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zvané navštívil a naplnivše parník
čerstvou vodou pustili jsme se po
okraji moře do St Michael kamž

jsme po 3odenní a dosti bouřlivé

čas zaopatřil Cestování v Alasce
od jara až do zimy bylo dosti pří-

jemné a i zima nebyla tak zlá ten-

tokrát jak se mnozí domnívali

Každý si zřídí svůj oblek podle
zimy a když je 50 pod nulou neb
více přestane docela vítr foukati
a při tom je počasí tak tiché su-

ché a čisté že není ta zima tak

nepříjemná jako zde Žije-l- i člo-

věk mírně cítí se čilým a zdravým
v tom podnebí Do Cape Nome

jsem přijel v měsíci září Je od

St Michael vzdálen asi 120 mil

po vodě a asi 320 mil podle bře-

hu Město Nome City bylo zalo-

ženo poblíže břehu Bering Sea a

po obou stranách řeky Snake a

ačkoliv tam na jaře minulého léta

nebylo dosud žádných domů na
zimu čítalo už jich přes sto kro-

mě velkého počtu stanů a žilo

tam už přes 5 tisíc lidí Co se

týče věci hlavní není to nic ne-

obyčejného když tam jeden člo-

věk vypere denně za $15 až $300

Dopis Pařížsko-íesk- ý

Paříž 28 prosince
Finanční nesnáze Anglie — Jak

se to jen mohlo přihoditi že se
dal tak praktický a na celé země
knuli obrovskými obchodními zá-

ležitostmi vázaný anglický národ
v tomto okamžiku do boje přímo
vehnati?! — se táže dnes tak lec-

kdo a připadne soudi li správně
na různé myšlénky Lidé ob-

chodníci jsou obyčejně tím více
obezřetelnf čím větší ztráty naby-
té bohatství jim snésti dovoluje
Dějiny světové učí že bývají nej-chud-

národové nejdobrodružněj-ším- i
že jim ale obyčejně po dosa-

žení jistého blahobytu a po zbo-

hatnutí chuť na dobrodružné vál-

ky odpadává že se stávají méně

boježádostivými a že jim jedině na
zachování násilnostmi nabytého
majetku záleží! Bohatá Anglie
stojí ale dnes ve své nenasytnosti
věru za podívanou "Což není"
táže se tak mnohého vnitřní hlas
mimoděk "angl blahobyt snad

pouze zdánlivý? Což není snad

Anglie nucena pro zvláštní své
obchodní záležitosti maskovati

pravý stav věcí? Nemusí snad

alespoň situaci polehčujícími okol-

nostmi omlouvati by dobré její
jméno rázem za své nevzalo?"
"Má snad Anglie peněz zapotře-
bí?!'' Zajisté! A více zapotřebí
než kdy íindv Protu a iedině

proto snad připadla na spekulaci!
která je světovému míru nanejvýš

nebezpečnou Londýnský trh do- -

spěl k předvečeru velikých nesná- -

zí: cítí pro příští platební lhůty
potřebu zlatého kovu Kde od

koho vydlužiti u koho hledati

zlato? Není to ponejprv co se

Anglie v podobném octnula posta- -

krát že by byl ministr financí lépe
učinil kdyby byl obnos ten íraa

couzským podnikům nabídnul

při zahájení lednového sněmovní

ho zasedání roku 1891 interpelo
val poslanec Francis Laur vládu
o této záležitosti Ministr financí

pan Rouvier odpověJěl v památné
této schůzi s dokonalou jistotou
na interpelaci návrh dotazovatele

poslance na udělení důtky mini

trovi zamítnut 419 hlasy proti
29 Stojí li pak dnes anglický trh

na pevnějších nohou než před
osmi lety v okamžiku krachu do

mu Baringova? Ne! Anglie se

zapředla v jižní Africe do sítě

níž se tak snadno uevyplete
Transvaalská spekulace má a bude
míti pro Anglii přímo zdrcující

