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otevřenA bntří na Hionu ktM t

e utrhali tom alylat V iMilo

louflfh linula hale J#t í HAtlo

ravla ivoboda víra I4ka ndji
V toin Jednom klarl nirt ji vy lil

Netttf me na jménech ani na lid h

n na tom ja Inorn jménu n níl ae

nemuaíme nik la atydt ani )bo

rty i )e v Amarice tajné přová lt
K )o i n4i Je naimu baalu nevěrný

mil ae ta lintmtbloudí a t řij U na

zmatek ťi paJli tehdy kdyl la

ěili více péttovati ae V politické di

plomacii nel v pravd iob ivřn#

Mynové neměli by toho přikladu

toho Upitlo: aaaílováni

aamo aebe V pravdě přel nll Ul
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Poměry východní vzbuzuji rpřlně

(ozornoat víeoUcnou Vzm4ká ie

po'jt jako by oadcbázel okamlik

činného poatupu ail kteréž umýilí-jila- ii

dodali Jihovýchodu evropaké--

mu nové politické tvářnoatl Obává

me ae ie jílnl Slované ač IvoM nnj-četně-
jtl

živel na Balkáně při této

politické transformaci octnou ae v

poatavenl nejen málo lávidřnl ho

jném ale že budou jeitě vlce oddá

leni od avých ideálfl než ae atalo po

zdaru míru avatoatěpánakého po

Slivnioi a oatatnlch událoiiech po--
alednícb patnácti let

Tentokráte bezproatředni podnět k

znepokojení zavdaly bouře arménakó

v Cařihradé bouře jež počaly nej- -

prvé ve vlaatní Arménii a jel zatím

řenko5ily až na půdu — evropakou

do eldla sultánova do tněata jež od

vřkĎ at pokládá za nejdoležitějáí bod

ku ovládání Východu jež bylo cílem

tužeb jednoho avětovládce

Až do poalední války runko ture

ckó monlo se mlti za to žejektto
lluako jež pravděpodobně upevní

moc ivou ve měnič Kouatantinově

vztýčí po vlce než pčti atech letech

opět vítězný křiž křeCanky na

chrámu av Sofie

Než vývoj událostí politických

obrátil e jinak Rozdrobeni jižní

Slované neien že nedovedli použiti

nabytých ku avému abllženi

ku apolečnému poatupu ale jeilnalt

nekonečnými zmalky a převraty

vnitřními jednak krátkozrakými zá--

naav ledněch -proti druhým
_

uvedli

síly avé do etavu neobyčejné rorhá

ranoati a málomoci Dnea ani Bul- -

harako ani Srbsko ani žádný jiný

kmen jihoalovanský nemaže o sobě

řici že jeat nositelem myšlenky spo

lečné avobody a HamoaUtnoKli vhccu

Na jeviště doauvujt sejinéaíly
(ly kteréž nejen dovedly roztřtntití

znesvařiti a oalabiti Slovany jižní

ale které používají jich mimo to

ke vlaamímu aeHÍleni 'Slovem:

Slované jižní Balkán stal ae takřka

hříčkou v rukou velmocí evropských

kteréž aamy jsouce rozděleny ve tři

akupiny při čemž Anglii pokládáme

za jedna ze akapin těch třemi poli

tickými proudy zaplavují Balkán a

zatlačují do pozadí vlaatnl snahy

domácích balkánakých živla

Jeat to Anglie kteráž tentokráte

pohání rozvoj událoatí Jako v řeži

aasunakó v Arménii tak i v poulič

ních krvavých bouřích cařihradakých

anglický vliv anglická agitace akoro

okázale žene k nedohledným kon

fliktflm Podobá se že ani v Něme

cka nejsou valně potíseni takovouto

Činnosti politiky anglické aapeft tak

aoudíme dli hlaaft berlínských čaao

piafl kteréž určitěji jeétí než runké

íiaty olhalojf anglickou činnnoat

agitační Tak adělaji liaty berlín-

ské le a víbcU tatčených Arméuft

rntl til ni politb ky orgínltov ill K

tollrl řlmti míjí ]'fí u n4 pona- -

řornt pfťl fkkonern folnoat

y IoiiJiII ai II dm — dla ai íln
v al W poifiall UM rfatu
'hr#irn aby tito republika ri4bo

