den při
jati byli vyslancové francouzitf

řpanělití japanstí a korejítí dále
vévoda s tonnaught vyslanec krá

lovný anglické který carevně pro
sontoval velkokříž řádu Viktorie

jenž anglickou královnou právě byl
založen
Dne 21 května heraldi na skvont

ně ozdobených koních a doprová
zeni skvělými družinami d&stojníkl
a ceremoniářu počali po ulicích

Moskvy vyhlasovati formálně ko

runovaci Ily 1 to skvělý pohled na
tuto četu trubačů h stříbrnými
polnicemi Když přijeli na námě
stí tu postavili se do čtverce dft

stoj ní cl v předu načež heraldi

vztýčili své zlaté hole všichni ko

lem obnažili své hlavy a na to čtena

proklamace carova ohlašující ko-

runovaci na den 26 května Vy-

socí hodnostáři státní pak v Sesti-spřežníc- h

povozech rozjeli se ku

různým vyslancům vládním aby
zde formálně oznámili den c&rské

korunovace

Hlavní akt korunovačních sla-

vností ruských odthrán dne '20

května kdy carovi Mikulášovi či

a carevně Alexandře
v kathedrále posazeny na

hlavy jich koruny vcAkerými obřa

dy a náboženskými formami v ruské

historii ustálenými
O 7 hodině ranní započaly koru

novační obřady výstřelem z 21 děl a

týmž okamžikem rozhlaholily te

zvony katnedralu V pul hodině

počali ahromažďovati ae hosté v pa
láci diplomatickým sborům vykázá-
na reservovaná míata v kathedrále

Vojsko utvořilo dvojitý Špalír na

cestě kudy carský pr&vod i paláce
do katbedrálu ubírali se měl O 8

hod slouženo zde slavné "Te fcumn
a po vykonaných modlitbách veškeré
knfžstvo sestoupilo ae na schodech

kathedrály očekávajíc zde na ovdo-

vělou carevnu Marii Feodorovnu
Při její příchodu metropolita věno

val jí kříž a svěcenou vodu načež
uvedena na trůn cara A lese je Mi- -
cbailoviče kterýž umístěn byl na
zvláštní estrádě skvěle upravené
Velkoalmužník nesoucí velký zlatý

kříž ozdobený drahokamy a v právo- -

du dvou diákona pokropil celou

cestu od paláce až ke kathedrále
svěcenou vodou Jakmile ohliíen

1

nenoa ovaovtl cawny do kath
rály car a carevna odebrali sa do

Uhnit '% Mkolik ''kamliM ni li
d4rf lfrtií k pwhodif fa klh#
df4ly I'ř1vr'l nMjffi 4ffbtl'koíi
Křl'Hi t%ínl fi4l'ťval rrk4
4lft syfikrifí Sflukých fdf ti%fn

#tov4 ř!kf H Wi4i prs#í lřitov4
rímfi h #ifirblní h átnltht d4!

kot4l tr l„ btlt ké křtíkí
l'fk4 lřtisfii# ftsny byl nj

vy íml komořími poi1t4ly
i m

praporci pM4 eartví
dál kořiřťvlmb b pU4fí it
Hlkihr$ jiblhi korun ft cnr a

rvnti Za nimi krášli uUtltU
naísl fi4Uďvl rr § rarvnori pod

nebesy n#nými poboaíhf Vik
ry zvony iltktnh m'kvský'-- hla-

holily a ojk' vy l4ab #t prftv
d i mtkémnt Vh vcholu dn katbo

drily mtrpdita potfobra fký vi- -

rtovsl cuMkfm mtriftUnt křll i

kifký íiino vo-l- naíívl vstoa

pivtM di rbrimu tfikráts pokUkll
fislli o)lbrU na trůny caru Mi

ťhal Kodorwié a Jana III Ko

moří tinwwt korunovační pUítí
postavili se na priní stnpfft tfftnti

komoří ion I meě na druhý a pra
Mrínfk na iřptf

Na to riiMřiliU
vystoupil na stopu trůnu postavil
e před rara a vyzval jj aby přrd
vřrnýroi stými pinldanými učinil

