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Pokrok Západu
ké jsou spíše rotami lupičskými
nežli vlastenci o svobodu bojující-

mi a chování se jejich dává nám

těch peněz jež se Španělsko vy-dluž-

aby moc svou na Kubě

udrželo pouze jen škodu a proto

by bylo bezprávím aby nyní mělo

snad ještě dluh ten platiti

Rakoasko a Rískd

Všemu čtenářstvu je známo ják
v roce 1887 — bylo to právě o vá-

nocích — hrozilo vzplanutí války
rusko-rakousk- é O co se jednalo

tehdy co bylo příčinou onohd

napjetí a jak dries stojí záležitosti

obou velmocí jeíi jak zdá se opětně

Ta republikánská správa země a

to zlopověstné ochranné clo ten

zákon Dingleyho působí zle vel-

mi zle Onehdy jsme uvedli čí-

slice vykazující přívoz a vývoz z

nichž vycházelo na jevo že jsme

jednou tolik do ciziny prodali
nežli jsme z ciziny koupili Že nám

cizina musela za naše tovary a plo-

diny zaplatit $600000000 mimo

toho co nám prodala Ač nyní se

nalézáme ve válce kteráž má vždy

zlopověstný účinek na obchod a

průmysl jest pozoruhodný výkaz

úpadků v prvním pololetí tohoto
roku a porovnání týchž s rokem

minulým Za prvních šest měsí-

ců tohoto roku bylo o 115 úpadků
méně a obnos povinností nebo li

dluhů o $24248148 menší než-l- i
toutéž dobou v roce 1897 Od

roku 1892 žádné z let následují-
cích nevykazuje tak malý počet

úpadků a tak skrovný obnos jako
prvních šest měsíců tohoto roku

což jest nepopiratelným důkazem

že se vrací staré dobré časy a to

vzdor ujišťování stříbrařů že lepší
není nebude a nemůže být pokud
nebudeme mít volnou ražbu stří-

bra

Minulí kongres přijal zákon

kteréhož v tom rumrejchu váleč-

ném nebylo povšimnuto a kterýž

přece má jistou důležitost V

všech civilisovaných národů jest a

bylo již dávno dovoleno každému

aby si dal natisknouti své vlastní

korespondenční neboli poštovní
karty kteréžto poštou jsou dopra-

vovány když je lístek opatřen
poštovní známkou pro

lístky určenou jedinou výminku
mezi zeměmi pokročilými- - tvořily

Spojené Státy kteréž sice připou-

štěly takovéto Jístky' ale s obsa-

hem na rubu jen tištěným Jestli
lístek obsahoval cokoliv psaného
pak podléhal kolku takovému ja-

ký jest určen pro zavřené dopisy
Kongres minulý toto napravil a

nyní jest dovoleno každému aby
si dal tisknout! své vlastní korre-spondenč- ní

čili poštovní lístky
pvŠem že předepsané velkosti to-

tiž při 5}i palcích Na líci

lístku musí býti vytištěno: "Sou-

kromý poštovní lístek oprávněný
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Předplatná i

V miste s dodávkou do domu bez přílohy Í300

8 přílohou
PoStou pro Spojené Státy a Kanadu bez

Knihovny Americké 1350

8 Knihovnou Americkou 1320

Do Čech bez přílohy
K-O-

8 přílohou W30

Každý předplatitel oprávní n jek prémii

Ohlášky
Drobné a rizné oblářky uverejnujem pou t

když peníze k objednávce přiloženy jsouÍen drobné ohláSky obyěejné velkosti nepře
Bttbujít-- f palec čítáme 75 centfi za třikrát Za
rtana ohlášení blahopřáni úmrtí a jiná Čítá-

me 1100 za tři palce za každé uveřejnění
Nechť každý proto přilož! objednávce tolik
peníz jak velkou ohlášku tníii si přeje Ceny
ohlášek na delší dobu oznámí se ochotně na
pořádání