lnt1rn vťlíinon ving-ll- ( k4 byla

irv"lliv)il ku kiťllkftm nl
on kalolii k4 rpittiky Jílnf Aute

ríky k Mifitfilíkftm oinávajícn elf

kv jn flmkou niif navajlci ani

mnírUtft variKolcy fírkufil vy

komn4 ikkoonl Njme my avan-(ři-b- ri

alřiil — k tomu eo nam řiril

rfrkev Ílmk4 kd j- -n ae jí d4 AU

my ťhntme jiin o lplatitl dobrým
aiři a níOiaa io fvo

ÍUmU clrktv attiki t ! tu itr4cí

Mřny tak jích itratila jil koUm

20000000 kdežto nae církve at

chlubí lt ae k nám katolíci denně

Md4vajl My necbfeme katolíky

otlaHli) ale křrnkýra ipnobia
fpufřdJill a véill Je jak lnyallme k

pil avobodl v Kriaiu Čiaté evan

gelium a doat Ciatímu křeaCattví

e nefom&i apolcením ae vCřlcích i

nevřUcíoh ku tiitUeeof jedné aakty

Vlitiikó nlouíenl evangeličtí ne

evanglictlm nikdy nepfíneae evan

galium it Zkaadf nfcbolenaké

tlovtka maji vliv na juho volbu ate

ten vliv mftle ovftent nechat cit il

U t alueovanl ae a lilni rozličných

nabožetiakých i nen4loženkých pře- -

avfdócní Co nyní A P A-i- nté

provedou bude ae přičttití na vrub

církvím evangelickým kterých řle

nové Jnou a nim apojni afi APA- -

iaté nejdou odpovědni ta avé cíny
židuó církvi evangelické ani pod

jich kontrolu nepřicházejí 2)
atanovinka politického a amerického

Svoboda americká rná-- li atáti ibuhí

aiáti v otevřeném poznávaní a pře

třářánl pravdy a práva a béda bude

této aemi až ae doatane do moci

tajných klik ať již tyto ae nazývají

jakkoliv Jen aby toho evangellcr

nikdy nelitovali že chtěli opičit zpft--

aoby řlmukých Jezuito a zastávali ae

avobody této země tajnými apolkv

K zastáváni pravdy jeat třeba jen

přlležitoHti ji vyznati ji bláaati a

když nebude takto přijata žádné

spolky lajné náa od klamu a jeho

náaledkft nevyavobodí Ur Parkhurat

v N Y jak dalece zvltétil v porážce

Tammany zvítězit otevřeným avo--

bodným mluvením avého přesvědče-

ní Dokud ae buduti přijímali zdravé

dftvody zd v Americe nemáme ae

co obávati Klma Pak-- li ale nebo

dou budeme vězeti v horiíra bahně

než ti proti nfraž bojujem aneb jimž

ae bráníme Žádný křesťan nemá hi

více přati než aby avé přeavedCeul

mohl zjevně vyznávali více ae ne

atará neboť tuá tu víru v {fravdu že

ona laouo vyznána aama iaaem zví

tězl Jnem evangelík ale zrovna tak

ae bojím vlády která by ae nazývala

evangelickou ale neměla základ v

zákoně Krietově — v jeho Ducbn

jako le bojím vlády lifma Co jet
papežatví? Jest to forma křesťanství

prodchnuta duchem avěta — dychti
voatl po avětakém panatví Tak kde

najdeme tak zvané evargelictví neb

proteHtantatví prodchnuté duchem

avěta — dvchtivoatí po avětakém
¥ 0

panatví nad jinými máme paptžatv
hotové Babylon na mlátě Takový

mažeme míti i v Americe bez Híma

Nevěra ae avou slepotou ku věcem

kře-ťanat- vl — ae avým egoiemnu

výftlřednfm — ae avým materiálu

mem a otroctvím k náklonnoatera

těla chtlčo může nám připraviti

zrovna tak mnoho zlého jako IKm

ale tu anad považují mnozí APA-it- é

za něco amerického Nechci jim

ale křivdit Z výie uvedených do

vodu nejsem a nemohl bych býti

členem inolku A P A aS atojím
nrn taitáni americké svobolr Ne
i

aoudim přían členy této organiaace

poněvadž myalfm že věláinou jou
vedeni zmýlenou horlivoalí a zmýle

noa opatrnoatí Patlají pod víecky

cbjby lidí kteří avjkli aaitivat m
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P Z ~ NíVÍttl luiU-l- l ae ti

