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faebovali mlčení jrn tolik bylo

jisto že ani na okamMk nrpusti'i
Sk-warí-a z OČÍ A ti ttaoci kouři-n- í

došlo k rozřešení této tX

hady Sotva Že vlak zastavil
oba úřadníci přistoupili k Stewar-tav- í

a prohlásili jťj za zatčena V

témž okamžiku cJchrÁla i vfk
před očima společností trapná
scéna Steward tez slova vyttlil
revolver a než mu kdo v toni mohl

zabrániti střelil se do priou tok

jistě žc okamžitě byl mrtev— Na

dotaz udušených cestujících ukí
zali policejní úřadníci fotografii
stihaného vraha a lupiče ve kter1

všichni poznali Stewarta Tento

spáchal řadu krádeží na cestují-

cích ve vlacích a stíháa byl pro
vraždu kterou spáchal na belgické

jedné trati Společnost nanej-

výše rozrušena opouštěla vlak e

kteréai v jedenácti dnech odehrál

se relý román Miss llowardova

rozčilením vážně onemocuěla

!: Z PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

ASYLŮM Neo a6 července
— Dočetl jsem se onehdy v jed-

nom Českém denníku Žo p E

Folda zvolen byl za mayora měst
Lincoln Neb a dva čeští pánové
ra radní Patrně si n páni r re-

dakci onoho časopisu spletli a

místo Lincoln chtěli nepochybuj
bapsati Liuwood Neb kteréžto

městečko má o hezkých pár oby
vattlů méně Ostatně máme v

Nebrasce dosti Českých mayorú
kteří slouží aneb již vysloužili a

nejhlavnějším z nich jest p Fr

Koutský mayor v South Omsze
Avšak drazí čtenáři to mayorstvf
není právě místo závidění hodné
v mřítě s obyvatelstvem tak smí-

šených národnosti Není zajisté
muže jenž by se v South Uuiaze

zachoval všem zejména pak nedo-

káže to Čech Američané chtějí po
americkém spůsobu míti "suchou"

Generál Skobelev a admirál

Kaclilmov

Rusko oslavilo v min ilacch

památku dvou svých syna kteří se
v dejiny ruského válečnictví za-

psali písmem nesmazatelným —

Dne 7 červenca minulo 30 let oje
'dno náhlého úmrtí Micbajla Dmi

trijevičo Skobeleva a 3- - července

uplynulo sto let ode dne narazení

Pavla Stepanoviče Nachimova

Význam Skobeleva proslnlého
''bílého generála" jenž tak náhle
zemřel jako náhle proslul po celé

Evropě jest jeStč ve svěží paražti
Čtenářstva V kfátké době od roku

1873 v ními pokořil Chrni do r

1881 kdy dobyl AidubaJu a po-

kořil loupeživá Tckince středoasij-sk- é

a mezi nimi! lcl! rusko-tur- e

cká válka s hrdinnými skutky u

Plevna Skobelev postoupil s plu-

kovníka na generála pSchoty vy-

sloužil si tři kříže řádu sv Jiří
od čtvrtého stupně ai do druhého
a obdržel dvě česané brilianty

posázené šavle Takového úspěchu
neměl v Rusku žádný vojevůdce
tím méně vojevůdce' tak mladý

jako byl Skobelev jenž zemřel u

věku 39 let Skobelev byl víak

nejen geniálním vojevudceta jenž
vou osobní chrabrostí uměl na- -

na nějž spojtof--i (Anglií Francif

Turecko a Sardinie) outř'dil i svůj
útok čásť ruského loďstva z

něhož děla vyvezena na bastiony
byla dokonce I potopena v ústí

zátoky aby zabránila vjezdu ne-

přátelského Icďstva do zátoky
Admirálu Nachimcvi pak utožoiio
říditi obranu jižní části města vy
dané nejkrutějšímu ohni nepřátel
skému Tu pozoruje dne 10 č'ce

1835 s proslulého "Malachova

kurgánu" nepřátelské posice byl
smrtelně raněn do čela načež 12

Č'ce skonal a byl pohřben vedle
tří jiných slavných černomořských
admirálů Lazireva Istomina a

