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pod podlahou V koutě cíly
volnili několik cihel v podlare
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"Kdyi jsem graduoval z Ha vydrnbíti Práce odstraňováním

zdiva musela býti úmorná toumilion koleje roce 1804 tu
řařilské proměnily

Verriéres Švýcary
Le boit de Boulognel Krátká

jsem skutečně nevěděl co potit lilou ailou prováděná Právě
v tomto místě v rohu nachází aeMůj otec byl profesorem oa téže

koleji na oli jsem dokooiil tvá silná klenba hjfejlí části pověst
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mat Spilberk amutuě proslulý

atudia a tea mi navrhoval abych
dal oa učitelskou dráhu avšak

neměl jsem k tonu aoi nejmeněí

Odvážný útěk šesti vojenských
vézflů ze žalářů oa ŠpUterjju

V jio 1 "Nir ttnU" u ln SO (arvn

Brno má od několika dnů avojí
aenaaci: Z vojenských žalářů na

sloužit od roku 1740— 1834 za ra

lo věta čtyři slova puuze Vlak

co milých vzpomínek probouzí de

v mysli nail ve výmluvném tom

lakonismu Znám cestující praví
Achard ktr-ř- í zvolali v zátoce

Ncapolské:"Uzři Neapol a zemři!"
Kolik žen od Linaboou až k

Moskvě řeklo již a povzdechem:

kouské atátní vězení zejména za

mUta kde přivádění nepohodlní
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pru lileilajlrl ilurnovy a protv Jil

11 odn uloíltl peníze dopíMo si

W H BKILL
)C Karnam Ulát faa Ant
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dojemných tyrolských eWgifch

pověstném smutni proslulém Špíl
bergu uprchlo jak již předevčírem

jsme čtenářům sdělili test vojen-

ských tresUoca způsobem lak

raftinovaoým že kronika vojeo
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víny a lihovinamimeckéuo Brodu hádal že ho vezou
oa Spilberk Na jiném místě aa

stavují něco čarovného jako za

hrady Armidy (svůdná žena v

Tassově "Osvobozeném Jeruza

skébo trestnictvl Oťzaznaneaává
hned tak případ odvážného hro-

madného útěku Obyčejně ae stá-

vá že ve dvou třech daecb objeví

tirickým verlcm vzpomíná rovněž
Omaha Mel Ilimula Outral U K
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Jemnými doutníky

501 503 a 523 jižní 13 ul

Omaha rvrim
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lémě") kde viechen přepych
vlechny rozkole vlechoa koketě

rie vlechna elegance vlechna
aristokratická zahálka vlechna

mnoho pokojíků bože zachovej
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krátě zmizela na Čisto jakoby se

propadli do pekel Kozruieuf v

Brně a okolí jest zuačné zejména

chuti a proto jrem ae postavil
proti vrtli otce který se k vůli

lomit na mne rozhněval a ji byl

Dyof odkáíín eám na nebe

Odebral jsem ae ku svému hra
tru v St Louia který tam byl za

městnán u jednoho Časopisu jako
reportér a doufal jsem ze 1 po-

moci jeho podaří ae mi doatat ně-

jaký postaveni lei bylo lo marné
namáháni Bylo to zrovna v do-

bě všeobecné krise a zaměetoáoí

bylo velmi těžko k nalezeni
Tak uplynul měsíc který ae mi

jeJtě doea zdi celou věčoouf oe
boť musel jsem ho vítSinuu pro-

žiti v postelí abych uJetril eoída
ni a oběd Tak to ilo čím díl
tím hoře až konečně bratr mi za-

opatřil u jiného čiopiu místo

reportéra 1 denním platem jedno-
ho dollaru Byl jsem áťaeten že

jsem mohl vydělali aopofl lo ale
mé itěstf netrvalo dlouho neboť
vrchol redaktor záhy zpozoroval
2a k notíoářství nemám aoi uej
meniflio talentu a tak v krátkém

nám krále to zpěv slavíků'
Teprve v r t&jH byli političtí věz

Xejlenáí to útulek v inřiiř Vkusně
zařízené pokoje k nronajmutí oa den I

týden— ra noc až a) 100 denně Cbutné
atďlené ziikunky stiílo pMpraveny Za
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jež lze koupltl ta reny lavnelií nez Jaké

nové převezeni vétšim dílem nakruzích vojenských kde až do

fantasie a vlechny vrtochy mfsf

te v bitavičný vír Londýn má

tvůj "Hyde Park" Vídeň tvůjmoravský Mfrov a ze Špilberka
fXPOSITIONpo čase udolána vojenská vězníce ae platí jinde za znoZI ipatnějiii jakosti'Pratcr Madrid chlubí te tvým

'Prado" Florence "Cassíne'' a
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ník V4- - Kdl Iloylř Mlnn ů'„lnlk Jo PimIo
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irS Joa K Kllipek ííat iflt J Eai
Kr Htaaka Jaa ťlllpek
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lednn hodinu ' dpol ilnl C $ p g
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Peeiiak pikladalk Ve Herdllrka t prrfKlíl Kim Miiraeae eniltnl atrii Kainu
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Spolek é IX r 1'iae ťltr MlnaraoU
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Tomil Htlll tajem Joa llrtJ F V Hon :H
Herou o Mlnn flulk Jaa Hejda Plna Ollf
Mina poklaaJanáaiiibarr PlnaCItr Mina

C X fex houloran v OlWla Dian
PfadaedaAnt llafeíi aitatopladae-J- Brd

Kofik tajemník Káral Arthovae 1'etnlk
M Peltirka pokladník Vairlae O Plovhard
Odnjrt aul auhbae druhou nedlll v mcalcl

