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ř, * Pumtitu^te v lepáí době na zaditi kota a spořte kupovánínf 
ÍSliporných V4I<&čoých Známek. 

/•• 4 r>  ̂ * - . * 4 r .• . ťl . n.• í<ř-
9 . Maso pry bude levriéjšl. Varujeme každéKb, át>ý 8 ^] 
oddával příliáW*radosti a naposled jej a Velké této »levý 
ř^íiila mrtvice. w • • 

aíC Slavnost na uvítání našeho vůdce býía vélkólépou mani
festací Všeslovanstva, proto nechť se nikdo nediví, že oba né-
Ilíéčtí básníci Goethe a Sc^iUer ve Wade Parku se k Masary-
16^i obrátili zádý. •1 *•v ' . "'"r ^ v

4...,' 
*; 'mr - H # .,^4- v 

'i*; Jestliže nás nepřítel zdolá, celý svět svěsí smutně hlavu 
iÉŘvelkérň zoufalství a řekne: Svět nema více duse, svět nemá 
Více Německa, — tak píše jistý německý "vědátor" v díle 
Deutsche Reden. Ubožák, kdyby věděl, jak se celý' avlt na 
tonto zármutek těší, vypustil by ze zoufalství svoji německou 
f* ještě dříve, H£Ž-ti nemile konečné súčto^ní s Qermai^í. 

S německým císařem jak známo bojuje- i německý páiibu, 
proto as němečtí Michlové mají proti sobě tolik čertů. Modré 
ďábly, které jsme měli před nedávnem potěšení vítati v Cle-
velandě, Dámy z pekla, tak nazývají Skoty v jejich kytlích, 
Amerikány překřtili na Ďáblovy chrty a Cechy po jejicty ví
tězství u Zborova nazývali červenobílými čerty. Pak ať ně
kdo tvrdl, že px$£i "chudáků^' není fiaob&*>vá»* i ceii.#*-
kelná říše. : .• " ? 

Dělný lid demonstroval pro fd-
ipodtatný stát, buťiíi^. prá 

rovnost sociální* 

NAŠE UNION NÁDRAŽÍ. 
..vvř' 
• v«. Ij, f 1. 

<( 

(československá Tisk. Kl^c.) 

Washington, D. C. Praha 
zažila již často demonstrace li
dové při nichž nebylo rozdílu 
mezi příslušníkem třídy majet
né a třídy proletariate Byly to 
v lké demonstrace za všeobec
né právo hlasovací, kdy v čele 
průvodu šel prof. Masaryk, řa
da poslanců různých i t.; zv. 
měšťánfekých stran. Kdy tekla 
krev dělníka i studenta. 

Leč první máj letóšníhb ro
ku předstih daleko svým význ.v 
mem všecky politické llflové 
projevy toho druhu. 

1. máj byl jak praví Národ
ní Listy svátkem národa, byl 
imposantní manifestací za če
skoslovenský stát, všeobecný 
mír, a sociální i paliticJíQiA. rov-, 
nost v národě.. ,. 

Za standar&bu "Socialistic
ký národ" šel nejen svorně po
slanec Němec, vůdce sociální 
demokracie a poslancem Klo-
fáčem representanatem české
ho národního radikalismu, ale 
šli i bývalý ministr univ. prof. 
Dr. Fiedler, Šli poslanci čieno-
vé státoprávní demokracie (spo 
jené strany měšťanské) Čech. 
Dr. Funk, Dr. Koerriér, Dr. 
Tobolka. 