ntt Hati li povolán Jsm
fťi řá Iky Ml nic Jmoi píe

lift! své řojsvitl JjU Iflé

(A PA- - IstA ponfvi II mnoij
trs katolfr-- i Jihci vfLřtfrl a

ijí li Jet ti SpoUk avng- -

to j valká mýlka JmI in

trttintkt a 6k Jho t

ím jvm! Hřjfiim proti řrik!4l%-tmi- }

tifl fimtké aU

i'ti i"fn(i rMtnfi kérnn

AjrolnMfttký íri' rt Jsílé

Jllcký— FMruHlcké Je to "

i a t riuplhm Kristova a t

likve uložené na evsrgrlitmi
n i r f t A nazvány Jsou evan

iml řlml IUI ! drkve i
Í ni lřlu'i inli údnim tifnlAn(

{ jf antk jsit VÍ Cv protestuj
I

af l''tt' # ' ' anttllei

0t proti papelství kteří ne- -

řtcřirigeliitvl nejmenílho poj

řoto iolek APA Jest rt#
yký ne evang-liek- ý Člověku

V obeznámenému budou tyto

i #i-Ut- i ibytečnýml ale boha- -

ítávám i ioei lidrní ol nichl

nikdy neočekával takové

Jívedou rozcznatl mezi proto- -

Vým a evangelickým i niklu

íl jéínit taková vy v ťtleul ronil-řVooIe- k

A 1' A není v Minim

(] evangelický nýbrž politický

i ím nim tak daleko žernu- -

Soustátí býti na stráii proti

#i s tu čehokoli co jest naší

i't obsažené v úlavě na ujmu
i" Ř i ujímání ne moci římské

1
1 í tji viak že vyloučením

v tttfm% a cizího vlivu ?e Spoj
li t aliťrnečen leště bliilinlivti
Z ' ' "
eebávám ie uchvátili nějakým

ífVJLr abych hned souhlasil se

IJyCM dává jméno protestantské
é nr]Jgelieké avšak pevně věřím
"Wshv lidé více hleděli k pravdě
i fík

í9 na jména uterými ao jmenují
mriOhem ménó Ematku ve

Yy
'ji Pro mne nejenom není nikdo

i ievangelíkem kdo je proientan
ale pro mne není ani každý

toelíkem kdo ae ním eove Pro

yjo evangelíkem ten kdo ho řídí

í}rm v ducbu evangelia Kritova
Veupír&m též že by mohl jefité

y tam néjftký evangelík býti i v

Ji římaké -A-PA-itó bledřli
in od roč&tku rozSlfiti avé

íce mezi církvemi evangelickými

jrpochjby mnozí evangelíci ne k

připojili poněvadž vidéTi že

vláda řtmNkých agenta ae ve
_I I A t_ Jf„

jjuyca mcHiecu rozinou in ian z

Trgelfci byli zkracováni ve avých
vech Aíkoli bezuochvbv víichni

rfrf- -

ngellcí věří jak jem již udal

Aioře ve atřežení této země proti
žatvf přece neaouhlaHÍ A P

)Í-Í8-ty ve epflaobu jakým ae to má

tli Od založení toho spolku vrtěli

f ) ním vážnřjííí evangeličtí kazate

r& hlavv ba namnoze ataveu ce

ftú zpflaobu A P A-ia- to a aice:
tí Ze atanovinka křeHCaDukóhoevan

ického a) Kriatua řekl uóedlní-í- m

aby to co alyíl uSi hl&Aali na

i ech&ch KřeBCanatví víří T ote

řenoat veřelnont kdežto npolek A
ř - 0 m

A jeat tajný Chce nápodobit!

