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hralií atlav Kounic ozuáuii

předákům svého volebního okresu
listem datovaným ve Vysoké u

rfíbramt dne M Července Že sc

vzdává mandátu pro poslaneckou
hnřinovnu říšské rady za skupinu
venkovských ol eí okresu karlín
ského vinohradského atd

Tragický skon uittle Ve Čtvr

tek 15 Července asi k 11 hodinř

dopolední vypravil se mladší učite

stěpánovský pan František Vepřek
v průvodu nadučitele Lotitockého

učitele Patáka k řece Moravě

poblíž splavu hynkovského aby
se tu vy koupali Nešťastnou ná
hodou dostal se pan Vepřek až

na pokraj hráze a byv stržen prou
dem pod splav počal ač dobrým
byl plavcem okamžitČ tonouti
Pan Loutocký vida svého kollegu

nebezpečí života nerozmýšlel
se dlouho a s nasazením vlastního
života vrhl se za tonoucím aby
ej možno-- h ještř od smrti vy
svobodil Avšak odvážlivost tuto

jyl by málem zaplatil vlastním
životem se smrtí zápasící kollega
uchopil ho totiž s takovou silou
za ruku že nemoha více plavati
jyl by najisto zároveň s ním uto
nul kdyby se mu nebylo podařilo
vymknout! se z hrozného objetí
kollegova Ačkoliv přítomní oka
rnžitč nasadili všemožné úsilí aby
nešťastného mladíka zachránili

)řecc utonul před zraky četných
upřímných svých přátel

Ztmtlřesenl v Lublani Zemé- -

t řešení kterým bylo mčsto dne
15 července postiženo bylo sko
ro tak silné jako osudné zemčtře- -

senívr 1805 Dylo však kratší
nemčlo takový rozsah pročež

nezpůsobilo tolik pohromy jako
)řed dvčma roky Ani tentokrá
te však nezůstala skoro žádná bu- -

ova v nešťastném méstč nepoško
zena 1 tmuovy které v posled
ních dvou letech byly v Lublani
nové vystaveny byly poškozeny
Z veřejných budov byly poškoze-

ny zejména museum národní
um kasino a kostel tím že do

staly trhliny a pukliny Na ko-

stele byly sochy a kříže posunuty
v mnohých domech musí se by

ty vyklidili a mnohá stavení muf

'V#J )M f frtkjMt S1h

Iťankjth ťtplnýeb i míípbij
'po""4 fi hohy) oj Ifldamí
J7 Vkýf h Ut-- I rf Miýtíi 1 1

třídami nrttffkl tkola mMfao
ftfcl ft K IfMomí fílMlkýflt
řit řný# ft IL p Hfdami ho

n 4 ÍVdtA ifukrntiMi i i
iHdími J řlfflM HOttkfO

Mitfct obem Ikoly Mtkr'ri

II lífdamí i'dlfnm fty f Ur
n ItMní h i i tHkf) b T j t

pod tltil (ftoukromn ) dkoj na
VMfVOvabl iir jjjkfh dtí niitfkA jmÍi ij
nífTMf fctli fiíf rVtkýth a

IMI jinhu matíkího jayka
Soukromí? tyto Ikojy jou
iifř! vl hny 4 tA kalotu kfi

níniíf ké fk iitrkvíttk kli
dají r o jidovkí h i van

KItfc? aujbímkho vyntnf a

pf dílky rnnhu vyjnirií
4JJ (JK fké oukrom íkoly

nav5tvujííh bylo 407 náboj n

Mví katoh krho 7 Jiďtvikťho
li kho vynátil hivMké'

ho oukronuj Ikoly n'mtk tu
vMvovalo 1 'j j ilíif náboJmMv
katolitkťho 5JJ Jtdovkťho H

cvang IkUIio jiugtiur%khu vy

znání a 14 rvangelií k?hi vyrun
txlvetskho l)Ht vr vřku Union
povinném bylo ve íkolnfm ron

l94—95 v Praze napočteno
J3yo
Aaiattut hr I)ruhý ! n lído

vd pouti ve Hvčzdč pondčlf 36

července I 1 v pravili slavností
liliovou honiedie panoramata
mometní fotografie a zvřfince byly
oblehány davy oliecenstva kuré
ve ítínu Obory stavilo modrý pon
délek nebo ušlechtileji řečeno