následky Prozatím se jedná An-

glii o zlaté doly jižní Afriky které

jí měsíčně s až 40 milionů zlata

dodávaly a o nešťastnou výptavu
která do dneška každodenně 25

000000 pohltila a z nichž se vše

bankovkami vypláceti nemohlo

Francie po Fašodě po kampani

proti světové výstavě po nejap-

ných vtipech Chamberlaina a ne

přátelských proti Francii namíře-

ných demonstracích anglických
Britanii nerozhoří a neposkytne jí
bohdá ani vindry pomoci k válce

proti Boerům Zavaalska a Svo

bodného Státu

Vánotni dary korunovaných hlav
— Vlašský král Humbert dostává
rok co rok od svého rakouského

sP°Jence schránku s pěti tisíci

doutníků
Choť prince Waleského obdr

žela letos od své tchýně skvostnou

náprsní jehlici

Anglické královně nakládá Ježí

šek každoročně u německého cí-

saře u saského krále a vévody z

Koburku po zvlášť připravené
kančí paštice u ruského panovní-
ka velikého jesetera u o

velko-vévod- y

paštiku z husích jater u následní-
ka řeckého bednu vzácných ko-

rintských hroznů u císaře rakou-

ského jistý počet láhví pravé
a u císařovny vdovy Bed-řišk- y

bochník perníku
Svatý Otec bývá obyčejně u

všech nejštědřeji obmyšlen V

loni mu zaslala jistá americká dá
ma zlatou drahokamy vykládanou
tabatěrku a v ní poukázku na dva

miliony dollarů V roce 1875
obdržel od kterési španělské Šle

chtičny zlatý kříž devadesáti dia

manty zdobený
A Saissy

Ze zemé zlata

V chicagské "Svornosti" uve

řejněn byl v minulých dnech po-

pis zlatonosné krajiny Cape Nome
na Aljašce kde nalézal se loni

chicagský krajan pan Fr Novák
o nemz sveno casu roz&irua se

zpráva Že na cestě do zlatonos-

ných končin utonul Pan Novák
líčí tamní poměry následujícími
slovy:
"Ze Seattle jsme vyjeli dne 23

Června 1898 po parolodi Nevara
ale sotva jsme asi 3 dní cesty ura-

zili stala se nám u Cape Flatery
nehoda takte jme byli nuceni

vrátit ze zpětjaí do Port Thown-san- d

U menší lodi která byla k

našemu parníku připojena přetrhl
se totiž spojovací řetěz a musili

jsme vše zase do pořádku nvésti
Pak jsme se pustili skrz Gulf of

Georgia a Hegate Straits do

kde! jsem tél světoznámé
zlaté doly "Freadwell Mineš''
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Yyfizuje veškeré soudní 11 právní tálo
fkosti nh vrchním aneb krajském soud
v kterémkoliv okresu Maje (16 klad ne
analoatl práv nabízí služeb svých ct
krajanům ve vSecb řátích státu 44tř
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CESKŤ PRÁVNÍK

VE SCHUYLER - - NEBR

Vede právní pře při všech sou- -

dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří-

padech Pečuje bedliví a osobně
o všechny záležitosti mu svěřené
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Plana Scyzsroti 13 aMas ni

Na ramississtppské mezinárod-- ní

vstavě v Omaze obdržel
v odboru pivním

Cabinet Beer
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i Jeho flntoty a jeho osvi

leleh a poallnujicicb vlastuosti

Objednejte bedoliku od

Fred Kro? Brewing Co
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Tkicrot
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:eských spolků
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Rád Palacký 5 1 ZCBJ

jdbývi vá pravidelná sch&t" kaidou čtvrtou
neděli v měsíci o 2 h odp v ainl p Klnpctky
na 18 a Wllllrtm ul 1'K-d- - L Berka tnj Váo

Šebek im S th St dtetnik V A Souhra-d- a

1317 Wllllm ul [xkl Fr Macb

Tel Jed Sokol v Omaha

odbývá té pravldi-ln- í ota5ze kíd druh
ítvrtek v niř-f- i voír ve vé mÍKtnfintl 222