vyznání své víry načež podal mu

otevřenou knihu a ufž car přísahu
četl

l'o vykonané přímé metropolita
opustil trůn a čteny modlitby načel

metropolita petrohradský a kievským

opětné vstoupili na stupně trůnu
Car povstal a odloživ stuhu řálu sv

Ondřeje nařídil aby mu podán byl
korunovační pláSť při jehož obléká-

ní oba metropolitové carovi pomá
hali Na to uděleno mu požehnání i

a sice složeny ruce metropolitovy na I

hlavu carovu ve spůsobé kříže a ol
říkány předepsané dvě modlitby

l'o ukončení jich nařidil car by

podána mu byla koruna načež tne

tropo li ta petrohradsky tak učinil z

car vezma ji posadil si ji na hlavu

na to podáno mu žezlo a řlsuké

jablko a vezma žezlo do pravé své

ruky a jablko do levé car posadil se

na trůn Za několik okamžiků opět
povatav odložil žezlo a jablko na

připravené podušky a vyzval na to

carevnu aby se priuiiiia lato
povstala a kleknula před cara načež

tento sejmuv korunu a hlavy své

dotknul se jí čela carevnina a opět

posadil si ji na hlavu Na to vzal

korunu carevninu a posadil ji této

na hlavu l'o tomto obřadě carevna

posadila se na trůně a car vzal opět
žezlo a jablko do svých rukou načež

arcideakon zanotrval verá: Domi

ne salvum fao iicperatorema Domine

salvum fao imperatricem což sbor

třikráte opakoval

Na to zase rozhlaholily se zvony

celé Moskvy a zavzněl výstřel ze 101

děl Car pak povstal a odloživ žezlo

a jablko pokleknul aby pronesl

přednesenou modlitbu Vo ní zapěl
sbor slavné "Te Deum" a dva arci-

biskupové podali carským manželům

svaté písmo k políbení Na to car

odloživ meč sestoupil s trůnu ná-

sledován jsa carevnou a metropolita

petrohradský jim požehnal

Při návratu do paláce odevzdal

car žezlo a říšské jablko komořín v

opatrování a oba manželé a korunami

na hlavách a pUštémi odebrali ae do

svých komnat Tím hlavni akt ko-

runovačního obřadu skončen

Nemo

Může varn těl tak prsipéil
Pan Fred Miller z Irvinir III nUe

trpíl nrdulicm Ie!vín ih mnoho rokft

prudkými bob simi v ztUerb a rarhíre
klínil niniho tsk trtnfih hojfcfr h pro

středku leflvtDsvftak bez výsledku Třecí
r"k?m t'1 '1ÍTtJ Elertrie líitten

ter lu zl4ití přUpftsobeny k KVení
Du'1
i i:

eT!n Jler mnohdy iUj(

xái ai tvrzení Ona mu Wc u
Ooodmaa Drog Co Omalia b )

povinnosti nH f#t ílřatl m
1 '" r fhtli kfof4rtv

Nintff lf n pltovil po tt l"# h
I K4Jff h ftaíu h df iUÍ okolot4

dl ivníjíknf byllťisok
''h' kt#ří by a r4 li

'"'"'fc U dt#krn vsnkovl pr

"""f "r ♦m m 4hy

nAftilwtý syn Kuimí jbol itráN
I "' rodiov4 tílko no
I ' 1Í" '"'" ln imřr m d!l(
íw'f su bot obě Jan JVrka

hotovil koberf a lUlal vftle prái
u"r 1 ftlf byl
17 řkA lř náUlel ku spolku

I ""rnost V W 1'ojitné dva

li"rc# "4ro ktsré Irutblírf vdova

""'""t zumMemu bulil země

Má li člověk neítestí o posměch
— H sedmou svá

VHt ntř"uJ — tak asi

r"JfnJ "ajan ™n ▼ na#em

u"er''n "boardmghousu' nalézá
A rownAt 7 smlnřný žil podnea

ik" ltik lvřtřf kdyby nebylo

vJoiaky která mu učarovat uměla
'ft J mocna a zavaliva ba zavede
Ll I l

""OH0irBlB C10Vl prei ivar
soudcovu i oho se také as oba ne

nan!lUIi ' j tomu tak vdovička

heU lM "lolid hudcovou tatínka

3?°
lnijiiu jo uiuíhuu uk u uuzaiovany
má prý za sebou manželku než tento
tvrdí Že zákon oklahomský je od

