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koná moudře- - u rnzfcafnř' Také zZimní doprava na ulicích Petrohradu
jiných míst došly podpory a tím

DVA SLAVNÍ PO-S-
TI HRDINOVÉ umožněno bylo aby o první po- -

i lil Lili {kjat a vězněn v Petrohrad ní do

nastoupeni cara Pavla který dal

nisaee telegraficky byly uvědome-

ny o příjezdu vlaku a dostavily 86

k jeho itpvítání na nádraží Při ně-

kterých takových uvítáních došlo

k zajímavým ceremoniím Vedle

propagační práce zřízenci sovětu

zlepšili mfctní organisace vyslech-
li přání a žaloby obyvatel a kde

2jistili křivdu zahájili ihned vy-

šetřování '

"Je v úmyslu Zorgariiovati pět
takových vlaků a také několik říč-

ních lodí na Volze a její přítocích

JK Imu svobodu a nabízel mu také

třeby chudiny bylo postaráno

Anglické autority prozatím ne-

dovolují oprúvky stávajících sta-

veb bez zvláštního svolení Autori-

ty odkládají všechnu stavební prá-

ci až do té doby kdy trvalá auto-

rita bude zřízena a kdy bude nut-

no HJiti se pliny jichž cílem bu

MLADÁ
Amerika projevuj

stejnou odvahu a sta-farno- st

v boji tu svobodu Polska

jakou projevovali generál Tadeáš
Kosciusko a hrab Kazimír Pula-sk- i

dva slavní poUtí vlastenci v

v bojích ?a svobodu amerických
kolonií v revoluční vále Bolševi- -

"íinssi
kord Kosciusko odepřel přijmou-t- i

kord prohláiiv: "Nepotřebuji
kordu poněvadž nemám země ji
bych obhajoval"
V roce 1797 navštívil Kocinsko

iV f
V5- - de zachovaní starobylého ruzu

všech měst v Palestině Betlém

patří všemu křesťanskému světu k stejnému účelu Take několik

motorových lodie bude zaměstná

ckíi vláda v Rusku zemi jež pod 'Spojené Státy Byl vřel uvítán

vliidou cara téměř dvě století udr-t- n konyres povolil mu zvláštní čest-žoval- a

Polsko v područí hrozíínou pensi a darovnl tnu značnou
AXit a úmyslem anglických autorit je

učiuiti z něho město čisté půvabE(t
rozlohu pozemku Konseiusko se tu

né a přitažlivé Starožitný jeho

no touto prací Má se za to že ty-

to lodice dostanou se i do takových
míst kam nemohou se dostat! vla-

ky a říční lodě 7n nedlouho vlak

nazvaný "Říjnová revoluce" po

ráz musí býti zachován i když
budou stavěny nové budovy
Betlém dnes neliší se mnoho ou

všíik nezdržel dlouho a vrátiv se

do Evropy usadil se neduleko

Montaiueblenu ve Francii Když

Napoleon Bonaparte stal se císa-

řem v roce 1800 pokusil se získa-t- i

Kosciuska pro svoje záměry s

Polskem avšak polský vlastenec

jiných orientálních měst Rozklá- - slán bude do středních částí Ru-

ska a Donské oblasti Dva jinélá se na dvou mírných pahorcích
vlaky "Komunista" a "Rudá arLeží asi pčt mil na jih od Jerusa

svitni hordami zaplavit! 'polskou

republiku Stejně jako hrubé Pu-

laski utvořil svoji legii jezdců h

pěších vojáků pro zápas za ameri
ekou svobodu před 142 roky dnes

odvážní mladí Američané utvořili
dvé vzdnchoplavccké Skadrony v

Polskn aby jako američtí orlové

bojovali proti úkladům rudých ar-

mád i

První organisace amerických
vzduehoplavert v Polsku byla zná-

ma jako Kosciuskova vzduchopla-veck- ú

škadrona jejíž hlavní stan

přesunut byl nedávno do jihový

máda "budou brzy připraveny nalema při cestě jež je o něco lepší
zamítl jeho nabídku neboť přál si estn Brzy celé sovětské Ruskonežli jiné vozové cesty v Palestině

