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Ifl tlanwmti nmomztlkých vy-

sloužilců v městě Uoilezu na památ-

ku bitvy nolferinské hlavní řečník

na koneo své ř'či dsl tímto pusi-be-

výraz touze po odvetě za rok

1870 jež dosud srdcem ví ech Fran

couz ft prochvívá: "Hudoli vlat
jednou appellovati ve chvíli nebez-

pečí na oddanost nsři budeme rny

vzdor ullýni vlasům siym první
kteří jí odpovíme kdyby nás ale

opustily sily naše vyšleme děti své

jimž budeme vštěpovali lásku k

vlasti a zášť k cizáknrn Naše děti
vědí dobře že nebude mír ni klid

dokud hrdinové z r 1870 nebudou

pomstěni a dokud Francouzové v

Klsasfch a v Lotrinsku nebudou vla-

sti své vráceni Připíjím vojftm

ruským a francouzským! Sláva řepu- -

blice! Sláva Francii!"

iStnlouvou ruako-Jrancoitzs- Hu-

ško poskytlo Francii větších výhod
než má od ni Ale sluší podotknou-t- i

že snížení cla na drahé francouz
ské výrobky které kupují výhradně
bohatí lidé nemůže uškoditi našemu

domácímu promyslu Taková sleva

jen usnadní francouzským tovarňm

konkurenci na ruských trzích h cizí

mi výrobky jejichž dovoz tím se

zmenší Zejména se zmenší dovoz

německých výrobku do Ruska zvlá-tě- -

takových které se dosud vydávají
zi francouzské tovary Velké výho-

dy poskytnuté Francii dají možnost

ruským naftovém výrobkům aby

úplné opanovaly francouzský trh na

nějž odbylo se roku 1892 těchto vý-

robku za 38430000 franko Dovoz

jejich do Francie každým rokem

vzrostá Koku 1887 prodalo se jich
do Francie jen za 2370 1000 franko
vzrostl tedy během 5 let o 02 proč
Německý tisk všech stran jednotný
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meckobude přímo vražednou To
znamená že ruský trh uzavírá se
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jal Jíh v konraati altech
o4 Jíl itinamenáni Janu proti
tříhru toho ÍM'l pornu 61 J# Jich
v konrraii Z toho vysvítá J

řícUa při nejlepáí vftll činili 11
ných ani přibližných távěrkn jak
stáli si bude ii třel lé dolní ně

movna Také neví s tu o ničem

rol zaručovalo by le dolní sně-

movna přijme předlohu kterouž

ták m hherm-inn- by byl odvolán

Jaké jiné kroky učiněny budou ta-

ké sotva U říci Přátelé stříbra

jil dobrými jsou řečníky budou

stáli na tom aby se vynaMa něja-

ká jiná cesta příznivá stříbru nežli
zákon Miermanftv bude odvolán

jestli se jim snahy tyto povedou

jest ovšem otázka

Přátelom stříbra zbývá senát
kdež mnozí "stříorfiáčníci" doufa-

jí že odvolání zákona Shermanova

bude zabráněno nikoliv snad pro-

to že by se jim zákon tak mnoho

líbil ba naopak rádi by se ho zba-

vili kdyby volná ražba na místo

jeho nastoupila K cíli tomu ho-

dlají také pracovati Ti kdož jsou

"střlbrňáyníky" v theorii a jsou pro
stříbro jedině proto že myslí si

Že větší měl by býti oběh měny
milerádi by toho viděli kdyby stří-

brný dolar i za dolar stříbra obsa-

hoval Majitelové dolu kteří v

zápasu tom hlavni ovšem budou

hrát i úlohu jsou rozhodně proti
neboC produkt jejich klesl by pak
ovšem v ceně Nastává tedy otáz-

