
dléhá karabáčům naší kritikyVéc Kuty a véc Čechů
v

Španělská armádavlastní S hlediska rozumu
řady jiných ohroženců slovan-

ských nejenom o uhájení všech

svých vymožeností duševních odprospěchu národa českého jsem
nikdy nemohl uznávati 2c by ona

I dob Jtisíceletí děděných nejenom c

svou vlast bezpočtukráte hrozný Dějepisné záznamy ohromného podniku Filipa II kterýžto své'Omladina' kteréž dáváte jaksi
nliral ! Ta Aknl mniHti Anrrlll tulr vritltl t1u liiiTniirnnlit I vntnruis-- f

uznání byla bývala něčím co by mi potoky krve hájenou ale vůbec
zasluhovalo odporučení Byla to

Chicago 23 kvčtna 'íjS

Jak 1 Valcho Článku úvodního

nadvpsancho 'České veď lze po-

zorovat! nezdá se vám moje po-

rovnáni osudu Čechie s osudem

o svůj národní Život který by ztrá
pouze politování hodná přthorli tou toho boje zhola vyhynul z

nyní rajisté nejzajímavěji! včasnou naukou

Víte něco o oné "Nepřemožitelné Armádě?" Víte něco o Její krutých
zkušenostech a nezdarech kdy nejen velmi citelných ztrát utrpěla odvážnými
a prudkými nárazy lodí anglických alebri I nepříznivými větry proudy a
vlnobitím mořským? Víte Jak armáda ta zraněna a pohmožděna ohněm střel- -'

bon a vlnobitím prchala podél pobřeží Jako mohutný mořský kolos — vzdor

vost jinoŠského Živlu kterou by
nikdo neměl stoložňovoti s vážnou

podsluní Ono není divu že Ku

báncům španělská národnost nen

snad tak svatou a nezbytnou ia
Kuby správným nýbrž považujete

prácí českého národamne za 'idealistu' který z jakés
Co se týče Kuby nebylo nikdy ko jest česká Čechům v ČecháchuphliSnčné lásky k Čechii se do

a není do dnes mojí vůlí zlehčova- -
pouští křivdy oproti Kube My an celkem vzato nejsou skutečný-

mi Španěly a tudíž ten svůj špa

tomu však Ještě dosti nebezpečný — a když konečně krutými bouřemi od se- -
j

veru zahnána a na úskalí Skotska a Irska ztroskotán zbytek mocné té výpra
vy? Víte co o následcích katastrofy té a jaký utváří vliv na poměry nynější?

Ridpatlťs history of the World
slím však že by se to mohlo spí'

ti a podecňovati touhy těch ostro
vanů by se domohli samostatno nělský nátěr by snad ochotně dali5e obrátili a naopak uznávati Vás

za idealisující honadSence pro vŽc
stí a svobody k vyvíjení svých za hrnce anglického blahobytualc
vlastních sil k dosahování vezdej za to se také nemůže vznešenost atech ostrovanů při velmi mrazi

pojednává v živé a nepřehledné obraznosti o veškerých dějepisných událostech
těchto Jest to dílo jež každí měl by si opatřili Námitka že poměry fárc'"ušlechtilost boje kubánského nivém nabírání na osudy národa Šího blaha ačkoliv se obávám že

v očekávaných z toho slastech bu kdy rovnati vznešeností a ušlechtiČeského v jeho původních vlastech nedovolují dílo to si opatřit! jest nepodstatnou však pádné a podstatné f:'losti zápasu národa českého co— aČ to jest váš otec a Kuba jen
dou Šeredně zklamáni Vůbec

bych byl rád viděl kdyby tam byl

zení jest naše že poměry a okolnosti nynější Vám nedovolují bez díla ln y
vého se obejiti! Zašlete jeden dolar dnes stavše se tak ělenem Meireatli

story klubu tak pojistíte si dílo toto za cenu poloviční a na mírné sphvk
--národa samostatné staré literaturysousedem ve vlasti adoptované

dříve býval proveden jakýsi všeo historie a osvěty!nemíním se Šak o tom 'hádati' ze
becný nestranný plebiscit cel sevrubní an to jest za panujících 8 velkých knih 6500 stránek Ni 4000 mltmiífiDle názorů vašich postrádá věc
přikročilo k osudné vále kterýmžokolností poněkud nevčasaým a českého národa vážnosti a nároků

