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Jet za neJschopnéjSlho lékaře v ídření
posmn no Krajiny nejbDre postlané v

byl povolán aby avýml vědomostmi a

a aby každý i ten nejméně chá

paVý se dovtípil co ta píseň vlast
ně znamená praví vc článku na

to následujícím: "Neustaneme a

neodpočineme si dokud celým
Německem až nahoru ke trůnu

nepronikne přesvědčení že věci

v Rakousku takto dále jiti nesmě

jí! Kde Němci byli hněteni na- -

šlo německé srdce vždy ještě cestu

aby je potěšilo a posilnilo Dnes

přicházejí k nám z německých
krajů Cech Jsou to naši bratří
děti jednoho velkého národa kteří
ve svém hoři (!) na krátko útěchu

hledají na srdci všechny své dítky
stejně milující matky Germinie

Poslední tyto řádky vztahují
se na pouť čtyř set rakouských
hlavně ovšem českých Němců do

Lipska kdež ujednána a objedná-
na byla "slavná všeněmecká de-

monstrace"

Velký poldr Z Kostelce nad

Orlicí se sděluje: V noci na so-

botu dne 4 září vznikl v městě

našem krutý požár jemuž za oběť

padlo to obytních stavení Ohefi

povstal v domě velitele hasičů p
Brdičky a rozšířil se s rychostí
úžasnou na obě strany Dříve

ještě než poděšení dobyvatelé o

nezměrném rozsahu nebezpečí se

dověděli již celá řada domků octla

se v plamenech Jen nadlidskému
úsilí hasičů lze děkovati že požár
zůstal omezen na deset domků
které také úplně lehly popelem
Starobylé tyto domky kryty byly
šindelem a hojnost dříví živel

ovšem velmi podporovala Škoda

požárem způsobená obnáší přes
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1'otiřvHdž jest to přirozená krajina
lučinHtá Vfiechny dťuliy travin di-

vokých i obyčejných rostou tam v

hojnosti
Jest tu iiífutfeší pro dobytek dříví

ku stavbě dobrá čistá voda a nestává
nebezpečí Hrály úrody nádledkem nu- -

clia

Trhy jsou na blízku jelikož jest
pouze tífl mil do St Paul a Minneapo
lin a 63 míle du Dululli a Superior
Beroun jest jíž nviií přední českou

osadou v kntjině a během času stane
se mlékHÍením jednou z nejbohatšírh
1'řipojte se k osadé této nvnf do

kud St Pau! & Dulutli železniční spo
leenost prutláva pozemky lacino na
4ečkanou pět až deset roků
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I) rníiJovýfh vmI ttninlné villy
bydlí domovník p dník který
byl hlukem pmí vyrušen Od
hodlal ililtů otáalí ne lí ho
chtřjf l-- vt villc ládný četli n

bydlí doMal vlak kr" rnfiže ránu
holí lo hlavy a hned mu prou
clila po tváfí krev takíe mui
utéci pfeil zběsilti kt( lí $e i pře
mříž počali drápat Odtud ku

ráží obořili na zmíněný dům

í 1250 kdež obýval Itvo vř t

nou Cr&i bylo již hlukem vybur
cováno Před domem rozestavilo
se po silnici as 25 kfiklounň kt H

liroznýni řpftsobem nadlvali a vy
hrožovali Nřkttří Ce5i otevřeli
okna aby viděli kdo jim nadlvá

jako na povel začali NČmcí vři
skat: "Vy holoto česká čeští psi
ven s vámi!" atd Na jednu paní
která zbtsilcc žádala aby nekfi
Čtli hodili tito velký kámen Mo

svčtnicc kdež jen pouhou náhodou

nebyl nikdo porančn Do píízem
stříleli a házeli písek Tento hluk
trval přes hodinu Druhého rána
UČinřno bylo o tom sdílení tístc
tkému hejtmanství