ka jestli Sherman&v zákon bude

odvolán dokud nějaké jiné přízni-

vější opatření skutkem so nestalo

V senátu o otázce stříbra napo-

sledy se rozhodovalo na několik

dnft před odročením kongresu 65

hlasft bylo odevzdáno 42 senáto-

ru bylo proti tomu aby o odvoláni

zákona o stříbře se jednalo vobec a

8 jich později se přidružilo Cel-

kem tedy 50 bylo jich proti odvo-

láni zákona Shermanova tou dobou

a z těch jsou členy senátu nyní 44

31 senátoru jii dalo mínění své na

jovo buď hlasováním aneb jiným

spAaobem i ukázali se býti příznivý-
mi zákonu Shermanovu a z těch 32

jest jich nyní 28 v senátu Čili ji-

nými slovy 44 z těch miižft kteří

tvořiti budou nynější senát volilo

as před 5 měsíci proti předloze na

odvolání Shermanova zákona kdež-

to jen 28 bylo jich pro Dva aneb

tři z nich v poslední době vyslovi-

li se pro odvolání toho zákona

však podotkli ihned že musí se

zaň najiti nějaká jiná a příznivější
cesU Celkem tedy zdá se že se

nat jeHt alříbn pfízniv jako kdy
tindv Keoublikánó budou prý
klidně přihlížet! jak demokraté se
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e fnfhí Jri ti nlili řlfi4 fo
kem in ku konci ilifll jif Mu
21 17 ntfř r toiil ilcl
jeal arc ilívky Sril Jeat nat4-lo- n

bfiy (lilf)ou tae trelou

brty houH He VjjsaRuje pří
tom ala mnoho neroule V roce

H Jent leny n4J tu m4jov( o ul-

ítají broučci Mio ilruhu obletuji a

poletují Jako vatojinakí muiky
jil světélkem uvyrn mnoln!y kla
mou ale UM ne Hrd(cko klíčí

pohoda jet mřnivi V 1W roce

jii nrlííko dotr4v4 teplota a vřc-lon- t

toup4 V 20 roku vřeloat ta-

to trvá ikct ano tvýíuje ne a něko
lik ilobrých "partii" objevuje ne na
obíoru V roku 21 vřelosti jeítí
přibývá nikdy chvěni a otřa ne

objeví V 22 roku neklidné noci
V 23 duMtio kolem čela ukacujf no

mračky víhIící bouři

Líto Léto počíná rokem 25 a
konči rokem 40 Slunce vntoupilo
ve "váhy" te tnamenl

"panny" První čtvrt kr&y jet v

zatmění Milovnici vntoupí ve

znamení "raka" Uchazeči o ruku
dívčí mizl na obzoru a jwou prontou
rukou bet ř&dného v&čku n dolár-k- y

a knížkou "výpomocného ttpol-ku- "

Hotva k doHáhnutí sotva jsou k

vidění Pohoda se kalí a doba
roční dloubl PovSechná nejisto-
ta působí zk&zonosně

Podzim Podzim začíná 40 ro-

kem končí rokem 40 U mužft do-

stane se slunce lásky zrovna tak na
rovník Den a noo jest jim áplnfi
totéř Poslední "čtvrt" zajde
Přátel a ctitelů domácích zmocní
se "stíhovavá horečka" Nasta-

nou mrazivé mlhavé a nepříjemné
dny Pořáde jest zamračeno a vSe

zdá se že pláče a naříká Tu za-

čne so přemýíleti a uvažovali o

"právech ženy" vedle oněch muže

Konají se přednáíky Prii moo

prsi někdy padají kroupy plíska-nic- e

Zima Konečné krutá nastala

již zima jež počíná rokom 47 Ko-

nec všemu blahu oko se kalí vrá-

sko přibývá a ani ten nejlepíí prá-
sek a líčidlo sněhobílé mrazíky
pozdní doby nezaplaSf Na roz-

umu až moo přibylo i hlásají so

již zcla rozhodně práva emancipa-
ce Žena vstoupí ve znamení "Stí-

rá" čím itarsl tím jest mrzutějSí
Nastane "babi léto" noci dlouhé
sníh na vlas dopadá vždy hustěji
Psíky a kočky stávají se miláčky
"Hllženci" klep a pomluva vstoupl
ve znamení "Staré panny" a puk —

pak inu darmo mluvit J Ty kte-

ré se provdají jsou víak na tom

lépe plní úkol jim přiřčený blaží
nás a dítky naSo dovedou ohánět
so v kuchyni a na zbytečné tretky
tak tvane emancipace nemají času
Také jsou naše ženy takými je
chceme míli a třeba někdy trochu
se na nás hněvaly ano třeoa so i

(í Álirok olavřon t ntáiU od 8 do li b r4no

proti Rusku nemflže ničeho dělat tlou mmiot vybojovat! samtnej- -

leda v souhlase se spolkovou radou prve mezi sebou j

na základě celního zákona z r 1880 Čím více blíží se mimořádné za- -'

zvýšili clo na ruské obilí o 50 proc
'
sedání tím větší zdají se býti

úzko-Ačkol- i

by toto opatření spflsobilo „i demokratických vftdcft pomyslí- -
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flrlitol majitnl

ruskému polnímu honpodářstvi vel
kou škodu bylo by to malou útěchou
pro ta odvětví německého promyslu
která umiou maximalnou sazbou
Huška v pravém slova smyslu zni i
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