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u Ješté o národní dani

Devatenácté glosse

mythech tvořili světy A "pokusná
zoámka" bude tedy tím malým
počátkem jedním oním "kvá-

drem" z nichž bude se stsvět
žulová stavba abychom pozměně
ně ulili Nerudova hesls A i po-

tom al byla by tu ona povinná
národní dafi vidy bylo by dosti
místa i pro dobrovolnou pokud
by tu byli lidé kteří rádi dobro-

volně přispějí k úspěchu dobré
věci Dobrovolnost jest appel na

lepší city doufejme le "lepil
city" jeltě zcela nevyhynuly mezi

americkými Čechy

ani jednou Oststně zde jeltě
poznamenávám jednu radu milým
prátelůmi u nás v Rakousku je
vlechno hodně shnilé a bylo by
třeli hodně pátrat nel něco dalo

by 10 tím najít na vzor jiným ze

Avalon Cal 26 V IWíí

Jeltě jednou o národní dani

zfiilý čtenáři— jcitě jedoou oa

poaled v nejbllže dohledné době

oil letní vedra vysuli tu nepatrnou
Irolku t iv nadšení pro "národní
kolek" obrosení národního Života

jiné ly "národní" vlci Akci
oa zavedení "pokuaného kolku"

mím Ale já to nalel rakouská
vláda mně nemůle být nikdy dost

tu již máme— ozývají le i hlasy

vděčná Jsou to misky na poltov
nich úřadech i navlhčenou hou
bou u okének poštovních I na psa

"nAulnfiAii n i Ait m f IA Opro
tu a Um jeltě DÉkdo videchna ai cích stolcích jimiž lze nahradit

jazyk při vlhčení známek Prosímpo nápravě četby v českých Hitech
a proti sesprosťačeof lurnalismu
— — i hle viechno je právě tak

"Rozhledy" aby těm avým čtená

Zprávy zahraničnó

RAKOUSKO-UIIEHSK- O

PfÍKmoó poměry v Rskousku

jsou povážlivé Všude je pstroa
ncipokojeuoat všude se boulí a

tentokráte je to i poslanecká mě
movna která řekla své rozhodné
slovo ohledně neschopnosti vlády
"My nemáme nejmenŠÍ důvěry k

nositeli koruny který byl vždy
mulem elsbým a náchylným k NI
mecku" řekl poslanec Kloíič A

mnohc je pravJy v jeho slovech

Cíiiř rakouský byl vždy slabo
chem a hříčkou v rukou berlin

akých politikářů A zvláště v po
slední době stal se úplně jejich
náitrojem takže v Rakousku roz

boduje nyní politika německá A

císař německý chystaje ae k ná
vštěvě chystá ae tak jakoby pou-

ze jedno f hlavních měst svého
Dundu měl nsvštlviti Právem
se říká le lile rakouská ve sku
tečnoiti jíl nyní jo závMou na

Německu A al sem dovedl ji

neschopný panovník Po celé své

panování nacházel ae a národy
svými v stálém sporu a ul druh

dy útěchu čerpal vidy za hrani-

cemi—v Německu Tyto malič-

kosti mohou míti význam veliký
Zajímavým opravdu zjevem jest
le tentokráte nejsou to pouze Če-

chové kteří slabost a neschopnost
psnovnlkovu odsuzují V první
radě byli to Maďaři a po nich i

vůdce Němců vídeRikých Lueger
který druhdy panovníka jen opě-

voval "Císaři" řekl v poslane

řům kteří by v zdravotním ohledu

se apífie vzmáhá rul sby utiiJil
Vinou toho je hlavně vlAda klrrá
svým nelidaaýiu vyktupovioím
huulí ono jtš'ě poduřeujo V