Ale nejen f%,k mknifestaci 
prvního máje českého dělni-
ctva připojily se a manifesto
valy strana státoprávní demo 
krcie bá i česká straiía agrár
ní. Národní Listy v úvodníku o 
slavnosti reiumují: 

Letoši\í první květen byl slVá 
tkem celého národa Českého. K 
dělnictvu manifestujícímu po
prvé společně a svorně nejeli 
za sociální práva, nýbrž přede 
vším za Československý stat, 
připojil sé letos jgoprvé céty ná 
rodr V Praze i vé všech krajífch 
našich vlastí manifestoval vše
chen český lid, aby Znovu pro
klamoval svou nezměnitelnou 
vůli (konfiskováno sest řádek) 
A stejně rozhodně a upřímné 
bylo manifestováno i nedělni
ckými stranami pro sociální 
spravedlnost a politickou rov
nost, jieboť rte jen ciť, nýtírž' i 

in^ově artttádl. 

fftoyl foto-' 

m 
ce sú 

100,000 
ánpo&ifltni 

ován na 
policejními fotografy. JBýlý po 
řízeny četné fotog^if^ a hned 
j>p polednách odeMány do Ví-

tr. 

l v lM^1 ®a Žofme. Í---V / .. v- ' " V 

&. S jedeíilctóU' KBiis 
nu dQp$ledtií žázněly slavnost 
9tí fan̂ y zé í̂hétanĝ y SjĚr 
i*ý Libúšé na lc^^ii' Národního 
Divadla. V te^ívíli dospělý 
první řady v«Jtoieplho, madi-
fé?ftačníhó prfvoéu na rdzhfa-

ceat k ždílnii -aí" nií osáfcv 

vyt 
sai v 

jakoby * jedi|tí>|ů|l 
<Í*rovefft á 'odtud dále 

dci ifvech končin Prahy slavnost 
j^jgřísaha lidu česlřéhďť VytJr-

Ža provolání: Ať žije 
^ ;ý stát, ať šíje že-

$ národ ukonči! pb-
KÍldfáč za |>6tíéáířu sHró 

(Konfi^kov#nydaláí 
t' íV^ r-'"-* - «»«' " ' : 

dem. Sirotek "přednésl 
dtísáhtóU resdluei v Ictétl" tlu-
rfiójéeiiy všéifhný' ^poža^avky 
pro ilěž manifestováno á reso-
lUce jednomyslně schválena. 
Bed. Spatný doslovem ukončil 

dá. Obíjena slttvríá plíÉ^ia z 
13, dubííii aJ znovu proklamo
vány spátmé idéé hliiiftfeě, idee 
Zrovnoprávněni • a zbratření 
všech Čechů. I^feBoť jeii v tom 
znamení ívítěziíiifř . 

ni' ceat k Ždílnii -aí" nií ostíftív jtáibéř poukasfém líá nutnost z|i-
Střelecký. Fanfáry provázeny. chovaní klidu. Klid tento — 
nadšeným vtfláním slávy. Je-; pravil — je však klidem před 

JkniťíI 
' álákol 'd^ 

ckou Aseň Prace a ukončil ná
rodní hymnou Kde domoV ihŮri, 
kterou óhromné množství 

se 
na: 

O % ria 10 hbd. dop. dáno 
bylo ztSaihení k započetí prů
vodu který přichystán byl u so
chy sv, Václava k pochodu. #rů 
vod zahájen byl několika řada 
mi cyklistů za nimiž nesena by 
la v národních krojích obleče
nými mladíky a děvčaty veli
ká rudá tabdle s nápisem "So
cialistický náród". Ža riiiiiťkrá|ték práce, stratřerií všelio lidu 

den proud ptůvodu ubíral 
kobem Národního divadla 
Žoíin, kliiflto, ol^V' nemohl 
poBkytnotlá^árti zdaleka tolik 
místa, abý všechtiy účastníky 
pójal. Na předsednieké tribu
ně zaujali místo funkcionáři tá 
boroví: za celou stranu socia
listickou redaktor Em. špatný, 
prof. Krej€ít Franěk* a Formán 
ková a sociální demokraté Si
rotek, Mikeš a Michle a Křeno 
vá, Tábor zahájen býl zapěním 
Hesla á velebného staročeské
ho chorálu Édož jste boží bo
jovníci, předneseného praž
ským "Hlaholem", řízeríim pa 
ria KřiČky. Po Zahajovacím pro 
slovu redaktora Spatného pro
mluvil posl. Ant. Němec. • Se
mkli jsme se, pravil, abychom 
proklamovali, že hájiti budeme 
práva lidu dělného a lidu Čes
kého. Diies poprvé jálávíriiě dvá 

