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Rakušanu a Turků Vojevié vyklii

Z blízkých i dálných krajů

kťlí vědátoři prohlašují že uWt

lylo národností utuí y stoVtímí
itálého ulijeid a vlké námahy
Ale je jisté divné že Švýcarsko
které má lak mnoho zdravotnícli

á nimi a dobrými penfzí jakioíle
by je val do ruky
"Peneokaectví V léto Zemí jíž

lěinér uslalo ponévudž mi více ne-

vyplácí 1 nejschopněji! penézo-ku- í

to požnuli Ostatně umí jíž

kleří následkem mrazivé zimy a
hladu upadlí v třeiítívku v které
vrhali se na mrtvoly kamarádů a

kusy jich opékali nu ohních uhy
se nasytili J)a mnozí i hladu ohry-záva- li

si vlastní ruce Mnozí byli
lak Nesláblí že nemohli nalezli a

shromáždili palivo na rozdělání
u proto usazovali e u každé-

ho ohně který zůstal u zemřeli m

a zimou jakmile poslední
jiskra zuniklu"

RUSKÁ DUMA

dal }( je trrlm jenom prokopali
lurel pod linie nepříteli! u ukru
lenlo tunel uéinítí spojení s d:k
tiíiioi! nabitými drály u po té pu-iklí- lí

tak ní li ídektiiesý proud
klerý způsobil by blýskání zniče-
ní celých armád a rozmělnění tfch
největhích německých dél Vyklá
dal o tomto záměru n opiavdovo-sl- í

která nuNvédéovula že vílí V

úspěch své methody A divil
že runké vojenské autority jeho
plánu iieuchviitily rudostné juko
jediri'ho jjnHlídki' k potření ne-

přítele

'ZLATÁ DOBA" PEN£
ZOKAZU MINULA

ve Spojených Státech žádných
dobrých penřzokazú Nevím zda-l- i

zemřelí anebo byii úplné vylla- -

cjii z ohehoílu 'li ktcií již jed-iio- ij

píi jeiiéokaeelví byli při
stižení a ktcií odseděli i trest v

žalářích nalézají ho stále pod po
licejní dohlídkou a my w jich ne-

bojíme Lidé kteří v přítomné do
bě pokoušejí se vyrobili íaleSnij

peníze jsou tak neschopni a niw
diteklivní systém lak přesný že
nemohou nám uniknout i

Jsou jeíté jičktelí obratní li- -

Iio a nonatropi ve skutečnosti
mnoho škody Pravidelní') je ji- -

tfíiue a zatkneme i s jejieh výrob- -

ky drive než mohou skutečnou
škodu učinili Tato Inda nenčzu
kazů zaměslnává se výliradiió ful
™ jwjMiuvjcii jmev u ui- -
vii nejmoiloriičjších chemických a

Jsou na Kvčté čelná řemesla jdé kteří pokouší se zhotovovali H00í!0 obyvatel a Švédsko
"z!alí doba" rainiila a kte- - peníze a'e není jich mno- - zá se na sedmém místč v počin

icsoriu v iioiHkjcii Krajinách ne
má jediného lo'ttého člověka

Německo má jenom 78 lidí vln
jak 100 b t Ntarých kdežto Dán-

sko má jenom dva čilí mění než

jednoho na jcdn millioii obyva-
tel Z 4'i 00') Spanělú jenom jeden
ělovčk překročil 10') let nvčlio vé-k-

Norsko má 2'i stoleté lidi čilí

jednoho na každých í)'!000 obyvu- -

tel Anglie Skotsko a Wales jsou
usi v" tom hlejně neboť tu jeden
stoletý člověk připadá na 117000

