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Ie skepitina dokáie své vUate-- Pctrtisis Srssrs Co že--nich do kape kontraktorOkrát- -

ka plynuly by všady ale pytli- -
do naiich krásných vysokých

j skol jsa lidem prováten—Iíe
'Papírové peníze" a "dobré

casy"
Trfat khaa

V subwtai dmm
SÍMepaia

Tra prsihu
s

kfiv jest provdaná za knížete
Konstantina Diraitrijeviče Maru
aibo a ona to byla a níito nevě

sta Milanova se nalézala ve VI-d- nj

-

při zasnoubeni Knížata
Sturdtové a Muruzi bývali vlád-
ci v Multansku : Kníže Konstanc
tin Muruzi byl hospodářem v
Mul ta nuku r 1777— 1782 a kniie
Alexander v letech 1702—1793

1802—1804 a 1800—1812 kníže
Jan Stardza pak byl hospodářem
1821—182$ a kníže Michal Stard-
za 1834—1849

— Naivní ženich Ka purkmi
strovský úřad jednoho městečka
"Westfalsku přišel nedávno mladý
rolník a notným vakem na hřbetě
a hlásil se jakožto ženich aby dle

platného zákona o civilním man-

želství oddán býti mohl Kdy!

aaaavt tak 1 ky aa3yk a!
aa tomaty

Kaldý £araae aaWtrt vlak MíinS
4T7-5- 0 které dři pvliboval u
4 váleí
Mám avai lOO tarmer-- ž v

Coaatv Um se aapoCt SCOUO

raih fcpor a dpovXtr-a- s 4
Wh i !2J£Sa irky a Ws4a afer-- d

aáa% $4S75y atiěl a í í-Is-

ae

rwCitsa ajrat visekaj aetas-t-U

výWj kterýma I!saic jka ř4 avevUMN phaáii padl

lažea jiuk r%4ut awž k dwaa
llarta tttri aatat4 SaAdr
Cm pov—mu

Tazy a ehMt těh W-i- s aatJkNS

na avýU $HC ehaáJUo a has
vtot eoaaty mui ttaa i tyta
poplatky aaMalaí pna aeej

pittati4 řvSiay první

r Wa4s akIaasova!a

ViuftVbi ukIj kai jý v dU
tnm pot to e jW ai pr- -

tUia smju kaK kažl~svw poviaaost

Bylo li by rozmmlent papíro-
vé měny ItJ-ti- ni Čin nic hlavni

' ohledem na třída menších

a stav pracující tuto 6

lohu hceme lDt vypracovat!
a k torna cíli noa Já se nim být

zbytefojm abychom c- ůvd k

cviku uvedli pravdivý přiklad

jaký ae vliv miU nahromaděni
tiak-- 3 roilionB peněz na nejřet-něj- ií

stav střední státu monar-

chy ckť ho

Netapomél zajisté nikdo tnno-bo-l- i

pnutela Francie vítělnémo

Nmku platili neboť jtwl to

témel piď řatu tu e to stalo
Po okoníeiií némecko-iraucou- z

eké války obdrKlo Némecko od

ťraiMiiuanka jak známo přeohro-mno- u

omu50O0 milionu váleřné

náhrady nunu to která e snad-

něji vy --loví nei by ji třeba sa-

mými tisíckami rýpla til —A tuto

obrovskou sumu doslalo Němec-

ko r sainéin zlaté a stříbře žádný
btsSCVUliý papír
Hned na to polál švindl

xakla-dateln- ký

a akciový —V tomjedi-né- m

172 bylo hux ▼

1'rooku akiiuvjcu ipoleřuo-t- i

utvroui které míly 03 filiá-

lek a téhul roku e oute r Ber-

líne ratnotuéut nacháaelo luG ta-

kový u apoicStiOoli
Nuiti! 1'wUieNÍiiéino tua totéi

Némvt ko které takuré miliardy
uhráblu jak asi aobé itími poiuo
bio '

ikthall m talí bobaliiwi OMtat-n- i

s těchto miliard těžili aai tolik

jako nu Slo to Umí aai tak ja
k ade r prvních dobách po
i biiké— --

Válka Typrálnila zásobárny
iirjiteprotitjnejií slanina nejhorčí
tloutink byly frpotK-bován-y mtio
bw bylo xpuatoieno a akaieao—
Farmář ovioui dlal t ojtiotit te~

le&ákS la své pbliuy 1 dělník

jak
oU-hodiii- obe chrálil tch

d jái výdělky ariak jaké atnu-m- 1

tuiti teoto iťjtiroitiií atav

vři titry htmlclié následky ?