Sevastopolu byla vhozem pře Je
Hébo týdnu do zástupu n listují-
cího památku carské korunovace
bomba jíž if lidí bylo rabiio a

rijaohít poraněno Podobný pu

mový útok spáchán byl v T II nu

na generálního guvernéra Tuno-sejcv- a

a náčelníka polkiu Mar-

tinova Žádný z těchto vlak ne-

byl zasáhnut Pouie kozák na-

lézající so blíže kočáru v ihml
výše jmenovaní jeli zatlen oyl
bombou a usmrcen — Poměr mezi
carem a dumou stále se pfioitřjje
Není také divu Ve sněmovně
nachází se véilina lidí jimž pro-apěc-

h

národa jde nade vře kdežto
car dosud trvá ns zastaralých
předsudcích Čímž přirozeně budí
v národě proti aobě jen odpor
Poslsnci pak denně dostávsjí
spourtu telegramů v nichž jsou
Žádáni sby v boji a vládou ne

ustupovali ani o píď lit dokonce
moozí žádají aby Sněmovna po-atav- ila

ao proti carovi výbojuě
Chtějí aby změnila se v úntavodár
oé thromáŽděofchopila se vlády a

vydala prohlálcní k národu i ar
mádě Mnozí dokazují le pře
vážná většina národa a valná část

armády postaví ae na stranu lidu
Jsou lo ovlem návrhy jednotlivců
nebo určité strany nicméně je
tento projev zajímavou ukázkou
revolučního smýšlení ruského lidu

Předpokládá se žo v jižním Rusku

vypukno revoluce anebo aspofi
velké nepokrje Sama vláda ne

v oejleplím aby to cis utnulo nsšli výmluvu proti kolku odpo
ručily tento chvalitebný zvyk poAI ve "Svornosti" bude "Kníže

bor" vystřídán jinou perlou litera kud strkají prsty do úst jinak
snad se to spraví i i "proceduroutury zase trochu se pozvednou

vlny zase li trochu zanaříkáme
pak zase viechoo oůide avtfm

prstovou" již nemíním si dát pa
tentovat

A teď co a tou nenávistí ku kol
kům? Předně je trochu odváž'

A proto le "pokusná známka''

je předehrou— aspofi v mé obraz-

nosti a v mých touhách— dobro
volné i povioné daně národní a

lepšího budoucna zdá ae mi le
my jimi jde o to lepší budoucno
neměli bychom ani nevědomky
podrývat onu dobrou myšlenku
Každá laková pochyba ji podrývá
většina Čtenářů není dosti vyspělá
aby přečetla si na př zcela ne-Iko- dný

a zábavný Článeček páně
Kutákův bez Ikodiivého vlivu S

tím íaktem dlužno tu počítat a

snad nikdy se i trochu zipHti
Že na pr M V V v pokuané své
známce nedrlela se mých náhledů
o rozdělení jel ostatně přišly
pozdě nebylo by důvodem ač

uznávaje je za nejleplí abych po
chybami dával do rukou výmluvy
oněm kteří čekají na výmluvy ul
nyní Uude beztoho doati štvá
čů ač myslím le Itvsní zlých ne

kolejemi Štvanice proti Matici
a "pokusnému kolku'' oa chvilku

poněkud usnou a za nedlouho i
zase rozplápolají veselým ohním

nou psychologií co nspsaly milé

"Rozhledy" Myslím že mnoho
oaíinců ai jakživo ani na prožluklé
anglicko kolky nevzpomnělo a že

někdo se v tom omočí Hný ho
okřikne padne trochu nadávek

by se nallo i dosti oněch kteří!ttipak zaie vtechno vrátí se
do svých kolejí Vynejdeao zas nich pramálo vědí Právě tak
nová tahanice v některém spulko "silným" argumentem bylo by oJ
vám tělese Uude so nadávat dnes volávat ao na zvyk lepení známek

ale viděMi by v tom někdo argutomu zítra onomu a pak zase

pro změnu si zasníme o"nápravě"
o dobrých návrzích o škůdcích

ment navrhuji "národní známku"
místo "kolku'' Ostatně upřímné
doznávám co toto pilu le dávám

uškodí ani tak jako pochyby do
krásných ídeí o národní dani a

brých Proto všichni kdo může
za pravdu onomu pocitu p Kutá cké sněmovně "ihccl na sebejiných věcech Je v tom jeltě

výhoda le vůbec lze sníti aspofi
ma a chceme přiložme ruce
dílu Snad akutečně z malýc

kovu který asi měl při pssnl své vzíti zodpovědnost před dějinami
občas csuserie ale jehož přesně nevy aby rod hauoburský boiutý ns

já J lil : onomu pocitu nechuti ke"Pokusný kolek'' zavedený Ma
činů přejdeme k velkým A kdyby
ta naděje ukázala se marnou pak