obyvatel Francie má 21 I stole- -

tých lidí čili jednoho na každých

stoletých lidí jelo zde jeden při
padá na 2'00U0 obyvatel

j

ZPRÁVY O VÁLCE

PŘED BT0 LETY

hanět hezurutna teieirralK! a

rychlá pošta dneška přinesou do

j minut po té kdy se slanou Ny- -

ní dovídáme se o válečných ope-

racích v Rusku tisíce a tisíce mil

od nás rychle ještě" téhož dne A

ještě rychleji bychom se o nich
dovídali kdyby zprávy časem ne-byl- y

zadrženy censorem

Před sto lety kdy Napoleon na-

lézal se v Rusku se svou armádou
Amerika získávala velmi málo

zpráv o jeho operacích a co zvě-

děla to přišlo po malých a pornu-lýe- h

lodích za několik měsíců po
té kdy události se staly Tehdy
zprávy které byly tři až čtyři
měsíce staré považovány byly je- -

lyteckýeli vynálezů de jisto že Opojených Států zprávy o inlálo-iniio-
zí

z nich snažili by se udali Mech v evropské válce za několik

in vytlačena byla z trhu tovární
výrobou Tato výioba tovární vy-

tlačuje drobno výrobu tak m v

mnoliých případech piís'oí že ře-

meslo má zlaté dno již neplatí A-l- e

také peiiézokazcctví již má uvo-j- í
"žlutou dobu" za sebou a v

přítomné dobé se vlastně už ani

nevyplácí "Hnízda penčzokazú"
o kterých dočítáme se v románech
a která často vidíme znázorněnu
v divadlech 8 pohyblivými obráz-

ky patří již minulosti Ryla do-

ba ovsem před mnoha roky kdy
lidé ktcií chtěli tímto snadným
způsobem se obohatili mohli na-

lézt i si nějaké odloučené místo pro
svoji Jiráci a tak vylinouli se slídi-

vým zinkům vládních zřízenců a-l-

dnes tomu tak není Takových
"hnízd penčzokazú " neexistuje u
zkouší li někdo něco podobného
pak ohyěejm" jeho dílna nalézá ho

v zastrčeném nějakém dumo ve

Velkých měst ech
Před několika dny zatčen byl

v New Yorku muž který byl ob-

viněn že zpÚKobil smrt své man

želky Při prohlídce jeho obydlí
policie nalezla barvy kyseliny a

jiná prostředky kterých užívá se

líekou konvi 'Iicj li je0 licjull£j- -

říu muslim je J Jal la 'IVx Toto
iijThIí v Texasu m domyli že ku
konvencí j p'né oprávněno Má nu

ule všeobecné za to že konvence o- -

bon velkých Mran republikánské
l (Jemokralicke konali budou ve
ttlf i dozápadé lujdto v (Iiíchiíu a
nebo Kt JiOUÍMii anebo v někk-ré-

jiném luěMlé které buďi uchopilo
iiabídiiouti nejvíce

PODIVÍNI KTEŘÍ CIíTÉJÍ
ZAKONÚ1TÍ VÁLKU

Nejsou to jenom evropští státní
cj a vojevíidcové ale také líjní
kiálké účinné a snadné způsoby
k zakoněení in {lomného strašlivé
ho zápasu který vyžádá si za obít'
výkvět mkolika národu Nékleil
z nich mají v úmyslu válku zakon-

čit! mírným způsobem a jíní opět
nějakým stiašlívým nástrojem ni-ée-

který joekolial by všechno
eo iiý doposud bylo vynalezeno
liusko zimě mysliků má nejvíce)
těchto podivínu

Ncjzajímavéjším z nich je Al

sej Kaliatin statkář ve Voroncz- -

ku který chce ničili Německo

Rakousko a Turecko všeobecnou

modlitbou Sabat in je iiáéeiníkeiu

sekty která získala jméno "nio
Mienei jeio ver) ve ve ikv uoi- -

ink modlení Tni to podivín má
vn to Že modlitbě je vyhověno

jestliže velký poěet lidí modlí ho

za slcjrioii věc Ti jichž modlí ko

za jistou věc nejvíce zvítězí Jest-liz- e

deset lidí modlí se za déšť o

jenom devěl za suché po'así puk
modlil ha desít i zvítězí A proto
Ka batin přiš''l k náhledu že Ru-

sko snadno míiže zvítězili modle-

ním Jestliže plý každý muž že

na a děcko v Uusku budou se mo-

dlili v stejné době za vítězství ru

ských zbraní pak nebude pochyb-

ností kťTá strana zvítězí V Ru-

sku nalézá se 175000000 lidí
kdežto v zemích teutonských spo
jeiicú jenom 1100(10000 lidí Ten-ton- i

v mi dlení by Rusy překona-
li nemohli

Ale jsou podivíni také jiného
dluhu Mnozí nich vymýšlejí
traslivé váleénó prostředky aby
'lepíílel zničen byl úplně tak aby
válka eo nejrychleji byla zakon-