WA- 4?* 

li* 

(Pomm|tte«>on Pultá 
tion.) 
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Žádné, město na světě, k poměru obyvatel, není ostou
zeno nádražím, jaké má město Cleveland. Budova, která by-
^a postavena roku 1864, byla rozbourána za příčinou, že bude 
jiahražena budovou novou, monumentální. Na stavbu se určo 
valo 9, 12 až naposledy 17 millionů dollarů. V poslední době 
však nám zprávy oznamují, Že Unon nádraží se bude stavět 
až po válce, „ , , 

Příčina, proč vlastně stavba Union nádraží byla odložen** 
iM dlouholeté soudy mezi městem á majitely dráhy. 

A Před 35 roky jezerní vlny šplouchaly na stěny nádráž. bu 
dfcvy.- Během čásu přirozeně se tvořil nántos a správa města 
nechala odvážet odpadky na břehy a tak vytvořila se mnoho-
akrová pevná půda, kterou si dráha přivlastnila. Nastavěla 
si tam tratě a užívala pozemky co svůj majetek. Když místní 
časopisy poukazovaly ná nesprávné přivlastňování si majetku, 
dělalo město'nároky na vlastnictví pozemku, ktérý měl ceny 
několika milionů dollarů. Avšak dráha si majetek přivlast
nila a nechtěla ustoupit. Nastalá soudní tahanice. Již za 
jkayora McKissona město ialovalo májitel^ dráhy. V soudu 
ppkračoval mayor Tom L. Johnson, 2áíoba byla dána na 
iiejvyšší soud, až za mayora N. D. Bakerá nejvyšším soudem 
ve Washingtonu vlastnictví pozemku riá břehu jeiera bylo mé-
l|u přiřknuto. - l ' 

Majitelé dráhy necjiali nádraž| roičburÁjt si sliténíi, že 
Ostaví nové. Plány 6yl^ hotové, ale spoftčnost stálé stavbu 

Ikládala, Mezi tím časem, pro pohodlí obyvatel na v^cliod-
strané, společnost nechala postavit mefíší nádraží na vých. 

15. ulici a městu bylo stále jen slibováno, i»k „krásné nádfáží 
iolečno8t postaví. r , %4 . 

Když dráhy přěšíy koíitrotó vlád^ a fíb^ólil 
100,000,000 na opravy drah, nynější administrace se pokou
ká získát hlavního řiditele McÁdoo-a, ijbý v Člevélaiidií rie-

tak potíebné nádraží postavit. V poslední dobžT však 
H. Goff, řiditel Cleveland Trust Co. a člen finanční komise 

Éinesl z Washingtonu zprávu, že po dobu války iln, takové 
>dniky vláda žádné peníze nepovolí. Dněs jsou peníze třeba 

válečné potřeby a stavby jsou povolovány jen ty nejnut-
Ijái. Dnes se povolují pouze stavby, které prospívají válce, 
Iraví pro blaho veřejnosti Aby válka byla vyhrána, 
íst tféba uchránit úvár, bohatství, příjmy i pracovní sílu. 
>nes t>y v Clevelandu nebyla povolena stavba velkého hotelu, 

»rého se můžem v přítomné době bbejít a proto místo 

f
nádhertiého nádraží, koupi sé káry a lokomotivy, upra 

' .ttÉSfell? ;tak iiy.úim. mi&isiĚĚtm *$.<ěká dopravu. 
% po^ffli-'ná,4r^|í .CÍ«S^LI&UMHBk.&Í' WW £* vilce. 

čalo několik řad čelnějších vůd 
čí! d^lhiékych vedených poal. 
Kldfáčera a Němcem. V řade 
těchto osob kráčeli táké říští 
poslanci Jirásek Cech, Svěce
ný, dr. Fiedler, dr. Funk, dr. 
Korner a dr. Tobolka. 