a o mnoho bpíí nežli průměrné bude mít i příležitost použiti 1 čeli-

lo zvláštních lidových škol na že-

leznicích a řekách Následkem to
venkovské cesty ve SpojenýchIiilé kteří sléziLÍÍ tui ziiiu v noiiličiiích kárách nmerickýcJi
Státech Podél této cestv možno

záruk naprosté neodvislosti Pol-

ska Po té starý polský vlastenec
odehrál se do Solothurnu ve Svý-c- a

řích kde usmrtil se dne 15 Jíj
na roku 1817 pádem s koně Jeho
tělesné pozůstatky odpočívají po

ěsl jiiéli by pounič sluiloaii }ni ubrázek který ukazuje dopra(in ho dojde k spojení i těch nejzapad- -
vu na clrobl iuNkých iilicírlf v KiniJiíin období

lejších částí Ruska se střediskem

osvčtnýcli snah - Sovětská vláda
dle pozůstatků Sobieského a Po- -

než dokončit! práci Chrám l'i-jphi- Tři koflíky kávy pravidelně
žílu) Narození nevyniká žímIiiou ní 'm- - pijí při takové příležitosti prv- - tímto způsobeni zjistí přání a stíž

nosti všech svých obyvatel odpo

nalézti celou řadu posvátných
míst Téměř každý pahorek' stud-

na a skála byly scénou nějaké bi-

blické episody Většina míst ne-

ní přijímána za autentická áčko-li- v

hrobky Ráchel a Davida byly
náležitě stotožněny Žádné z těch-

to posvátných míst nebylo poško-

zeno za války

llicrou Vchod tlo nčho je ueoby- - ní na uvítanou druhý k poctě je
niatowského v kathedrále v Kra-

kově Pěkný památník bvl vybu
dován Kosciuskovi kadetním sbo

ví na dotazy a vyvolá nadšení ve
svém obyvatelstvu pro revoluční

bitvy'
'rem akademie ve West Point ná-

kladem $5000 v roce 1828

Hrabě Kazimír Pulaski narodil Z HISTORIE PO
se v rodoli v i'o sku dne 4 března

chodního Polska do okolí Lvova

Před několika dny nová vzducho-plaveck- á

škadrona byla utvořena

a pojmenována bude po hraběti

Pulaskim Obé tyto škadrony ří

tak zvanou polsko-amerieko- u

vzduehoplaveckou skupinu její
velitelem bude major Cedrie E

Fauntleroy z Chicaga- - jenž druh-

dy byl členem Lafayette-ov- y eska-dril- y

a vzduchoplavecké služby

Spojených Států

Nepříznivé počasí na podzim a

v zimě zabránilo americkým let-

cům ukázat i odvahu na válečné

ŠKOLY NA KOLECH ŠTOVNÍ ZNÁMKYroku 1748 Bojoval pod svým
otcem Ifrabětem Pulaskim pro
polskou svobodu a po smrti svého

významné jubileum v
JEDNO

dnech zůstalo nepo

ho zbraně a třetí na jeho zdraví
Ovce upečena je ve velkém mědě-

ném pekáči a k ní připravují tí

kuchaři rýži s omáčkou

Ti kdož navštívili Beduiuy tvrdí
že taková upečená ovce s rýží a

znamenitou omáčkou je pochout-

kou jakou zřídka je možno nalézti

jinde Beduinští kuchaři jsou zna-

menití a n přípravě jídla pro ho-

sta zvláště nechají si záležet

SeM beduiuskýcli llup V Betlém-

ském distriktu bylo ode dávna zne-

přáteleno a docházelo tu často ku

krevní mstě Běda byloH naleze-

no stádo znepřátelené tlupy na

pozemku jiném Angličané měli

značnou práci s těmito Beduiny

aby jim naznačili že autority jsou

od toho aby trestaly bezpráví Ny-

ní ale Beduíni jsou spořádanými
občan v a se všemi svými stížnost- -

čejuř nialý Mnozí mají za to že

tak malý vchod byl zřízen z tohu
důvodu aby věřící si uvědomili

svoji nepatrnost 'Jiní soudí e

měla to býti ochrana proti Tur-

kům aby sem nezaváděli dorrtáeí

zvířata

Betlémský distrikt rozkládá se
asi na 1"0 čtverečních mílích Na
severu je ohraničen Jerusalemem