čena Pravidelné jedná ho jenom
návrhy a plány lakových ničí

cích prostředku Ruské minister- -

dvo války před nedávnem vydalo
prohlášení v kterém žádá aby
nebylo zaplavováni) návrhy no-

vých prostředků k zničení Něm-"-

Praví se že ruské minister-ilv- o

války dostávalo deunó spou-

sty dopisu s návrhy a že to zdržo-

valo jenom jeho agendu
těchto podivínu vynálezců

byl Roli Vojevié z

Kázané ve východním Rusku V

červenci Vojevié pozval místní vo

jenské autority k návštěvě svého

bydlí aby ukázal jim nový oelek- -

liiekv' přístroj na zničení Němců

cuu'51- -
"Vrslvé" „ovinkv Po

(1ro}inftsi ielnntlivécli bitev

eházely až za několik měsíců Po- -

prý několik falešných půldollarů
'

provedl ine v místnosti prohlídku
tu bylo nalezeno Nález tento u penézokac odvedeme Penézo-vzbud- il

pozornost a poněvadž v i kaz pravidelně je překvapen prá- -

poslední dobij padělání peněz jo
řídké zpravodajové iniw-yorský-

islíi navštívili Willmmu J Flyn-- j

dosti dobrý padělek peněz kdyby
měli k lomu příležitost
"(Uun romantický živel který

přeil lety zaměstnával se penězo- -

kazeelvím patří minulosti V se

juiom o něm dočítáme v románech
a to ještě většinou v krvavých
hovících nízkému vkusu davů Ta-

ké "

ny které bývaly pomocnice-m- i

těchto pcnězokiizú a přispívaly
k nádechu ronianl iěnosl i tohoto
dobrodružného řemesla palií mi-

nuli sti Není již žádných "hnízd
peiiézokazů" někde v horách kde
byli jisti před zraky vládních zií-zene-

ů

Ti kteří se pokoušejí o

zhotovení falešných penez
lák V Kldei velkých měst A tU

múze se často státi že penézoka- -

i jsou činili v některém domč
aniž by o tom věděli sousedé Do-

zví si o nich až tehdy kdy my

vě tak jako jeho sousedé když
přijdeme abychom jej zatkli"

JE NEJVÍCE
STOLETÝCH LIDÍ

Značné překvapení v lékařských
kiuzíeh vyvolal prednedávnem vy

soupis lidí kteří dožili m

vány za nejlepší a kde často íádL

mor a jme epidemické choroby a

elimle Irsko kde tak eastym ho- -

jMcm je hlad nalézají se v popředí
s největšm počtem lidí stoletých
kdežto vědecké Německo a Švýcar-- j
sko nalézají se nu místě posled

na každých HRIO obyvatel Ně

malost docházení zpráv o válec viv"' shrnnmzlem nynrz snronuu-Kvrop- fi

nejlé)e illustruje následu- - ní myslící "Dumat" znamená

jící výtažek z prosincového číslu v j"z(!! niskéiri myslet Ale

Maijazine v roco 18RJ ylcte si že toto shromáždění j?