a zašleme Je každému spolučlenu po zaplacení 1100 Pak následuje punevděčným a jestliže zde o tom na naší přízeň an má na místo
by se vůle celku tamního obyva-
telstva byla mohla náležitě zjistit
Však lze z toho vyvozovati příči

měsíčních splátek a sice: $150 za dílo v plátně vázané 1200 za pevné v roz-
káži vázané aneb 1250 za krásnou morocco vazbu

podávám ještě několik řádků deje
se to abych nenechal zbytečně a

kubánských Gomezů Maceů Gar-ci- ů

a tisíce jiných hrdinů takovýchnu anebo dokonce jakousi mojí Členové mohou se vzdáti v 10 dnech a Jich poplatky jim vrátímenespravedlivé trpčti újmu veci če
jen ubohé Pražáky Bráfy Kaizlyrozumovou povinnost bych o Vzorky díla vyobrazení mapy a odporučení Jakoi i veSkcrí vysvctleníZV

zdarma #
ského národa která má tak dosti Heroldy atd což také nemohu ZHblcmevznešenosti nebo všelidské důlena svžtc nepřátel
Onen váš Článek končí větou

m iv rv pv N rvuznávati za oprávněné Měli by-

ste bráti spolu na váhu také okol-

nosti a předložití sobě otázkyzda- -

žitosti toho osvobozování Kubán-

ců nadšeně blouznil a vynášel to
nad spravedlnost a důležitost po

"Šťastná Kubo se svým Gomezera
Macei Garcii a tisíci jinými — u- - i by se onino Kubánci byli takdobného osamostatňování českébohá Čechie se svými Pražáky

ho národa na pevnině evropské?Bráfy Kaizly Heroldy atd" —
"I r - j — ~

odhodlali k revolucím kdyby byl

předně tyranem jejich někdo sil-

nější než Španie a za druhé kdy-

by nebyli měli určitých tušení že

Jelikož naše representace vládcož jest zajisté valná porce břitké
ho posměšku a úšklebků nad Če ní zákonitou cestou uznala že &p

l

"71
I il 'Jíl o & ?uzájmy zdejšího národa žádají válchií jížto se heroisrn vlastenectví je Sp Státy neopustí A bylo by 1 "i v n 1 4 L " mi 1 1 1

ku oproti Spanělům tak aby se
I

i i tři ato snad spravedlivým nebo u- -

dostalo Kubě samostatnosti jsem
ovšem co občan nejenom povinen

Šlechtilým ten ubohý český národ

jen proto odsuzovati nebo dokon
i' l 7}

nýbrž také ochoten přinášet! tomu ce i nechávat klcsnouti v hrob an

MEGEATH stationeuy co
Omaha IfcTelsxsuúca

Přiložené naleznete 100 ku ipoluclcoatvi
Iíistory Club- - u Zúlete kniby ns ni Je udanou
adresu Zavazuji se zaplatit! zbývajfcičástku
▼ 15 měsíCcích splátkách

eho nynější generace nevykazuje
hrdinů'? Naopak to žádá tím

každou takovou oběť jakou polo-
žití mi dle měřítka pro jiné plat-
ného připadne ale to na žádný
pád nemůže znamenati Že bych
musel míti jakýsi povinný tnthusi--

více povzbuzování a soucitu tak Ir
aby se hrdinové odchovali kdežto

Jméno :--
i)

í SI ' J !podobná skepce jest zcela schop-
na i takové hned v zárodkách u- -asm pro všecko co mi ta autorita oAdresa

--A

dusiti kteří se snad kdes rodí 3£i
Však pamatujte: Na štěstí je MEGEATH STATIONERY CO - OMAHA

kořen věci české příliš zdravým

vládní určí třeba mi to moje

rozpoznávání objevovalo ve
světle jiném Také vlády se ně-

kdy mýiívají a dejž bůh aby tomu

nebylo zde tak nyní a náš enthu-sias- m

kubánský aby neměl pro
budoucnost Sp Států neblahých
následků!

než aby" jej mohla další nepřízeň
třeba celého ostatního světa udo- -

Rukopisy Králodvorsky a Zelenohorskýati Nezdolalo-l- i jej germánstvo r
od r 1620 do r 1898 když skoro

celý ostatní svět naň plval jako na
Nejstarií tatnlcké památky Uiké vyšlé nákladem Pokroku Západu

K nim připojen jest fotolitoprafický mi Trnek čtyř ktran původních rukopisů
a provází je vysvčtlivky o původu nálezu a poru o jich pravost a důkladná
nřcdnáika o iich kulturním vvznamu kterou ničí dne Z5 kvřtna "X) v t(ni