I)ohuřujúí jKH-Loic- války --

Ita ia wtará rtau(uná výroba a

opatrný obchod pťiily na denní

pořádek a právě nyn( se tnilerue

I

f
r

v

f 4

celé pfildne k nalezení Dne 8 s
rána bylo od ředitelstva (dr a

Herrenrittfi) sezeni celého výbo-

ru na 2 hod cdp což bylo téi v
spořitelně ůřadník&m oznámeno
Avšak p Šauer ae opět nedosta-

vil ač byl ráno přítomen v kan-

celáři — Téhoi dne v poledne
kdyi oběd přichystán byl na sto-

le poslala pí Anna Šauerovi
služku 20 zL k fotografovi panu
Seykovi Služka chtěla vzíti
malého hocha ležícího v kolébce
ssebou Avšak paní tomu nedo
volila Také Sauer ee opíral
Kdyi se služka navrátila našla
dveře uzavřené čekala v dom-

něnce ie páni anad byli mezi tím
nékam poodešli Zatím o 2 ho-

dině cekala komise sprá?ní rady
s p drem Ilerrnríltrem ve spoři
tělně však marně Pokladník

nepřicházel Poslalo se k němu
do bytu avšak vie bylo uzavře-

no Zjistilo se ie zavřeno jest
zevnitř bytu K sedmé hodině na
večer přišel purkmistr pan Scbfi-n- e

rada Stárek a jiní ze zprávy
spořitelny dali vypáČit dveře a
tu našla se celá rodina povraždě-
na V prvním pokoji leiel hoch
v postýlce byl 3 letastár měl

košilku odhrnotoo a nad klíč ní
kostí hlubokou ráno bodnutím
Y druhém pokoji leiela pani An-
na Sauerová na zemi vedle ní a
lOlitá dceruška obě měly proříz-
nuté hrdlo V třetím pokoji zas
střelen byl pan Šauer Seděl na
seslí puška lefoŠka ležela podle
něho Měl pravou nohu zutou

bezpochyby sedě na iidli spustil
tou nohou pušku Za ním leiela
v krvi dceruška as 7 let stará

Všecky mrtvoly byly jil studené
Jen malý hoch byl ještě teplý
Die všeho zdá se Ie pan Sauer s

p Veseckým aneb snad prvnějši
sám neměl portefeuille směneční
v pořádku Možná ie přijde se
téi nějaké defraudaci na stopu
dosud neví se nic určitého Oče-

kávejte mých dalších zpráv
— František Zach kterýž jme-

nován jot srbským generálem
narodil se v Olomoci dne 1 květ-

na 1B07 študoval v Brně a pak
ve Vídni kdež skončil práva (od
r 1824 ai 1828) Do r 1832 byl
auskultantem u brněnského ma-

gistrátu potom ve Znojmě Pol-

ská re rol oce přerušila krátkou
úřednickou dráhu mladého Za%

cha Velmi dobrodružným způ-
sobem dostal se přes hranice ra-

kouské do Krakova revoluce

jii byla v koncích Zach nechtěl

te přidati k emigraci poněvadž

nebyl měl příležitost účastni ti se

boje a tudíž vrátil se zase na Mo-

ravu Nebyl zatknut dověděl
so však brzy že má býti odveden
k vojsku a tedy prchl do Fran-

cie Tam zabýval ae nejvíce stu-

diemi vojenskými a byl také ně-

jaký čas bibliotekářem ▼ zámku
Fontainebleau Koka 1845 pustil
se po moři do Caři hradu a odtam-

tud dostal se do Bělohradu Ro-

ku 1848 byl v Praze jedním z ích

členfi slovanského sjez-

du Vrátiv se opět do Bělob ra

do zařídil tam vojenskou akades
mii a byl jmenován jejím ředite-

lem a setníkem ve vojska srb-

ském TL 18CI povýšen na ředi-

tele dělostřelectva a přestěhoval
se do Kragujevce na jaře r 1867

byl ustanoven náčelníkem jene-rálnf-ho

štábu a yrátil se zase do
knížecího města Bělohrada Za-

jisté za našich dnfi není mnoho
lidí kteří by lépe než on znali
turecké země evropské a turecké
záležitosti v fibec a v dfikladné
znalosti strategické knížectví srb-
ského nemá sobě rovna Zach

jest vzdělaný voják v nej lepším
toho slova smyslu neboť u něho
všestranné a dfikladné vědomosti

vojenské spojeny jsou a nevsedni
všeobecnou vzdělaností a pravou
diplomatickou bystrozrakostl