KrÁlhřtkl "Leipziger Neu

Cíl Nachrichten" uveřejňují zají
mavé výroky jel prý učinil císař

rakouský za přítomnosti hr Ba
dena v Išlu "Nalezá-l- i se povoz
na příkrém horském srázu a vozka
ze všech sil brzdu utahuje a ka

meny i kaménky pod kola klade

aby zamezil katastrofu" — pravil
prý císař — "a sváží-l- i se povoz
je£tě dále nedopustí se přece nikdo
té nemoudrosti ahy vozku pryč
poslal ve směšné bludné nadč-j- i

Že půjde vže potom lépe Zejména
neučiní tak maje k vozkovi důvěru
vŽře v jeho obratnost a sílu pro
jeví nanejvýše přání aby ještě"

ráznčji a mocnčji do kol zasáhl'
Arcivévoda Dedřich jehož pova

Žují za ochrance Nčmců u dvora
a k nčmuž panovník ona slova

pronesl namítl prý na to: "Ale

cožj Vaše Veličenstvo zlomí-l- i se

při tom brzda ?" Císař od
mlčel se na chvíli ale odvčiil pak
s ostrým důrazem: "Pak jsou
tím vinni nčkteří nezbední pasa
žéři ve voze jež silnou rukou
držetí třeba aby netropili neple-
chu Ostatně ať se dřje cokoli

jsme vždycky v rukou božích"

Jmenovaný list jemuž za

toto sdílení zůstavena býti musí

zodpovědnost dokládá k tomu:
"Z toho vysvítá bohužel pro ra-

kouské Nčmcc smutná skutečnost
že hrabž Badeni svého boje ještě
dlouho se nevzdá a že se oni při-

pravit! musí na včci krajní Velíce

zhoršuje situací nebezpečné smý-

šlení Němců a Čechů jakož i po-

drážděnost u dvora kdež se v

každém kroku českých Němců

větří velezrada a zeměrada"

Truchlivé ntitřstl ve vmfrt Vlta-

vy V čes Budějovicích vrhl se

38 srpna do řeky v sebevražed-

ném úmyslu jistý Blažek syn

pvocniře ím pak chtěje jej

Jak 1mo 1U idřllll pnnule v tlXnfcb státech ilutit rlmnlce a fllnclclflok odborník
Ur John Oultern ktorŽ uruávitn
icxo veuce oimvano neronce Dyi
Misniialppi Není to poprvé ro
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Kriff pfd ') hod vrnř nai4
bík 4Vioii prudký VÍtr jírní
přihnáno nad krajimi káoiHrtné
rnr4'no 1 nho V4bly %t ri p n

rlé p'Hty Víly alf í kroupy
nařn£ vilikotí břonjin raibo

1111 tt4 nelili Défl£
hrůn1 byly to okainíiky kdy
v malé chvílí kroupy a vli tftnlt
ť lýcb j drn pokrývaly jsahrady
luka 1 role l'o jo minutách uti
lo krupobití na nrkolik minul po
trval klid kt rý viak náhl přeni
len byl lijavcem bronřjíru prvé
ho jenž tak byl výdatný Ž v

malé chvílí potok Cedrem vyšlou
pil ze avýth břehů a Veliké may
vody prudkém upádil dítuýiil
hukotem hnaly údolím Velmi

nbezpčně ohroženy byly pří
bytky lidské nejen při potoku
samém ležící ale i obydli po strá
ních roztroušená vážně ohrožena

byla tím že sevšech příkrých
svatů okolních hnala se voda

místy i okny vnikala do vnitř
budov trhala pole způsobovala
na přečetných místech velké
strže vůbec řádila děsným
způsobem v celém úkolí! Již
v údolí prakovickém poblíže
Hor Stěpanic kde sbíhají se po