sebe rozvedl Nyní má soud rorho--
unouu aiera srasincno tatika uo--
stane

Dobře že máme v městečku našem

vodovoi a 15 tech města kde
z vét8Í ř!ásU bobáci bydlí' U majI
kráHné ieleDé trávníky ochlazují si

chodníky okolo staveni kdy a jak se

Mim íbf sIoveu) — vodovod mají
boháči — chudý lid jen daně platit
musí třebas že půl míle vodní roury
od stavení jeho vzdáleny jsou Hoří-l- i

někde na kraji města kdo chudší

třída lidu bydlí musí staveníčko v

popel lehnouti poněvadž není na
blizku vody stříkačku nemáme a

šlahouny dosáhnou sotva dva bloky
Bylo by na čase aby městská rada
naše věc patřičně vyšetřila a posta-

rala se o rovnoprávnost jeduomu
každému

Pan Jan Prokeš nechal si postavili
větrník a velkou káď na vodu na

farmě blíže Schuylér se nalézající
Za rainulft dvě eta P08cbl° P- - Proke'
Sovi v ro"&hém Jebo sa(iu mnoh

ovocných a jiného druhu stromků a

stůj krásný báj vypěstuje k čemuž

zavodňování posloužiti má Toť se
i y ] -wMvtiml 4a m rvA s tavAniiAiioni iIii

vou i civernouc uruuezi niere se

tu v hojnosti narezá dobře poslouží
Slovem farmička'p Prokeše bude

čam krásným letohrádkem

Zpravodaj

Nabídnutí k sňatku

Zamýšlím pojmouti za manželku

svobodnou dívku neb vdovu do 35
roků stáří Pouze řádná ať se hlásí
třeba chudé za to však z pořádané
rodiny a smýšlení katolického Jsem
vdovec 36 roků stár vlastním dobře
zařízenou farma v západní Nebrasce
a dalších 160 akrů pozemku v Mmne- -

Bntě Další adresu sdéli redakce
Pokroku Západu pod ěifrou "A J"

6—t

Jiřích Ne! aC to bylo tak nb onak

pomník minulý týlen ze hřbitova!
zmizel a ladu neví kam To ne i--

zajímavější při lom Jet !e e nikdo
nestará aby pachaUdové vypátráni a

otrestáni byli A proto všeobecné

mínění jest že to není zúmyslná
krádež nýbrž ! pomník byl odstra
něn by více světla denního neopatřil

Jk se proslýchá bude co nejdříve
I

učiněna sbírka na postavení iomníku1 I

líistnjnébo který by vyhovoval přání
vsebo občanstva I

Minul tíden hráli ni „sm
no tři dnv v mfV i„ u „„i
"Met Nine" jejichž pověst' co hráčů
má býtí dobrá než u nás byli po
třikráte biti Za to prý naseká našim

druhá četá omažská která se zove

"Onuha Originál Kine" která zde

hráti bude po dva dny a sice v pátek
a v sobotu Obecenstvo schuyleské
se nikdy o hraní míče tak nezajímalo

jako letos a roku minulého Také
naše krásné pohlaví nebralo nikdy
takový zájem a úSastenství ve hře

jako nyní proto není se co divjil
když hoši schuylerští vyhrávají že i

sličné pohlaví hřmotu a hluku se

zúčastní

btaró přísloví praví: "Jak si kdo

ustele tak si lehne" a proto musíme

být i my spokojeni neb co jsme
chtěli to máme a že jsme si sami na
sebe metlu upletli je také jisté Že