-

— Rodina nevěsty knílete Mi

lána Děd princezny Natálie
nedávno zasnoubené ve Vídni

kuíifti srbskému Ivan Ivanovic
Keško byl bohatým statkářem

jenžto měl 11000 desjatin pozem-

ka v Beaarabii i 10000 desjatin v

Chersonskukterýchlto ttatkfi byt
výborným správcem i savedl on

první v této provincii pěstováni
kukuřice ve velkém Z prvního
manželství měl jediného syna
Petra kteri byí otcem nevěsty
Milanovy Petr Ivanovic sloufil
v huHsrském vojště ruském i os

pustil tuto služba jako prvé i je
ho otec v důstojnicí ví poručíka

Bjl krásný mul a vyznamenával
ié uhlazeností '""[ Vystoupil ze

služby pro souboj s jakýmsi IXar-linove-m

kterýž byl v souboji zas

bil slavného básníka ruského

jjerroontova Podruhé měl Petr

nví —O Černohorcích Jorbá-- zl

npriva ie lernohorský laiaiMtr

vojenství sám řídl povstání v

Ilercegoviaě

Zprávy mistři

Hospodářská y?stará pro
stát Nebraska zde v Omaha
trvala 4 dni a sice od rl do
24iáři
Jil v pondíll dno 20 1H

byl Čiljt tivol na místi vX-itarn- im

aby se zailantnt
phdmStům patřičné vixalo místo pak aby se k po-hotllné-

přehléxínutl rle
řádlnC uspořádalo
Uhájena bvla v fstará r"

úterý dne 217áM
Vzhledem k mladému

málo ježte obydlenému stá
tu Nebrasce překrapilanás
vskutku tato vystará jak
Čttam zastoupením rozma-

nitých předmétu rstarnlch
tak i srou hojnou náritéru
po celý ten Čas
Ivrásného konstra od nej-tčžili- ho

tahouna at k dra-
hocennému plnokrernlmu
ort arabskému hov é tího

repřorého i skoporého do-býtkaté-
ch

nejúalechtilejlkh
tIement nejnoréjsleh strojů
hospodářskf ch reho dru-
hu plodin polních Tý robky
řemesla i průmyslu plody
výtvarného umenl zkratka
ráe bylo tak čestné zastou-

peno ie se mule náS stát Ne-bras- ka

důstojná řaditi po bo-

ku jiných p kročilfch státu
celé linie ano že mnoht ji
ný stát valn& předčila zvlá-St- 6

rzhledem na rvstarené
ovoi a polní plodiny
Obmezenost místa nim

bohužel nedoroluje podrob-
něji o té rýstavé mluriíi
ar&sk nemůžeme sobe ode-přitialesp- oh

o nékterýeh
phlmčtech třeba dosti krát
ce se zmlniti
2'ejmena poutal r naSi

zoruost polní plodiny byly
zde tykre čilidvnd řskutku
obrovských rozměrů bram

bory jsme Tidéh tak reliké
že by jeden kus k nasicenl
celé rodiny stačil mimo to-

ho bylo takové mnolstvi ji-

ných polních plodin ry sta-
řeno že nevíme jak bychom
ie pojraenorali r Je toto eo
jsm-- s vidčli mlurilo o veliké
pIcMlnosti naleho státu
Fřekrapujlci bylo i oddč

lení orocnářské á přece prý
nebylo tak zastoupeno jak
melo býti nezúčastnil se jih
naštiho státu dosti četně

Kolem hospodářských
strojů tech nejrůznčjskn a
nejdůmyslnejsich trarů stá-

li mrjvice nall bodřt tarme-ro- ni

Kloně hovčzl a ostatní do-

bytek rzbuzoral oprárnčný
obdiir —
Oddčlenl krásného umč-n- i
bylo pěknou sbírkou ole--

jorjch obrazů křidorých
nákresů a velmi zdařilých
dílem obrorskfch fotografii
zastoupené taktéž se nám
líbila výstava překrásných
Kveun
Ano i Indiánové byli za-

stoupeny mčli zde práce vy-
šíváni eklenčnfnii perlami
které jedno děvče indiánské
prodáralo
Koňské dostihr trořilr

ov$-- nejhlarnčjil Část pro
Amerik tna —

{jravébo se relmt značné
sumy sázek točily
Resumé celé rýslarv kon-

čí v tom že sál stát Kebrm-sk- a

jest velmi Čilý náramnd
plodný a velkou budoucnost
maj lcl díl velké Unie který
ani všelijaké pohromy jako:
kobylky krupobití sucho a
t p zničiti nedovedly

Pouť sr Václava dne 8-zá-

H

odbývala m v Prtrf?—
ala e jenoa v čechich ný
brl také v oné Čtvrti nltlx
0=ythy od exileh prmíth ků