An jest na Kubě 1700000 oby kacíře a psanci — nezajde bohdá
vatelů v tom pak 600000 teprvé ani bez sympathií z Ameriky ano

Tčl Jed Sokol v Chicagu p J A Olivcriua Rukopisy zahrnují následujíc! V

také doufám že o ně nebude ni

kdy žebrati!

r 1873 z otroctví vyšlých černo-

chů zbývá tam jen 1100000 oby-

vatelstva nečernošského — a jest
tudíž důležitou otázkou jak se lid
ten jsa vesměs co do jazyka špa Tdtt faraa ia piti !

zpčvy hruiubké milostné a zlomky:

Rukopis Králodvorský:
Záboj a Slavoj {v původním znční ataročeakdtn) —Ctimír a Vlaalav— Jaro-

mír a Bolehlav— BcncS Hcřnianov— Jaroslav— Lidufce a Lubor— Zbihofl—
Jelen— Kytice —OpuStčná— Růže —Žehulice— Skřivánek — Jahody

Rukopis Zelenohorský:
Báscíl "Libušin boud" a zlomek básní "Sním"

Cena nouze 25c Adresujte: Pokrok Západu Omaha Neb

nělským rozstupuje co politický
základ příští kubské republiky? Jelikož obchod s pozemkami zaují
Mnoho-l- i pak jest asi v tom počtu
přátel a mnoho-l- i nepřátel Španě- -

má veškerý můj čas i kapitál ostáno
vil Jsem se prodati svojí farmu 10

mil jižně od Eau Clair ležící Farma
pozůstává z následujících majetnosti

ů? To mně dělalo a dělá vrto- -

chy proto že se mi z toho jeví ho- -

edna obchodní (grocery) budova poá nemožnost existence jakési kub
ské samostatnostatné republiky a

Lee-CIark-Andree- sen Hardware Co
— prodávají ve velkém i—

TlaCcné vyrálené a lakované plechové náčiní —Cínovaný plech
ieleaný plech a kovové zboží —Ontnaty" drát hřebíky nožířské
zboží bicykly atřeltié zbraní náboje a aportovbké zboží

1219-122- 3 Harney ulice OMAHA NEBRA8KA

štovní budova mlýn na krmivo ko-

várna atd —Vfie v nejlepžírn pořádku
a obchod dobrý-- Farma pozůstáva- -

neodvratnost konečné anexe k Sp

a důstojnost Kubánců staví za ja-

kýsi vzor Dále voláte v onom

Článku:

"Dosažení velkých cílů žádá

velkých obětí ohromného sebe-

zapření nezlom né vůle nežist-nost- i

a energického sledování

vytčené mety a cesta k této jest

vždycky pokryta nesčetnými o

bětinami existencí neb i životů

národních mučedníků Statisí-
ce Kubánců vykrvácelo za svo-

bodu Kuby anebo zašlo sehná-

no v ohrady měst jako Štvaná
zvěř — au nás v Čechách! My
se tam zmohli na Omladinu!
Však budiž Čest i těm pár sta-

tečným hochům kteří našli spů-so- b

aspoň" pravý když ne geni-

ální jak se má dodávati řečem
v parlamentě mluveným žádou-

cí váhy aby jich muselo býti
všímáno"
Z toho jakož i vůbec z celku

onoho vašeho Článku zeje patrná
roztrpčenost nad národem českým
an nepodnikl dosud žádnou revo-

luci — a následkem rotrpčenosti
té se zdáte odvraceti svou přízeň
od Čechie co zbytečně vyhazova-
nou byste ji přenesli na nešťast-
nou matku Gomezú Maceů Gar-ci- ů

a všech těch tisíců jiných kte-

ří se pustili pro neodvislost Kuby
do činné revoluce proti vládě špa-

nělské Mně však se zdá že tím

pášete křivdu proti té ubohé trpi-telc- e

v Žaláři germánském a Že sa-

ma Šťastná Kuba kdyby o tom

věděla by vám za to udělila po-

kárání Vlastenectví pravé a či-

sté nezná žádného egoismu a pro-

tož by patriotě kubŠtí sotva mohli
souhlasiti s tím duchem jejž jste
vložili v onen svůj článek