ledy za rok po té kdy popsané u- - 'ozdílné od jiných shromážděni

dálosti se staly Magazín tento podobného druhu Rozhled po

ř1(h (lmny "kaže-vi- žc li-

té
vycházel ve Philadelphii a byl v

době velmi oblíbeným periodi- -
1(1 poslanci nejsou rozdílní mnoho

ekvm časopisem Totéž číslo ob-o- 'l
t(-c- kttří asodají v zákouo-saliuj- e

zároveň vylíčení bitvy na dárnách jinde Ale přece jenom

jezeře Krie v které zvítězil kom- - vyznačují se něčím nad podobna
moden- - Perry Pyla-l- i tato zpráva

fliromážiléní jinde Je to nejvou-psán- a

výhradně pro jmenovaný nt5jí a nejvlasatější zákodárnó

časopis je těžko říci ale byla vel- - sliomáždční na celém světě Jo

mi důležitou zprávou v té dobo ' '"o"0 vidéti také holé hlavy a-"-

dne 1 listopadu" praví tHk jako ve Weslrninsteru

' J nebo kongresu ve Washingto- -v' "„lL-nw- t imníli i ii v

na náčelníku spolkové tajné k!už-'KD-
E

NÉMECKA PONORKOVÁ

KAMPAŇ NEZDAKEM
—

V minulých dnech bylo oznáme- -

no že iémcckii udmirulíiu rozhod- -

ln zménílí melhody vedení po- -

norkové války Prohlášení toto

považováno bylo všeobecně za

niti luk ii vlády Spojených
Hlttlů která žádala zu ruinu vedu

ní ponorkové kampané německé

ale nyní dochází z Anglie zprávu
Ž Nčmcí k tomulo rozin drnití by i i

donuceni okolností že 80 procení

jejích podmořských plavidel bylo
zničeno Německá ponorková kam

pari úplné cclhala a neznamená jíž
nebezpečí pro ítriííl i'l obchodní

lodí Také nájezdy vduelio!odí

ukázaly se velkém klamáním pro
Němce nehoř zlrity kleni utrpěli
Němci nížením letadel nevyrov-

naly e Škodám kteté vzducholoď-

mi ncpříti li byly uíinny
Korrespondent časopisu Rondou

J)ai!y KxpretiK píše že zvěděl 7 vě-

rohodných pramenu žc německý

generální silh připouští ztrálu 'M

vzducholodí druhu Zcppcliri u de-ví-
lí

vzducholodí druhu Parseval

Kromě lčchto dva Zeppeliny a je-de- n

'aineval se pohřešují Vélsí-n-

těchto vzducholodí byla zničena

dély hfíojfjiíMj proti vzdiicho'odíni

a některé z nich měly nehody pí'
svých operacích Průměrná cena

jedné vzducholodě j-
- ")) 000 u

iicjnovější modely vyžádají si ná-kla-

dvojnásobný Následovně o

utrpělo na hvciii vzdticho-plavectv- u

od zahájení války škedu

v ohnofiu $2"i(l()J()li0 Rombami

vrženými vzduchoplavcí usmrce-n- o

hy!o kolem 500 osob

("'uaopin Providotiee louriial

v minulých duích že 07

německých ponorek mezi nimiž

hylo US n jnfve„řuiio typu hyn po

topeno a jejich posádky buďto za

hynuly na dně mořském anebo by

ly zajaty anglickými námořníky

od 5 kvitna 1915 V ilke muostv

ponorek záhudné mizelo i k Hvým

muŽHtvem Německé úřady neby- -

ly uchopily utajili tuto KkuteěntíHt

Angličané imíhIí na mcthoily kle

rými dá h n ÚKpéehein čelili proti

nájezdům německých ponorek Po

Hlídky ponorek které vypravují hc

do anglických vod maji za to že

vydávají ho jisté wnrli vslřífi

Nejvíce německých ponorek by

lo znictno KÍtěmi do nichž nwií

AiiLdiěiiné chytají ponorky jako

ryby Pobřeží Anglie jo nyní Htá

le iatrolováno novými motorový-

mi lodicemi opat řený mi dély a ni

ěiteli Pravidelně dva hhitclé j-- '