So I3th Bt Pře li" Rud Hav-l- ka 157 i Utb
St tajomnlk II W Marfil 1418 rear Popplnton
ave oři tni Kr J ťlaia H18 Hoppluum ave
Pokladník Aut Km nL 124? 80 Uib Btr

Podp Sokol Tjri i 1

ndbva vé arhoze dvakrát riifnífnř každnu
1 nedřít a a pnd li v m£ai- v ainl Mctxovi
Oekmířni urbta odliyv mé I ni déll v rijnu
pfilletni 1 ne (ili v dubna a čtvrtletní
r lednu a trůnu t r Svoltek ml

gtoprelfHda KrHvoboda taj John Uhlebnrád

Mjt 15tá ul úiriik imur Kpr nai jiz
13 ul Pokladník V V Kunci BW Ho 13 Htr
víbor majetku !n Nmec praporeťnik Jo
Merx doxirce rr vitcn

Jan Hutt Lože £ 5 Byt Pjthia
odbývá kabinu pivní a trett středa v

míHÍci v Nárdni alnl na 13 a willlaip ul Ve- -

lfn-li(- ř Krail Hiáma ritráiue nrchlvu a
DHietl P Jelen 15 a Onter ittUce flnanoi
Váo Přibyl MU) 12 Si Pokladník Jo No
vák 13IVJU 11 ul

Bohemia Lože i 814 AOUW

odbývá ave pravidelná acháte v Národní alnl

kaíitouí a4 atredu Yetrr Frant Svojtek
w P ř W Randbaurr Kán Wl SO IV Htr

V Vacek úíemlk 2210 Mo 14 Sir O itose- -
water pol lékař tu tiee Bulldlng

Tábor Cotnmbns ř 9 VYOW

odbývá acbKze katde 1 a 3 tfterý r mtalcl v
lni p Jim řuepniKy na is a niiiiara uiiei
Vel kontu I Jan Náinf-stok- : miHtiikonoul Vác
Matek: pokladn k Ohaa Kunci klerk V J
Pftle 211 NW au 80 Umaha: urtvodCi Jo

I)oleJ: vnitřní alráíce Joat-p- Krejčít ven
kovni irazce joaer vanca

Tábor Ncbraska č 4771 MVTA

odbývá svá pravidelná achoze kaíilou pnou a
tfetl atřHdu v ineaici v ontn nnniu večer
alnl nana Jana Hrocha Konaní K Wtnrkov- -

ký lill IKiniInlnn fit návotKl JiMef r lala:
banker Jiw Vopaika t a wiuiam uura Kiera
F PHIiyi 810 lllukory: průvoilfi Kr Velo

clmvakf: vnitřní atrái Jowf Hrubí: ven'
kovnl atraí jonn ntrnau vynoř majniau
Rud Beran Jan Ohleborád Josef f ialu

Tábor XebiaHHká Lípa č 183 WOW

odbývá acháte každý druhý a ftvrtý čtvrtek v

(nl Hrochovi Josef Sin předseda l012Hnmer

8tVáclavDoloJÍ miitopředseda John Sa'ar
pokladník Wi Williams A V Novák taj
201 racinc i rr nouaup pruvoacu

Sbor TlaHtlMlara i id JČD

odbývá arbtza kaidou 1 neilell v rotaicl v Ná
rodní alnl o tt nno oop nat
Rartol tajemnic- - M Rucbánek IUM80 I3tb
Bt pokladnice Karolina Beránek ocelnlce
Marie Michal 1 Maaaoo Ht

Sbor Boleslava í 60 Jf D
odbývá acbbu kaJdou I neděli v nealcl v Ná

rodní smi na n oap rreaseuas not nmut
1B7 Jit 15 Dlíce tajemnice FrantUka Čapek
1114 Martha 8t dřetnlce Maria Přlbonliá roh

a Oaatellaa Bt pokladnic Karolina Flbl- -

sar liM jit 16 ui

Sbor Hvězda Hojí Doby ě 86 JČD

odbývá svá achose kaidoo S nedill v měsíci ve
hod odp v síni Meimvi Předsedkyni M