Kornilova v mohyle nad níž se

nyní vypíná chrám sv Vladimíra
Za krátko po Nachimovu padli
aevasiopoi a vuezni spojenci v

míru pařížském Škrtli ruské černo-mořsk- é

loďstvo z listiny existují-
cích Škrtli je 'na věčné časy''
Ale již r 1871 ruský dvůr ohlásil
že se nadále necítí vázaným zápo- -

vědí pařížskou a spojenci přijali
tuto ohlášku mlčky na vědomí
Dnes má Rusko na černém moři

opět loďstvo tak mohutné že jest
takticky pánem tohoto moře Sc

vastopol pak jejž spojenci po
svém vítězství srovnali s povrchem
země vyvstal z rozvalin jako feniz
z popela a nad jasnými vodami

jeho zitok rozhlížejí se mohutné
bronzové sochy slavných admirálů
z nichž jedna představuje ovšem
Pavla Stepanoviče Nacbimova

Zoufali Zin matky Va Velkém
Losině na Moravě konati se měla
v pátek ir t m dražba majetku
manželů Antonína a Viléminy Sle

žákových nad čímž zoufala si

Slezáková tak že v noci před
dražbou vběhla o 3 hodině a re

volverem do světnice kde spaly
tři její dítky iletá Vilemína gle
tý Antonín a isměsíční Vilém
Dcera Vilémina před zoufalou
matkou prchla na dvůr a volala o

pomoc Matka s napřáhnutým
revolverem přiskočila k posteli a

zastřelila oba své syny načež se

pustila na dvůr za dcerou Na
dvoře byl však s ní otec a sousedé
kteří Slezákové revolver vyrvali
Zoufalá Žena byla zatčena a do-

pravena k soudu do Viesenberku

žebraný slepte a Švarná nalila
přeď oltářem Před několika dny
přijely do Couše u Mostu tři kočá-

ry se svatebčany ženich nevě-

sta mládenec družičky jako kdy-

by j vystřihl z módního žurnálu
Chudá ale zdravá a švarná 2oletá
dívčina byla nevěstou a ovdovělý
otec dvou dětí — žebravý slepec
— ženichem Slepcovi jde prý
jeho "živnost'' — chodí s ptůvod-ce-

po hostincích a hraje ca har-

moniku —t dobře a nei se rozhodl

přijati sedmou svátost všelijak
"to" zkoušel Napřed nejlepší
jeho přátele musili ho ujistiti že

nevěsti je velmi j hezká Když

byltTvšechno v pořádku" odvezl
ši ji k oltáři

Vraíia % ph menni táfii Hrozný
zločin ž plemenné zášti spáchán
byl v minulých dnech v obci Bla-žl-

u Postoloprt Surová rota

německých sedláků utloukla tam
k smrti dva české vojíny poně-
vadž zpívali České písně Případ
stejně vzrušující jako o pomstu do
nebe volající udál se následovně:
Několik vojínů jízdeckého pluku
dragounskčho Číslo 7 jehož kádr

jest posádkou v Postoloprtech vy-

šlo si na procházku Vojíni přišlí
až do Blažfmi - a uchýlili se do

tamnijšího hostince Při pivě ba-

vili se nenuceným českým hovorem
a poněvadž byli v pozadí v ho-

stinské místnosti počali sluíní a

tlumeným hlasem popěvovati če-

ské voj písně Pojednou přihna-
lo se do hostinské místnosti něko-

lik rozzuřených Němců ae staro-

stou a obecním strážníkem v čele
Surová rota vrhla se na české vo-

jíny jeden z vojínů byl zpoličko-vá- n

V okamžiku když zpoličko-van- ý

vojín vytlačen byl do chodby
přihnal se jistý Scbweizer topič u

jiitéko Trangnera ve Skupicích a

3 metry dloubou vojf v ruce a

zasadil mu mocnou ránu do hlavy
Zasažený vojín skácel se k zemi

byl okamžitě mrtev Krev za
vražděného jako by rozdráždila k

dalším násilnostem vojf ozbroje
ného vraha Pozvedl děsnou zbraň
rozehnal se a opětnou ranou zra
nil smrtelně druhého vojína Hroz-