novopečený pan mayor hned první
neděli tak přísný zákon k uzavírání

hostinců povede se nikdo nenadál

než stalo se a my musíme být tiši
Dále že by kovaný Němec schopen

byl zavírání hostinců v neděli učinit
také nás překvapilo a že čtyři radní

vyjma dvou českých pro zavírání v

nedělí hlasovali budou toho jsme se

také nenadáli Zkrátka to překva
pěničko nás bude státi ztrátu naší

i

nic to komořích na koních dňntoj
nik cínařtikých wtijl ne dvěma tod- -

koními čtyři hodnont&H carského
domu ve nt4tním povoze taženém
0 Loňmi dvorní marN&I oidobun

Hvými odtnaky v Jeatiupřežnfm po
voic čtyři vySSí dftutojníci dvorní
v kočáře členové tady camké vo

Mtátních HtÍMpřežnlch ekvip&iích
velkomarňál dvorní v ekvip&íi
Skatlrona jítdnóho pinku carevny
Marie l'eolorovny a Skadrona plu
ko jíidní gardy
Za nimi n&alcdoval car koňmo

prov&ten ministry domácích táleži-toMt- í

války carským generálním
pobočníkem a olou řadou generá-
lův Za těmi na koních jeli

vňe-chu- a

velkoknížata ruská a princové
evropských dvoru vyklaných ke

ftlavnosti a opět obremná řada po-

bočníkův a vojenských d&atojník&v

Nyní následovala carevna Marie
Feodorovna m tvojí dceruíkou

velkovóvodkynf Olgou Alesandrov-no- u

v císařské ekvipáli tažené 8

koňmi každý nich veden podko
ním a dva hlavní podkoní na dvou
ořích po straně carského pevotu
dvě pážata kráčeli u kočáru dále

čtyři komorní kozáci ve státní uni-

formě aa nimi opět 6 pážat koňmo

Ovdovělá carevna Alezandrovna
Feodorovna jela ve státní ekvipáii
tažené 8 koftmi a obklopené páža-t- y

a kozáky za ní krále v na řecká

velkokněina Anastazie Michajlov-n- a

velkovévodkyně Meklenburg-Schwerinsk- á

velkovévodkynč Ma-

rie Alexandrovna a Marie 1'avlov-n- a

všechny dámy taktéž ve stát-

ních ekvipáZícb tažených 6 koňmi
a vedených podkoními Za nimi
v iestispřežních povozfch jeli vel

kokněžny Alžběta Feodorovna
Alexandra Josefovna Milica Niko-lajevn- a

Xenie Alezandrovna He-

lena Vladiniírovna Vera Konstan-tinovn- a

vévodkyně Wiirtemberská

vévodkyně Leuchtenberská prin-

cezna Kugenie Mazimilianovna i
Oldenburka

Za těmito nádhernými povozy
klusala ikadrona kyrysníku carské

gardy a Skadrona hulána gardy
cartvoiny Za nimi v povozech

ieitiipřtloích jela homistryni ea- -

r

t

občanské svobody po dobu jednoho
N"4 Telkm milo'níkera "tromů uraí-rot-u

I nil si že nám schuylerákfim stůj co

Druhá zápovědná nedéle byla ta--
ItlhnánA A_ tn htlllhmi hnunm- ~ - vv W 1ilQIUI I

bitím Minuleu neděli shromá- -

ždila se naie česká kapela u spolu-dru- ha

p K by se cvičili Zvuky

nástrojů přivábili záhy společnost
obého pohlaví starých i mladých
e hudebníci na sucho málo kdy

hrají je jisté proto i tentokráte ne- -

scházel nekUr schuylerský Mladá

krev sokolská se záhy rozjařila tak
že samou láskou a bujarostí svým

spolubliiním poličky rozdávati se

Jala Tím ovšem nebyla spokojena
strana rapadená a proto došlo k boji
takovému že krev prolévána byla
Podivno že u nás Cechů nemůže být

zábavy bez dupandy která vždy jen
různice přivádí Výstupy takové ne- -

pHoá4I nám ČechOm ládné cti Pít