Foneithaler ta) Vllbelm'na Hartoiova 1344

lith Bt oíetnlca Km Cbleborád IU8

Poppletoo ave

Sbor Martha Urove c 10

odbývá svá pravidelná aoh6ze vtdy4 nedill
mélcl Národní s nl Předaedkvni Ne Ua

Svoboda mistuořediMdkvni Anna Brodil ta
jemnice KiMle Oavld 1253 Ho It BL pokladni

M Koukalova 1301—14 ul průvodkyni
Fanole Pe4ek

Sbor ferhio D oř H l 161 AOlff
odbývá pravidelná sch&se katdý & a 4 čtvrtek

tnenit I ve ave nod oapnieone w mmtnoati
nana J Havlíka v Národní alnl Předsedka
Antonie Hoffman tajem Joule Vcek 2VIJ

(Hni 14 ul ófetnli-- e A Bvojtek 1517 Ho SV

Pokladnice Anna Clunirko spoia leuar u
Buaewater H Ifee Bulldlng

Sbor Lilie í 9 Krnhn Dřrvařek

odbývá svá pravidelná sch&ia vidy r ítvrtoo
v milici v místnosti d J Iliocba Před- -

sedkvni Marie Jirák IMAJIlnl 14 nlnUto- -
předsedkyni Fannie Krajíček tajemnice M

9amec ln JH11I 13 ul pokladnice Julie
Koukup Jlřnl I? ul průvodkyni Antonie
THska V K Marie Mařik vnitřní strál Anna
Dvořák venkovní stráž Katle BlonCko výbor
majetku Marie loleJ Marie Pecbácová B

Blover

Podp kbor Sokolek Tjrl ě 1

odbývá svá acháte jednou intsiFni % aloe
kaidou druhou neděli v síni Metzovi CerfC

roínl acháte odbývá se v fijnu pilletnt v du-

bna a čtvrtletní v lednu a srpnu Předsedky-
ni Frantlika Koutaký mietopředaedkvně Ma-

rie Beťán tajemnice Btasle Itenák lISth A

Bu Ho Umaha áfetntra Marta Bílek
Charles Bt tNnaba pokladnic Boa kukátek

SOUTH OLřVHA
TM Jed Soktl v So Omaha

aývásvá pravldelaá acháa Jed no a mesiíně
ale bald lni ponacn v meci v misuioau

Jana Koutakýho na mha aQ Btarosta
Josef Vonáae Fraotliek Kadl! M a 0

áťetnik Joaef Morba pokladník Fraotliek
HáJkin K O 11L

Praha Ul i S9 Aorir
odbývá své peavidei ni arhts Lat ředil

eatci v stm a Kontes rao na to aQalu-- l
Wellch Mtatr Práe V i Fille uf til tt
Joa Várkal S'etnik w a Pulte Poklad

Bedř Dleastbler St s U !

Táhar ŽUklv Dak I 112 WOtT

odbývá svá chlísa kaidoo první neděli v mM--

vstal p rraasa a a airr rremraa rr
asvaa mumpraawtt rraas nrama uieaa
Jaatea Fnrnáoek al asesi N a M pokla--
Aatna Plvoaka IL a Q !

kU Palatavé Dřev i 7

Kraa Dřevařek v to Oaaa odbývá arbisa
ksidi pneJedai pondili --- vmnto
Pr Ktkýcb Man Voviáeka rto)aá

nrafales) Kati Toaaseka sMtpear4ka
akt Vsi éaak tst So at ar talenai
ras ttik a ftvaBka aaabÁrka Franil' ks tv

akMatalea asrkwva SUeak prtvntlěl
kal altřaá stra Aaaa Kňsěa

plavbě přistáli Zde jsem se svý
mi lidmi parníček do pořádku U'