Jsem upřímným a horlivým pří-

telem svobody a práv k sebeurčo-ván- í

kaidíha národa nejenom čes-

kého nýbrž vůbec každého který
si vedení samostatné svojí domá-
cnosti národní přeje a tedy také i

svobody a samostatnosti Kubánců
ano jdu v tom ohledu ještě dáleji
a mám za to že by se toho daru

božského mělo dopřávati také je-

ště i jiným v Evropě Asii Africe

Austrálií a Americe třeba nenosi-

li našemu podobný frak 'civiliza-

ce' již nám skoro za velmi po-

chybnou a která spíše činí otroky
ze svobodných lidí než svobodné

lidi z otroka Však volatí lid to-

ho kterého národa ujařmeného v

opravdový revoluční boj není vždy

vznešeným 'heroismem' nýbrž dle

okolností to může býti též někdy
lehkovážností trestuhodnou an

přítomnost jest odpovědnou
tak jako minulost po

ící ze COO akrů jest dobře známa co

nejlepáí farma na severozápadě Půda
jest nejiepáí jakosti a nalézá se na
majetku tomto v celku 18 budov v

ceně t80000tt Farma opatřena jest South Omaha Brewing Co
23 majitel--

-- li

nejnovějšími stroji plnokrevními
koni dobytkem hovězím i vepřovým

IPoland China) ovcemldrůbežíatd
'řes deset mil drátěných ohrad jest VMI
na majetnosti té

výtečné pivo obyčejné jakož I zvláštní druh "Pale Exportní
4' i

Budova obchod tí iax30 st zásobe
na úplným výběrem všech druhů po-

travních 1 farmářskými potřebami
Telefon v Houth Omuze 8

Mlýn na krmivo 21x40 st jest hnán

parním strojemmá dvé složení drtičů

Fred Krugs Omaha Pivováest opatřen elevatorem a droliěem na
kukuřici atd
Dle odhadu farmy a všeho co na ní jhotoví pro vývoz pivo v lahvích co specialitu Objednáv-

ky telefonem neb poštou bezodkladně se vyřizují

Státům ač by to mělo pro nás ji-

nak zlých následků Spořádaný
Život kubské republiky s 1100000
španělského lidu a 600000 teprvé
nedávno z otroctví vyšlých také

španělsky mluvících černochů

předpokládá samostatný aparát
vládní samostatnou obranu sa-

mostatný systém Školství samo-

statné zastoupení v cizině — a to
sice vše ve španělštině — což vy-

žádá příliš mnoho finančních obě-

tí než aby to Kubáncům záhy
přes hlavy a nevedlo k

novým revolucím Nezbude nám

tedy později žádné jiné cesty než

jen španělský ten lid ancktovati a

jej podrobiti anglickému jazyku i

duchu což nepůjde tak snadno
ani rychle ač nelze popříti že by
držebnost toho ostrova a dále
Porto Kica Sp Státy byla těmto
se vzhledem na položení obou

průplavů nesmírně

výhodnou

Jak z toho viděti nejedná se

tedy Kubáncům v tom boji o žád-

ný statek duševní národní nebo
civilizační nýbrž o prostou poli-
tickou formu se stanovisek finan-

čních a politicko-hospodář&kýc- h

Takovouto ctázkou pouze dolaro-

vou z centovou však není věc ná-

roda Českého kde zápasí 9 milio-

nový národ co přední itrái celé

se nalézá páěí se souhrná cena téže
na tSSOQO však chtěje prodati rychle
naMiÍJi majetnost tuto za 115000 Úřadovna na Jaeksou ulicí mezi 10 a 11 ul - - Tel 10r
řijmu mírnou peněžní splátku zbý

vající částku pak ve splátkách na 10

neb 13 let dle přání METZŮV e PIVOVÁKdo by se o koupi takovou zajímal
nechť mne navštíví a přehlédne si
farmu tu aneb nechť píše mi o sou-

hrnný popis téže Adresujte:
vyrábí vyhlášený a po celém Ma+ti" IaíI Objcdnivk vřnuje m

táiMidč za nejlepíí uznaní illv IÍU T lvtíllivláítní txuornofct t
X

K KOSIIOLT

lad CoininlMlont-- r

EAU CLA IKK WIS
Omaha Brewing Ass'n Pivovar)

VVráht v udech i lahvích a po iX' AÍf
'X

T4I4

Nezapomeňte!
Nová místnost a písárna ob TJ1UW1 celém západu rozešlá T Jit til V ICiaA

chodní dráhy Míssouri Pacific na- -

Vředplácejte na týdní "Pokrok Západu" h "KnlhoTnuVŽeznete nyní na rohu 14 a Douglas
ulice 73lk rickon" pooie $300 na rok


