
8 Pokrok ZApadu
čanstva našeho a každý skoro jak jízdy a v Anglii znamená "squadPokrok Západu Ačkoliv panuje nadšení veliké pro

neodvislost Kuby vycházející ne-

jen ze sympathií k sousední zemi

nýbrž z oceňování svobody vůbec

dali jsme se jak se zdá strhnouti
nadšením pro věc kubánskou aniž

bychom byli dříve chladně uvážili

tedy jeho chlapci nedával jestli
si to nezaslouží Guvernér však
od svého původního ustanovení

neupustil a patrně bud si myslel
Že si to chlapce zaslouží (ač celý
pluk smýšlel jinak) aneb byl úplně
dorozuměn se senátorem Allenem
a jeho dopis byl jen pouze háze-

ním písku do oíí obecenstvu

Papíroví generálové kteří kam-pa- ň

Španělsko-americko- u vedou
u svých redakčních stolků blamí-ru- jí

se blábolením jako jest násle-

dující: "Snad Že mohlo býti do
do července po válce kdyby wash-

ingtonští válečníci byli se předně

postarali aby hned po vítězství
manillském Manilla silným voj
skem okupačním obsazena býti
mohla a druhé kdyby naše loď-

stvo místo co mařilo čas bloká- -

dou a civělo na Hampton Roads

bylo zaskočilo Cervcru na cestě
do karajbského moře a zničilo jeho
loďstvo a zároveň kdyby silné

vojsko bylo vpadlo na ostrov
Kubu a udeřilo spolu s povstale- -

ckými pluky Gomezovými na Ha-

vanu" — A to píše tento papí
rový generál který odjakživa byl

proti rozmnožení naší válečné ho-

tovosti o jediného muže jemuž

každý vojín a každý miliČák byl
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DĚLA NA "IOWÉ"

místní tak 1 hosté byl překvapen
obrovskými rozmary budov a míst

nosti a ladností úpravy Omažská

výstava bude se děliti nyní s vál
kou o pozornost širšího obecen
stva

SdÉLUJE SK ŽE PRÁVĚ UZAVŘENA

byla reciprocitní smlouva mezi

Francií a Spojenými Státy Na

základě téže vláda francouzská
snížila clo na maso sádlo a jiné

potraviny a naproti tomu povole
no jí snížení amerického cla na

lihoviny vína výrobky umělecké

atd Patrně že Francie nesmýšlí
tak jako falešní proroci a nepova
žuje reciprocitu za humbuk

Podle tvrzení falešných proko- -

ků má pšenice vysokou cenu

pouze jen proto Že byla po celém
světě loni neúroda Proč má také

vyŠŠÍ cenu tabák oves ječmen
kukuřice brambory cukr ovce
koně hovězí a vepřový dobytek
to nám falešní proroci nevysvě-

tlují Pravdou je Že za demo-

kratické správy vše v ceně klesalo
a za republikánské se dřívější
ceny a s nimi blahobyt pro všech

ny vrstvy obyvatelstva vrací

Nynější válka nepočítáme-l- i

boje proti Indiánům jest pátou
válkou kterou Spoj Státy vedou
První byla válkou o neodvislost
a trvala 7 roků druhá byla r 181 2

s Anglií o naše práva obchodní
a plavecká jež Anglie zkracovala

trvala skoro dva roky Třetí

byla válka s Mexikem kteráž za

počala v roce 1846 a trvala dva

plné roky zadalo k ní příčinu

připojení se Texasu k Unii na

kterýž Mexiko Činilo nároky co

na své území Čtvrtá byla válka

občanskákteráž trvala čtyry roky
Jak dlouho bude trvati nynější?
'apíroví generálové by ji skončili
za půl minuty

Jaké pitomosti jsou v stavu
psáti papíroví generálové vysvítá

následujícího: Jeden z nich

píše: "Kdyby naše vojsko bvlo
na Kubě mohlo by podniknouti
útok na město zatím co by Samp-sonov- y

lodi pálily na opevnění

přístavu a Španělové ocitli by se
ve dvou ohních" — Jak nesmy
slné je to blábolení sezná každý
z toho Že Santiago jest od Hava

ny pět set mil vzdálené a nejbližŠÍ
železniční spojení od Havany k

Santiago jest 300 mil Dejme
tomu tedy že bychom byli irohli

poslati naše vojsko do Havany
dříve než jsme je měli dříve než

byla hotovost naše shromážděna

bylo by úplnou nemožností vyjma
ovšem v mysli toho papírového
generála aby naše mužstvo mohlo

spěchat 500 mil tropickými kraji-
nami k spoluúČinkování s naším
oďstvem Ještě drastičtěji jeví
se ta pitomost když uvážíme že

teprve v neděli došla aspoň polo-

viční jistota že lodě španělské
v Santiago jsou Ale tento papí
rový generál již by byl chtěl oble
hat! je v Santiago třebas tam

nebyly

Falešným prorokům na pravdě
nezáleží Tak ku příkladu jeden
z nich píše: "Senátor Allen z