vedl a 8 srpna jeli jsme dále na

řeku Yukon Dostali jsme se až
k Nulato a plavba nám vzala 30
dní času ježto jsme museli mno

hokráte k břehům přistát a parník
dřívím zaopatřovat Dále nám

nebylo možno se dostati an proti-

proud začínal být velmi prudký
více než 5 mil za hodinu a tak

jsme mezi sebou ujednali by po-

lovina z nás se vydala po jiném

parníku po řece nahoru Použili

jsme k tomu účeli parníku "Rein- -

deer' a po patnáctidenní plavbě
octli jsme se v Rampart City Na
cestě stala se mně nehoda: při

vstupování na loď prkno povolilo
a spadl jsem do reky vynofu
jsem se ovšem a na druhé straně
lodi v pozadí zase jsem se do své
ho kabinu vrátil ale stalo se to

nepozorovaně a soudruzi kteří
mne viděli do řeky spadnout po-

važovali mne po marném pátrání
ve vodě za utopeného Právě

krátce potom plul jiný parník po
řece dolů a tomu oznámili že jsem
spadl do vody a že proud mně nej-

spíše odnesl aby to mé rodině o- -

známili V Ramport City jsme se

zdrželi asi 3 neděle doba to k

rozhlídnutí se po krajině a zajiště-
ní si několika "klejmů"' v celku

postačitelná Tak zaopatřil jsem
sobě malou loďku vydal jsem se

do Bear Creek a poblíže jsem si

zajistil místo k postaveuí kabinu

Týž byl asi 15 střevíců dlouhý a

12 široký a stavba nám trvala asi

10 dni Nejdříve jsme musili stro

my porážet pak osekat a v stejné

délky rozřezat pak na sebe polo-

žit a všecky skuliny dobře me

chem vycpat Střechu jsme zho-

tovili taktéž z klád a na střevíc

mechu a hlíny na vrch položili
Můj kabin vynikal tím že měl

okno z celuloidu asi 24x30 a dvé
ře asi st 6 pal pří 4 st 0 pal
Pro zásoby své jsme postavili na

4 sloupcích špižírnu kde by ne

bylo možno indiánským psům a

jiným zvířatům naše zásoby odná
šeti Plechová kamna zdobila náš

příbytek dvě ohoblovaná prkna
sloužila za stůl několik hrubých
beden přikrytých kožemi tulenní-m- i

za pohovky a postel byla na

sloupcích z prken sbitá při čemž

spací pytel s několika vlněnými
přikrývkami nám dělaly výtečnou
službu Sttava naše byla jedno-
duchá ale chutnala nám Sklá-

dala se z ovesné mouky mléka v

konvicích krystalisovaných vajec
vyschlých brambor ale také fizulí
másla bráchu šunky a slaniny

masa hovězího suchého 1 svařené
ho mouky čaje kávy a suchého
ovoce všeho druhu a ještě jiných
věcí jsme měli v hojnosti a kromě
toho chytali jsme zajíce do smy-

ček stříleli skalní slepice a ve-

verky Každý zde dělá svoji ku-

chařku a tu není divu že se do
toho vaření jeden v brzku vpraví

v onom oboru jeden druhého
hledí předstihnout V tomto okolí

objemu asi 20 mil mám několik

'klejmů1' zajištěných Na jaře
když se začai led na řece Yukon
rozhřívat vydal jsem se na cestu
dolů po řece a mnohé véci jež
nám zbyly potraviny i šatstvo

tamnějším domorodcům vyprodá
vati Indiáni jsou velmi poctiví
idé ovšem beze všeho vzdělání
ale mají svůj vlastní pojem o po
čítání Prodávají-l- i kožešiny oby-

čejně čítají $2 až $$ na penězích
méně nevezmou ale když jim na-

bídnete zboží jako cukr čaj sir-

ky a všeliké jiné věci a řeknete

jim že to též tolik stojí dají vám

svoje zboží v téže ceně na výmě-

nu Jeden z oněch Indiánů přišel
na moji loď a nabídl mi ke koupi
malé střevíčky pro panenku (Moc-casines- )

