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prozkoumání tamních národoho

Pokrok Zápádi společném o 3 hodině Ve čtvrtek

nejvíce času vyžádalo si projedná-
vání předlohy ve výboru plenár-
ním kterouž zakazováno bylo by
přivtělováníco přídavek k městu a
rozmčřování na loty pozemků za

Prv Druh
hlasováni

William V Allen 58 58

M L Hayward 28 29

John L Webster 10 10

D E Thompson 7 7

Allen W Field 4 4
G M Lambertson 3 3

E H Hinshaw 2 3

manem FVJ Kirchraanem J B

Johnsonem a J Petermičhelem

z Wahoo Předsedou nové banky

jest p F J Kirchman a kasírem

J Petermichel

— V přízni českého obecenstva

odporučuje se známý vyrabitel
pomníků krajan pan Ant Pro-škov- ec

v Bruno Neb Než si
jinde pomník zamluvíte neb kou-

píte pošlete si pro vzorky a cen-ní- k

ku krajanu Ant Proškovcovi

Bruno Neb (t 18013

— Pan F Hrubecký z Howells

byl v městě našem aby tu dali

v opatrování do nemocnice pana
Frank Bulína jemuž při mlácení
v žentouru rozdrcena ruka Pan
Bulín nalézá se v nemocnici Sv

Josefa a jest naděje že aspoň ně-

které z prstu bude lze zachránitL

— Jak zdárně prospívá banka
Foldova ve Schuyler viděti nej-

lépe z toho že obchod banky té
v posledních letech neustálé" vzrů-
stal Obnášelť v roce 1896

427939-- v roce 2897 $1898-9786- 6

a v roce 1898 $2111836-6- 3

—Vklady obnášely v uplynu-
lém roce $19665653
— Státní hospodářská společ-

nost odbývala ve středu v Lincoln
výroční svou schůzi v níž R W
Furnas znovuzvolen tajemníkem
Ve schůzi usnešeno požádati vý-

konný výbor o zrušeni smlouvy
dle kteréž výstava státní v Omaze
odbývána býti má a o požádání
sněmu o zvýšení podpory státní

— V North Bend učiněn byl
buď v sobotu neb v neděli v noci

pokus na vypálení sedlářského
obchodu J G Gallopa Když
v pondělí totiž ráno obchod ote-

vřel shledal že neznámý bídák

pod zadní dvéře dva gallony pe-

troleje nalil a tento pak zapálil
Na Štěstí však plameny uhasly
dříve než do vnitř se dostaly a
tak jedinká Škoda v opálených
dveřích spočívá
— Krajany v Boyd County

Šalamounské pány zákonodárce
musí míti stát Michigan Senát
tamní rozhodnul totiž že prý páni
senátoři oprávněni jsou k použí-