Pak irtbaicdoval vlastni prů
vod. Vítsinl jeho samozřejmě 
v nepřitomsodU mužů tvořily 
ženy. Óddfl^sa oddílem kráčel 
na Václavské Náměští, muži, 
žény, mládeži mezi nimi oddí
ly železničních zřízenců, po
štovních zřízenců, zřízenců e-
lektrických drah, hasičů a ko-
řieThi? sartio^tátné české stu
dentstvo. Vysokoškolským siu-

razum káíe, abychom zabezpe 'dentCcm vyšly .příslušné áfcade-

čili nové,.., . volni Čechy od- rriické úřady .S ochotou vstHc, 
straněním vykořisťování člov^^středoškolští .prosadili svoji pří 
ka člověkem a odklizením nfe-'tomnost jria průvodu stávkou.. 
rovnost) v národě. Za tyto vel- ř^ad hlavami manifeSlantá ne-
lčé ideály á za rychlý skutečný Seno. bylof několik, červenobí-
mír, který by zmařil káždou'lýcK á jeden .rudý prapor a 

kválku v budoucnosti zabezpečí'množství standart, část rudých 
rífrn svobody všech národů, vče' s ťíeVHf m tiškéitt, Část bílých s 
ta jstně všičtíni manifestovali, jtislfe'iii červeným, dle' fdHo Rte-

Byl to oprávdu krásný, do-' ré stirarfy' 3ÍHšíušní<?i {ÍBd nf k¥á 
^vznááejtid! sjíiiyódňi síváte k. KllcF ČělD 7 1 

práce ^yl rtaproStý. Nebyla'to I 'Není nezajímavýifi' áVéstl rtá 
obyčejná májová mánifeslace piSy *na* jednotlivých átitficlar-
dělnícká, která byla před vál-.tácltrZn&y: "Dělníci jsou opo 
kou již ták všední a která v'rďu S]ío!^rtC>sti", stejnou1 

prvýcH letech Války již vůbec' rrrácf ste^íý plát", v'Zabavte 
nebyla siavéííá. ... Novým du1 válfečrfé arikky, dejte chleBa 
chém naplněný ^ýly ňl i 11 i on y J v9^ m!" ̂  " V ft^olíe čné odSIbrojfe-
čéského lidu fiíahlfé^táce néme riír víeobécný mír", ""Sebeurée-
le třídního ráižií, mělá ^áz ná- ní národu", "Chceme v 
rodní solidarity. Bárvy národ-^nění půdy", "Mír, svobodu a 
ní převládaly v průvodu, rik-^cMéb' n^NjlSm",' 
rodní" tíyníhy žíiělý ďá táborech |továrny |<áfciíkŮifř', "Uml^jiř" 
i na ulicích. A v průvodu ^cráčě te.děla, promluv lidské srdce", 
li nejen vyznávači třídního so-'"Žádám! svobody tlskU", "Že-
cialismu, nýbrž i stoupenci iě-Jnám pátíiTIČejná práva", Chce-
pke státoprávní demokracie. jme samJfctíný ^e^ošlovenský 

Ňa četnýcji schůzích bylo sťáť\ "f^s)>rátřéní národá zá 
m&nifestóv^nó- společně. ."Řx&ii ^'Rbynqst náio^u, 
.venkově mluyili v§dlp řečníků.'rpvjpóst y^árodě", ^ jiné. Vle-
stran socialistických i mluvčí o^ěcnouttj|^|ornost b,u(Ula Všák 
české státoprávní demokrawe' staiídar& jforá nesena byla v 
i. strany affinal. V Praae uspo^4«le stujMpkého průvodu. By 
řádány manffeitace odděleně ; lo na nj jjápíkou tužkou xmpeá-
byi.y uspořádány tábory socia-'iio: "Zab^veao"» 
listické a schůze české státo- Řada za řadou stoupala, na 

\ - \ 

právní demokracie,1-wa schůzi 
mládeže a" ná večerním tá|)óřu ' ubíraí 
strány bylo zcb^-razftbvánd átéj. éastníc| 
ně upřímné póiiťScké zVovno-^ou^is: 
právnění a sociální ooVobo^ení 

jDňes jsou peníze třeba na nutn^ší věci a pak pó 
^ zf mfyi Pepéz y|pe,ppfta^i| 

ice sc n& 

všech 
lélft čw 

Historici 

Jodvi4r-' 
't#. 