ný případ na Postoloprtsku neboť

opětně proveden důkaz Že Čech
v Čechách není si ani na okamžik

jist svým životem — O případu
učiněao okamžitě vojenskými úřa-d- y

trestní oznámení načež četni-

ctva zatklo vraha Schweizera
Těcht# dnů meškal v Postilo

prterh aiditor jenž případ vyše-

třoval Ejhle ovoce zlé setby! —
V Praze zavraždil německý buršáic
čackého studenta Vrah byl sou-

den osvobozen! — V Litovli za
vražděn ~hy český herec Bla-ztn- ií

jest pro okamžik posledním
případem vridy jejíž pohnuikau
byla národnostní sáti' '

p:"čt myší ktrré oiJily na sýp
kách uložené obilí Aby zlu tomu-

to co možná bylo rabranřno cho
váno na panství veliké množství

koček kfré v hubení myší byly

jediným radikálním prostředím
Avšak letošního roku kdy myli

jcítě ve větším počtu se ohjevily a

rozplenienily zpozorováno Že

kočky myší si ani nevšimnou ba

naopak před nimi prchají Správce
jiulcn zúmyslně učinil pokui a za-

vlál do piázdučho pokoje několik

myšíchyccných do pasti se dvřtna
kočkami ale když nahlédl asi po
hodině do místnosti viděl Že ko

čky seděly v koutě přituleny k

sobě a ani jedinou myš nezadávily
Pátráno bedlivě po příčinách a tu
shledáno Že myši byly stíženy
strašlivou nákazou prašiviny Ko

čky ve své opatrnosti zpozorovaly
tuto nemoc a úzkostlivě se proto
myší střežil- y- "Rozhodně jest tu

podivuhodnou intclligencc koček''
píše zmíněný list "a pak jejich
silcá vůle která přemohla přiro
zený naturel nenávisti kočky k

myši

llddlbcrttl burlovi — Nad míru

zajímavá událost kterou snažily
sc německé listy potlačili dostala
se do veřejnosti jistým štýrským
časopisem který dovídá se z Heidl-berk- a

toto: V úterý dostavilo
se do bytu k jednomu německému

studujícímu lékařství pět jebo kol

legů aby vyrovnali Čestnou afíéru
mezi ním a jcdufm z přítomných
ve které hlavní roli hrála jakási
dáma Volen americký spůsob
souboje Zmíněný medik vytáhl si

černou kuličku a tím ovšem pro
padl svému osudu Dán mu na vy
branou trojí spůsob smrti Otrávit
zastřelit uebo podřezat si žíly
DurS vcSil spůsob poslední a měl

ortel tento v) konati nad sebou
mezi 6 a 8 hod večerní Potom
všichni se vzdálili Majiteli domu

byla návštěva tato podezřelou a

dával si bedlivý pozor půjde-- 1

nájemce v obvyklou hodinu z domu

Když se tak nestalo nabyl pře
svědčení že něco sc mu přihodilo
a vnikl do bytu Tam našel medi
ka v kaluži krve na zemi těžce

oddychujícího s přeřezanými tep
nami Učinil poplach a posla
rychle pro lékaře Mezitím však
vešel do bytu jeden z pěti buršfl

aby se přesvědčil zda medik vy
konal nad sebou určený výsledek
souboje Když se však přesvědčil
Že ježtě je na živu brutálně kt-p-l

jej do břicha a se slovy "Fuj —

tsa miera se jen popíehal'! —

odešel ven —V městě pauuje nad
surovostí tou a vůbec nad strašli-

vým spůsobem jakým íglctý me

dik byl odsouzen se zabít veliké

pohoršení — Opět zářivý obrázek
německé kultury
Román te tiblřski dráhy — Na

přič ohromnou Sibiří třikráte za

měsíc projíždí osobní vlak od sta
nice Čeljabinska až do Irkutska

Jedenácté daí a nocí trvá tato

csta bez delší než hodinné za-

stávky Z těch příčin zařízen vlak

tak pohodlně že cestující domnf

vají se býti v hotelu odmyslili si

ovšem ustavičné drkotání a otři
sáni-- Mají svá oddělení - lůžka

jídelnu konversační sál hernu
lázně a vůbec veŠkeren komfort
Cesta Sibiří stala sé tedy těm již
prošli téměř všechny obvyklé turi-