Česiých tak potíté-c5-—

a tiesUsc:! zibivcu
u řasa Viílava Euí ery
Vidavů Ytlll i Va-li- ů

bylo hejnoct plUsmno
tvlbiva vtctku zzCalaá

Ilí=:c:ti ochctslci poíali
ívcsi rinnt crc=a divulil -

dra 3 t o v nové oprave-
né líni své —Iu aeol! Č
Itt ochotníci jeité dřlnjlt
Csirs Ye-st- atle CUíYm Cair

ClMMtrcr jrrt tleoi eo jvir
rí arroviw revLtcJi

Na tuto otázku není zaji-
sté tčlko pokročilému člo-rč- ku

dáti odpovčvř— -
Kdolpak by mohl za na-

šeho věku a zejména zde r
Americe kde se rv mžitko-vá- ni

drahého času prvním
stalo pravidlem o tóra po-chvbo-

rali

že právé k doku-naiém- u

vynžitkovial tťhož
času neiprvnčjH podadnka
jest železná dráha — IKpra-t- a

která jindr celé týdny a-n-o

imčslee k dosáhnuti jišté-h- o

dle potřebovala uskuteč-
ni železná dráha nyní za ně-

kolik takřka hodlá s tueail-m-i
r vlohami a témčř bez

namsTtanL železnice jettím factorem s kterým mu-

sí každá krajina počitati
chce-- li ku pKúu se iitati
ona řidl veškerý kapitál

ob-starirá-
nim

dovozu a vývo-
zu! Krajina kterou paro-st- nj

do4ud nehučl která
pouze na obyčejný otahjest
(oukázáaatakořá krajina
r prardě nežije nýbrž pou-
ze jenom žítoM r takové
krajino nemile pravý bla-

hobyt vykvétat tam zůstá-
vá riechen život obchodní a
pokrok s časem rozmčrách
trpaslšckých
Nastávají nám nyní otis-

ky: Má :aunderVo míti
železniční a teU-raf-ni nl

br se mohl ryrornali
jiným lírajinám siátu Xe-brask-

y?

Má nál bohatý
kraj západní Netrosky býti
zbaren této tepnr ktrta
vřelá krer Čilého Yjahobytu

—Mame nečinně
{iroudl? své když se o náá
život hmotný jedni? Xeal
asii povinnosti starati se o
sebe o naše ptomky a pod-
nik takorf vSemolné pod-jiorovati- ?A

Jakž pak jinak molia na
tvto důležité otázky odpvě- -
diti než ve smyslu toni im!

IVJpwrujme nejeaos sli-ve- m

ale i výdataýta skut-
kem tento veledůležitý jd-ni- k

a a oprárnčaoa
chWu-bo- u

budou nčkdy naSe po-
tomkové na toto záslužné
dílo poukazovali: ll!e ! to
nám zbudovali naW před-
kové r
Av lak nejenom pro nale

jtotouiky bude mlu tUo dilo
neocenitelné r ihod v i aáta
nyní žijícím bude ono velkv

prospčlzým
Prodej nalkh plodin bude

mlti Ucinčjsiho přistapu ku
vSem včtliio tržíUlm a do-

voz naskh potřeb bude rvch-fcj- ií

bezpečnřjsl a—Lzcíaj
II aaie pozemky značné
povznesou se v cenč zámož-
ní přistčhovalct snáze se
mezi námi usadí hojněji!
lactnčjU budou zásob v na-ák- h

denních potřeb a Vúde-

rné potom miti spoienl s ce-

lým svčtem !

Ze zkaženosti bude ka
ždému známo že kapitál se
ubírá touže cestou kudr
kladené jsou koleje železné
atlm bude mlti nale kraj lna
na kapitál uložený v rozlič-

ných průmyslových a jiných
podnikách jistou nadčjt f
IVotož rodáci I ijme se

perné nenechme st tuto pří-
ležitost nklouznouu litovali
bychom toho později ašk
pohřkhu ai přilU pukle 1