Václavské aáměafcl, bez hlesu 
l^p^ku předu, O-
eH v osmistupech, 
dvou j^udeo^ *-

^ -^Nt^idiny 'IMMÍ 

dělného a s námi celý národ če 
ský. Žé svátku' utlačováriých 
stal se svátek národní. Dnešní 
svátek je protestem proti to
mu, co se dělo, a dneškeni po
čínaje, musí ú nás nastáti jiný 
řád. Ú nás demokracie není je
ště úplně provedena.* Dosud 
jsou obce> okressy ra Zfmě děl* 
níkúníi uzavřeny. Postaťejte sé, 
aby i tam dělníci měái přístup. 
Klademe požadavek sěbetwčé-
ní všech národů, nebo se tím 
běsnění válečné znemožní (kón 
fiskováhó osm* řádek) (Volá
ní: Chceme mír!) Nemáme zá
šti k Němcům, my naopak ná-
bizíikié něiheckýiti sóciallsťům 
pravici. Národ však nemůže dá 
ti sVě svobodě jinak výfttzu, 
ríež když dobude sámóstatiiě-
Mó Českoslóvén^kéllo státu. My 
dHěs vé slávnosttiírii okamfiku 
proHíašujemé, že nás&díni^vše 
čHny ^áky, že jtomŮŽéihé ríáro 
du k toifíii có potřebuje.' Přo 
irfffrod jfeme ochotrt! óbětóvtíti 
co niánie. -r HluČiioú pochVa-
lbu ^řdVtóěď, ě$mán ŤéMk 
trtbiihlil 

Zá žéiíy proiifiiuvilif ál. 
Neminová, ktéi^ ostře* odsoudi
la válku. Dale jiťáví : My s^óoo 
dy 'dobudeme, iíiý1 zá ní Stójí
me' do poslédnílio ihiiže £j^o-
slední žeriy. Čhc^íífe sáméí^át-
riý český stát, který nátn dá 
vše po Čem toilííme. IV^flliVČí 2á 
dl řpzliódujlcí kťUny, aBjř za-
mežily rekvisici ňá českém Vén 
kové. Prosí venkov, aby dobro 
Volně dál ze sVéh*ó'všě co mů
že, obřaéť & na strádá li^árni 
a pťoaT jí o pořádání ábr^k ve 
prospěch hladóvící Prahy, žá
dá* kategoricky zajištění letoš
ní sklizni z Čelch póúže* pmče 
cHy it (konfiskováno áest řá-
áek%: _ ^ 

íti^ský' poSTanec V. iflafíflf ve 
své řěci vzpotnenul slavného a 
dějinrlého slibii českách po 
ců a zástupců ríái^pá čís] 
zě (íné* 13. 
vil: ío s"!oveftfpfic 
to élementárrií si] 
ského národS,^ K 
k t é ří číCtririe $ ^ 
Cfcý.^Máftr# 
jře V Stléjní fefně š 

i® 

^ío rovněž. 
V dalším Národní Listy vyli 

édjl průběh oséttníái táborů li 
du ná Střeleckém ostrově, kde 
promluvili sociální demókrát 
Kouša, posl. Johanism, posl. 
Klofáč, posl. Něméc, soc. diáiti. 
Ecks^einová, dále i>a Tylově ná 
městí, Kde pťomluVHí post. Svě 
céilý, Sl. ZfemínoVá, na Stáro-
městakém náhíěgtr, a* j. Celkem 
se súcáhtiíili) riiájd^# dtodtt-
8trrfcě prei ltKí,0Ól) niúžů a zén 
vseclí vťátWv pťážsliého ób^a-
téls^vá. Dle Národ. íii&tfi roz: 