stické cesty něčím novým a proto
četně navštěvovaným Vlak který
vyjel koncem května t r ze zmí-

něné stanice obsazen byl Četně

příslušníky bohatých vrstev růz

ných národností v nichž převlá
dali Angličané Hned prvního dnt
seznámila se při tabla ď bote spo-

lečnost a utvořily sc jak pochopi
telno kroužky dle temperamentu
jednotlivých osob Hráči uchýlili
sé do herny mladší do konversač

ního sálu a každý se bavil jak
mohl V několika ďnecb nezůstalo

tajno že mladý Američan Mr

Steward dvoří se krásné Angli
čance miss Howardové Společ
nost měla se cím bavili a cests
ubíhala právě tak rychle jako
blažené chvíle milujícímu se párku
Jen nápadným aittávalo že Mr

Steward každému Členu společno-
sti sdělil jiné místo a jiné povolá
ni věc však nebrána na váhu a

pokládán za bohatého soukromní-
ka jenž se hanbí za to Že nic ne-

dělá a proto vymýšlí si různá po
vclání Ani miss llowardova a její
matka nezvěděly Čím vlastně jest
jisto však bylo že jest to velmi

galantní a duchaplný muž — Tak
se stalo Že desátý den cesty apo
leČnost na večer překvapena byla
ozuámením zasnoubení Dlouho
do noci oslavována tato událost

Jedenáctého dne dostalo se však

společnosti překvapení jakého
nikdo ani ve tnu neočekával Na

jedné stanici před samým koncenr
sibířské dráhy vstoupili do vlaku

dva ruští policejní ářadníci kttřl
nápadně si všechny cestující pro
blíželi Obzvláště pan Stt-war- d těšil

se jejich pozornosti — - k patrným
svým rozpakům Úřa laici však
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mnuvri!d J VV llroea tajemník a 0'etuik
jakut) Mirt- - lam So 13 h Ht„ puk ittiiuík
Kurai Man it H K eur fi h and H intrun
řt iiraredet Antun Kvciilí vnltřtit tirkt
lomil llolirk reokovnl mrií Jxn Folíka
Jan ťolívka A linlllíkaj W Hrotili v}oor
mateiku

f'ilo XVII v Iowrj Mlnn
odl '- -

pravld Jlnř cuJw prnl nřdíll Před
''iih Ihartin HarUl tajeni Wenn1 Itariri4
Kertifk J V Utierku pukl Vřed il Ckaa

ČúloXYUI IlratH Sorcro
v Jrjwood Wís

troUlt ul nilodaUi:t Cfadnlky: pFsdiuKia Tom
Kyerltn mit uředwida Jan ťlfmrtaj Frank
V Klnkor 'ot Jan aytullir pukl Jllt
Štípek: ř"r Murrl vnitrní afrii Jan
Njiri venkovní Htikt l'ťtr i'etrl'k Ňb'iře
Moilruji kuMua drulťja ntniill v tueiiitl

Josef Kavan
jí pozemkový

'" -

Oil a pojlSfcjíd Jednatel

2701) již 1U nllcc

Prf-ti- Intr v Omin I v So Oaatn ky

akrová a farmy v pobllři Ouíitiy I ve
iu tp)Uiní ofmlfi vlm u l''li nellipllrltrra ptl tnéi ti aeJnlMtrh Il aadvi a

vylHiloToinitii atMtraklá

Obraťte se s dfiverou n ního a
bude vám spravedlivě posl uieno

ZelezBÍční pozemky na prodej
V sevtrníra Wisconsinu Chica-

go St I'aul Minneapolis 1 Oma-

ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrft vybra-

ných pozcnikft rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybratí
si pozemky při krásných fekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jcí poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozeinay po větsini jsou zales-

něny pftda jest úrodnou a snadno
zpracovatelnou Chicago Milwau-kc- e'

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající místa ca dráze
C St P M & O a na dráhách
jiných poskytuji dobrých trbft pro
plodiny íarmerské