Máme volit pro boeds"7
Jedna fara do Fremoatu

s 30 bul obili a $I7ó ta
dra dni času tam a zpčL
31-0-

0 noclech a stravu po-ta- h

a t p 23 cti to vidčlá
C3-0-

0 zajedí náklad aneb
lOt-n- al buil obUL—lj-- m

tomu jeden tarmer br
tzZl 15for ofcUt tzi by tó
dčlala ročné CtXtX

Isipocčjcae dála že br
si mil prita fceb uhlí při-vér- ti

e4 by čizilo do roka
ClCU tTU by i!r dohro-rlrC-Ca

ILiyby Hlv
trrroa dré cnír j~ž óbt- -

U crj =séné o fict--Crils dea

Lskaěeae ie by a4t tarmer 450
bIU piie% imii bj tm tTSe
ka kUrisa přtjde tiJL&K tak Vy
to iuiai rnxx—
2Syal iroky a CliC r Cou

ty Dla a tl2SCd ▼ Prectact
tial dokrvesady tl&CO rviai
LaiMaaUr €íolla pr tirC)IWsaú:atch boWa a tUU ayal
reliJ ClCt taa rfa mí tviai

y cirTL-- ra L

k3m kteří před řecnlltěm t

"sluinjwvníka
--

VýbornS" řva
li nepřišlo by beeprotředné pra
li i c naě oni věřili
Z těch 100 milionli plyne ten

nejnepatrnější díl do uauufkých
stok dělníka a farraerS Velké

sumy alouií poete spekulaci ob-

chodní odvaae ivindla a hře na

burae nashromáždí e ve velkém

středa penělným a stojí pouae
velkoobchod Srn monopolním spo-

lečnostem velkému prfimysloa
jiným bohácSm k disposici—

S takovýmto papírovým pole
hnáním se to má asi jako a prud-

kým lijákem Nahromadí se do
několik řek a potoku a rosvodnj

tyto pro vfikolni pamky
afi-stan- o

Kuse moěál a zimnice

Připusťme dále ie ee nechá

pro kaidoa osoba 1000 dolarfi

papírových natisknout a ptejme
se po uplynuti pouze jediného ro-

ku jak to s kaědým ťjí pak
shledáme ie několik takřka osob

ještě více zbohatlo ale to celé

ranoixtví estatnich dozná iejest
ještě chudším nei bylo
Tiic dolarti pro jednoho každé-

ho ! 'VýUrně—kliklouním" by
to bylo ovsem ještě málo a přece

by to Činilo pro celé spojené Stá

ty Čtyřicet tíaíc milionu--

Poíitejrae tedy jako by ť by

ly tíbrné dolary a Ie by jeden
potřebovat místa 1 čtverečního
palce tak by tatí sama vedle se-

be položena pokryla 63131 mil

délky a takový inflacionist by
měl 63 a p51 roka co běžet aby
jenom pětadvacátý díl této cesty
uběhl—
Veimem sobě za příklad pouze

Rakousko kam to avými hadro-

vými penězi dovedlo pořalo nej-

prve sedm tří řtrrtě milionfi pa-

pírových peněz tisknou ti v roka
111 jich mělo jii za 1060 mil km
níl—Ohlášený tehdi státní ban-

krot nic nexpomobL— Nanilým ae

zredukovalo až na 212 milionfi a
ikodu 843 milionfi která ae tímto

experimentem utrpěla museli ná-

rody néstL— 1816 bylo už zase
639 milionfi diohfi 1817 jil 1249
míl a tak dále ai na dueiuí casy
kde jim mnoho do 5000 raiL ne-

schází—Kdo ještě lépe nahléd-

nout! ebeo do papírového hospo-
dářství ten ai znfiie jenora kursy
papírových peněa v Rakousku aa

posledních 15 let prohlédnouti
Aiio a disoouat kolialo ai mezi

33) ano ▼ jedinom roce stouplo
z 225 na 45 a r 1870 z 16 na 33

Ve skutku"" třeba to jeltě není

prohláleno jest Rakousko jii ny-

ní bankrot a tamější poměry té
měř zoufalé —

f
Toto kolísání cen z poměru

papírového k tvrdé měně které

ia jakousi jistota z dnešního na

zítřejší den ani pomyslili nedá

jest jak hnedle ohlídáme hroznou
obtíží pro dělníka a farmera vO
Vydávání papírových peněz a

naceným oběhem dává to největ-Š- í
moc zaždé vládě do rukou Jest

to nejcentralistyctější prostředek
a TI kteří bo odporoěujíojvaio-j- í

jetí nazí vat! e demok ratvf
Naproti těmto dSkazBm ode

hrává ae' zde překrásné divadlo
které nám na pamět uvádí staro q

báchorka ostaréra lišákovi jeni
sjepíikim káje bíahobyVI i '

JefTerson Dav i káže: "Více pe
něz r "