Jéhly se po prážských ulicícli 
nárqdrií píimě celý deň. Proje
vila -se spontánní vůle českého 
Ijdu "vytrvat! áž ^ konče, do 
kohee vítězného, do vybojóvájní 
samostatného státu českoslo
venského. Z očí šálala odvaha, 
do^tvrióVftill výkHky z ničili 
pátrab, Ée s cesty, ktérou če^-
sk^ «iSfrúd ittMéíitiii iletlí ná
vratu, hélií vytoniitr, zé liuttío 
ria iMT výílhriŘi ťa ITáHbú cénii) 
d<| |$ósí^iltho declftá." (Vytís-
tPff« tiíčnív NáR LištěcH 

Desetitisícové zástupy 
céiistvá dokuritfentovály po^ ii-
končení tábonTv prážilkycli u-
licích za- zpěvu národních písní 
toto svoje pevné rozhodnutí. Á 
ucinjly tak způsobem důstoj
ným á kulturního národa hod
ným. Obrovské massy lidu tá-
Hly po* Vácíávskértí náměstí a 
na Příkopě, kde sé rozpolítala 
t?ráVá bouře nevole á ozvaly sě 
ťá!žné pro'testy pťoti bézfpťó-
stfédliě hrozíčíitíu ríovértlu ziiá 
silnění Čo8kéhcynárorlá sě sťřá-
riV něměckýcll pó>lánců á Ví-
déns^kě Vlád/. I'-

Pak se ubíraly davy na *tAro 
rn^sťáke náhiestí, kde po pro je 
ve'cli u Husová pom^ík\i ode-
břaly se líá Váčlavslcé Ňáměstlí. 
U sochy vs. Václava zapěn ch-> 
ťíf "Šváťý yácláVé*' á přomíu-

riěkoUk řečníků? jAfótena 
táke deifk^ce a «^máž 

děni za obrovského ňusihi ó-

jiVíiyibý ^jpylo narodí. ^ 
část ácatíSiikú demonstřovd 

la pak dále ,áž byla u Můstku 
č^ťrioii pěší i jízdní střiží rozé 
hnána. Silný trojnásobný kor
don Četnictva s nášazenýnil bo 
dáfcy nedostal sé, bohudík, již 
k práci. Projevy ňá pražských 
ulicích potrvaly až .do 3. hod. 
odpl, ťfew po m 
tčen tjLp.byl nikdo. • .. . 

(konfikkováirío devět řádek)' 
Na Střeleckém ostrově a v 

žajfradě Lidového doihu V Hy-
BerrfSké uTlci kóilány bylý vče-

Washingtťm, Ď. (3.,•&&$*• 
na. České a slovenské Ženy y 
^iiipodrtích Itrojícli budou j$<$» 
noů z hlavních ozdob na prů
vodu Čechoslováků při slatvnp 

;Sti, která zde bude p^Ména 
no Den Neodvislostí. Cechoslo 
vácí Snaží se ze váech sil, aby 
jejibh vystoupení při sl^Vno 
stečK ^ sídelnírti m^stě byfo 
pravdu representativní. 

Ňá 0ě stě osiób dostavijse |p 
Ne# ÝcHrku, Chiéaga, ml tl
ili ore i jiných mést, aby 4k só-
častnily provedení, které ukt 
že v několika obrazech staletý 
zápas Cech o svobodu. Národ
ní hrdiiia éeáký /ali Žižka z 
Trocnova, pojede v průvodu, 
cíděn svým válečnýhi krojeni^ 
jeibu čestnou stráž tvořiti bu
de 10 Husitů a 10 Morávanů n^. 
lconích. Za nimi půjde 25 Sok» 
lli, zastupujících Šokolstvo, & 
jiěhož hlavně pozůstává náród< 