vání volných lístků železničních
neboť prý tyto za čásť plata jejich

považovati dlužno Dle toho jsou

tedy páni senátoři jak usnešením
tím sami dobrovolně doznali slu-

hy dvou pánu — poplatnictva i

dráh a otázkou ovšem jest kterak
mohou povinnost svou vůči oběma

zastávati když zájmy obou tak
často zúplna sobě protivnými jsou

Krásný příklad toho kam pove-d- e

nás politika imperialistická po-

dává nám porovnání rozpočtu de-

spotického Ruska s rozpočtem
svobodné Ameriky Dle zpráv te-

legrafických obnáší rozpočet letoš-
ní pro celou řiši ruskou na $200-00000- 0

při čemž rozpočet na

práce veřejné rozpočet vojenský o

plných 120000000 převýšuje A

ve svobodné Americe? U nás roz-

počet vojenský bude letos sotva o

$50000000 menším než celý

rozpočet ruský a bude o celých

$100000 větším než Ruskem le-

tos na práce veřejné věnováno

býti má

Zajímavý zápas o senátorství
spolkové odbývá se ve West Vir-

ginii Sněmovna má totiž většinu
demokratickou a ta rozhodla ti

se o vyhození tolika poslan-

ců republikánských aby sněm při
společném hlasování většinu de-

mokratickou měl Tomu však za-

brání zase republikánský senát

kterýž připraven jest odpověditi
na krok podobný vyhozením zase

příslušného počtu senátorů demo-

kratických tak aby se to vyrovna-
lo Následkem toho možno očeká-va- ti

že sněm v otázce senátorství

nikdy se neshodne a že místo se-

nátora Faulknera uprázdněným
zůstane

V Nortu Carolině podán ve sně-m- u

návrh zákona jímž by převáž-
ná většina černochů práva hlaso-

vacího zbavena byla a nejzajíma-vější- m

při tom jest že o předlohu
tu nejvíce zajímají se dva poslanci-černo- ši

z nichž jeden učitelem a

druhý kazatelem jest Oba dovo-

zují že prý velká většina jejich
soukmenovců práva hlasovacího
si nezaslouží že jimi jen úplatnost
při volbách podporována jest a že
zkrátka prý jsou jak se říká vo-

lebním dobytkem — To vše může

býti a snad í jest pravdou není to
však žádnou příčinou proč by

spodářských poměrů pro nás velice

důležitým jest zároveň však dluž

no doznati že neméně důležitým

bylo by zvěděti více o poměrech

politických Radno bylo by vědě

ti zda skutečně lid tamní přeje si

přivtělení ku Spojeným Státům

či zda pro samostatnost jest dále

jak silnou jest ona strana kteráž

pro přivtělení ku Spojeným Stá

tům jest a konečně zda domorod

ci tamní samosprávy schopni či

neschopni jsou Jak známo jest
jedním z hlavních důvodů těch
kdož připojení souostroví onoho si

žádají že prý domorodci samo

správy schopni nejsou a proto bylo

bytím žádoucnějšim aby president
i v ohledu tomto náležité instruk

ce komisi dal tak aby pravdivost
či lživost tvrzení tohoto konečně

zjištěna býti mohla Dle náhledu

našeho jest otázka poslednější
daleko důležitější pro lid náš než

otázka obchodní leč by předem
již ustanoveno bylo že ostrovy
ony za každou cenu ku Spojeným
Státům přivtěleny býti měly
Admirál Dewey kterýž po tak již
drahnou dobu ve vodách tamních

dlí a s poměry tamními následkem
toho důkladně obeznámen jest
tvrdí že domorodci tamní jsou

samosprávy daleko schopnějšími
než Kubánci a o těch tvrdí přec

generál Wood nynější náš vojen-

ský guvernér v provincii santiag-sk- é

že samosprávy úplně schopni

jsou Tomuto tvrzení admirála

Deweyho snadno lze přikládati

úplné víry neboť faktem nepopi-

ratelným již nyní jest že aspoň
část domorodců tamních vydržuje
si vlastní svou správu kteráž

úplně uspokojivou jest těm kdož

věrnost a poslušnost jí slíbili

Může ovšem býti že ve všech

podrobnostech svých není vláda

tato takovou jakáž občanu ame-

rickému by se líbila předpoklá-

dán však právem můžeme že

vhodnou jest pro lid i poměry
tamní Souditi tak můžeme z

toho že vláda nejen v sousedním

Mexiku ale i v republikách střed-

ní a jižní Ameriky uspokojivou by
nám nebylakdežto lidu tamnímu v

plné míře vyhovuje při čemž aii
zdaleka nám nenapadne- - popírati
že by lid zemí tamních samo-

správy schopen nebyl: I

President McKinley zajisté má

dobré důvody pro jmenování ko-

mise a ze sestavení téže možno

právem očekávati že poslání své-

mu úplně vyhoví Žádoucným
by pouze bylo aby svěřeno jí
bylo jak výše uvedeno nejenom

prozkoumáni poměrů národo

hospodářských ale i poměrů po

litických a jedno bez druhého pro
zemi naši trvalé ceny a významu
míti nebude

Státní sném nebrasský

V úterý přikročeno v obou sně

movnách ku hlasování o senátora

spolkového a výsledek byl takým

jak očekáváno Populisté a de-

mokraté soustředili hlasy své na

Allenovi hlasy pak republikánské

roztříštěny byly na celou řadu

kandidátů nejvíce jich pak obdr-

žel Hayward kterýž při poslední
volbě v čele lístku státního stál

Výsledek hlasování v jednotlivých
sněmovnách byl následovním:

0D m
a a
o

William V Allen 12 46 58

M L Hayward 8 20 28

John L Webster 3 IO

D E Thompson i
Allen W Field 1

G M Lambertson 1

E K Valentine 1

E H Hinshaw 1

Thomas J Majora 2

F I Foss 2

Claire E Adams 2

Manoah B Reese 2

J B Weston 2

S B Davidson

John R-- Little
A J Cornish
J H Van Dusen

Eugene J Hamer
Frank Martin

Celkem 33 98 131

Ve středu přikročeno ku hlaso-

vání společnému a výsledkem si-

tuace mnoho vyjasněna nebyla
Prvé hlasování bylo totožným s

výsledkem hlasování v jednotli-

vých sněmovnách dne předchozí-

ho druhé pak hlasování přivodilo
změau pouze nepatrnou a z toho

vyvozováno ! zápaa senátorský
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PředpUtael
V míate dodávkou do domu bes přílohy W00

B přílohou
Poítou pro Spojení SUty a Kanadu bes

Knihovny Americká au

Knihovnou Airrlckou UM

)o Cech bes přílohy
K-0-

ť přílohou
Kaidý předplatitel oprávněn Je k prémii

OaMlky
Drobní a rftsn ohláiky uveřejflutam poa i

Jen kdyl peníze k objednávce přlloaeny Jsou
Za drobné obliiky obyéejné velkosti nepřs-whHl-

palec cítíme 70 cen to ta třikrát ta
raut ohláienL blahopřáni tfmrtl a Jiná Htf
mt 1100 aa tH paloe is haídé uvttfsjntpl
Kvhl k&lrit nou nHloil obtodnivc tolik
nenča jak velkou ohlíSku míli sl přeje Ceny
ehláíek na delsi doba osními m ochotni na
V#aánL

Zásilky nenes

tou nejbezpečněji! kdyl se koopf na polt
neb expressu "Money Order" a tI nám a
saile lei v remsirovaoem aopise aneapv--
ltlrMi Hanknvnt 1l8f liftllka lieta Kde

chce platit! "cbeckem" na bank nechť salU
5#entú vire proto ie tolik musíme platit

banka sa kolekci aneb ať koupi šminku
(draft) na Omaku Chicago neb New York Ha
Bilatt drobných peněi přijmeme té 1 - a
Soentove kolky Vlechny sásllky nechť Jsou

xaslány pod Jednoduchou adresou pouse tak- -

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Nebr 20 ledna 1899

FlLIPÍNOVÉ RYCHLE SE CIVILIZUJÍ

Poznati lze to z toho že v časopi-
sech tamních nejhlavaější oznám-k- u

má — milwaucké a

pivo

POVSTALCŮ FILIPÍNSKÝCH PRÝ SE

strýček Sam ani dost málo nebojí
a na ty má kuráže dost — kdyby
však takhle do křížku s nějakým
trustem jako ku př je Standard
Oil Co dostati se měl to byla by
ovšem jiná vesta!