im jihu a západe provincií ii

a na východě Mrtvým
mořem Tvoří jeden distrikt pro-

vincie Jerusaleiuské nejdúležitěj-š- í

z desíti provincií na které an-

glické vojenské autority kleré
krajiny tyto nyní spravují Pab
stiiiu rozdělily V Betlémském

distriktu nalézá se pět vesnic a
šest bediiinských tlup V Betlémě
samotném usazeno je 7000 křesťa-li- ů

500 uioslenunň a jeden žid

všimnuto Dne 10 ledna bylo to-

mu osmdesát let co objevila se

otce jmenován byl vrchním voje-vůdce-

v roce 1710 ledním z je-

ho ne jod vážnějších činů byl únos

krále Stanislava z Varšavy Pu-

laski s třicíti devíti svými druhy v

přestrojení za sedláky vnikl do

první poštovní známka Otcem po
štovním známky a zakladatelem
moderního poštovního systému byl
Sir Rowland Hill který v Anglii

Varšavy zmocnil se krále a odnesl

jej z města avšak později byl při
nucen prnpustiti vznešeného zajat

před osmdesáti roky učinil první
náběh k poštovní službě našich

ce a prchnouti se svými druhy Je
dnů- -

ho armáda brzy po té byla poraže-
na Byl prohlášen za psance a ma

První poštovní známka zrodila

jetek jeho byl zkonfiskován
se v roce 1840 Od dnů Baby 1ona
až do třetího roku panování krá--

ironie aie v Kampani jez zunu je-n- a

bude tohoto jara zajisté vyko-

nají polským sborům platné služ-

by hlavně ve výzvědné činnosti—
Noví členové se hlásí rychle do

Pulaskiho škadrony Touha po do-

brodružství žene mladé americké

letce do slnžcb-nov- é pólské repu-

bliky Více jak 250 mladých Ame-

ričanů přihlásilo se na uprázdně-
ná místa v Kosciuskóvě škadroně
TadeáS Kosciusko jehož jméno

vyvolili si američtí vzduehoplavci

pro svoji organisaei narodil se na

Litvě dne 12 února roku 174G

ze staré šlechtické rodi-

ně ilíiUnln uo inu vvphnvHiií vn

Pulaski po té vstoupil do ture
Tento jediný židovský obyvatel i i-U- n i Jdou ya anglického guvernéracké armády a bojoval proti Rusku

lovný Viktorie : dodávka korres- - --

pondence byla přerflzná Vývojkterv sídlí v bývalé turecké vládhnto památného místa je lékařemDo Ameriky přisel v roce 1777
kontinentální Evropy však volal

vstoupil do Washingtonovy armá

SEKRETA
fi LansiQ vydal v

dnech text zachycené

jiskrové depeše poslané z Moskvy
úřadovně sovětské vlády v Taš-

kentu v Turkestanu kteréhožto

místa bolševici používají jako zá-

kladny své propagandy v Afgani-stan- u

Depeše tato praví:
"Oznamujeme vám že v polovi-

ně tohoto měsíce propagační vlak

za účelem organisačním a poučova-cí- m

poslán bude do Turkestanu

Vlak bude nazván 'Rudý Východ'
a bude Opatřen literaturou v

a ruských jazycích

pro práci kulturní a vzdělávací

Bude také opatřen tiskárnou s

mussulmanskými á ruskými typy
úřadovnou pro stížnosti aparátem

pro jiskrovou telegrafii kinemato-

grafem a řečníky"
Takový vlak není žádnou novin-

kou První z takových propagač-
ních vlaků byl vypraven loňského

podzimu a popsán byl stockholm-

ským bolševickým časopisem Fol-ket- s

Daghlad Politiken následov-ne- :