jii Československá armáda. 
Mnohé československé děti 

"z Nfew Yorků i odjinud súěast-
ní se národních tanců, které* 
budou předvedeny na Agricul-
turál Grounds ve Washington 
ně, aby se pak podílely též, n$ 
přednesu národní hymny "Kdfc 
domov můj?" československá 
kapela z New Yorku bude hrá 
ti národní a vlastenecké nfjfm 
české a slovenské. , +* 

r%r^ 
tóáobkužNÁ 

— > V* t i . -\t 
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ia m^! erii větší Ho pitomý 
domácími zvířaty nad naší oviá 
— tak aspoň všeobecně se sou * 
divá*-— chcéníě-ii 6 někom ří * 
ci, že něiiiá |iod čépití více irfo- -ř 

zkú, něž je právě nezbytně po í 
třetíá," aby. dovedl jíst, pít" a -i 
spát a nejvýš ještě podle cizího 
návodu jédnátl, přirovnám^ í|> 
s gitomau,|>vcí. A přec^Se oy> 
cím do jisté míry křivťlí̂ rietíbť ů"*-
i mezi nimi nalezeni — o.všein-^f 
vzácní — jedinci, ktéří Vyzná-
mena,li sé značným zvířecím 
důvtipem, ba, skoro bychojii 
řekli důmyslem. • 

Jeden takový důkaz,- zá
pisků anglického námořního 
poručíka Baynolda tuto uved^ 
,me: áyla jedíja ovce -r- .zaČÍ* 
líá tó jako pohádká — á ta za 
útlého mládí dostalá se z klid*-
néhó, verikovskélid zátiší, kde 
byla spatřila světlo světa, itá 
válečnou lod\ zvanou "Arab-. 
S touto lodí lpi^ála dalelčé c%-
sty. Řdykolí lod1 zakotvila v áě 
jakém přístavu, pustili ji ni 
břeh, ábý sě popásla na zele
ném. Óvcé, jakmile uspokojifa 
svůj žá^udek, toužící aspoň ob 
čas po změně jídelního Jístkí|f 
vrhla sé saíha dó moře a připťů 
la k ČÍudU| který éýí ji doptá- í 
vil ná břeh a nyní zase * 
domovský koráb. 

?pét M i 

L:..í "Mistr Tóirn" — ttó^aU »« 
mořiiíci svelio čtyřnohého, so 
druhá, jenž byl patrně mužs 
ho rodu —byl ^ak krotký, ž£ 
svériiu pánu jedl z ruky a chc% 
dil za ním jako pes. Spal ne^H 
raději v kajutě, dávaje ji pře<|' 
nost před h)dní stájí a táhčif | 
bázlivě skákal, když se mu 
kázala hlávka zelí. S veliký 
zálibou všítk ltoiisárl iohee lodí 
fiích .lan a námořníkům mlsal 
ze Šájfctů čaj a gro^. ftaději ne||\ 
seno mél slupky z brambor ft 
jablek. Rád* běhal pd schodecfí 
náhbru í dolů a ý kufchýnt zv#» 

ř^:odpoledne lidové koncerty, dal puklice, aby viděl, Co 0 
U Máchova pomníku rfa fé-|pod nimi, při čemž'však sě rí. 

tmi éelMo Se včpra večeř jakb kdy nfespalil, dož jíným; všétefi í 
k*|doro^ně aai 500 studentů álkíhn' čakb StfávC Podivil! : 
affcljlentek a položili tatn věnec. 
Pak táhli §a zpěvu národnícn 

í k,b5ř§u ^pifbvalele Jlr4'| 
a di^a. Po éestě byíf 
likrát fsiljlměm policií, 
i v Žitné uMci" 3 studentky 

*Í*aéi«t 0̂  

sě 
zvíře tak velice přivyklo živo,' 
tu na moti, |e když ho jěhp 
ptn jisté dámě, don^l 
Váje sé, žiVoť itá" pévi 

mú přece 
o Cestu k 

Pjryni i|N»me.zl?ráyu příště. 
r . 
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kově, níbó tohou 
.'ně život svůj 4p] 
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