Sultán turecký slíbil prý vv-sla- nci

našemu že nařídí vyplacení
náhrady 1 100000 požadované
americkými misionáři za škody v

povstání arménském spůsobené —

Nechtěli bychom se vsaditi o zlá-

manou grešli že objeví se tu opět
že sliby — jsou chyby

XT i ~ f — n

doucnost více obávati v případě
že by z dopuštění božího o nynější

svůj "job" přijití měL Ukázal se

totiž býti při prodeji německých
děl a jiné výzbroje sultánovi tak

dobrým prodavačem že jistě na

dobré místo čekati by nemusel

Nebylo by dobře aby zAkon o

osmihodinové době pracovní také
i na pány zákonodárce rozšířen

byl? Při nynější libovolné době

pracovní nastati muže snadno i v

navrhování nových zákonů převý-rob- a

a pak nebude divu když ve

spěchu leckterý špatný zákon uro-

ben bude

Carovi nelíbila se prý odpověď

hraběte Tolstého daná na otázku
co myslí sobě o jeho odzbrojova-cí- m

návrhu v níž dal mu hrabě

na jevo že jako nevěřící Tomáš
uvěří v upřímnost jeho jedině ten-

kráte když car sám předem dobrý

příklad dá — Že se mu odpověď
ta nelíbila není divu neboť dávno

známou věcí jest že pravda trpkou
bývá

NaSi Ořadolovci meli by presi-dent- a

požádati o bezodkladné od-

volání vojenského guvernéra Porto
Rica gen Henryho Týž prohlásil
totiž že při obsazování úřadů v

každém případě schopnému domo-

rodci přednost dána bude — Nač

jsme tedy vlastně Kubánce a

Porto-Ričan- y osvobozovali když
ne k vůli tomu abychom také z

toho něco měli?

Španělsko dle zpráv madrid-skýc- h

rozhodlo prý se dáti do

prodeje zbytek svých držav zá-

mořských an prý k vydržování a

ochraně jich prostředků nemá

Vzhledem k nynějšímu stavu finan-

ci Španělských možno předem o

prodeji tom říci že bude to pravý

oojicentový vyprodej a naší přáte-

lé rozpínavosti budou roítí tu nej-lep-

příležitost několik ostrůvků

v různých Částech zeměkoule za

pravou babka zkoupitL

jJXOIOISSKf SENÁTOR MASON JEST

jedxim z tich málo senátorů kteří

kdyl k válce se Španělskem v zá-

jmu lidskosti a samostatnosti Ku-

by frssevali aYB' P porodním
tf'-f- i svém setrvávají a i nyní

ho bezodkladné prohlášeni úplné

seoivisi Kohy jsou V řeči

zvi v tsaZZ v zájmu Kuby pro-pcllSs- il

slovy jasnými

Zj 'jit 7 tojao Spojených

Z £ 7 trl'y si aa dll aa

dlužených Nových předloh podá-
no celkem dvanácte

Českými poslanci podáno bylo
předloh posud jen několik a sice

byly to: Wenclem podána před
loha by okresní komisaři opráv
něni byli k vydání $4500 na za

koupení chudobinské farmy misto
dosavadního obmezení na $2500

Dobrým podána předloha kte-

rouž z nucené návštěvy školní vy

jmuty byly by děcka v případě ne
moci chudoby neb dostatečného

již vzdělání a týmž navržen zá
kon jimž nařizováno bylo by se
kání plevele podél cest veřejných
mezi 15 červnem a 15 červen-

cem a mezi to srpnem a 18 zá
řím

NEBRASKA

— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri
co doutníky z Wilber Neb 79tí

— Ve Schuyler započal s mle- -

tím minulou středu krajan Štěpán
Dvořák

— V Sutton zavřena býti mu
sela škola následkem panujících
tam osypek

--— Ze Schuyler odjela v minu

lých dnech sl Marta Foldova do
Paříže aby tam v učeni zpěvu po
kračovala

— V Chadron' zorganizována
byla telefonní společnost kteráž
teleíonnické spojení s okolními

městečky zříditi hodlá

— Ve Wymore zemřel ve stře
du strnutím I3letý Olmig Satoff

jemuž před dvěma týdny roztrhnu
tím se pušky ruka utržena byla

— V Beatrice zahájen ve středu
1 7 výroční sjezd státního spolku
dobrovolných hasičů za účasten
ství as 200 delegátů ze všech kon
čin státu