5 O bliííí podrobnosti piíte na
Oto IV Bell

pt jemknvf koiulnkt HiiaKa Wp
""b"G II Af(Re

Uproi AOK A„ Bt tttuCklna

lúkárrě titiiohl jwro zá-- J

dl A nikdy tn istl jttm přestat au

den tub dva pracovali Ledviny
byly slabý a pracovaly často tik
Ic tioÍMÍ odpučiack rulily Zkusil

jt"m zuafuě Itfkň iádný mi víak

neomehi a2 zkubil jsi tu Uoau's

Kídncy Pills Ty mne vyléčily"
Ne prml"J 11 víuch (úidio !u'ft Cns

SOceolti ťostur-Milbur- n Co Buffolo
N V vyiiradul jmlnuteié pro Hp Hty
Pnnifatujto Jiimrni Doaiťa a nebořte

jiných

TEL©
11 ii7iirtMat iimmmňm2±Tca c

lldsré ircíl přijatou r'
trávu síitllíí sirxvti
má li tj't! xírtTo"Xo
řádnémo strívaaí

nejííw pomSle

SeveroYa

ŽALUDEČNÍ IIOÍlKi

UÍ pfijairé chuti ávlornlio
úftiiku na vrhnwiiítlwréi)!!y
chuvi k jfdln evSíueli Mu i
Bivnli KuliraAujo VíMih -!

íínl slaM silnými kls-- I

lateiTiýtni vlóva nový
v tolo

5()elů 11 #100

Ó H KUBÁT

Písárna: Barktr Bletk roh JJ t
Farnam Cisto fokojtstS

Stoií Masny krám
vlaalai

Josof Nejepinský
1 401 jižní i§nl% Omaha

Volko- - i maloobchod řentvm uie--

íbožíin BJ!ffcafkíni a vftlitc vSím co do
oboru tob f ínajeii 1 -

Objednávky tne tno uhiaitl l lolcíonem
atfto žádní a rychle as vj řízu jt

TEIEFOS 131Í 5m6

Charles Kaiifmaja

} a Teíejii? nMi~

yMrnesl nJ'y n JtMaJtet iprjMtanatl
priirtarl a kO)iu) u%lK nvtiy yjMri
idebUinal lUuy fďrutv aile Kvrvpr u4
ORkM tli So 14 BU OtaahA Bus

Bia drali éra pmcrxxll

mMM EM
' M Jít straní meu vlulní krijání

Dratří irimlov6
"

tisíc r244jilnťi3 uL'u[
Mojvítíí tátoby mui víebo druhu

azeoek salámfi lunck a vftbec vteho ct
v obor tento spadá

Ceny levníjší nei kdekoliv jinde

IffllllB železDíÉnl CBDy
' _____ 1'

' 'rUSt Paul

Minneapolis
Puluth

' "Minnesotská a

Wiscaasioská jezera
Milwaukee

Waukesha
Dakota liot Spriug

Ďtadwood

Providence K- - i
Portland Maine

NORTH-WESTE- Kil DIÍÁIIA
X401-140- 3 Fraain St

Omaha

St(riU DiaMI )intl katarrhii iibsa

bijí i h rtuť
poiiAfmii ri ur n'"l i"i h a pl joWri1! rul
'vali-- vnik nn v ' flo n- - J J' tnu i lit pnvřihtrn

rány Uf tm (jfp4i ru-- ' íiAh' ióktt-

a !! tt'- if xiifv! nich vtnUnnjt)
nxililo Hni' 3 CArrh Otře vyMílW-nf- t F

( liiilif ťi- r T li íl- - I nřďHlMiln 4!

oim riuř R lif vil r:nn vn'lřh 'tnu
aĚ?vmVk'iit-honyiltm- Ku4

upiijftn Hnil' Culitrrh ur lfflMd c

h Ut1at!l lo rri tlili fni'řp
tí iUrvm Jtut v ToImI j na'n s[M!f'notl t i
Uba"T 'o — udv-- iiíi-n- i KlarmA

Nu prortoj a ilwh KUrmkJ 73v láncV

SV li&ll i Kin!i Pllulkr ou nf)lpl

W HOSTINEC

íVank Hlídek
At

'

V 001 rn Jaelson a "9 nL Oualia

řtlřoý ležák ze loulU omaiskíUo pivo-tr- u

míl? nu řepu
Dobr iluulnfkr vyiiortiú likéry i la

'oeiiilé vlno v záHobc Teply luui slil
rr linuty připraven
O hojnon př!rc krajsob íádi