toky od Lhoty Žtěpanické a Mr- -

klova množství vody zle řádilo
ale 11 mlýna a hostince p Havlí
čka kde pod zříceninou hradu
k potoku Cedronu z levé strany
přidal se nový dravý proud na
stávalo již vážné nebezpečí okol
ním stavením Most proti hostinci

zřízený divoký proud vody brzo
strhl též novou okresní silnici
z velké části rozbořil a okolní pole
a louky balvany pískem vyrvaný
mi kmeny zaplavil Okolí celé

zpustošeno hrozně! Zničeny lou

ky 1 role v pravém smyslu slova
A jako v údolí štěpanickém tak
řádila voda a kroupy i v osadách
okolních zejména v Hrabačově na
okresní silnici i na místech od ře

čiŠtě nepatrného potoku vzdále
ném (poblíže rozcestí u hostince

pana Langhamra) v takovém
množství voda proudila že ani
jízda-tud- y možná nebyla Nejvýše
děsivý byl pohled na dravý proud
Cedronu na zaplavené louky po

topená obydlí a četně na obou
březích pobíhající postavy s kmi

tajícími světly za úplně tmavé no
ci již jen chvílemi děsivé blesky
ozařovaly
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srpna přijel do Tábora bývalý

gouvernér v Bombayi sir II Tem-

ple jenž poslední dobou zabývá
se horlivě studiemi o světových
hnutích náboženských reformací
a z té příčiny nyní navštěvuje a

prozkoumává místa v nichž hu-

sitství s celou imposantní mohut-
ností poprvé se hlásilo k životu a
kde branná moc se shromažďovala
V této příčině je ovšem staroslavný
Tábor první na řadě a sir Temple
učinil město toto východištěm vše-

ho pátání dalšího Zajímavý host
obrátil se ve příčině informací na
známého historického spisovatele
táborského autora "Hradů a zám
ků" prof Aiifí Sedláčka kterýž
také ochotně mu průvod svůj po-

skytl a jednak městské museum

jednak i četná jiná památná místa

táborská s nim navštívil Sir Tem-

ple zručný krcalíř pořídil si místy

učiněn byl ještě jeden pokus po-

moci tonoucím Dva muži vzali

velikou dubovou fošnu sloužící

za lávku a hodili ji do proudu
v naději že dopluje k tonoucím a

ti že se jí budou moci zachytiti
NeŽ pokus ten byl marným Prkno
sice rychle plulo právě tam' kde

p Kott s vlnami zápasil (Blažka'

již vidčti nebylo) ale než tam do-

plulo pozbyl p Kott již smyslů
a bylo pak vidčti jak jím vlny há-

zejí a dále jej unášejí Celá tato
srdcervoucí scéna trvala pouze asi

dvě minuty Panu Karlu Kottoví

bylo 32 let Vynikal svojí impo
santní krásnou postavou a od

smrti utopení zacbánil již několik

lidí Že v tom ohledu zapomněl
na sebe vždy úplně o tom svědčí

poslední skutek jeho kdy beze

vší rozvahy vrhl se tam kde téměř

s jistotou dala se očekávati smrt
Znalci aspoň tvrdí Že kdyby bylo
za sebevrahem Blažkem skočilo

deset lidí všichni by se hylí uto

pili jelikož v místě u vrat je tůně
asi šest metrů hluboká v níž voda
vírem se točí 9 neobyčejnou prud
kostí Karel Kott ačkoliv znal

toto nebezpečí vrhl se za Člově

kem jehož ani neznal a jenž jeho
šlechetné obětavosti naprosto ho

den nebyl Zemřel jako hrdina

Nový SUsvik-HoUlý- n Jak zná

mo připravovala se v Německu

výbojná výprava proti Dánsku na

"osvobození" t j násilné odtržení

polabských vévodství Slesviku a

lolštýna od dánského království

politickou písní "Schleswig-IIol- -

stein niecrumschlungcn kteráž

se v letech 1863 % 1B64 stala pvěy


