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PtLNĚ SLOUŽÍC ZÁJMU NÁRODNÍMU BXEDÉT ' CHCI-- VŽDY K VZDĚLÁNÍ OBECNÉMU !

OWAUA ATÓUUASK A DXLT 13 ZÁÍII 1871
'

jlUOCMK I CLSLO 4

do města kde uspořádány zábavy tak zvaných Lázníh a? — 4 zářú ifinnlý týden bylo ozsácneso 553 pídi 4iar-n- a

jiných místech K upomine- - na slavnost to ražen zvláát t tí 116 svateb 50S porodů mezi uhni 52 zortTtch i!) dtL
m pauietni pemz Učitelové kteří se - slavnosti súčaatnui j i3 více umreio a J vjce se naroaiio cel minuiT iTCea

--- 5 záři Včera hví doveita z Ka!i&rul traí balíkoaejeu v noa Uo 1'řerova -

JIAKOUSKO—Z Tulné 8 z'' V Salzburga jednají cí-
sařové o otázkách při nichž Rusko nemá žádné úČastens ví

Jmenovité udává se že Německo odhodlalo se přísnou pří-
trž učiniti té Mezinárodní jednoté déínické

ANGLICKO —Známá jest hrdost aristokratie která i

při koncertech v sálech svých šňůrou taženou naznačuje
kam i ti sir v ní nmělci nesmí známá jest i modlosiužebuost
před trůnem r pak politická svoUnla jest taková ie ani
revoluce sousední r 17S9 vypuklá ani ta r 1S4S nerozvl-ni- la

mysle Angličanů ale přece jest i zde již republikánská
strana která vždy hlasitěji mluví Šťastné porazena odboj-
ná strana v Unii atuerikáoské otřasy v IVsku á pád císařství
ve Francii ano i ta Obec v Paříži která i v skonání pro-
zradila počet komunistův zde se potulily snahy republikánů
auglických Ohromná větvina hlav v " kruzích horních a
středních neporhopuje víee jak by Anglicko mohlo býti bez
trůau královského ale již i v sněmovné zástupcův ozýaly
se hlasy aby královské paláce v Londýně byly prodány a

již také vyskytli 6e kteh princi Arthurovi nepřáli to přilep-
šení "výživy" ano sněmovnik Auieran Ilerbert nosí prý
v kapso knížku již podává jiných zásiuj-ců- aby po-

depsali a tím zavázali aby až zemře královna Viktoria
hlasovali pro republiku Ťo všecko neukazuje ještě Že by
doba republiky byla blízká ale jsou to znamení že pod
pokličkou něco vře a sprostý lid jet tam tak nevzdělaný
jako jinde adal by se potřebovat i jako ti komunisté v Paříži
a v Londýcž jest sídlo všech vúdcfi podrývavé strany a ti
maji v ruce konce nitek po celé Evropě rozbíhavých a zdá
se že ta Mezinárodni Jednota má dosti hlav tak chytrých
a rak tak echopných jako mají jesuité Jesuiti th není je

IVovA ústava :
'

Ležih Vám na srdci vlastní prospěch a chceteli obránit
obecenstvo proti hltavým monopol ům tož hlasujte pro tu
novou ústavu či konstituci při vollé která bude dne 19 září
Tato ústava tapovídá aby rovnoběžné a rovnosnažrKÍ dráhy
železné sjednotily se ona ustanovuje aby zakonuictvo llo

slušné maximum (nej vyšší plat) pro apakčnosli želez-

ných drah ra potu oob a nákladu tik 12 --úráuic proti ši-

zeni a vydřeni eněz Ona žádá aby ty Jednoty železni-

čně platily tak daně jako jednotlivci a zaplatily v úplné a

spravedlivé ceně za každý uzei--e- k vzaty néjkéma oiičanu
pro účely železné dxáhy a tak i platit své dělníky a řeme-

slníky Občanstvo jei chráuěuo proti úskočníkům a šej-

dířům bankovním a všem jiným kteří clopuji a židi obe-

censtvo Když chudý dělník uspoří si néoo mzdy rukama

svýma těžko dobyté a uloli v nějakém banku pro jistota a
ten bank překotí se tož přidrženi jsou aristokratičtí majo-tnícank- u