— Ve Stromsburgu založena

byla společnost s kapitálem $8000
kteráž zřfditi hodlá mlýn v němž

by 80 beček tlačeného ovsa denně

vyráběno bylo

— Tábor Praha číslo 1584
Novodobých Dřevařů Amerických
v rrague Nebr uspofáúá spole
čenskou zábavu v sobotu dne 28

ledna v síni V Fujana
— V Morse Bluff zemřel ve

středu po nemoci pouze několik

9 ní trvající zápalem plic p F C

Kavan ve stáří 36 roků Zane

chává manželku a tři dítky

— Pan C A Killian v Morse
Bluffs Nebr má na skladě a pro
dává velmi lacino všechny druhy
uhlí kočáry vozíky hospodářské

stroje větrníky pumpy atd tf

— Ve Fairmount vyloupen byl
ve středu večer mezi tím co maji
tel u večeře se nalézal klenotni

cký obchod Chas Davise a škoda
as JJ700 obnášející
— V Ohiowa onemocnělo v mi

nulých dnech deset členů jedné

rodiny trtchinosou a smrt v jed
nom případě se již dostavila

Lékaři obávají se že ani ostatní

podobnému osudu neujdou

— Státní knihovní společností
učiněn bude pokus na prosazení

předlohy na zřízení státní kočující
knihovny kteráž 'střídavě posky
tována byla by k volnému použití
městečkům v nichž veřejné kni

hovny dosud nestává

— T Duda v Linwood Neb

právě otevřel nový závod s hospo
dářskými stroji vozy kočáry atd
a čeští rodáci učiní dobře když jej
navštíví a přesvědčí se jak u něho

mohou laciněji koupiti nežli kde
kolik jinde (dt 11 tf)
— U Beatrice postřelen byl ve

středu večer při návratu domů

farmerGeo Armstrong neznámým
chlapem kterýž v nepřítomnosti

jeho do bytu se mu vloupal Za-

sažen byl do podkolení a obavy
jsou že o nohu přijde

— Ve Wilber zemřela v pondělí
ve stáří 84 roků paní Stránská
matka paní S J Heřmanové a
mrtvola její dopravena byla ve

středu do Wisconsinu kde! po
boka manžela svého k věčnému

odpočinku uložena byla

— V Columbus odhlasovány ve

středu dluhopisy v obnosu f 35-0- 00

4 í procenta nesoucí a pouze

jen dva hlasy byly proti proposici
té vrženy Dluhopisy odhlasová-

ny byly za účelem staženi prošlých

jil dluhopisů sedmiprocentních

— Usk Oeek Valley banka ve

Valjwraiao vykoupena byla po--

E K Valentine 3 2

T J Majors 2

M Já Keese 2 2

Frank Martin 1 2

E E Adams 2 2

I B Weston 2 2

S B Davidson 1 1

A I cornish 1 1

J H Van Dusen 1

John R Little 1 —

F I Foss 2 1

E T Hainer 1 1

Celkem 131 131

Ve čtvrtek přikročeno ku třetí-

mu společnému hlasování a vý
sledkem jeho bylo že Hayward
získal dalšich 7 hlasů tak že mu

pouze 2 hlasy do většiny všech

republikánských hlasů scházely
ze Valentine Little Martin a

Majors z řady kandidátů ustoupli
Hlasováno následovně:

W V Allen 56
M L Hayward 36

John L Webster 10
D E Thompson 7

Allen V Field
E H Hinshaw
G M Lambertson 4
M B Reese 2

C E Adams 1

J B Weston 2

E J Hainer 1

S B Davidson 1

ť I ťoss v 2

A J Cornish 1

J H Van Dusen 1

V sněmovně poslanecké v úterý
mimo prvého hlasování o senátora
mnoho toho nevykonáno a to
hlavně proto poněvadž tiskař s