S 271 líd-ol- c

JOSEF FCK
ČESKÝ 1'iiKAŘ

y č 2416 jižní 29 ut Omaha

poslouží vím v2'ly"ťeritvým cbtituym
cbltibcm žitnými pSenifiiym imtfnjmi
robllkv a vyiiorDými tioiiiktmi a vO!ev
kužiiVm pečivem Jc£ w tbdrioti v p
doWm závodu prvé třťly Dobřo uff
nft kdy i okunite Jebopeivs 4Sm8

Elegantní Hostinec
'' '

vlMtllt " (

JOSEPH PEZDIRTZ
1202 Jižní U bLÍ' OnúUa

V fUtni jim nřj!i(!í dru
by v'na Hkéru r anvitDfkv
Chutn rtkjMtk Ule pHpmn Knijun

ntii'iim lna itramHntniro Jnoi Sokola
kUirJ Je víaywhotní iihslouft r3 X
O líojuou pKkub kr:tihn6 iiíli

JOStI'11 l'E7DiUTZ

Elejrantné "KaMha
zařízeny iiVĎWlAigU

—vttnl- -

Vávra a Fnmcl
"

na rotia 13 a piisiíi
"

OMAHA NEB

1'otUiužl svýui ináraým a krnjatiRm
vidy Kin ucjřfznřjSíia Bc!i)itzovf ni ložS
kem a véemi druhy voarWch doulnfkn
lubodnými likéry a po cel don chutným
luníera
Vzorní Iialuha Za uálovuou najdete

vidy ocliotitího ilonryho

MatCŠUV náKstuzettí

NejlepSÍ
a

nejjisifjif lék

proti chřtpe
nastuzené hla-

ví rymé a hv
reřomu bo!-n- í

clavy

lk proti
rvuturení [Ut-t-

Ooid Cur)
Tévto Ublat-kí-

ie lídti
iiné nevyrov

nají protože ony éčiakujl 00 pHJcmn
proiiřídfk poř iifovmof ároveB poitlují
úrtroji uiivasí eoi nejtriáz iutuxnl
tkUnn Kdyi allně kaélrM stefit b
Marfíovým Hlsá!rm proti kaitl' Tyto
dva Mky k sobé vlmi dobro bodí a
kaídi rodina líl l!víšé( nfd cáidlrr
nmocí přivě jmnovDjfoli kdyl léky
tyto po ruca oaoví wdi Jri ollje
Veimon-t- t M hned pfi prvním pKiska
pomohou hoad v ttrodku utlll u nmoe
vyvine ten zse Ikstnlka a vašeho lé-

kárníka KepedluJÍM nikdy

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

3976 Irctter Ave CHICAGO KIL

KaJI koíiVku fNelíenií lékař" Doiine
ktiUíma zdarma

Ziiacns sn(2onó ceny

WABASH DRÁŽE
Ďo NewÝorku I nazpět Ji
Dó Atlantic City a nazpět"

Z Chicaga - - íi 80c
Z Omahy t : 3695
Lístky naprodej 17 a 31 čer-

vence 7 a 14 srpna
Zastávky dovoleny v Detroit a

Niagara 1'ails

llitky ta iTiáítol ceny prodfívajf M

denní uo viet b Ivtnirii nt výletních
N víhny Katky dovo)ťn initívka t

vndojdu níngnrfkítio l'ožde'to
venu jedn&tele iťny ve vynra

f il po WubMli lirňio Na ceny f vktj
po JcíKrích vSechny pH!rolinitl ři
nUftc 4b vo WabsrtU av tířadíivní lfl 1