vyplatit chudému uloliteli peníze jeho -

Ol_4 ustanovuje pro 6 vobodué školy aby mohli být i tak
vychováni chudí jako bohatila Školní 'poklad povstalý z

prodaje --kolních jozerukiiest tak fctřeien in nepočetní
uřadnici nemohou okrádati jej jak eo až posud stávalo Ona

jest ústava pro občanstvo a chudé a proto aristoki-i- i a bez-srdeč-

ejolcčnosti zoufale se přičiňuji aby navedli občan-

stvo zavrhnout! ji při hlasovánu To majíce na zřeteli hle-
děli i církev povolati ku odioru Kazatelé kněli kážou

proti té ústave jelikož ona ukládá daň na všecky kostely
vTecněnč nad 5000 dollarů Přítomní Ústava nic nevyjímá
Ivostely neměli iádnv řacunk obecným shadnutím a málo
budon mít i dani zfa vůbec nějaké Tato ústava ičuje
též o úplnější zatupite!štvot nad to ona podává občanům v

(Jounticňna západ od Missouri příležitost luíti zástupce na
Snčrué zákonodárném -

DoncU (závazky} pro železnou dráhu
'
Ísa5c nová ústava spravcdlivč předpisuje aby hlasováno

' nebylb pro závazky či bonds železným dráhám ktré do- -

'tW říarpiH iioTřtnnntti hniT nd Siioítínvrh StAtii noh rul

chmelu a prodává! se po 75 ceatech l SL

CIXCTSXATI 2 zářL ZvláJtci vlak c-l-tod aa Toleda
Wabash Západní dráze mě! také ceštéti jct uyaízde v módě totiž parní kotel s roztrhl a inženýr a topili
byli hned zabiti mašina roztřišténa a traí asi ua 1W r
Šinách potrhána Inženýr byl odhozen na 2w
XEW OIíLEAXS 3 záři Letu j3t£ nk_-!- a zd

žádná žlutá zimnice co xim zřídka který rok lylo
SAX ffíAXCSOlK 2 siřL Čínský prštóvcí f irtík

k4AIaskan dosáhl zdejíi přistav a 2I dni a z YokcJban za
2G dní Úroda thé letos jest hjná
LITTLE liOCK Arl 2 záři Ze zemí Iadlaiukéčzca- -

mnje se že tam asi 200 "snaters (osadnici na eo púdé
fez "titíe) přiálo v zem ktneuti CLt-rute- e a vvi_čf-l- i si íly

(claíms) jak se to dcl při původníxn cIdc~~ KaeAE
To Indiány mrzí ale oni důvěřuji t presidenta že BČLai vo
bude slušné a právně

7rm Jedea tuládinec obchodakkv v4i
dceru jednoho tiskaře I přišel před nedávnem tento ulc
k tomu miádencP aby si vzal děvče svedenv za ženu
mládenec zkrátka odsekl žt tak neučiuL Tukař odešel a
navštívil druhý den zase mládence v krámu ale mel pomo-
cníka 6ebou totiž flintu — a střelil po mládenci Ada nu tak
že on za 3 hodiny skonal

IiUFFAUh Zdeji "Drtuvkrať piš i a zdejší vý-

stavě která počne di 1 záři přijde na odiv Obrovký
Sýr' Dne 31 srpna byl t-- zhotoven ve SprinviUeké

íl-bri- ce

z So000 liber mléka a váži as £JO 2Í K atvořeci
toho velikána musel bvti učiněn zvláštní lis Nápi cca

'Springvillo Giant" Pan tíeorg líayward pia tídiíto li-

bra dal do malé krabičky stříbrné poukázka ca prsten dia-

mantem iterý stojí za $ 25 a ta vpustil do tohi tvařené
Na výstave pák prodá se ten týr to kuech ch a
každý kupc dostane los Před skvnutu dlkůvzdá- -i pak
bude ten ířýr rozložili na ty 5 iibrov kasy Každý kta
bude míli čislo své Kdo Vyhraje ten kus" v tAml yeX ta
{poukázka dostane prsten