Zásilky peněz
jsou nejbezpeřnřjíí když se koupí na poštfi
neb expressu "Money Order" a týl nám se
zašle Též v registrovaném dopise aneb po-
ukázkou bankovní jest zásilka jista Kdo
chce platiti "checkem" na bank nechť zašle
o 35 centu více proto že tolik musíme platit
banku za kolekci aneb ať koupí směnku
(draft) na Omanu Chicago neb New York Na
místě drobných peněz přijmeme též i 1- - a

kolky Všechny zásilky nechť jsou
zaslány pod jednoduchou adresou pouze tak-

to :

% Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 9 srpna 1898

ČeskV den bude a bude to den
všech Čechů v Omaze

Velká radost panuje v táboře
demokratickém Stát Alabama
zůstal věren své staré lásce a dal
straně demokratické většinu 70-0- 00

hlasů Na většině tam ovšem

nezáleží tam si jí mohou udělati

podle libosti

Posměváčkové a uštěpáčkové ne-bud- ou

mít příležitost posmívati se
že i o! českém dnu bude viděti pří-

slovečnou nesvornost Čechů O

českém dnu v Omaže budou tvo-ř- iti

Čechové všichni bez rozdílu
náhledů jakýchkolivěk jen jedinou
falanx

NE KAŽDÁ VĚC STOJÍ ZA TO ABY- -

chom ji přijali Mnohý dar jest
drahý zadarmo jestli nám totiž

působí více starostí nesnází a vý-

loh než zač stojí To by platilo
dojista plnou měrou o ostrovech

filipínských kdybychom snád ho-

dlali je podržeti

Nemáme sice volnou a neobmeze-no- u

ražbu stříbra avšak množství

peněz v oběhu dostoupilo již ob-

nosu $2474 na osobu což jest o

$217 více na osobu než bylo

před rokem A přece nám střír
braři tvrdili že pouze jen volná a

"neobmezená ražba stříbra může

vésti k rozmnožení měny

Jak dalece je známo bude asi
deset krásných a nákladných alle-gorický- ch

vozů v průvodu české-

ho dne a kapel bude asi tolik co

je českých osad v Nebrasce Ani

ta nejvzdálenější osada v severo-

západním koutě v Box Butte
Dawes a Sheridan County nezů

stane tenkráte pozadu nýbrž bude

zastoupena' Bude to sváteční den
všech Cechů celého západu

Prst Nemesis lze dojista pozoro-va- ti

v tom že mezi pasáckou

jízdou Rooseveltovou kteráž úto-

čila na Špančly u Santiago a vy-

znamenala se neobyčejnou chra-

brostí byli jednotliví vojínové
Indiánští z kmenů Cherokeesů

Cboctawů a Creeků kteří porna
halí mstíti na Španělích ukrutno
stí jichž předkové Španělů nyněj
lích na jejich předcích se dopou-

štěli před 400 lety

Španělsko ni bude požadovati

aby Kuba převzala část dluhu

který zavinila Kdyby ty miliony

jel Španělsko věnovalo na udrže-

ní své nadvlády nad Kubou býva-

ly vynaloženy k trvalému prospi-('ir—- ti

tyl ty tra

předvídati že uspořádání poměrů

na ostrově Kubě bude zpropadeně

tvrdým oříškem

Sp Státy prohlásily při počátku
války Že nevedou nějaký boj vý- -
bojný nýbrž že jedná se jim pou
ze jen o upokojení ostrova kdež

povstání staly se periodickými á

kterážto znepokojeni mají škodné

působení na náš obchod zahrantč-n-ý

Toto prohlášení míriěnO bylo

dojista do opravdy

Jest naším přesvědčením že

yětšina tohoto lidu nepřeje si při
pojení ostrova Kuby a že tedy

prohlášení své doby vydané bylo
v úplném souhlasu se smýšlením
většiny národa Však chování
se povstalců a po seznání pravé
situace tam lze se domysliti oněch
nesnází jež nám ještě Kuba spů- -

sobí nežli budem moci říci že

skončena jest práce kteréž jsme
se podjali Z chování povstalců
e zřejmým že mír tak brzy na
Kubě nezavládne Kdyby po
vstalci kubští byli si jistými že

za nimi stojí většina národa mo

hli by spokojeně hleděti budouc

nosti vstříc a pomáhati vojsku Sp
Států ve vyklizování země od uti-

skovatelů jejich Až by prosta
byla země Spanělů pak by nade-

jiti musel den kdy by jim svěřena

byla správa vlasti jejich a to z roz

hodnutí a vůle většiny lidu celého

ostrova 1 o však oni nechtf nej-

spíše proto že obávají se že by
toho nedosáhli a nedocílili Jinak
si nemůžeme vysvětliti to jejich
úsilí aby vydáno bylo jim v ruce
území vydobyté a když nesmyslná
žádost jejich odepřena to jejich
klukovské': "My s Vámi nehra- -

em!"