5

' -

On má věru zkušenost [ Jest
milionfi a milionfi jeho papír o
výcK peněz tam dole na jihu a
lacino "k máni"— Byla to pře
krásná ďba kdyi aUla libra má
sla 90 dni confiederate
' A kohouti slepice kuřata a
kařátku bosy a kachny našeho
aeveru zevlujoo kolem řeěniště
tohoto starého lišáku kdyi jim
svfij inflacionísmus káže a kokr
hají: "Více peněz! Sláva Jěffer
son Parisovi !"
A několik zboiaých kněifi vy-avěee- je

tato platforma slibujíce
požehnání a ltě-t- í v Ohio a ▼

Pennaylvaeii e tatti quanj }

President Crant v Cisszs

Dne 1 1 m přijel president
Grant ae svoa choti v 11 hodin

dopoledne do Omaby— "Srn ná

drali "Union Pacific Bail Rnad"

očekáván byl předními ůřadnlky

pak mnolstvíra obyvatelatva a

vojenakou hudbou která! boatA

& celý prfivoi do měaU avidlla
—Domy byly ©zdobeny národní-
mi prapory a lid sil! podél chod-wik- fi

nejvíce na Famham atreet
—U hotelu "(Jraot Central' víl

prfivod při íeml ae obe-

censtvu veřejné ohlásilo ie pře-s- i

at pojede hned navštívit zdej
lí vy'ké ř!oly pak ie bude obě-

dovat a kooeSoe odpoledne do 2
hodin Ie t-- c Ie příjmat nívllévy
— Po 4iriihi hodině však ie
saae pojde dále a zipad—Lid

provolával aiáva Grant ae na

viechny strany pow koval a jel

daktor tohoto lisln nU 162 prtle-
-

iitost ve skupení ostatních t zdej- -

iícho iuroalistfi anglických a ně-

meckých presidentovi stisknou
ti pravici-- 1

Nemfižemo sobě odepříti aby-

chom této příležitosti nepoužili k

porovnáni ceremonií avitacích
ve státech s bolí milosti a uvítá-

ním prosidenta republiky
Kdyi v Evrouě má nějaký ten

králík nebo císař fa boží radosti"

(kolikráte by raa lepe slušelo "z
božího dopuštěm") do některého
dílu Use cestovali tu jest to nej-kři- ve

"r-t- ním tajemstvím" po
tom ee pfil roka všochny noviny
hádají kdy odjede —kdo pojede
zním — kolik nej vy šlích kobyl
vezme sebou — jak silná bude ku-

chyně — kde co budo jít a pít—

jaký kabát bude míti a o podob

ných tretkách více-- —

Mnohý ♦"moudrý" pan starosta
je 5 neděl napřed sUtrOr-tm-i za-

plaven svolává sehfize obecní

honí policajta jako poštovskou
kobylu' shání moždíře prapory
pentličky družičky pilo bonem
do Prahy aby mu nějakou tu řeč
udělali a pak běhá alespoň 14Jní
do obecního Ie aby se mohl řeč

naučiti tam se postaví před bo-

rovici rozhání se rukama a "drží
řeč" prozatím tomuto borvému
veličenstvu a když potom kos
neČně to Člověčí "Veličenstvo'

přijede zakoktá se "moudrý" pan
představený řeč se začne hatit
až na posled mu trubice hrdelní
—kieré jsou více zvyklé na pro-

sté "Pozdrav bůh" nei na učen &

slova— udělají radikální "strajk
Kov něž tak namáhá sobě to

"Veličenstvo" Čtvrt roku napřed:
svou "nejjasnější makovici" s od-

povědi kterou na to neb ono oV
slovení bude dávali každého u--!

jisťujo své "nejvyšší blahoskion- -

nonti ebčánkové křivějí záda
do pravidelného oblouku a joou
nad míru blažení ie smějí na tu-

to veličenskou loutko několik
milionfi proto piatiti jen aby jim
za jejich vlastni peníze hoduou
metlu protkanou mizernými špic-

ly policaijty a "žandiry" upletl
A dokonce ty ca v i ky které má

ten kdo se svým "uejjasnějším
panovníkem'' osobné chce mlu vi-

ti —MáJi nějakou žádost tu aby
běhal od jednoho "slavného úřa-

du" k druhému a 3 nedéie napřed
aby avou žádost podal —

'

Kdyi pak konečně hodně ee na:
běhal a naplatil poví mu to "Ve-ličeustv-

"Necháme tu víc po
zdějí vyšetřiti a uvidíme co se dá
dělat" S tím musí občanek jiti
odkud" přišel mfiie býlí jistým Že

po jeho Žádosti au i kohout kokr-ha- ti

nebude běháni a ' sta rostě

byly marné a peníze vyhozené !