Farnitai ul u b d(iiít ti o né ynui

dreiKja Ilurry U tlnoroii
Mm n'l Aeat FkM Jrp omikiia Neb

neJčli a ten kdo chce drobet té

brebery aneb nějakého- - jiného
letkvaru ať prý si to koupí v so

botu! Ale CeŠi na to vyzráli
Udělají si prý alespoS jednou v

měsíci výlet do Wilber kdež mo

hou pít až bude vle praskat Ala

mortete! Nepijte dokud nejste
ve Wilber tam si toho ale dujte

"tuplem Mayor Koutský udě

lá st vagace a pojed s vámi a
South-Qmažan- é ať suší huby Tak
sc aspoH zachováte všem Zatím

bude mít Wilber Park & Pleasure
Ass'n vše pro vás připraveno a

Wilber Brewing Co dost toho čer

veného moku navařeno
V posledním dopisu mém mělo

státi že mezi chovanci nalézá sc

17 Čechů

Josef Koubík mladík který sem

byl poslán ze Saunders okresu
nám utekl Den před jeho útěkem

jsem s ním mluvil Chodil jako
by byl stížen rbeumatismem a

mluvil dosti rozumně ale jen če-

sky' Pronásledován byt utkvělou

myšlénkou že vidí padat s nebe
ohnivé koule a hvězdy a tázal se

mne zdali jsem to neviděl též Po

uprchlíku pátrali zde i v okolí a

správa ústavu učinila vše co jí zá-

kon velí ale Koubík byl pryč a

ani rodiče ničeho o zmizelém neví

Myslím že mladík ten mohl býti
doma kdyby si byl někdo pro pěj

přišel a jen trochu si ho hleděl
O státní výstavě máme zde vždy

mnoho návštěv a proto se hosté

rychle odbývají Kdyby sem ně-

kteří Čtenáři "P Z" zavítali

nechť neopomenou zajít si též do

zadu za budovu a prohlédnouti si

i ostatní budovy a dílny Jednou
se mne jistý přítel ptal kde prý
máme ty zuřivce kteréž prý mu

nepochybně neukážou Ukázal

jsem mu na 60 chovanců prochá-

zejících se dva a dva za sebou a

střežených dvěma hlídači Přítel
se mi svěřil Že myslel až do toho-

to okamžiku ie je chováme ve

sklepě v železech!

Od založení ústavu až dodnes
měli zde celkem 5600 chovanců
a asi dva z nich jsou zde od po-

čátku- V ústavu v Hastings bylo
chovanců více asi 6000 a v

ústavu v Norfolk který
na podzim vyhořel bylo jich ko-

lem 3000 To jest věru 6lušný
počet na náš stát! A nemine dne

aby sem nebyl některý ubožák do-

praven aneb zase jiný poslán od-

tud domů Většina jich vždy touží

po domovu a stesk a samota když
jsou při rozumu vždy chorobu

zhoršují Ostatně toto působí ne

blaze i na člověka třebas i rozum
měl Váš M

RŮZNÉ ZPRÁVY

uRomeo a Julie'''— Florentýnský
jeden list zabývající se studiem
zvířat přináší pod tímto názvem

zajímavou historku ze zvěřince
''Romeo' byl mohutný krásný
lev "Julie'' lvice Oba uzavřeni

byli v jedné kleci vedle příčkou
oddělen osamocen obýval starší

nevrlý lev který jak se zdálo

nevraživým a žárlivým okem díval
se na šťastný sousední páuk
Kdykoliv v kleci se poklízelo
hleděl se dostati za příčku k 'Julii'
kterou patrně zbožňoval Zdálo
se Ie lvice měla a ním útrpnost
Jednoho dne když sluhové opo-

menuli v čas zatarasili příčku
"Julie'' svého "Romea" podřimu
jícího podvedla Přeskočila lehoun-

ce do klece samotáře Z dřímající
ho "Romea však v témž okamži-

ku stal se strašlivý Othello S

hřívou divoce zježenou s pěnou
v široké tlamě a ohlušujícím řevem
vrhl se na lvici a zakousl se jí do

týla Pfichvátavšf sluhové aijiroz
Žhavenými tyčemi nemohli "Ro-

mea' odehnatL Teprvekdyž lvice
klesla ztrátou krve odvrátil se od

ní "Romeo' pohrdavě a klidně
odešel do své klece 'Julie" záhy
skonala Z toho patrno jak dove-

dou zvířata milovat i žárlit konči

dotyčný list

Slávka kolek — Podivuhodný a

pro přírodozpytce zajímavý případ

dchnouti své voje tak že pro ně

žádné nebezpečí nebylo nepřeko-

natelným nýbrž byl i prozíravým
politikem Když r 1875 po poko
ření Fergany Anglie se chystala
zakročili proti dalšímu postupová
ni ruských vojů do chánstya