Jest nepopíratelno že značná

část obyvatelstva kubského dávala

přednost podanství španělskému
ne proto že by bylo se jim v něm

íbilo nýbrž že uznávali je za
menší z dvého zla a byli v oba-

vách že strana revoluční nedovede

zjednati na ostrově poměry spo- -

ádané za kterýchž by panovala
bezpečnost života i jmění Také

jest pravdě podobno že právě
tato část obyvatelstva bude muset

chopiti se správy země bude-l- i

chtíti na ostrově míti poměry spo-

řádané Však tím nebudou uspo
kojeny živly revoluční a může

býti že Spojené Státy nuceny bu-

dou vystoipiti proti nim a poko-

řili je Vždy zůstane ale pochyb-n- o

zdali bude lze moci zřídit! tam

správu a vládu ustálenější nežli

byla a nepochybně že dočkáme
se na Kubě toho co vidíme ve

všech ostatních republikách jiho--a

středo-americký- ch jež druhdy
byly državami španělskými Že to
tiž budou se tam opakovati častěji
revoluce a koterie jež následkem

těchto násilných převratů vlády
se zmocní budou pod rouškou
ústavnosti hráti sobě na despoty
a vyssávati zem

Spoj Státy učiní nejlépe když

po docílení míru a zřízení jakés
takés vlády lidu na Kubě pone
chají ostrov ten jeho vlastnímu
osudu

"'Asi před měsícem mé 15 měničů sta
ré dítko trpělo nebezpečným průjmem
a častým vrhnutím Poskytoval jsem
mu obvyklých v takových případech
léků však když řádné úlevy dítku ne
dal povolal jsem lékaře pod jehož
ošetřováním dftko bylo po celý týden
Do té doby trvalo dítko v nemoci jii
asi 10 dni a průjem opakoval se ve
Ib&té dvanácti hodinách úplné pěta
dvacetkráte iiy] jsem jii přesvědčen
ie pak li brzo pomoci se mu nedosta
ne íe iivo nebode Byla mi odporu
ěována CbamberUin's Culie Colera
& Diarrboea Bemedy a tedy Jsem ji
tkosil Ejhle pozoroval Jsem ihned
změnu k iepiimu a po delším nžfván
dítko mé se zotavilo pozdravilo a jtt
dnes tak čiperné a plné ItvoU jako
před tím - CL Bos Elr-pto- wn

Crrr Co- - X7 Vaw Jzz tCiJzt vs

Při prohlídcb pevnosti Moro

u ústí zálivu santiagského a jiných

náspů a opevnění tamnějŠích se-

znáno bylo že až na náspy u So- -

capa vyzbrojeny byly vesměs sta

rými střepy z nichž některé po
chází z počátku minulého století

To ovšem pak není divu že naším

lodím ublížiti nemohli Dále bylo
seznáno že naše střelba na pe
vnostech také valně Škod nespů- -

sobila ač několikráte se hlásalo

jak byly opevnění Španělské roz

stříleny

Zajímavá zpráva sděluje se z

Kansas V Newton prý chtí o- -

svědčiti rolníci své uznání Speku-

lantu Leiterovi jehožto snahou a

přičiněním udržena byla pšenice

minulý rok snad na ceně vyšší než

by jinak byla dosáhla což bylo
ku prospěchu veškerému stavu

rolnickému a vzhledem k tomu
že konečně byl přiskřípnuto mno-

hé miliony chtí prý pořádati sbír-

ky v jeho prospěch a sice'mezi

farmerstvem cent z každého bvšle

pšenice letos vypěstované Po-

chybujeme že by podobného
uznání dostalo' se mu všude

Dennice Novověku počíná násle- -

dujícím vzletným spůsobem svou

úvahu o smrti Bismarcka: "Bis- -

marck zemřel! Zemře-l- i dítě ja
ko když jemný lístek jabloBového
květu padne na hladinu zemře-l- i