doiiei od sebe na jistou vzdálenost

mají mezi sebou síť ktciá jn urée

na k lapí rd ponorky lakmile po

norka je uznamenána niěite'é mu

névrují lak aby síť nalézala s

eestú ptnoiky 1'onorku velnu těž

ko v tukovém píípadé múzu unik

linuti Pravidelně zaplete se do st

té překotí ho a potopí Tento pň
Hoh operací proti ponorkám se nu

nienilň OHVuděil ti )ftrtobil těžké

Hály pro némeekěv podinořska

plavidla

NÁRODNÍ konvence
poutickVch stran

Národní konvence obou politi-

ckých idran v piUlím roce hudmi

se konali v tom uně které napí

l nijvét:l řek ve prospěch národ-

ního výboru jt dnotlivM h Mtrtiu

Tnk ttipnň V iniuulýi h die eh pro-hbUil- i

mVR-- í ulrany icpublikAnské
i tlenu krulieké Htlde vliutnA o

pakovnti Marii prukse
Hidliiioire řfitkttttt v roce PM Jde

Iiiokiittiekmi bouvriiei punívudl
Utkolik d l pud lobodiiuttlil Me

hunlii inaěuý tďioeí p n id který
liditďil 1 i Iouii IttM ueiiáliKt

ne o lu!i konvenci ulrt ntu hlii

utd IduouU loHk eo Ibdliiuue pu

btiý #41 tH SťU i lil i PomV

i ji iiinn jkiii ipWhcM
keilM liee inlií In U řiAui t č n

e píipmV hv luoldy h li

V'ké I'ittvji
n l tenOÍtii rokl) ll íbi I uu I nd

iřkMýmt imMf e n i kdekoliv

pfid lilii H luSivl ďki l ii J
tM

loti on

Náitutid vilirv iii!iti- kii ktrait

jdtM v přtHiinei bv )lrlí
kmviícttt tíln pi vojn kli noy

H Iu I niit iUkl dvhoiVm

by uhy zvěděli nčeo o praksích!
penčzokazú Klynn který nalézá J

se v tajné spolkové službě dlouhou
řadu let a jenž přispěl k vypátrá- -
ní mnohých penúokazú v minulo-'dan- ý

sti prohlásil že penězokazectví je vysokého věku Srbsko kde zdru-témé- ř

zapomenutým řemeslem j votnieké poměry nebyly povužo- -

Petrohradský korrespondent
londýnského listu J)aily Mail po-kIi- iI

svému časopisu zajímavé vylí-
čení památného zahajuvucího za-

sedání ruské dumy dne 1
Hrpna

tohoto roku ve výročí zahájení
války v kterém popisuje zajímavé
loto záki nodárné shromáždění
zmsedací síťi ruské zákonodárný
podobá se značně zasedací síní

francouzského parlamentu
"Představte si velikou podlou-

hlou síň" píše jmenovaný nt

"Uprostřed sírany
je čelí vám když vcházíte jest
předsedovo křeslo de sedí po- -

ýšen nad všechny ostatní h mí

stopředsedou po svém boku pod
idni pak nalézá se platforma pro
řečníka který oslovuje shromáž
dění Žádný člen dumy nemluví
ze svého místu Ubírá se k pro
slovení své řeči k tribuně Zde na- -

éá se trochu nad svými poslu
chači tak že mluviti múze snad-

něji de mu také lépe rozuměli

'('lenové dumy rozauzeni jsou

polokruhu proti předsedovi a
__- lift v tiltlrrcnicKc platiormo rodinná za- -

fiedací sínč je penčkud nakloně

ni Každý člen dumy mu da-

lo výhradně sám pro sebe Žádný
nich ncniuíí vstávali jak často

se stává v našem parlamente je-

li nějaká debata
"Duma vlastně neznamená mhi- -

'U1(1)0 v zákonodárném palá- -

' za Coneord mostem Upln5 oho- -

leně možno spočítali na prstech
otva je jich pů tuctu étsinu

poslunoft má dlouhé vousy právě
lak iako hradv a take isou tu

kněží dlouhými vlasy které spa-

dají jim na ramena
"Většina těchto kněžských po-

slanců nalézá se na pravici Zdi)

sedí strana která jo proti jakým- -

Koliv změnám Na první pohled
se nám zdá že tato část sněmov- -

' li"!Uctívaní se strunnými a zuumi
kolem krků a křížem na

I Většina z nich iou sta
l vdeí a širokopleei muži za

'i i a mi ě i ::
smusuwu umu m-- i ihuiku uj

Iovolanl Ti nepřeji si a

' y svět se měnil
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