—

"Vlak který nazván byl sedlá-

ky a dělníky Leninovým vlakem

vrátil se právě do Moskvy po
cestě v západní části sovět-

ské republiky Tento vlak sestává

z patnácti vozů vyzdobených obra-

zy v jasných barvách a jasnými
revolučními nápisy Má kiňema- -

dy a bojoval statečně v bitvě u
po standardisaci dodávky dopisů
Byla již před tím sice zřízena poBrandywine Kongres1 ustanovil
šta ale nebyl to tak dokonalý sy

Všichni Beduíni v Betlémském

distriktu jsou inosleiuiny ale za-

jímají se vích svá ttá(iu dobytka
nežli (i náboženství Nikdo nemů-

že zjistili přesný jejich počet Vj

jejich myslích létu tureckého pan- -

siví spojuje jakýkoliv pokus o eeti-- j

jej velitelem jízdy s hodností bri- -
stém jakému těšíme se nyní Do:
dávka dopisů tehdáž spojena byla

gádního generála Bojoval stateč-
ně také v bitvě ii Geriiiantown V

roce 1778 utvořil svoii lejni iež velkým nákladem Dědiční

sns se záměrem vojenského verbo- -

ní budově v Betlémě Anglická vo-

jenská policie je všude Beduiny ví-

tána Turečtí úřcdjiiíci nikdy ví-

táni Beduiny nebyli a neodvažova-

li se do tohoto distriktu jinak než

f silnou stráží '

Betlém je městem obchodníků:

Téměř v každém domě nalezneme

krámek kdt? se prodávají různé

souveniry Město má svoji samo-

správu jíž v čele stojí Sali EtVndij
Jakaman obchodník který po ně- -

jakou dobu 'žil také v jižní Ameri-- j

co Má také svoji dobročinnou ko:j

misi jejíž předsedou je Chalil di

Ďecarot Tato dobročinná

postmistn v různých zemích sice
se obohacovali ale dodávka dopivání Turečtí vládci nikdy nepo-- 1

sestávala z šedesáti lehkých jezdců
a 200 pěších Když zaujal pole na

jih od kláštera Moravských sester
sů byla špatná a zdlouhavásílali k nim svoje zřízence za ji-

ným úéclciiv nežli získati daně — V roce 1837 napsal Sir Rowland

rvním úkolem „Angličanů bylo
Ilill knihu o poštovní reformě v
které odporučoval stanovení přes

v Mcthlehem Pa byla mu poslána

jimi zhotovená vlajka kterou s

vděkem přijal Bojoval pod touto

vlajkou v dalších bitvách až

'ískali kí jejirli důvěru ale až b- -

ného poplatku za dodávání dopisů

vojenské akademii ve Varšavě

později ve Francii Vstoupil do

polské armády jako kapitán ale

nešťastná láska k dceři maršála

Litevska přiměla jej k opuštění
rodné země a nabídnutí svých slu-

žeb americkým koloniím Přijel do

Ameriky v roce 1776 maje od

dopis na generála George

Washingtona a Benjamina Frank-lin- a

" Co jste sem přišel hledat !
' '

tázal se Washington "Přišel jsem

bojovat! jako dobrovolník za ame-

rickou svobodu" odpověděl Kos- -

finsko
'

- v

rvu" fn wlrnnntí" rtin] SC

posud výsledky teto snahy byly
nevalné po celé Anglii Kniha sice vyvolá- - r

smrtelně raněn klesl v Savannah v
la značnou pozornost ale její do

i Tito" Beduíni jsou lidem velice'roce 1779 Tato událost byla vy-

líčena v krásné básni Longfellowa
bré rady zůstaly bez jakékoliv o- -'

zvěny poněvadž anglický úřední
pohostinným a všichni cizinci kte-

ří je navštívili byli touto jejich
svět trval na starých řádech A- -"Hymna moravských' jeptišek"