tiskem předloh hotov nebyl Zdr
žování toto se strany tiskaře mělo

ten následek že výboru tiskovému

nařízeno věc tu vyšetřiti a náleži-

té kroky k odčinění toho učiniti

Výbor volební zaměstnával se pře-

počítáváním hlasů v 67 distriktu

poslaneckém kdež zvolení populi-st- y

Benjamina kontestováno jest
republikánem Israelem a výsled-

kem bylo že pro Israele napočítá-
na většina 55 hlasů — Ve středu

přikročeno k projednávání zprávy
výboru tohoto a sice podány zprá
vy dvě většiny a menšiny větši

nou republikánskou odporučováno
zasednutí Israele menšina pak
byla ve prospěch Benjamina Men

šina nepopírala sice že Israel snad

většinu hlasů neobdržel dovozo

vali však že an v Čase zvolení

svého okresním soudcem byl vo

litelným nebyl a tudíž k zasednuti

oprávněným není a odporučováno

by záležitost ta znova v úvahu vza

ta byla Ve spojení se záležitostí
touto předvolán byl před sněmov

nu okresní soudce Skipton z Fill-mo- re

Co aby zodpovídal se z

vůči sněmu kteréž dopu
stil se tím Že vzdor rozkazu

sněmovny odepřel hlasovací lístky
k přepočítání vydati V odpovědi
své kterouž soudce četl dobíral

si soudce nehorázně jednotlivé pá-

ny zákonodárce což ovšem nema-

lou měrou přispělo k tomu že 57

proti 40 hlasům vinným uznán a

JJ50 a útratami pokutován Po-

zději přijata byla resoluce kterouž

mu pokuta odpuštěna býti má

pakli by požadavku sněmovny do

24 hodin vyhověl Projednání
kontestu na to na druhý den od

ročeno Ve Čtvrtek pokračováno

bylo v projednávání kontestu Isra- -

a výsledkem bylo
že hlasy čistě stranickými 52 pro-

ti 47 Benjamin místa zbaven a

Israel na místo jeho dosazen Z

dalšího jednání dlužno uvésti že

započato ve schůzi plenární s pro
jednáváním předlohy kterouž pla-

ty úřadníků okresních snižovány

by byly

V senátu podána v iterý Schaa- -

lem ze Sarpy Co resoluce proti
anglo-americ- ké allianci táž však

20 proti 12 hlasům položena aa
stůL Z dalšího jednání vyjímaje

hořeji uvedené hlasování o sená-

tora dlužno uvésti že jednohlas-
ně přijata resoluce kterouž kon-

gres se žádá o udělení náležité

pense generálu John M Palmero-v-í
z Illinois kterýž byl jedním z

těch kdož nejdříve hlasu svého

proti otroctví pozvedli apro celist-

vost Unie hlasovali Ve středu

projednávána ve schůzi plenární
předloha kterouž ustanovuje se
Ie v připadl propadnutí majetku

dluh [forclosoviní) kdyl dluž
ník k nejvyEíaitt soudu by se od
volal platiti musí nájemné za Čas

do vynVeaí rozhodnutí soudního

Neb a Gregory County S D

upozorňujeme že A Křikač v
Butte Boyd Co Neb má na
skladě úplnou zásobu hospodář-
ských strojů které prodává za
nízké ceny a krajany vždy v obo-

ru tomto co nejlépe obslouží
Přesvědčte se u něho nežli koupí-
te jinde 25—3m

— Z Prague se nám píše: —

Kašpar & Co se vzdali tyto dny
obchodu dřevařského a sklad svůj
prodali chvatně známým pánům
Fišer & Šimánek Jest tedy Praha
o jeden obchod chudší avšak
bude zase bohatší o jednu fabriku
která nás bude zahalovat oblaky
dýmu jen tenkráte sedneme-l- i si