Nebrasky — Allen jest ryzí lido-

vec to dokázal v tyto dny tím že
odmítl pro svého dvacetiletého

syna hodnost podplukovníka do- -

brovolnického sboru již mu gu
vernér Nebrasky nabídl Senátor

psal guvernéroyi že chlapec jeho
si takovou hodnost musí zasloužit
chce-l- i jí mít či jinými slovy že
musí sloužit od "piky" — To je
vše pravda až na následující mali
čkosti: Guvernér chlapci senátora
Allena hodnost podplukovníka ne-

nabídnul z vlastního popudu ný- -

rž na přímou IdJost senátora
Allena Když z toho povstala
bouře a málem revoluce v pluku
v kterémž chlapec byl za důstoj
níka ustanoven a senátor Allen
si myslel že by mu to mohlo
škodit jelikož jest to před nastá

vající volbou acnátorakou tdy
pial guvernéru a iidil jej aby te

ron" obojí Dle našeho mínění
dlužno nám i zde přidržeti se po

jmenování obvyklého v Čechách

jako preciznějšího každý pojem
jiným slovem označujícího: pro
oddíl loďstva "eskadra" pro od-

díl jízdy nazývaný v dobách před

bělohorských "praporcem" pak

"Škadrona" Vc vojenství přidr-

žuje se vůbec názvosloví české

právě jako u většiny evropských
národů i samých Angličanů po

jmenování francouzských což je
z historie moderního válečnictví

přirozeno Také Jonášův slovník
uvádí zcela dle tohoto mínění u

"squadron" překlad: "Škadrona
eskádra (oddíl loďstva)"

A co potom?

Jedno americké přísloví praví
že není potřeba stavět mostů po-

kud se k vodě nepřijde V tom jest
ovšem trochu pravdy avšak přece
jest dojista zcela místným pomý-Šlc- ti

na to a připravovat! se k to-

mu co by se mělo uČiniti když
jest pravděpodobným že se k vo-

dě přijde
Jest sice pravda že jsme posud

válku neskončili že jsme posud

A "VIZCAYA"

osm 8rai palcových kdežto "Vizcava" ina
5 palcových

ostrova Kuby nedobyli ani neod-

vislost obyvatelstvu jeho nezaji-
stili však jest dobře pomýŠIeti na
to co učiniti máme až se tak sta- -— — —
ne Ze se tak stane o tom není

nejmenší pochybnosti to jest pou
hou otázkou času —může být Že

pouze několika měsíců může být
Že také celého roku aneb déle ale
že k tomu dojde o tom jsme pře-
svědčeni my tak dobře jako Špa
nělové

Byť i papíroví generálové pod-
ceňovali to co vykonáno bvlo iiž
od prohlášení války každý roz-

umný člověk uznati musí že vyko-
náno bylo až úžasně mnoho Před
dvčmi měsíci byli jsme k válce

úplně nepřipraveni Měli jsme
sice něco lodí válečných ale ne-

měli jsme ani dostatečnou výpra-
vu ani zásob mnohem hůře stálo
to s naším vojskem

Naše armáda pozůstávala z má-

lo méně než 25000 mužů což v

porovnání k stálému vojsku Špa-
nělska ba i k posádce na Kubě

jest pouhá hrstka A přece pu-
stili jsme se v zápas teprve se

připravujíce a za těch šest týdnů
vykonáno dojista bylo tolik co

jen se vykonati dalo a více než
by se jinde za podobných poměrů
vykonalo Majíce číselnou pře-
vahu nadšení jsouce pro svobodu
lidu sousedícího majíce neobme-zenýc- h

zdrojů prostředků musíme
zvítěziti byť to i hnedle nebylo
Však otázkou jest jak naložíme

potom Kubou a2 donutímt špa-nilsk- o

k tomu aby it ji gfaklt
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Zdftiiky pcočx
Jsou nrjheznetnejii kdvl mi koupi na polt
neb cíiin'iu "Money Order" a t1 nám
aii lei r ntfihinivanrfii doploe aneb po-
ukázkou biinkovni JeM táxllka JMa Kdo
chce platltl "clifťkfui" na bank nechť zaáie
oíttreniú vire proto r tolik nitmi me platitbanku za kolekci ai b ať koupi Kmínku
idrafu na Omnbu ťhh-ait- neb New York Na
mim il rotní n n perint přijmeme tei I I- - a

kolkv Vo-řin- r záiolkv nechť 1ou
zahlány pod Judooduchou adresou pouz tak- -

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha XebM 3 června 1S9S

Vílka o neodvislost Spojených

Států stála $135000000 To
nás bude státi válka o neodvislost

Kuby mnohem více!