"pčknou hodinku" Hlavní atrak
cí zůstávala budova skrývajíc
"amerického obra" Jacatana který
nerozuměje slova Česky výmluv
ným impresariem před budovou
zval na podívanou a ku zvláštnímu
athletick!mu zápasu Obr drže
v ruce visitku a komu by se pod a
řila mu ji vyrvali mel dostati cenu
dvacet zlatých Z davu jenž se

proudem hrnul do boudy nikdo
se neodvažoval vejiti v potyčku
s kolohnátem jenž mčíe přes dva

metry vtlebnč stál před obdivo
vateli nemluvil nehýbal se a jen
stále držel v ruce visitku Křik

impresaria se stával stále vyzývá
vějSím Tu náhle zastavil se přec
boudou jakýsi velikán složité po

stavy který zaslechnuv impresa- -

novo vyzvání k boji projevil
ochotu že zápas podnikne Na

tento projev stichla chlubná slova

vyvolávaČc a tento mžiknutím oka

zmizel za oponou To dodalo
velikánu odvahy i zaplativ vstup
né s velikým zástupem lidstva
vnikl do boudy postavil se před
obra a vyhrnuv si rukávy chystal
se ku zápasu o 29 zl a o visitku
S obrem stala se však nápadná
zména Spatřiv konkurenta zbledl
a náhle si počal stčžovati že "jt j
bolí ruka" Když Amerikán za

Žádnou cenu nechtČl se dáti do

boje byl hledán impresario aby
českému tesaři Jos Čádkovi z

řťcp zaplatil ujednanou cenu po
vyvolávačí však jako by se zemč
slehla Tu vřava mezi obecen-

stvem dostoupila nejvyšší míry
Několik siláku vyvleklo obra z

boudy a tu když se pozorovalo

jak špatnfi chodí přišel rozzuřený
dav na to že neobyčejná výše
obrova má základ vc vysokých
botách které byly vycpány Obr

stál v nich na špičkách Jakmile
se přišlo na tento podvod byl obr

odvlečen do lesa a tu mčl býti
z oněch bot zut Za ohromného
lomozu Činčny k tomu přípravy
V tom dostavila se na místo poli-ci- e

a rozzuřený dav rozehnala
Obr s velikánem vedení na to na

policejní strážnici kdo se zjistilo
ic americký obr Jucatan pochází
1 Nuslí a jmenuje sc Josef Mace-tk- a
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Střední Amerika
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Do dolu Santa Cruz veškery
ploilmy jdiváženy jsou ze Spoj
Mitn v a vzdálen

doprava tyto náramnř zdražuje
vysvítá z toho že smi mouky za

kterýž se platilo v New Orleans

Í550 stojí zde $n Zdražení
tomu dojomáhají také mnoho ol

chodníci kteřížto vedou obchod s

průměrným ziskem 60 procent zi
sta Zboží lékárnické nese zde

160 procent V středním a

padním Honduras ponejvíce ob
chody vlastní Francouzové v čá
sti východní pak Angličané Kreo
lové jsou zde majitely kořaleČních
závodu

V dobách když ještě Honduras
náležel vládě španělské dobývalo
se zlato na více místech a taktéž
s lepším úspěchem a cestujeme-l- i

horách tu spatřujeme leckde
zasypanou štolu známky to zlata-chtivýc- h

Španřlft Teprvé nyní
začíná si vládní administrace hle
děti více hornictví kteréž celých
šest desítiletí zanedbávala a vy
slala za tím účelem výzkumnou
komisi do okresu Gracias kdež
xdle úsudku znaleň zlatá loži
ska ve značných rozměrech na
cházeti se mají V tomto okresu
zakoupili dva z mých cestujících
společníků každý asi 300 akrů po
zemku Pozemky jsou zde laciné
a ve východních okresích možno
každému tuším 80 akrů zcela
zdarma zabrati Okres Gracias
akož i sousední Comayagua a Pe- -

gucigalpa přináležejí k západní
části Honduras a jsou zdravou
svou polohou pro Evropany dosti
spůsobilé tvoříce protivu části
východní