veliký muž veliký státník jako

když hora do hlubiny se sesuje
Bismarck byl takovou horou ba

byl Mont Blankem mezi horami

Není divu že smrt jeho spůsobuje
v celém světě mocný otřes myslí

že hlubina věčnosti vře a syčí
a na vše strany šplíchá a bude

dlouho trvati než se usadí Bylť
Bismarck velikán jakému v tomto

století jen jeden do ohromující ve-

likosti se vyrovná italsko fran-

couzský velikán velikánovič Na-

poleon I"
Texasští demokraté ve své stát--

ní konvenci přijali usnesení schva

lující připojení Kuby Porto Rico

všech ostatních španělských
držav na západní polokouli Aby

pak dokázali že důslednost není

jednou z jejich cností přijali pak
také usnesení kterýmž schvalují
stálou kandidaturu našeho pana

Bryana ačkoliv jak známo Bryan

prohlásil se proti veškerému anne-ktová- ní

Právějak nedůslednými

jsou populisté v Nebrasce kteří

přijali do platformy Článek proti
vydávání svobodných lístků jízd
ních drahami uřadníkům obecným
avšak znovu navrhli mimo dvou

všechny ostatní úřadníky nynější
o nichž jest s dostatek známo a

kteří sami se přiznávají že mají
sami plné kapsy železničních líst-

ků od dráh a mohou jich obdržeti

tolik co si jich přejí

Minulo 4 července ba minulo

již 4 srpna ale proroctví faleš

ných proroků že válce bude ko-

nec se ovšem nesplnilo tak jako
každé z proroctví jejich Aniž

lze nyní říci když jest již jisto Že

k uzavřeni míru dojde kdy se vrá-

tí domu ti kdož do války povolá
ni byli- - Vyjednávání o mír bude

nepochybně trvati nějakou chvil

ku I kdyby ten týden došlo k
dohodnutí o zastavení dalšího ne

přátelství a započetí vyjednávání
sotva lze očekávati že komise do- -

týčná započne vyjednávati dřivé

než v první polovici září Otáz

ka Filipín bude as nejtvrdším o--

říškem kterýž nebude lze roz

lousknouti za týden třebas ne ani

za měsíc Pak bude se jednati o
zavedení spořádané vlády v Kubě

a jest velíce pravdě podobným že

nežli tam se poměry všechny u

rovnají vyžádá to leta bude to
tedv trvati hezkv dlouho nežli se

ÍWxiry vy7!vt5cí z cyní jlí války

se uklidnily? ~

Od roku 1848 od času uherské

revoluce bylo Rakousko zavázáno

po pamětúé bitvě u Vilagoše kde
maďarská irridenta byla poražena
Rusku díkem za svou existencí co

velmoc jaK se zkouško ivusku
v zápětí odvděčilo je známo- - Od

těch dob zažilo Rakousko mnohé

ho dobrodružství ale po celý čas

dlouhých padesáti let ničemu se

nepřiučilo a zůstalo v uvažování

udržení svého bytí tak nechápa-

vým že každý se diviti musí a

do opravdy diví že rakouský To
biáš po tak drahný čas nemůže se

zhostiti bělma svého zraku které

ejnem lašťovky bismarkovské po-iti- ky

jemu bylo způsobeno Z

Německa je vystrnadil Bismark

italské své provincie ztratilo ple-

tichami Napoleona a Bismarka
zárovefi a přece vždy sedalo obě-

ma těmto největŠím svým škůd- -

rAm na tfn nhětnvalň Nannlen- -- - '
noví v Mexiku Maxmiliána a po

'

svém pokoření u Králové Hradce
uzavřelo v roce 1879 š Německem

spolek na výbej a odboj! Již
dříve jsme se zmínili o Parisově
daru jakým bylo obmyšlení Ra
kouska po uzavření míru na ber- -