čest a vítězství pokálen byl han
"kolkům" ti těch kteří mámeticí V V bude jednou zase činem bou?" Krátce v podobném smyslutedy— —"raději něco než nic
paměti c k kolky rakouské tík-

ejme tedyi národní známka— a
jichl tak málo se z le vtělí ve sku
tek ze soft Nevím jak česko

promluvil tél hrabě Sternberg
Nejprve vysmíval se poslsncům

americká veřejnost pfijala zprávu argumentace a zruoiomnou psy le bojí se o císaři mluvit Po té
o tomto úkazu dojista jen potěši i MINNESOTAchologil padá — — neboť kolek

byla a je daň fřlmá a nale národní
pravil: "Já bych dal návrh aby
císal a trůnu se poděkoval ale

známka bude dobrovolnou dani
lemem a spiic překvapujícím co

jsem četl bylo achvalující nebo
nadiené jen kdesi padla mi do

vím lo návrh můj nedolel by ani
Nová PrahaNikdo nebude nucen nikdo nebu hlasování Ostatní o naiem císaři

do mít nenávlttl pokud nebude tooka poznámka žo itvaní některých Opět jednou po několikatýden je Ikoda řečí" Bylo mu ovšem
omezenec otupělec nebo prospělistu myšlence neuškodí naopak ním mrazivém u deitívém počas innea siovo odňato— luio ae

té je jí dobrou reklamou A se na nás Minnesoťaoy alunko předpokládali le ministerstvocbář nejsprostlího zrna A právě
to nuceni bylo co kolek učinilo usmálo a to na den okrašlován předsedou llohsnlohera v čelelíšto jimi jde o více nel o dollary

jimi jda o výchovu lidu a zteplen hrobů vojínů padlých za našeprotivnou věcí

A konečně třetí argument "Roz

taji ao s těmito obavami Pracuje
na všech stranách aby chyatané
výtržnosti potlačila hned v zároď
ku Veliké vojenské přípravy činí
se hlavně v guberniích jižních Do

Odčsy zailáuo bylo opětně 400
nových děl což v klidném jinak
obyvatelstvu způsobilo veliký roz
ruch

SRBSKO

Jak dá se'soudit dle posledních
událostí mínění širší veřejnosti
obrátilo se proti královrahům
Zajímavým je úsudek jednoho c

nejpřednějiích žurnalistů erb-akýc- h

lo nebudou li odstraněni
královrati budou prý SrbovéčV
lým světem označeni jako babni
ncjhrublílio zrna Netrestá-l- i král
Petr královrahů dává tím na jevó
le a nimi souhlasí Povýšení ně
kolika úiastníků královraldy na

avědčiijo tomu le král začíná býti
vděčným Redaktoru onomu vy-

sloven byl z mnohých stran sou-

hlas což ovšem neušlo pozornosti
krále Petra Aby poněkud zmír-

nil dojem onoho povýšení pode-

psal nyní výnoa jímž dávají ae do

výslužby následující královrazi:
Dumian Popovič Alexandr Mašin
a Petr MiŠjes plukovníci podplu- -

neuurzi se dlouho Kuse mezi
Ubrsmi a Předlitavskem uspíšilapráva a svobodupoměrů myslím le jen chicagské