Jak velikánský to rozdíl u nás
ve spojených státech t Tu před-

stavuje president pouze vfili vět-

šiny národa národ sam jest svr-

chovaným a president jeho "prv-

ním úřadnikem — A poněvadž
tento Kměr skutečně panuje má

také národ vidy přístup —prostý
všech dětinských formalit — k
svéma prvnímu'' úřad nik a národ

jej na stolec prvního úřad nika
dosadil—národ jej tedy léi mfiie
rvonouli to neznáme iádnoa
dutou frázi "z bolí milosti tady

je pouze a jedině avrchoranoet
lida nieřítkeiu — ř v f

Jenom takovéto zřízeni státní
jeeťapoieěnoeli lidské '

důstojné
ee však pohlíieti k jinému tvoru
lídskéma co nějaké posvátné by-

tosti a proto voláme : "Ať iíje
svrchovaná vfile lida 1 Ať iíje re
publika r

'
-

]
'

Z celého světa

Praiské Nár L" přinášejí ve
avém iísle od 10 září t r tato
brfiznoa zprávu :'t =fi

— Čtyřnásobná vražda a sebe
vražda v Táboře Z tábora do
chází tento telegram od přítele
iaícbo listu : "Dne $ i m odpo-
ledne podřezal pokladník! zdejší
spořitelny Jan Sauer své manžel
c-- a třem svým ditkám krky
Seba zastřelil i V noci na to zat-
knut Syl Václav Veaecký Ůčetni

pořitety Weyir sluha epořk
telny Pučinou jsou nesprávnou
sti pořit#ey joadnf bodis
ni noční docbkaf n4 te4 obi{
nější zpráva 'shol pramen
Přef několik 'obíail M' ▼

Táboře majitel domu
Jjan )rro

cbázk& Zanecbal paan T „jjdle doslechu mnohé nesprVnoatí
na p Šuúera pokladníka a l ya
séckébo nřeírího spálíte] ey h±
vá imenoviti ie mu na 40 pru
ctn% pěnitá p&jlovali (1) násl4- -
kem čeboi přiveden byl nu tsizi-n- u

Prolýcbaly ae z mnoLjch
straa jeit jiné stížnosti nit
sledkem čehoi chtělo ředitel-

stvo spořitelny dne "7 t m o
2 hodině odjtoledno' (v í úterý)
předsevzít! skontro

' Avšak1 po
kladaík Čmot odelel a nebyl po
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láaati : "K ie to aloitmT w31átne

dut--s skoro 40) mitiobS U S Car-reno- y

kterou jme líOO neměli
a tarmer dotaa aa svoa
přet--

e méně nei tenkrát-- — Vy rá-bí-me

kuidýra rokem okolo 00

mil ion i alata jak ale alatý penis
vy b1 íi neví uuiohf a dor & tající-
ho pokoieni vandruje vie do ci

aoxeutka Měli jsme v rok o

173 wlých 170 ar 174— 167

milionu alata v seraí leže ti ale
neviděli jmue je— Přiěiua toho
aexriáruu }wxději proaatim sve-

deme výrok jednoho anějvětikh
státníků a oné doby kdy nale

víut nebyla zaplavena cnnoi

lvím ctaiiýtli {Hipirfi m bextenné

Curency WebsWr pravl r 13 6:

Tbe circulatin of paer tends

todfpUtce co i n io Biay banuh

it aít j'th"
Neui ť ka podiva ie my v

Unii onýttt jitu národem ktetý
hm eiě trmékouli aejvtoe alata a

si ůřadnik jméno ženicha a nevě-

sty zapsal a čeho třeba oznám
no bylo tázal se rolník mfile-l-i

jii hned ode dneška dáti se na
těch čtrnáct dni zavřít do ohlašo-

vací skříně bylo prý mu toti ře
čeno ie každý zasnoubeneo taaai

před svatbou 11 dni viset v ohla-

šovací skříni slavného úřadu Ro-

zumí ee ie tato otázka ep&sobila
nehoráznou veselost která! však

ještě více vzrostla kdyi rolník
rozbalil svfij vak v něm! byla
šonka pivo jaternice chleba
kořalka atd jakoito zásoba na
těch 14 dní aby nemoscl trpět ve
skříni hlad a zfzefi

Povstání v Hercegovině

Opět a opět m Šleme oznamo-

vali zuacné úspěchy povstalci v
kteříž bez přestáni svádějí krva-
vé ale šťastné boje s Turky Z

Čety ně ee píše ze dne 7 záři:
"Předevčírem strhl se krutý celo-

denní boj u Dabaru Naproti
3000 tureckého vojska a jeďaoa
baterií děl stálo 700 porsUlcfi
Turci byli poraženi a obráceni na
útěk zanechali 200 mrtvých a
mnoho raněných Z povstalcfi
50 mrtvých a 120 raněných Po-

vstalci ukořistili mnoho zado-ve- k

—A druhý dopis téhoi zpra-

vodaje ze dne 7 září opět dí :