Ptám seco za ně chce

zaplatím dva stříbrné dolary (pa-

pírovým dolarům nevěří) ačkoli

nestály ani za polovičku a asi za
hodinu na mou loď přibylo asi 20
rudochů obého pohlaví a začali

všecky mé věci prohlížet Vykou-

pili asi za f60 věcí ode mne za
cenu jakou jsem iádal poněvač
já jim dal také co chtěli Z mých
věcí mně nic neodcizili ač k tomu
měli příležitosti dosti Muži vi

douce u někoho z nás tvrdý klo-

bouk na hlavě ať je jak chce ob-

nošený hned ho chtí koupit tře
ba jim šel ai po uši S radostí
trám zaplatí ai pět dolarů jen aby
vypadali jako ta "bílá tvář'' Po
celé léto jezdil jsem z místa na
místo ai mne moji lidé psali
abych pospíšil do Cape Nome za

jistit st těch klejmů které pro
mne tam byli vyhledali Lidi ty
jsem k tomu účelu na 2 roky si

zjedaal a všemi potřebami na tes

KDE STOJÍ TVARÍ V TVÁft GEN JOUBERT A GEN BULLE II
Města Colonso a Lady m Plh s jejich okolími jsou místa kde nalézá se nejvetií část

anglického I boerskébo vojska která vyčkávají příhodného okamžiku aby
moblasena sebe vrbnouti Jaká situa e tam panuje pozná čtenář ze zpráv
telegrafických

jemného zlata na mořském břehu
a od 3 do 10 set hrubého zlata i

více podle toho jaké zřízení a

nástroje k tomu má Obzvláště
Anvil Creek Dexter Creek a Snow
Gulch jsou velmi výnosné a mno-

zí lidé stali se tam milionáři v

krátkém čase Že jsem si já ně-

kolik set tisíc nepřivezl tím vinno

bylo to že jsem nemohl na svém

klejmů dříve pracovat dokud jsem
ho neměl správně na sebe "rekor- -

dovaný" a za několik dní potom
začalo již mrznout Pro ubohé
lidi kteří na jiných místech bez

výsledku prospektovali a s prázd-
nou kapsou zpět jeti musili bylo
toto místo Cape Nome a okolí vel-

kým štěstím any jsou zde břehy
mořské po mnoho mil zlatonosné
každému občanu přístupné a žád-

ný by tomu neuvěřil kdo se sám
na své oči nepřesvědčil co tam
může člověk denně vydělat Já
sám vypral jsem z mořského písku
v místě jen tak na zdař bůh zaj-muté- m

v 5 hodinách za $18 či

stého písku Skoro každý pra-

covitý člověk kterému možno si

praktický "rocker'' zařídit může

na onom břehu od jednoho do

pěti tisíc ba i více přes leto vydě-

lat a se "sluice box" ještě více

Práce není příliš namáhavá jen se

písek a malé kamení v hloubce 2

až 4 střevíců odstraní kdež se

přijde na dobrou vrstvu zlata

Hlouběji se v celku ani nekopalo
a snad příští leto bude ještě lepší
Denní mzda tam byla v červnu $5

denně od července ale $1 za ho-

dinu práce později na zimu i $2
se platilo Dříví je tam velmi
drahé Za tisíc střevíců se platilo
$125 později až $200 ale nebylo
k dostání Vše bylo spotřebováno
jak se tam přivezlo a uhlí jež stá-

la tuna $100 při mém odchodu

bylo velmi málo v zásobě V sa

lonech počítají za malou skleničku

piva 50 centů kořalku 50 centů
doutníků obyčejný 25 centů a do

brý 50 centů V restaurantu jed-

no jídlo v letě ři až $ j ňa podzim
$2 až % Dříví k palivu je zde
velmi těžko k dostání an zde ve

vůkolí žádné neroste a jen to co

bylo na mořském břehu nalezeno

je již na mnoho mil ve vůkolí spo-
třebováno Je tedy záhodno pro
každého toho kdo sem hodlá jiti
aby sebou vzal malá kamna a asi

rogalonů uhelného oleje'''' Vy-

jedu ku konci dubna ze Seattle se

všemi nástroji a zásobami' jichž
mi bude třeba a někdy v říjnu
hodlám se opět zpět vrátit Cesta
ze Seattle do Cape Nome stojí v

první třídě asi řioooo v druhé

$7500 a zboží asi $4000 a i více

za tunu "