Cecble ě XI T Ke Omaha Sel)
OdlifráM-hSa- a

katdjí drulif etertek v aiW-e- l

o oam bodln eeíer líni ť r Ialtm ra Před
edaJan Kubát tajemník Adolf Xoiullkrd)
Nurlh tu ul ofalnlk Ant Marllk 10 a O
at pokiJ Vocaaak II A tkl
físle XII Cbrndim v Kaelne Wls

odlifeasrS ach 61a kaldon tfeti tohota v ra

let 7 hodin vetor Ptedawta Kar í'áaikfliíil N(iDra at mlaUipleda Jna Prtrlilka
IVi N (lenera ) a ofet Joa Ilallna

(ienaea at pokladník Vac Janota
ISIS Aloert Ht

Čísle XIII Český Levr Heařortb Bří
waod Ce Mina

odlifrl sobHaa kntdou druhou nedlít v RaiaPtedaeda Karel Huek mlatopteda ImiNarliua tajemník Jarwlav lovanda Sfial
Vt Jarol pokladník Jan éac

Čísle XIT Udlmír Kláeel

t llauge fl la

odlifritehti kaldou dru ho a nedlít v mllol
Pfmlaeda Allwrt Kola Jia Moukup miato-pfeil-

talamnik Vlň Hamaik Joa Ilaral
líetnik Jna Krahulw aokladnlk

Jan Hus ě XV Ilnnklna Mlaa
odlifré trt aehlia katd druhf vilek
mll Anderaon II kil Pfeda Ji Hrol
noaliipteda Jun donka laj Ilmlfl b Hronao
ko KoilW Hopklna Vlno tfetnlk Jan dar-va- n

poklailnlk V KM

Kebrakaě XVI f Oaiaha Meh
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sud pokládal ae útěk z pevnosti
tpilberské nemožným Všeobecní
se tvrdí že útěk zosnoval a pro-

myslil vézuěoý pěl k Ailacusltr
sloužící u 81 pělího pluku kierý
leží posádkou v Uherském Hradi-

lu Haeusler který poíhizí z

Pro jihopodzemoí Jíry učiněné

hroby do nichž uvrhováni bývali
vězBové do r 1791 kdy kasematy
až na jednu rozsáhlou uzavřeny a

nale zlatá Praha chudičkou ale

útulnou "Stromovkou" vlak žád-

ná z těch promenád vyrovnali ae

Jediný Českým
0 závod olovnlcký strojotek)

a zámečnický v Oraaie
Tlatnl

později zasypány Byly to po
slední zbytky bývalých lidomoreo

nemůže bulofiskému lesíku Le]
boit de Boulogne je promenádouKrálova Pole jel dle Učeni pro

Tato jedna kasemata pro smutnoufouifl člověk neobyčejně amělý Evropy
památku až dotud ae zachovala Káno od ) do li bod lesík LEO BAEOCHa právě leati vojenským vězňům

ocbezpečaý odhodlaný na Život a

or smrt Vojeuská kítth byla
mu odpornou proto liž třikráte

náleží jezdcům kráskám cykli
uprchlým v noří na 17 června stům cyklistkám kteří jedou oatýdnu jsem byl 10 stou reportér

skon kariérou hotov
oa aso íarh eatrt

Talalos IMTposloužila k útěku Aby ae mohli nídaní do ' Chalet du Cyele'
Zaváděni vody plynu a ksnsliasee nro- -dostat! do Strašných bývalých Krásay provázeny jsou rozličně

válf sa levni a do 4ot(htetěchto podzemních Žalářů kam po j doy maožely druhé ' prately HUtal lMtaatelstrl pra Jedině taridáe

To mna přivedlo zarovifl k

přesvědčení íe Jiorace Greeley
rozhodně chyboval když radil

mladým mužům aby llí na západ

aneb slihyiíž jdou patnáct kroků ae uereiandake plvat pampy
celé desetiletí iidká noha nevkro
Čila a kde jen ropuchy a krysy ho

tpodařf — probořili uprchlíci tno míza nimi Ty které přicházej!

samy velmi zřídka vracívají te

samy Najdou vždy v některé
lak jsem ae zoufale poausij st SEHrflKÍ LLQYDhutoé klenutí Byla lo prácehnali peudt oa železniční lístek a

jisté několika neděl un--ž dospělí v osamělé alejí "toho kdo čeká '' řrad-leln- t poíKnnl
a yaroilafabnl doprava

od avého pluku seběhl a pro dru-

hou desirci postaven byv před
vojenský aoud již jedenkráte byl
odsouzen k několikaměsíčnímu
vízruí na špilbergu Odtud po-

dařilo se mu již před několika

roky uprchnoutilakořka před oči-

ma vojenské hlídky Vojín a na-

sazeným bodákem odvedl jej totiž
na jeho žádost na místo potřeby
Kťyž jej zde uzavřel vyrazil
Haeusler na opáiné straně okno a

otvorem lim uprchl Vyslané za

ním stráže teprve po několika

Joech vypátraly že potlouká se u

Broa převlečen za myslivce Jho

ooci kdy uprchli lak daleko že Frlné cykiiitky v rozkolném
z Baltimore do cremenroievřela ae před nimi povolením bělavé'0 úboru býají t počátku

posledofho zdiva černá díra ve
rozpačitý" ale konečně ae ne

doucl do kasemat se sttichlým cbajl provázali svižným cyklistou
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Nejednál dohřef Kdybych já to
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ných pozemkl rolnických Ti

kdož koupí záhy mohou vybrali
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míltí 'ib t bodá opit dosazen

podařilo to vůbec vypátrali A
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