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někomu dobrou náladu na svátky
tkaril jfjem ji především sám sobé

Mlčet k betpráví — bylo by i o

svátcích vánočních neodpustitelným
hříchem

Jak a právě ve středa dokonče

ného Ařadoíbo sčítání hlasu odevada--

ných ve státě Utah vyšlo na jevo
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poskoteno te nehodí ae vlce k po
třebé
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Q Jak i řtdchbjící tabulky vidřti

Vl po celou ta tlutu každým tnřaí

vn vyjma 4 Hťbodtk v pokladně

íe celkem ta ta dobu obnáší

12853382 a přece pan Ceveland

oIo]i i tvrdit v ňřVdní lintínž
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oprava celní po pravil oduoutent!

Takový ýrok neufinir snad nikdy

ž&dný fioanSnik ns celém avřti v6£i

takovým tkuřenoťtem a řkuteřoo-ate- m

A vřrij že bychom rádi vědé

li jak by musel týt velký achodek

každoroční nt--b každomřafčof a Ja-

kou mírou ty muiel trfintat národní

dlohj nežli by jmj náhledu presidenta

Clevelanda aloužil odoniení tákon

který achodek tukový p6otí
Pan Clevf hnd npmCŽe ne ovíero

vymlouvali 1 by neměl po ruce

úředních cfulie tak že by ne nemohl

přeavřdfcili co j Jtt j řiriinou třchto

acbodkft Kdyby byl al k ruce

jen úřední ýkay byl by mohl snad

no aexnati že celý ten achodek v jeb

cříimech ba juSté tíce upfijioben byl

pooze a jeilin jen aákonem celním

1ak vymvltá anadno a porovnán! přlj

má tu tákona Wiluonova v prvních

27 mísících tákonem McKinleybo

za tutél datu Podáváme dle uřed

sfcli tpráv porovnání to v náaledojí--
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s
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" a --prvedlnost' Báseň psaná
v slohu lehkém a přece úchvatné jí
mavem tpusoona veuny rosrucu

Však ten trval na krátce! Vláda ji

le vydány i některé jeho skladb- y-

prvními byly Slovanské tance al
_ __ _f i 1 t 1 in rťaioravsae ivojtpevy a jiz Fr

prvním Fovotování lovanských
Tancft v Drážďanech psal proslulý

německý kritik L Ehlert (temřelý
Již) nadšeně o Tancích těch a

vlaatnoročné napsal skladateli dlou- -

hý dopis v němž vylíčil jaký do

jem Tance ty na nčho učinily —

dopis který mistr schovává co nej-dra- žíí

poklad a a nímž by se ta nic

na světě nerotloučil

Skladatelská činnost mistrova je

přímo éžasná — jedno dílo sledo-

váno druhým jedno velikolepěj-t- i
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nanaal dvě nová VelkoleDá kvarte- -

zkonfiíkomla! Jen něco málo vý- -
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7m rulr min nnirírn nrvA

ta a tři ballady pro orkestr dle Kr-- j vydaní skrovné ovšem a uspořádá-benaasíce- :

"Polednice" "Zlatý li jsme vydáni druhé v mnohem

kolovrat a "Vodník" e[l a dokonalejší úpravě a větším
formátě než bvlo urvé Básefi tvoří

Namáhavé dýchání následováno bý

vá mnohdy dýchavičnoatl úplnou
Koflík Dr Augusta Koenijra bambur
akébo prsního tbá vypité Uk horké

jak možno snéstl dýchání valně
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řa 50 centfl a druhého vydáni (ana
kniha valně těžší) ta "i cenlfl
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