pflaoby Jezuito proti kterým bojů
Ale c© ae alual aynftm tmy ne

uíí ae jít lynom avřtla Proto
' kTn!iA aualli mnnhn niAtmh a

manili mnohé kraje papeži avýmt

[ ými centami jeitě nedokazuj že

i eai iaae ceaia pro ayny trii

' evangelium 1e nřividžti li li k
i o

lvřtlu a to ae m&že díli jen ceatou

cvétla preavédcením oavřtlením {

iřeb je! chceme ku avttlu přivéti a

t je vie b) ftm nepřem&žeme ani ae

"M neobráníme eeatou politických

gninací Mnozí dneSní evangelíci

řjnou cež bývalí obracení katolíci

'tteří oepřiÁli k obr&oení nel akrze
lntavl£anf TakovÝm ZD&obai

rotného

ftiyaln" le by lyli nijímivi ivř
'I'tl iku l uWi t it t'o bvla

Vibuna fpatnA m bujenými ym--

patM"ři aain ujím a ti rviřjimi
pnfloými poJruni g u kýiiii
lila vol orgán zmloína ari#iotké

Uji é apdečijoti vychází — f In
dýn

Molná dost e ti "i ok uiilik ná-

sledné in zmény ve li ' turecké Jel
znamená vítězovi poluiky anglické

při dvoře sultánkéiii iiiHUne zdán

livý klid ale kli I l n m pvtrvá anad

ani do nejbliUli') převrutu to vládě

turecké

Posledními u hVontnii cařihrad-

skými vríen moruý jitři vý kvas do

světa tnohamedúiiského učkteré listy

onamiijí že dos!o takú již ke sráž

kám mezi mohamf dány a Armény na

území ruském v Asii že zkrátka

Uiohamedána zmáhá se na všech

stranách nepokoj jenž muže věsti k

novým překvapením

Vedle toho že v Cařibradč pyníse
zápolí mezi vlivem ruským a angli-

ckým nelze zapomenout! že opodál

jakožto bdělý pozorovatel stojí troj-spole- k

o němž možno říci že za po-

slední léta neopomenul ničeho aby

byl úplnó pohotově kdyby věci vý-

chodní octly ae v živějším proudu
Nár L

Pan Richard Binder roh Chest
nut a 7 ul Philadelphie Pa trpěl
revmatickými bolestmi a strnulými
klouby 0!ej sv Jakuba jej vyléčil

Nový rakouiký ministr orby hr
Ledebur obrátil se ve své řeči kte-

rou měl při nastoupení úřadu ve li co

ostrými slovy proti spekulaci s obi

Km a se zemčdčlskými plodinami
vůbec Protibursovní stanovisko p

miuislrovo klerý vždy vynikal tem

peramentem a bojechtivoHtí popla
šilo v nemalé míře vídeňské a inó

iaty jež slouží židovským krub&m

k'ró bez spekulace ani myslili se

I il "Neue freue Pres-e- " slovy
ba vášnivými jakými

mluví 1 praviJla jen t 11 jenž cilí se

být 1 1I1 ihiut na lulsto nejí houIOHti-vějhi- m

vyřítila su 111 nového pana
minielr Jemuž v rml deu urado- -

váoí venni zlom) Uiým ziifnobeiu

předpovídá že sotva trvali ba lo mi-

nistrováni jeho tak dlouho jax dlou-

ho poirtá spekulace Krom toho

pravil nový luliiHtr orby ve sve řeči

nttidedujfcl pozoruhoilnú lova: "Ne-xljšel- i

jme i!oud ničeho o tom že

by velko-ttlks- ři bjli ohroženi a po-

třebovali ochrany Naopak sUtistika
ukazuie že velkostatek namnoze

v

malé ued!oati požírá Myslili jsme
e Iileikomisy dotaleřnoa
rliranon aby velkoi-ťtt- pro všecky
úai-- y by' zachován a la agrární otáz
ka vzuhuje se blavno k zachování
sedláka

— Paní KretM-hmerov- česká by
linná a kořenna iua-- r jediná toho
druhu v Americe h:i ]iiě akutní
a chronický