Syn jednoho obchodníka ohioského

vyléčen 1 cLronického irůjmu Syn

můj trpěl po lata chronickým pru
jaem Před nějakým časem přiměl
jsem jej k tomu aby užíval Chamber-lair- Ts

Colic Cholera & Diarrboea Re

sedy Po využití dvou láhviček

byl vyléčen Dávám toto

vysvědčení v té naději ie někdo Jenž

podobně trpí je bude číst a bude mu

prospěšným — Thomas C Bower
Glencoe O Na prodej ve všech lékár
nich

Krásný

NÁSTĚNNÍ KALENDÁÍ!

obdrtf každý kdo mi zaile 10 rento Ka
lendář ten lest 11x14 na cú ve iktf a krá
sným obratem v barvách kterf předsta
vuje olivu y Danuaso Aikdo nebude
lilovati těch 10 centl ca tato krásnou
upomínku na válku ÍDanřlsko-ame- rl

ckou Mobna lei Dottovof tnámkvta- -
slány bfú Udejte svou správnou adresu

Objednávky adresujte- -

Josef Šediiry
207 Petria 8t CLE VE LA D O

WENZEL LEGRO
Veřejný notář

FWue r4jěaje aa aríraJ penrenta obstará-
vá prodej a prosatiesé Majetek kniektaj s
'ae pojtMeai proU nbnl I na llvnt pole- -

tar 'S ZtgT"'
~

ki ajM Bt aari arnik iw_k ak

vení! Francie nemohla doposud

zapomenouti co se v říjnu roku
1890 v předvečer úpadku peněžni- -

ckého domu Baringova událo! Ne
dostávalo se totiž tenkrát 75 mili-

onů ve zlatě a bylo velenutno se- -

hnati je stůj co stůj Anglická
banka nebyla tenkrát s to vydati
nové bankovky nechtžla-l- i poruší
ti tak zvaný "acť' z roku 1844 a

viděla se nucena zvýšiti i dále
srážku která již 6 proc

dostoupila Francie nezapomenu
la Že jí sir Avelyn Baring a ostat-
ní Členové této rodinv v Eevotě
přímo smrtonosné rány zasadili
že se ji v aféře společnosti Union
génerale Žádni anglická bankovní
firrra na pařížském trhu nezastala
a že teprv před krátkým časem

žádný z členů správní rady "Ko-

vového syndikátu" dříve podpo-
rovanému 'Comptoir ďEscompte'
v rozhodné chvíli nevypomohl
Avšak nedbalo se toho nedbalo
se hříchů Angličany na finančni-

cké solidaritě spáchaných a Ban--

que de ř rance půjčila téhož dne
na podnít tehdejšího ministra fi

nancí Rouviera anglické bance

75 milionů ve zlatě čími
celá záležitost domu Baringa bě-

hem 34 hodin odbyta Jak oby
čejně neodpustila Anglie Francii
prokázanou službu horšila ae na
ni le prý ji ponížila a dovozovala
konečně že malicherný obnos ten-

to jedině proto anglickou bankou

přijat ana prý se Banqne de
France zavázali hodlala Několik

týdoů později reklamovala Anglie
veřejně od Francie ponížený dík
za to ie prý ji dopomohla před
celým světem k přivoděnl důkazu
a průkazu ie její (francouzské)
banky alepo& občas většími ob-

nosy vládnou a úplně bez peněz
nebývají! Francouzské veřejné
mínění pochopilo úplně celou o--

"-- 'tOCTH OMAHA NUL