V některých státech nfiivl po-stav- en

plný počet vojínů v plucích
avšak důstojníků hlásilo se dost

pro nČkolik pluků

V Santiago stojí prý nvní teplo-mě- r

110 ve stínu každodenně
Až ale naší počnou naň do opra-vd- y

páliti bude státi jistě o mno-

ho výše

První prémii výstavní si dojista
zaslouží úřadník povětrnostní ne-

boť počasí kteréž jsme měli v den

zahájení výstavy bylo přímo řeče-

no rozkošným

Výstava bude trvati pét měsíců
však kdo by jí navštěvoval každý
den nalezne tam dojista vždy
něco nového a pamětihodného co
za podívání stojí

AČ VÝSTAVA JEST NVNÍ JIŽ OTEVŘE- -

na nejsou posud všechny výstav-

ky v náležitém pořádku To se
také očekávalo Posud nebyla
žádná výstava zahájena aby bylo
vše již na svém místě

V pondělí tomu bylo padesát
roků co uzavřena byla smlouva
míru mezi Spoj Státy a Mexikem

po válce kterouž trvale Texas a

pacifické pobřeží připojeno bylo
ku Spojeným Státům

Parádní pluk nlw-yorsk- ý sedmý

odepřel uposlechnouti první výzvy
presidenta a vstoupiti do zbraně

Jednání "jeho vzbudilo takovou

ostrou kritiku že teď hlásí se

pluk onen uposlechnouti výzvy
druhé

Ti kdož se domnívají že válka

jest dobrodiním pro kteroukoliv

zemi měli by nahlédnouti do dě-

jin a přesvědčili by se že válka

nikdy zemi neprospívá nýbrž jest
jí vždy jen na újmu nejen ve

svém přímém působení nýbrž i

v následcích

Nezáleží na tom jest-l- i kteký

vojín započne svou kariéru co

plukovník aneb co kmán nýbrž
záleží na tom jak jí skončí

Mnohý kterýž v době občanské

války vstoupil do armády co pro-

stý vojín přinesl si domu epaulety
a naproti tomu mnohý důstojník

přinesl domu kus ostudy To by
měl náx Iiryan míti na zřeteli

V DEN OTEVŘENÍ VÝSTAVY PROUDILY

nesmírné davy prostranstvím vý- -

tavním a kaldý Omalan byl

hrdým na d&kaa podaikavoiti ob

zdaliž jest také hodna nadšení
toho Jisto jest že Spojené Státy
v minulosti počínaly sobě vždy
rozvážně Od té doby kdy samy

sprostili se jha nadvlády anglické
ačkoliv toto nebylo nikdy tak kru-

tým jakým tížily Španělové kolo-

nie své byli jsme svědky toho

kterak všechny ty rozsáhlé državy
Španělské v střední i jižní Ameri-

ce jedna po druhé pozvedaly
zbraně proti zemi mateřské aby

dobyly si neodvislost však v

žádném z těch případů Spojené '
Státy se neukvapily nespěly jim
ku pomoci v jejich zápase neu-

znávaly jejich neodvislost pokud
každá taková zem zápas vedený
neskončila nezvítězila a svobody
sama si nedobyla dokázavši že

jest schopna aby udržela si repu-
blikánskou formu vládní Když
naší dŽingoisté hartusili často na

vládu naší jak nyní tak i za pre-

sidenta Clevelanda proč do těch

Španělů již nesekáme proč po-

vstalcům k pomoci nespějeme

proč jejich neodvislost neuznává

me měli jsme častěji příležitost
poukázati k tomu že tak zvaná
vláda povstaleeká není posud vlá

dou ustálenou že nemáme důka-

zů zdali většina obyvatelstva
perly Antil si přeje aby vládli jí
ti kdož se zbraní v ruce dovozují
že chtí její neodvislost od Španěl-
ska a že vůbec ve skutečnosti není
tam žádná povstaleeká vláda kte
ráž by mohla se v pravém slova