"Rozhledy ' měly jakés! námitky
A to je právě co mne ve Jo k této

jeho pád Al dosud se myslelohledů" Zsso souhlasíme a pocity Dne 4 Června odbýván by
le odstoupení Ilobenloheho jepohřeb Jos HeiU jenž bydleljež vedly k němu— Jako nesou

hlásíme dáváním příležitosti ma

ličkým mozkům některých Čtená

glosse

w "Rozhledy" pilou le osli p(i
pouze prozatímní a le císař požá
dá jej znovu aby aestavil kabinet

sousedním městečku Heidelbergu
liyl také jedním z našich četnýchatěhovalci mimoděk vssáli do sebe Uohcnlohe vlak zdráhá ao v úřadfů aby ai nalli dobré výmluvy bojovníků jímž nebylo popřánotrochu té nenávisti jíl zdejíí lid onen zavázali Jak poslední zpráO povioné národní dani pílí "Roz složití kosti za vřavy válečné ně

zdědil ke kolkům z lasa revoluce hledy" Nevím psaly-l- i o ní dříve kde v pustinách Památku na ty
než já— nebo byl - li jsem já tu doby však neal již od let iedesá

Že ze atanoviska zdravotního oen

lepení známek odporučitelno Ž

nejlepším prostředkem k získán
dfíve a tou myilenkou jíl ae v zá

vy oznamují srstavl nové mini
sterstvo baroo Deek rada v mini

sterstvu orby který prý je důvěr
níkem nástupce trůnu Jinak ba
ron Deek je zpátečolkem a kleri

tých kteráž jej po mnohých u
nětí "Svornost ' vysmála — ale

financí nutoých k nějakému dílu jsem přesvědčen že pan Kuták
trpěních konečně do hrobu
sklátila Vydechl dobrou duli
svou dne 1 června t r Dudiž mu kálem Týž jest pravým opakemano mnozí jim dávno mel li vbyla by povinná spolková národo

dali jejíž orgaoisace ovíem vyža odstupujícího llohealoheho a tímhlavě a v srdci neboť to jest jedi země lehkou
né v čem bylo by lze ae dodělati dostane se volební oprava do Špatdovála by ztíženi opětně jakéhosi

národního výboru Ale když prý oých rukounějakého úspěchu v těchto pomě
Taktéž v osadě naší ztratili

jsme jednu ze starších osadoicnic jiného že tedy i tento kolek
RUSKO kovník Luk a Lazarevič a maiorrech Psal jsem o "národní dani1'

koncem prosince a vypočítával paní Marii Flíček kteráž byla jižbude dobrým "Raději něco než Lubomír KostiČ Skutek ten přiJak jsme již předešle oznámilidelší čaa nemocnou Pohřebnic"
jat byl prý u celého národa a úpljedním z nejprvnějších požadavkůodbýván byi na katolický hřbitov
ným souhlasem

jsem co všechno dalo by se udě-

lit kdyby jen ptťák platili Cleno-v- é

spolků měsíčně povinnou daní
národní Douíil jsem Že pan

dumy bylo vyvlaitněoí pozemkův panu sesnuia zanecnava po
Stanovisko zdravotní v oné sobě truchlícího manžela šest Stěží Mává bolesti lak mučivé)

Čímž bylo by aspofi poněkud po
moženo mužíkům Nikdo neoče

kával le návrh ten setká se s ta

otázce je právě tak nepopiratelné synů a pět dcer vesměs proPalda ujme se návrhu v Orizánu jako jest dna kyčelní boluvt trvá
jako zcela malicherné "Rozhle vdaných kteří všichni těžce bu
dy" samy to přiznávají Lidem ČSrS a od této jednoty Čekal

začátek IJohužel čekám až po
sud nadarmo Jen pěťáček ai od

kovým odporem Ale konečně

plcchází trpělivost 1 těm kteří do

dnem 1 nocí až ae použije St

Jakoba Od který až k sídlu bo-

lesti proniká a tuto sahání
kterým jde o úzkostlivé opatrování

dou želeti ztráty milované rodi

telky své Nechť odpočívá v po
kojil Vyslovuji všem výle jméno
vaoým svou nejhlubŠÍ soustrast

poslední chvíle doufali le car 1zdravíCka pokud není ohroženo
Halm ''lízáním" než je lízání jeho rádcové dobro to smýšlí a ná