LAHAMIE CiTV Wyumicg Ů záři Dle {Wevini
zprávy o vulbé republikáni zviřěz ii r senátu maji o 2 ťa--s

vétšínn v sněuiovuý zástupcův maji demokraté o 2 hlasy
více Fpdobá se že gtibernátor CiXOTt-beí- l tase zvolea bude
OlAlíLESTOS S C S zářL ZLi posledních 24 hodiai

osob zemřelo na žlutou zimnici Chubo i_slocxí teaiocovx-- '
WSCOXSIX Cekanci gabernatorst i v tozrto suta r

Washburne a IooIÍttlef jeden vepubJikáa a ttrabý Ueajfí--

nom katolicky on se hodí každé tajné snaze Kepubhku
n x r ~ : í i- - ? t _

- - -- i c i ' i r
uiti maji na ujybii nem spusoou aiueri-ause- uu iiui

Ířiliá
velebili Obec pařížskou oni hledají 6páu epoleČnosti
na ilná cestě ač m nvní nveřeinill není tiifc ♦ tifilíSnú

1

i

ano ani i království se neprotiví prozatím až oseti jejich
dozrá prozatím jen hledají rovnost tedy zruslti vlečky
přednosti výhradnosti zar&zati každého k učeni (přimusi-lo- st

školní) a těch zabiječů řemeslnických to jest vojsko
žádné nechtějL Až potud ještě mnezi přisvedčují ale vy-

slovení : že má každý právo ku práci (a Žádný k zahálce)
zrušení statků osobních to zabíhá do komunismu a toho
se lekají jako ten mládence v evangelium sv Matou5e v

kapitole XIX
—& z Tyto dni došlo as 4Qo msiinistů z berlínské dílny

nádražní do New Ca&tle odkudž nedávno 6000 dělníků se
vystěhovalo v střiku lvažd- - dělník dostává za 57 hodin v
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Státu' Nebraika Vezraite si přiklad nu 6urlingtonské drá-

ze která dostala líS00 akrů na každou milí od Spclkové
vlády a 2000 'cd Státu což bylo samo dosti ku vystaveni
drou drah železných : Neb) lo jim dost na tom každý
County na té Iirái dráhy stal se chudším svolením ku zívu
kům či bondům této hltavé společností Nyní je-Jn-

leČnost která jako Durlingtonská dostala pozemky od Státu
'
zamýŠK dráhu od Salině County ku Beatrice Gago County
Tento cocníy mčl bv z toho zvíáStuí prospěch a on svolil ku
dosti bnndům jak jsme slySelí le by mohla dráha vysta-"ven- a

býti nyní ještě nasi čcStí kiajanú v Salino County
budo- - obtěžováni hlasovati dne 23 záři pru lC00i0 Iníídy
pro tuto dráhu jejiž úředníci na žádost naši aby dali pi-tc- ni-i

svoleni ie nespojí ses Burlington aMissouri dráhou

odepřeli tak nčiniti řkouce že ratleji nechteji nuíti ty hondy
než by k tomu svolili poněvadž kdyby tak nčiuiii Bnr-lington-

ská

dráha byla by proti nim obledem n: bondv Na
Áe osobní vyjádření ve pro3j)éch těch bondů zakládafo Ee na
domněnce že Omaha a S Wista ostane neodvislva dráhou
a takto otevře novou voznicí pro plody a výrobky což nyni
zdá se bý ti pochybné

týdni 50 sbili (S thalerů a ÍÍO grošů i Každá hodina nad- - trat usnesli se že v kaidém koctTes disirlku l

početní platí se 6 zr nedélri práce za l hod 9 grošů Smlou- - disputaci o ]Klitických otázkách

vtava je na 6 měsíců dělníci maji pov sem a tam zaplaceny -- : xy o _ o iit A s An sot