"Bojuje -- e u Kolašiua U Bobo-

va uedaleko Plevije trvá boj do-popus-od

Turci se ohradili příko-

py a náspy Posádka Nikšiče

vypadla na vesnici Ozrieniky
Kdy! byla spálena jednotlivá
stavení odraženi jsou Turci a vel-

kými ztrátami"— Z Dubrovníka
konečně se píše a téhoi dne:
Včera rozpředl se v Zobcích boj

a trvá ještě dnes Výsledek nelze

posud určit"— I jest ihavo naji-holoanské- m

bojišti a deji fifih

aby všechny ty boje pro křesťa-

ny dobře a k zhoubě tareckého

půlměsíce vypadly ! —

Z bojiště povstaleckého dochá-

zejí dále zprávy ie kněz Zarko
dosábl onětně značných Úapěvhfi
a táhne ka předa Y Bosně pak
prý teprv povstání pfijde do oprav
dy Povstalci dostali mnoho zbra-
ně zčernéllory á sice s G rabova
Do Chorvátská uleklo se z krajin
povstaleckýcb ji! na 20000 duiL
Vláda rakouská podporuje je tím
ie každý dostává denně podory 7

kr Nei kam a tou maličkosti ř
A pak oo i ubožáky stane na
zimu ? Přiiifiují se ovšem jak
mohou by nějaký groš si vyděla-
li a nezavdali svým chováním do-

sud ani nejmeaii příčiny k stížno-

stem ale nejsou přece a to seh na-

ti ani tolik co by se najedli a
vláda bude nucena aáhoooti
hloub do kapsy Y Lublani ae

stoupil se úředně povolen byl ná-
rodní výpomocný výbor k sbíráni

peněžitých podpor pro rodiny po-

vstalcfi V Šeie onoho výboru na-

lézá se dr Bleiweis
Jak ji! jednou v našem listu

podotknuto koluje pověst ie
srbský ministr zahraničných zále-Iitos-

ti

oznámil úředně zástupcům
velmocí ie vláda zakázala by

čety přecházely přes
hranice srbské k jpovstalc&m Zá-

roveň se sděluje ie prý "turecké

vojsko nevpadlo nikde do území

srbského" Nechceme tvrdit?
Ie se snad nic podobného nestalo
ačkoliv v celém Slovanstvu po-
dobného jednáni vyvolatí by mu-

selo nejvěUi rozhořčení doaflme

vtk ie se podobné opatřeni sta
lo in pro okamlik a ie záleli
tost celá dojde brzkého rosteni
nt ve skupltině V žádném srb-

ském listu není posud ani nej-neč- il

stopy dfciklém tomto
trzta Tak iie-ll- nl Istok or-gi-a

srbské omLuišny radostí
víti nov ministerstvo tvrd I
vlkfani jsou ?JU!xt vlaataoei od
dani nironL=a proepicliu srb-

skému s Ula (tili a od tith i
vliix oítiirá vké víti

praví t2 lt t lid jext pía-IZlz- n

le alZi l:Ú a preriva-t-i
jra ts4U I j --o soclaov-cZ- z

trrnIno vetaé HU a tti
l at _iu tot
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tak málo alaté mény v obchod

nfm Oběhd newf jako ná kdei

i jine "tityV které maji vět-Í- h

k Rol uy jako Anglie
ťiaiace alatvss- - a aUibrsaa ob-c-ho-

cirkulaci olívujil Na ten
Á4 saMá j hrte běkde nějaký bá-(r- k

věati—Ano ndžlejte jenom

malý skok t Detroit do ' Wiadao-r- a

v Csnadě— ade papír—Um

kov !
' '

Kdy jsme jíl pr příklad pěti

miliardový uvedli kterými ae do-stateě-
ně

dokaauje ie křik : "Vice

peněa budete iCa-tnýi- V po o

b klam joet tak cheeme si na

tento klamný pokřik také nyní
Llíle ]vitť:f jak ee věcí ade

cnají ukáaati ie tento křik poa
se o4 lalích spekulanta jK
věstnýca ivindlerfi buraovoicb

brá2& ft takových jovstávi kteří

fcy rádi eaini ▼ papírové tovární
mimai bradrv přebírali "Yice

papírových peněs muaíiue míti

rve Iegog a řeěnutž "pak jest
všeoi pomoieno

--Vtb#ru r kříži betsmylnó
ahromáiděni a sahá do hajrsy

jeaťdi Uo jil „ neittsti ty ové
hadrr-- ' t
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