Skobelev bystrými po-

hyby v různá směry rozbil zbytky
vojenské moei chánovy a dříve
než Anglie zredigovala svou pro-

testní notuKokand byl už državou
raskou s čímž se konečně musela

spřátelit! i Anglie Tak "ostrý
meč v dovedných a odvážných ru-

kou hravě přeťal diplomatický
uzel"! jak praví jeden z jeho živo

topisen Politické názory Skobelu-v- a

vytříbila zejména válka rusko-tureck- á

Již tehda vytušil kde má

Rusko v Evropě hledali přátel

proto v dobách klidu počal nava-

zovat! přátelské styky s Francií

ač úřadní Rusko horovalo ještě
pro přátelství „ ruako-neme- cké

Teprve v posledním roce života
M- - D Skobeleva nastal onen

obrat v ruské diplomacii který

ponenáhlu přivedl k tělesnému

přilnutí Francie k Rusku Skobe-

lev se však nedožil tohoto fakta

jehož Jbyl prvým zákopníkem
Skonal náble v Moskvě na žalost
Ruska na žalost Francie ale na
velikou radost Německa jeí ve

Skobelevu právem vidělo svého

zapřísáhlého nepřítele

% Jméno P S- - Nachímova jest
nerozlučně spojeno s hrdinskou

obranou Sevastopole proti evrop-
ským spojencům v létech 1854 a

1855 V Sevastopoli soustředěny
také okázalé slavnosti jimiž ruské
námořnictvo uctívá sté narozeniny
Nacbimova který byl ruskému
válečnímu loďstvu tím Um byl

před ním ruské aimádě Suverov

Rodák ze smolenské gubernie (na-

rodil se 5 července 1803 ve vsi

Gorodku) a vychovanec mořského

kadetníbo ústavu vstoupil r1818
jako mladil důstojník k námořni-

ctvu v něaiž na§el znamenitého

učitele v admirálu MicLajlu Petro-vi- či

Lazarevu tvůrci čtrnpmoř-skéh- o

loďstva- - 3 Lazarevem vyko-

nal od r 182a tiíietou plavbu
kolem světa vrátiv se do Ruska

nalezl r1837 v bitvě navarinské

poprvé příležitost aby ukázal své
voďcovské schopnosti Jako mladý
lodní lieutenant byl „ velitelem

"Azova" jenž jel v čele ruské

eskádry proti loďstvu tureckému

při čemž byl nucen odráJeti sou-

časně ňtok pětf tureckých korábů

"Azov" ztratil y boji všechny sto-

žáry byl provrtán 153 tureckými
střelami ale za to potopil dvě ve-

liké í regaty spálil obrovský koráb

s 80 děly a jinou dvoupalubní

fregatu Byv v brzku na

to povýšen za kontr admirála

účastnil se N vSech výprav čerao-moKkéb- o

lcďtva ašdo vypuknuti

krymské válkyi Za této šálky vy-

konal své dva nejslavněji! skatky:
zničil 30 listopadu 1853 celé tu-

recká loďotva v zátoce sioopské a

fdlíl r 1855 obranu Sevastopole

prni spojencům Pověstná sinop-sk- á

bitva přd níž Nachimov
že kaiáému veliteli

jest volno jednati samostatně ale

že ' každý rouši nezbytně vykonali
svou povinnost" započala v půl

jedné odpoledne a po čtvrté bodině

byla ukončena V lu chvíli ture-

ckého loďitva už nebylo Zbýval

jediný parník VTaií" ale i ten

hcřeL Pobřežní batttrie sinopské

mlJely bylyť zničeny Sám Sinop
z něhož obyvatelstvo prchlohořel
na všech stranách- - - Celkem zniče-

na za necelé čtyři hodiny 13 ture-

ckých korábů a zabito 3000 Tur-krt- -

Nachimov obdržel za své ví-

tězství lád sv Jiří druhého stupně

štřstJVjrž na počátku přálo
Uuku-js- Sak obrátilo „ Ruské

vítězné loď iro bylo nuceno se

ucU liti do zátoky sevastopolské