Vlajka tato nalézá se v majetku
Mnrylnndské historické- - společno

pohostinností a ohledy k hostům

přímo překvapeni Hned po pří
však dobrá myšlenka těžko dá se

inToř knihkunectví telegrafní ú- -
ubiti a návrhy Hillovy pcslcze byhodu hosta je zabita ovce Nejsti — řadovnu jež na každé stanici vy- -
ly přijatj'prve- - uvítán y íiost v stanu sejuo- - eptije plakáty s nejnovějšími zpra- -

I f A 1_ 1

komisí' po evakuaci Turků měla

mnoho práce Turci nezanechali

tu ničeho co mohlo býti odneseno

stejně jako v jiných městech Pale-

stiny Mnoho obyvatel tohoto mě-

stečka před válkou vystěhovalo se

na Haiti a do jižní Ameriky a na

rodné své hnízdo nezapomněli —

Hned po té kdy město přešlo do

správy Angličanů poslali $12500

ku podpoře chudiny 'Péče o roz-

dílení tohoto fondu připadla do-

bročinné komisi a tato svůj úkol

Nežli odebral se na jih Pulaski

překvapen byl na pobřeží New

Jcrsey kde téměř všichni jeho pě
vanu a iisKarnu mmio viaiu

vě kde podánu je mu káva Je-l- i

koflík plný je to naznačení že
Dne 10 ledna roku 1840 zahá-

jena byla dodávka dopisů za

poplatek a brzy objevily se
nalézají e zástupci téměř všech

lost není vítaným A v takovémší vojáci byli pobiti Pulaski zver- - idovvclv komisaru Vlak tento
připadá každý učiní dohře kdy možno nazvati zcela správně ško- -
se zírali Je-- n aie v kouiku Ká

známky které byly asi desetkráte
tak veliké jako- - dnešní Tyto prv-
ní známky jsou velkou vzácností a

ou na kolech
vy jenom na dně je vítán V ln

"Vlak nalézal se na cestách po
ovém případě již druhý koflík je

dále Washington
"Zkuste mne" zněla krátká a

rychlá odpověď
Kosciusko vstoupil do Washing-- 1

onovy armády jako plukovník
sboru dne 18 října r

1770 Plánoval opevněný tábor la

Gatese na Bemisových Vý-

šinách v roce 1777 a byl hlavním

inženýrem při ope vňo vacích pra-

cích ve West Point na Hudsonu

Později připojen byl k armádě ge-

nerála Greena kde rovněž se vy-

znamenal při opevňovacích
cích zvláště v roee 1781 Za skvě

boval nové mužstvo a odebral se

na jih v roce 1779 a bojoval sta-

tečně při obléhání Savannah kde

byl smrtelně raněn Po té byl do-

praven na palubu americké lodice

Wusp kde vypustil ducha dne 11

října roku 1779 Občané města

Savannah zbudovali pomník Gre- -

dva měsíce Projel gubernií Pskov
skon Vitebskou Lotyšskem BéloProslulé francouzské medium v práci
ruskem a Litvínskeiu a zajel až do

Charkova Měl dvacet pět dlou

mají obrovskou cenu' Je málo fi-

latelistů kteří mají některou z

nich ye svých sbírkách Na těch-

to puvních známkách zobrazena

byla královna Viktorie
Brazílie byla první z amerických

zíemí která chopila se tiétjo po-

vodně anglické myšlenky Ve

hých zastávek a vykonal cestu

verst dlouhou Ve všech mínovi a Pulaskimu jehož základní
kámen položen byl Lafaycttetu v stech kterými projel tuny lite

ratnry socialistické a revoluční byroce 1825

Iv rozdánv zorgamsovany veřej
DNEŠNÍ BETLÉM

Spojených Státech první známky
objevily se v roce 1847 Krátce po
té všechny ostatní země počaly

známek

né schůze přednášky a pod Zá-

stupci lidových komisařů prová-

zející vlak navštívili sovětské (e

informovali se o práci míst
rodiště Ježíše-Krist- a

BETLEM
dnes zcela iinÝ ob

raz nežli za panství Turků Přede
vším stalo se čistším místem pod
kontrolou Angličanů kteří pn
hlédli k tomu aby všude odstra