smyslu vládou nazývati a uznání
se dovolávat} Ačkoliv jsme tak

jako každý jiný svobodymilovný
Člověk sympathizovati museli s

Kubánci a přáti jim aby zbavili
se jha španělského přece nedali

jsme se uchvátiti vášní a neschva-

lovali jsme předčasné neb neroz-

vážné jednání

Že stanovisko kteréž jsme za

ujímali jest správným potvrzuje
vývin událostí Nyní jest již zji-

štěno že moc povstalců jest mno-

hem slabší nežli jak byla líčena

jejich zastanci a zástupci zdejšími
Již zjištěno jest že zakročení Spo
jených Států v zájmu Kuby zapo-
četí války proti Španělsku za její
neodvislost nevzbudilo u ostatní-
ho kubánského obyvatelstva mi-

mo povstalců ve zbroji stojících
ono veliké nadšení kteréž by bylo
vzbuditi musilo kdyby převážná
většina lidu kubánského byla v

úplném souhlasu a dorozumnění
s povstalci Teď konečně přichází
jeden z čelných Kubánců Dr
Ruis Diaz kterýž své doby byl
Weylerem zatčen a ze země vyve-že- n

a který nyní ve štábu našeho

gen Milese slouží a jak ten pomě
ry na Kubě líčíjest věru na pová-
ženou co si s Kubou počneme až

jí dobydeme Podle jeho náhledu
Kubánci sami by nikdy nemohli
se ŠpanČlů zbavit a když tito

Spojenými Státy z Kuby vypuzeni
budou bude prý zapotřeby aby
se tam naše posádka držela aspoň
po dva roky a pomohla zříditi
tam vládu ustálenou Diaz dozná-

vá že prý Kuba posud není doce-
la připravena k samosprávě Tak

jako v našich jižních státech i tam
bude dojista působiti nesnáze

iiLtisAii x icu uvduti iciy
dalo španělsko černochům svobo-- 9

du zrušivši otroctví a ovšem že
černoch tam jest ještě méně po
kročilým nežli černoch ve Spoje-

ných Státech Černoši nenávidí
bílé Kubánce a bílí Kubánci samí
dělí se na třídy nepřátelské a za
těch okolností bude prý asi těžko
zříditi tam vládu samosprávnou
kteréž by většina ochotna byla se

podrobiti To vše zdá se býti
zcela pravdě podobným a můžeme

tedy připraveni býti na to I£- -

nám Kuba anftaohí iala
A kll_ ___ a fV-- t

WM ullii Dl Duotmt nttovi

Porovnání nejlcpSÍ lodě v loďstvu Hampsonově "Iowy''i neI?p5ím válečním
parníkem SpanĚUkým "Vizcayi" test lodi prvnřjM přlznivřjSfm Z díl vel--
kycu mi lowa ttyfi YIW palcová a
pouze dvž dila liti palcová a deset 5

ne solí ale tureckým pepřem
v očích kterýž dobře ví že po ví-

tězství manillském celá naše vá- -

ečná hotovost byla pouze 30000
mužů řadového vojska a tedy jsme
nemohli poslat silné vojsko na

Kubu a zároveň silné vojsko okku-pač- ní

po telegrafickém drátu na

Manilu a kterýž vf dobře že sám

nevěděl před 2 týdny aniž kdo

jiný mimo vládu španělskou kde

Cerverovo loďstvo se nalézá zdali
snad v jihoatlantickém oceánu
číhá na Oregon aneb pluje kol

mysu Dobré Naděje na Filipíny

Škadrona či eskadra? Spisová- -

tel pan Albicri znalec nad jiné
povolaný píše v posledním čísle
svého "Amerického Sborníku":
Eskadra" je obvyklý z francouz

ského vzatý název v žurnálech
staré vlasti pro oddíl loďstva
kdežto listy česko-ameriek- č píší
skoro šmahem "škadrona" pře-

kládajíce tak poangličelé pojmeno-
vání "squadron" Toto platí v

Anglii právě tak pro oddíl flotty
jako pro menší oddíl jízdy který
jediné označován je v Čechách

jménem "škadrona" Či vlastně
"eskadrona" V Americe znamená

opět "squadron" pouze oddíl loď-

stva neboť příslušný odíl jízdectva
pojmenován jezde setninou (com-pan- y)

kteréhož jména v Evropě
užívá se jen při pěchotě a sborech

technických Znamená 'squadron'
v Americe tedy oddíl loďstva v

Evropě resp v českém názvoslo
ví vojenském "škadrona" j vý
hradní pojmenováním pro oddíl