řr-nia-
ti m kostižer

Ifoleci i liíti ákr v ibec každou
čertvou neb zastarali u ránu a bolest
na těle Vuá krabička 50c Tato
výtečná maC jet jen u imie samé k
dostání Na venkov se jen za $100
a 10 cento a ilvě velké kra-

bičky zašlou I iv f r n j épe zasý-l- at

na Mpota! notě" fof o 3 centy
AsfA Kuctm IIMER

dt5í-- m KU Don St

Ouaba Nek

aobA

yly naleieny rnjo aiigiíck brié
lak lil leUtfraílckv bvbi oznámil o

ale mimo to u kaMiho Armna Jenž

oyl ozbrjpn naleiiMio bylo i po t

ibrách peněi anglických lyteli
iatv adélujl dtU že Arméni i i !

chrámu do nichl ae uchýlili atMIeli

na turecké komiař jil přiali j vy- -

zvali alty opuatili chráiay řovněl

rý ae střílelo 1 oken doma armén

ských na vojenuké hlídky cl mě- -

o za nálm!k že pobouřeno bylo

tureckou luzou vl kolik takových
domů Stejné nepořádky udaly ae

rý aoučaané i v jiných mMech

maloatijakých v nichl jest četnější
živel aiménaký
Pravda výstřednosti jež ae stra

ny rozxuřených Turka při tom pá-

chány měly za následek že záatupci

velmoci evropských a Spoj Státu

aevsro-americkýc- h svými dragomany

vyzvali úalně vládu tureckou aby

zakročila proti tomu by lid ae mínil

do útoka policie a vojka ježto ae

dokázalo že oaoby soukromé týraly
a zabíjely zatčené před tváři policie
že přepadaly i osoby zoela klidné a

že mimo to zatčeul ve vězení do

smrti byli utýráui

Zástupci velmocí obávajíce se že

uy nepořádky se moniy ounoviw

vyzvali vládu tureckou aby učinila

přítrž tomuto účasteuství soukro

mých osob při potlačování nepokojů

aby co nejdříve obnovila pořá

dek

Zatím naxtala také změna ve vládě

turecké a postaven v čelo její Kiamil

asi rozhodný stoupenec Anglie
ZJali to jet přivá k odstraně

ní dilších bouři a zraatko a zdali

takto kh nit dalAI nebezpečí o

tom lze ji 0 11 ( p chybovati neboť

Houn řU:( 'm' i i v: louce že Anglie

veda-- V7p"iin--
f u'é gitace hrozbou

že j' ji vhU ' ó ďivo Htředomořnké

připh j k C řilir uiu přinutila eiiltá- -

na ku zniéne vluly napovídají žel

ony zejm-
- "% Wmkn a Francie mají

po ruce liď-- i vn jež také dovede se

přiblížili Cař bradu

Vedle hrozby této avliitě ruské

listy oznamují že Rusko podmínkou
svého spolupůsobení při vyřizováni

otázky arménské uči- - ilo že Armtni

se zdrží všech dalších n ilných vý- -

bucha ježto jimi se inaří úpěch
spoleěné akce velnux l Huko pra
ví listy ruské má do- - i zkusenoHlí z

osvobozování křeťaia v Turecku a

nenalézá žádné hVii-k- a aěhož by

mohlo schvalovali Ixmře arménské

Bude-I- i tudíž potluu jeho mařen ta

kovými výbuchy ruchu arménského

jež jtou následkem okázalého stran

nictvl anglické vlády a anglického

6asopisectv musí konečně Kusko se

tázati míuí-l- i to Anglie opravami
v Arnuénii upřímně aneb zda nejde
za jinými cíli politiskými pořádajíc
v Turecku nepokoj Zi nepokojem
Poledul boule arménské v Csřihra

dě jsou takového druhu že Kuako a

arménské partie znenáhla úplně po

odstoupí

Pozoruhodno jest že Již i samy

anglické listy jako "Standard" —

ovsem až nyní po změně velkvezfra
— přihlašují le bouře posavadnl
řízeny byly arménskou tajnou spo-teču-

ostí

"íliniák'' a táli ae "dobro- -
[tlila jřemibaaie katolíky ale my ne I