Myslím že nenajdeme jiné ze
mě na zeměkouli kde by byl tak

strašlivý kontrast v přírodě jako
malém Honduras Kdežto na

východě začíná zimní období již
na začátku října a trvá do vánoc
ve kterémžto měsíci při úplném
jezvětří denně třebas dvacetkráte
rŠÍ v části zájadní pravidelně

objevuje se v měsících lednu a
únoru jevíc se častými prudkými
včtry a nfkdy i lehkým sněžením

Zajistě velký to rozdíl pováží- -

me-l- i že republika Honduras jest
as 180 až 350 anglických mil Š-

iroká a že tyto zjevy přírodní ne-

nalézáme ani snad v horách 8000
až 10000 stop vysokých ale na

planinách místy 1500 nad hladi
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obmeMil fíiditího man)1 htv
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ror bíejí aby n n b dridiý
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vou nhlaJil Mají li tu m

dílky připadají pravidla btap
on miii matee pak iKTata
vktitku hádankou Iv ani knťíí
ani úfadové uhld( tomu abri
nití Sám nyur jW in id nt I ran
Hio de Hourali potomek to ja

kéi franioutké rodiny pn hií
prý takového manži Mví

Život pnh-čYnk- nad popolí
ty 111 noho nevyniká Díver do
brého tonu nejWUÍ raď st Itfinobí

rojížďka na koni a iívka tlídy
obecné fprofanum oulge) spokojí
se h odpočinkem na rohožce
hrstí cukrátek Mužové oddáni
jsou pití lihovin karbanu divo-

kému tanci a za nadaného gentle-
mana jest lam považován kdo
trochu na citeru neb housle hráti
a fantastické národní písně zpí
valí umí Politiky lid obecný si

mnoho nevšímá nechaje se úplně
ovládali několika pletichářům
kteří otěže vlády ve svých rukou
drží

Obyvatelé střední Ameriky jsou
většinou lidé slabí malého vzrň
stu což jednak podnebí jednak
rychlé žití vinno jest Očekával

jsem pl i příchodu svém že na
leznu zde krásné pohlaví doko
nalé antické krásy avšak zlomy
slná máti příroda v rozmaru svém

odepřela jim i toho statku pozem
ského co spříbuznělým sestrám
na Flbru ve svrchované míře udě
lila Ha žena některá jest zde

zjevem přímo odporným V jed-
nom ohledu však zasluhují naší

úcty a to jest že v celé zemi ne
stává Žádných prostitučních do
mň ani hlavního města nevyjí
maje

Hlavní a sídelní město republi
ky Honduras Pegucigalpa odvo
zuje jméno své od indiánského
kmene Pegucigaljy kterýžto již
v dávném šerověku zde a v ny-

nějším San Salvador přebýval
Kdy město původ svůj vzalo jest
neznámo Od Evropanů objeveno
ylo za časů Vasco Nunez de
llalboa kterýžto 13 let po Ko--

umbovi u Panamské převlaky
přistál a od domorodců jsa po
učen tuto přešel a objevil Tichý
oceán a s hordami svými do mě-

sta se dostal a je dle původního
obyvatelstva nazval Město leží
ve zdravé 1800 stop nad mořem

vznášející se krajině a přítomně
Čítá 16000 obyvatelů Novější
část města stavěna jest v pravi
delných Čtvercích a vyniká něko- -

ika znamenitějšími liuuovami z

nichž hlavně palác presidenta ne- -

ilahé paměti J DeSoto jenž oko
cizincovo poutá Jest vskutku
neuvěřitelno jaká korrupce v ad-

ministraci tohoto presidenta vlá
dla Pan I De Soto kterv bvl
řed presidenturou svou chudým

jako kostelní myš a advokaturou
e živil po vypršení svého úřado-

vání nesl si čtyři miliony částku

ní intkiiui 114 ri} ftnmi Minu

lobo jot o f Jiií tkoly n iio
nu kavárna a 11 kobk kl U fú
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vřavu titulů okolo he-

ren panující a vskutku jestzvláít-n- í

odvahy k lomu zajiotfebí ani

půl hodiny v jejich sousedství
nalézati

V Pegacigalpa hinllali společ-
níci moji ze Soustátí píezímovati
a mně nezbývalo nŽ nimi se
rozloučili au úmyslem mým bylo
přes Comayagua a Puerto Cortez
do Aspinwall a odtud do Limy se
dostati Žel však že nemoc má

byla příčinou návratu do Spoj
Států
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Při včiiování m v letě rozličným
sportům mňete sohé snadno utržili
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