říci měsíčně— psal jsem tehdy—
jen jednu sklenici piva nebo jeden HjbářnUa výletní rouj do ( loar Iakc

la po Chicago Urvat Wtwteru ilráxorodem Všechny Časopisy ruské
doutník měsíčně— —a divy daly irisu oeaeu ano 10 t m

známek vfele oďporučuji zvyk ně

kterých civilisovaných jednotlivců
—totiž Že navlhčí si jazykem ko

rozepisují se o posledních udá Pro výletní společnosti o 10by se pořídit— — bude se odbývali slavnost po lostech s patrným pessimismem nebo vlce osobách jedno jízdné aložení základního kaanene 1 1 tm Mhja m

Ale ovšem jíme mezi námi—neček prstu — předpokládám že neočekávají oa pristicn veci nic jedna třetina za okružní Kateknovému kostelu osady av Václava
nezapomínejme pane Kutákul Zá dobrého I tisly dokazují Že od

Lístky na prodej denně až do 30
por vlády proli poladavku vy- -

liude to velice krásný kostel jehož
cena bez vnitrního zařízení je

zrak se tu nestane Okamlikem

poměry ae nezvrátí Snili jsme
září O další podrobnosti při-
hlaste sou kteréhokoliv jednatele

vlaitoění země vzbudí bouři oevo- -

rozpočtena na 53000 dollarůoba á ve svém článku kterého e po celém národě Pro cara a
Se stavbou al dosud pokračovaloVy jíte nečetl Vy v onom jenž

Cireal Western dráhy nebo dopi-li- e

přímo oa J P Klmer 0 PA
St Paul Minn 4 tnu

tildy vládnoucí oejiou vyhlídky
nijak vábnými Pro požadavekroně nešťastnou náhodou naprosto

unikl Oř a Ume přesvědčeni le
nejlepšlm roiřešenlm otáiky byla

prst je čistý aspofi do jisté míry
—a tím prstem přetrou rub znám-

ky Ohromné děsivé nebezpe-

čenství se sentillionů bakterií a

millionn mikrobů je zaíehnáuj
aspofi pontkud zvláště nemáli

onen jednotlivec ve zvyku cucat

prsty "Rozhledy ovlem oeargu

meolujl ohledem zdravotním 'Wi

klku% samy posnamenávajl— Uč

víme ae tkulenoili kolik a lidí

kslell al to r'íou tudou mlti v

lom ieslatičaou příčinu k výmlu
vám aspofi před sebou Mná

todaiho kolku" nepřileptll jcktl

vyvlastoěnl půdy prohlásila se

valná část národa takle odpor
vlády proti němu opětně plispíjey povinná spolková "národní riVUail uv

se velice pomalu ježto stále
panovalo nepohodlné a deštivé

počatí

Sbor hasičů Nová Praha avolil

následující zástupce do státního
sjesdu hasičské Jedoolyi M J
Simmtr M J Uallfř a A J

Vt lil Sjeíd odbývat! so bude dno

ta a 11 Června v Le Sueur

„TlM(ulnovým boulím—Nemine jeddifť' Ale i poměrů jak jauu
dnes nnUe ae sro Jiti takový činí' lfruiilc 11 Noiiiorítflnoho dne aby osnámen nebyl ně

NtmAlel Je třeba upravené cesty aký útok spáchaný revolucionáři 18 a millam st O suka Neb

VjwM MiUlt Klik fiatbr4 ItttffeMUtřeba sačítl a malým Veliké Na Rusi není klidno a sklsmal by
vlci roitou a malých nikoli a se len kdo by soudil la poměry

ty budou jinými lUvolučnl duch
k))l-4- i Hkxiihf p4it4 1 t:k Tt'Mion M 1 UiStyřolíehoj a ničeho jsa bosi v