FHAXCIE—Z Pařile Princ Napoleon wdat knížku
rA- - k?7níř- - lSEIa0?e51ar '4' 1 °Íél T-Í-

s nadpisem "Pravda" a věnováni zni : "Mvm utrhačům z 'JS "i kV ' " trka ' %

Oa píše že ve vypověděni války Nénaeeku "žádného podilu V{ T{IlA? Jťt nf?v Cl

neněí ie na rozkiiz císařův šel 'do Itálie abv 'ílo nařízení i minulého měsíce zdvihl se náramný vidu: od vycaoda trzo
i ti it v 'a r á tr kát i ca kr Káivnrn n cpn ti tr m iti r- - r- - a a i m a r

íexio nteucl přimetl ltain a pak i iuikou_k a vaico proti V 7 " ~''V7"Y--' ne svcrnim a Uohl s hrůzou až do večer IM 5Prusku Pak piše že se nabídl jiti s cisarn do zajeti na
„

AVi!helmshoehe ale že mu bvlo nešetrné aJřeno írt_V DcC° řf x'"mil Jak ae uarratd se vitekla a trval
i Louis a In Sav mluviliVia sněmě pro přeneiení Národ

'hn V tuto dubu lež vichr poduboy zdvihl se od jd: a
níúo shromážděni do Pařila a prorokuji že Pařiž přestávši

trval l to lk ť'n 1A1 ttrhy zeme otřy
t bvti hlavou Francie stala by se hlavou revoluce i f tavaJv fe '™š K--

e než lw d-- byl rozvaleno a
" ? bez škod v neostala iadna stav ta na trwe Athda1 ravi se že z Llsasu jaieDoyite ze btrasburgu 1J UJ -

í nemá Dřinvtku a ISO csol tt usmrvtrua a ra&eau J I t- -

tihli 3J mrtvých z ruzval'n a nářek livých a uniíraíúrích
zane

gvjra 6n]ť védk& ixiuoi neDwhouckrh tfetrov St Kituprou

1
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a
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ujistil národní gardu v IVrdeaax že z uznání
služby k vlasti ona posledi í bue rozpuštěna

jest prý proměněn v zříceniny a rum Tichr ca cen všecko
PRUSKO— Z Berlina 7 z Strike zdejších tesařův pi2Trl

: PŘEHLED KOVÝCH DÉJŮ PO SVĚTĚ

ČECHY —Slavuost Komenského v Brandýse nad Orlicí

vydařila se dne 15 6rpnatkvéle Město bylo vyozdobeno

prapjry věnci ráznými a přiměřenými hesly atd Slavno
stí súčastnili 6e Sokolove ze Žamberka České Třebové z

Litomyšle iíik z Vysokého Mýta z Chocně a odjinud
Zpvváčti spolkové dostavili 6o zejména z Vysokého Mýta

'
(mužský i Ženfeký zpěv 6pu!ek) z Chocně z Lstí nad Orlicí
a z Brandýsa n Orl Dale súčastnilo se slavnosti asi 200
učitelův z celých Cech kteří se ubírali k sjezdu učitelskému

t Přerově O 3 hodině odpolední hnul se slavnostní prů-
vod z náměstí k pomníku Komenského jenž jak: známo

'ttojí v čarofcrásné krajině a dne 5 záři lúó byl odhalen
Mimo jmenované jil jednoty &účástnily se průvodu obecni

ra!npiteiva z Brandýsa a mnohých okolních met okres

_ zastupitelstva studující rolníci zástupcové spisovatelů a

larnalistiky a mnoho dam% Pomník Komenského byl o--

který byl spusoben po vystouj-e- zedaiku ješte trva el- -

k v Fočet zdejších tesařů opustili město —- Císař J II jel do Prahy toč se rozumí Mudneiu
Z východních krajů pruských dochází potěšitelná zpráva 'Zkázal jánůtn až vyleze z kučáro že ie sám oslovi a že

že 1A111 cholera přestává Královci- kde nejvíce zuřila ?

purkmistr mu má odpovědět — rýmem Purknútnwi hoiSr-by- lo

dne 4 t m ohlášeno jen 40 nových pádů a zemřelo jen
i la hlava či—nehořela!— Přirazil kočár císař vyhoupnul