ínském kongresu Bosnou a Her

cegovinou bvymi machinacemi

kterými'utvořil Bismark na Bal-

káně pravý blázinec Evropy způ-

sobil že odvrácena byla pozornost
od německé otázky která stále
strašila poněvadž téměř všem '

německým knížatům v novém
buntě pod kuráturou Pruska

bylo nevolno a welfská otáz-

ka vypuzené panovniční rodiny
z Brunšvicka pro své příbuzenské
poměry s cárskou rodinou ruskou
a anglickou stávala se stále palči-

vější Rakousko bylo Bismarckem

obětováno aby sejmulo jeho hří-

chy na Rusku spáchané a rakou-sko-maďars-
ký

ministr společných
záležitostí Andrassy neprokoukl

Čas v jaký Labyrinth nových
nesnází vchází když okupoval
Bosnu a Herzegovinu a vé své ma
ďarské nevraživosti na sebe poštval
Rusko

Od té doby uplynulo 20 let ale
třebas že nedošlo ku zjevnému
nepřátelství přece nebezpečí ne-

minulo nýbrž stále a stále a to
s hroznou důsledností zraje bal-

kánská otázka a jak jinak čekali
nelze rozřeší se mečem

Rakousko hledělo vší mocí a
všemi prostředky získati všecka
balkánská knížata a před dvěmi

ještě lety se zdálo že se mu to po-

dařilo

latí iinatr má co vir rlnoa

nejen bulharský kníže Ferdinand

Koburský se sluní v carské milo-

sti o Černohorském Nikolovi ne
mluvě a rumunský král spěchal na
Něvu a věru ne bez příčiny
A Rakousko?
Tín nrllr nrnnf víitAa M?i%

zůstal se kterým se v Rusku ne
mluví a nepočítá VBosně a Her-

cegovině hlad a nouze a ke všemu
se tam podporuje Šíření tak nená-
viděného katolicismu usazováním

jeptišek a mnichů

Rakousko nprnnim— -
1 +

chopilo své Slovanstvo Čechy
Poláky Slováky Slovince Rusy
Chorvaty a Srby a podjalo se ace

ujařmených Hercegovců a
BosBáků svou starou methodou a
výsledek?

Zádnýi
kusko třeba mlčelo dnes ví že

musí míti Cařihrad a zmocní-l- i se
tohoto což je otázkou Času pik
m Qnliint t i L T I f

f —— uuw4u k
Čiti cizsa v ?c r -

y

zákonem kongresu ze dne igho
května 1898" V pravém rohu

má býti obdélník se slovy "Sem

přijde centová známka" a v levém

dolejším rohu slova "Tato strana

jest výhradně a pouze jen pro a- -

dresu" Na rubu ovšem lze ti- -

sknouti a psáti vše co jest dovo- -

eno na obyčejném korespondenč
ním lístku vládou vydaném

Tvrdý oříšek

A stalo se utišení veliké! Tyča- -
m V 1 a

sopisy Kterez taic věnce Hor-

lily pro svobodu Kubánců a kte
réž hartusily tak na presidenta Cle--

velanda druhdy jako na presiden
ta McKinleyho potom proč neza

kročí v zájmu ubohých o svobodu

zápasících vlastenců kubánských
a nedonutí vládu Španělska aby
dalo perle Antil samosprávu uti

chly ve svém nadšení pro věc ku-

bánskou náhle když počaly do- -

cházeti zprávy jež povstalce ku

bánské uvedly do pravého světla

Když nyní dostáváme zprávy pří
mo z vlastních pramenů spolehli-

vých a nejen ze zdrojů junty ku

bánské počíná se nám jeviti situ
ace na Kubě v trochu jiném světle
než zdála se prve

My a s námi naší Čtenáři ovšem

nejsou zklamání My vícekráte

poukazovali k tomu že zápas
kterýž se na Kubě vede' nezdá se

býti zápasem většiny lidu ostrova
toho nýbrž že jest to pouze boj

jistého počtu nespokojenců kteří

neovládají žádnou část státu ne-

mají žádnou ustálenou vládu žád

né sídlo vládní aniž konají jaké
Lkoliv funkce jež by je opravňova
ly k tomu aby uznáni byli za sa
mostatnoa válčící moc Zprávy
dcllé odSratií" potvrzují a tho--

t