lé služby kontinentální armádě ob- -'

držel zvláštní díky kongresu a řád

('ineinnatský a krom toho jmeno-

ván byl brigádním generálem
Vrátiv se do Polska Kosciusko

bojoval proti Rusům v roce 1792

ale po porážce polských povstalců

uchýlil se do Lipska V novém po-

vstání polském v roce 1794 Kosci-

usko stal e náčelníkem povstalců

jnko diktátor a h 5000 sedláků

vyzbrojených hlavně kónami roz-

prášil dvakráte tak silný oddíl Ru-s- ů

u Raclavic Postupoval po té

proti armádě nepřátelské a docílil

mnoha úspěchu Ve Varšavě oble--

něna byla špína nahromaděná tu

ních orgánů napravili jejich omy-

ly a přehlédli až dosud jimi vyko-

nanou práci Zástupy sedláků a

dělníků shromáždily se v každé

stanici kolem těchto vlaků a veřej-

né schůze byly zahájeny ílečníci

pravidelně stáli na střechách vozů

a jako vločky sněhové různé pam-

flety byly rozhazovány do zástu-

pů — r

za několik staletí Chrám Božího?

Narození úředně zvaný chrámem

Záchvaty padoucnice Pan Oeo

Johnson Robb prominentní ob-

chodník v Monetou N B píše:
"Poslal jsem vám další objed-
návku na dra Petra líoboko po-

něvadž nechci býti bez tohoto lé-

ku Mladá žena pro níž jsem po-

nejprv tento lék objednal byla
zle stížena záchvaty padoucnice
Často Čtyřmi až osmi záchvaty
denně Neměla nyní záchvatu po

čtyři měsíce a cítí se jako nová

bytost" Tento starý bylinný lék

Panny Marie v němž velké množ- -

ství náboženských památek je cho

váno j znám též jako místo naro-

zení krále Davida Je to vlastně "Během této cesty zvláštní vlak

rozdal knihy noviny a pamflety v

ceně nůl millíonu rublů rozdal
velká pevnost chrámů a klášterůžen byl spojenou armádou Rusů a

a po řadu let byl střediskem zaPrušáků Bránil se statečně a ne

uřítel oo delším obléhání byl nu zdarma více jak 150000 proklamapasu mezi řeckou a latinskou cír-

kví '~ tal se vrhláíeným pro voji pózo- -icí a knížek vyvěsil ví"e jak 15000
cen odstoupit! od města Po té ale

'plakátů a opatřil 556 organisacímjruhodnou léčivou moc hlavn? vI 11 i0 Western fiwpmp Vnum
Rakousko poslalo armádu o 150 Angličané právě na sklonku mí

nulého roku nařídil! všeobecné ěi různé publikace Asi yuOOO dělI000 mužích na pomoc Jtusam a

Pmsfim Armáda polská poražena
níkft sedláků a vojáků rudé arFotoirrafíe paní V Fraya proslulého francouzského media ktestém chrámu a jicn okolí i pn
mády bylo přítomno předná&káratomto čistění vyfily na jcvo spory

tak zvaných "nevyléčitelných''
případech Neprodává se v lékár-nác- li

Adresa s Dr P? teř Fahmey
& Sons Co 2501 Washington
Blvd Chicago Til — Advertiw-men- t

bvla krvavé u'Macieovíc dne 10

mezi mnichy řeckými a arménský

rá právě "vykládá planetu" klientce ve své kanceláři v Paříži Pani-řk-

tato prý dovede znamenitě předpovídat a následkem toho má stá

le dostatek klientů a klientek kteH by rádi odkryli závoj kterým za

halena je budoucnost

října 1704 Kosciusko bojoval
a klesl pokryt ranami pro- -

schůzím a shromážděním Afii

mluvilo o celé řadě

palčivých otázek Lokální orga- -
mi Jistá Část zůstala nevyčístěna

hlásiv: "FiniH Pojoniae!" Byl za- - a Angličanům nezbylo nic jiného