2b osob due 5 t m bylo 17 nových pádů a zemřelo jen 15 áni se klaněli a ci-:- ař jim pravil :
osob Ze Štětina se věsti že jen"jeden pád byl až dotud a Vtátn Vás páni z Mudrovat

! v Gdaúsku néui epidemická obecná nákaza'-:- {' Purkmistr koktal koktal kašlal ale—kde nic ta ale rýai
i XEMECKO Dr Wollmannovi v Braunsbcrgu iiechVěla ven Císař pmviL že se za 14 daí vráU a 2e—aau
Ido tupé hlavy vlézti ta víra na neomylnost páriovu byl

—purkmistrovi rým napadne Purkriiřitr vrárI mnut
'do vlké kletbv din a v všech katolických kv4telich bylo dtnů Žera se ho ptaa co ře mu stao Purkmutr %#

Uton { nní fniř nin Un l:'ti nw U nní sní 'drahé iwlovici VelTč sdělil SVOU purkElittrO Vtkott Úzkost

" "věnčen a kolem "nalézaly se prapvry v českých a slovanských
barvách Píed pfmníkem stála slavnostní brána Když
te byli účastníci slavnosti kolem poutníka rozestavili zapěli

z{váčtí spolkové zvláštní slavnostní kantátu text od E
Zuengla uápév od Drahorada)-nače- ž předseda slavnóstn- í-

nocIeL atd nic pranic nesmí s nim mluvit ani s ním pod
1aIlí purkmistrovi hned pana uanžrlu } moL!az bryndy

jeduou střechou býti a to pd trestem menší kletby Toje!
' A' Vsne lor ! říct : JVkume za cuaře jváaa

štěstí že dostane všecko ten dr Wolhnan za peníze í ?
' ' Konec úzkosti i urkinstr byl na keruiu (act&ala uluHOJlAíJoáO —Z ArnttertMtamtu y z Parník Leader í pivo 1 řtani Za 14 dm vy sh císaři paau drahou l ra--

utonul-- v sirem moři na ce6te z Gdaňská Iizbitiny z nebo 1 ' „-
-

a tríitt-T-- rnTirr-r- hrlr arm ími innrilivcli ii~mii tirinřinv na— " " --

j
— — - -

t ""j r j n rísLíř iiravili:

ho výboru brandýského mlynář Jeništaměl vzletnou a ráz-

nou řeč která byla často bouřlivou pochvalou přerušena
Po té měl pékuon slavnostui řeč starosta pražské Budče p

'
Jan L Mašek Ěi£ piaio Maškova přerušována častou po
chyřlou Deska na pomníku jest veíuú pěkné provedeaa
dle vzoru řezbáře Votočky v kovoiitecké dílné továrníka p
Jos Benkelio na Stnldiové Po ukončení slavnostní řeči

Mudro va ItOKazau prevaxeiiei íia-j- ou a imvuy Vf7_ A?A --

U_ riAyi x--~í -- „ ti: _ -- „- _
as pani

tězoslavně :t Ti _ri _ ij_fi i'„toi! A purkmiatr dl viumo aie jea ioce(unuuiau a touuiau uuuaaci j! -

(visař fioosmár se opravoval fXEW YORK Největší párník po Circat Eastern ject nvpomník ověnčen Zrluatui vt-nc-e položeny na pomník od

býv amenkanteho klubu dam-o- a
vysokotnytského dívčí

ho spolku Libtt_a" a od učitelské besedy pražský Pcf té
ní na světě "Spain' který jest zakotven zde na North Ili-- juysnm ze: uueKujeme za cuare pana siovm 1

Ter! On má 12u kajut a místa v mez ipalubí pro 1400-osoh- f LuAno ano Vaše Veličenstvo tak to tni léna póvda!a!
Na palubí jest 437 ' dlouhý hluboký 2S a nosí 4900 tůni j Račtež Vaše Veličenstvo odpustit: Ml hlava t&a hUtar
Šest párnich kotlů dávají páru ohromným mašinám MTu jste nechal doma !

zaoeii taev spoiitovtí
--uy van vecnovc e soorecu sdo--

luůčinkoval též p Lukeš Na to nastoupen zpáteční pochod

f #!&f- 1 m "Mf