pohodlně po pěkném obědu a za-

pálíme nějaký ten "Kuba" neb
"Havana" Honzík Hauznerů do-

vede je vyrobit tak že to skoro
samo kouří — Zajímavá pře ode-

hrála se zde minulý týden před
soudcem A Kašparem Jak se
budou Čtenáři t L pamatovat byl
minulého roku okraden p V Ka
ri léček o dvě pušky Nu a toť se
ví když je krádež je taky pode-
zření a to taky Kadleček měl a

taky se s tím zrovna před veřej-
ností netajil a tvrdil že to byl
jeho soused M který si k němu

došlápl a tam se proti sedmému

přikázání prohřešil Když to p
M doslechl nešlo mu to zrovna
pod vousy a p KadleČka zažalo-

val Celá pře byla zajímavou
švandou a každou chvíli vypukly
přítomní v bouřlivý smích A

koho by taky starý Kadleček ne
rozesmál? An nebylo dosti důka-

zů ani na jedné ani na druhé stra
ně ustanovil soudce porotu a ta
rozhodla by byl soud vyhozen a

každý zaplatil polovici útrat To
však se nemohlo nikterak Kadle- -

čkovi v hlavě srovnat — flinty
pryč a ještě plechovat! — Šafránek
Bros otevřeli nový obchod ve
velké krásné budově pana Kirch-man- a

Zpravodaj

Knihkupectví Pokroku Západu
Mi IÍ10 Bl Skládal Vlkáf mnfi1rnivt avrti- -
a tabavnch a poučných te vietk
moinycn oooru uivadelni apisy má-
me vlechny jel jon k dostání v růx-nv- eh

abírkích Pilta ! n
obcriíte jej adanna Adresa jte jedno-dni-

Pokrok Zásadu
0ukaNab

Čtctové a Jejích zipis
o sisceprávu

Xikladem Pok Zip vydiaa bvla
broitrce pfedniika podvie aveden fm
názvem kteroa připravil o L J Pak--
da pro literární kiab Astorovy knibov--y
r New Yorko a opra vU pak pro mé-aín- rk

Midland Monthly Tentoceskjf
překlad pfedaiaky tvoří broiůrka 49
stránek obsahující vyobrazení Jana
Haaa Jana žtiky Jana Aasoao Ko-

menského a Josefa Jnaguuaa Cena
poaae 10ctřVba v kolkách Dra seSit v
saesirafka Midland Moathly obsahav

!£Matéf pfcdaiAknanrUcin aa

oběma plemenům stejnou měrou

měřeno býti nemělo Pak-l- i že

hlasovacího práva požívati by měl

jedině ten kdo čisti a psáti umí

tu zasaženi byli by běloši právě
tak jako černoši neboť dle po
sledního censu ve státu tom více

jak polovička všeho obyvatelstva
čisti a psáti neumí

Komise pro Filipíny

Jak na jiném místě zprávu o tom

přinášíme rozhodnul se president

jmenovati zvláštní komisi pro

ostrovy filipínské kteráž by zabý-

vala se jak z Washingtcnu se

oznamuje výhradně jen studová-

ním národohospodářských otázek

tamních aniž by při tom s otáz-

kou politickou pokud totiž zřízeni

politického souostroví onoho se

týče Činiti co měla President od

komise té dostati chce úplnějších
a věrohodnějších zpráv o panují-
cích nyní tam poměrech než ja-

kých nyní po ruce má Jest sice

pravdou že od té doby co Spoje-

né Státy s Filipínami co činiti raa

jf mnoho toho již jsme se o po
měrech tamních z pramenů věro

hodných dozvěděli zajisté však

nebude na škodu když zvíme toho

ještě více a když zároveň náležitě

se vyšetří co vše pěstováno a po

případě i vyváženo odtamtud býti
může Dosud víme již tolik že na

ostrovech tamních vypěstováno
býti může mnohem více tabáku a

vyrobeno býti může mnohem více

cukru než nyní tak že když by
vše do náležitého pořádku tam

přivedeno bylo v obou těchto vě-

cích s námi snadná konkurence

býti by mohla a to co platí o cu

kru a tabáku snadno platiti by
mohlo i o jiném tak že by z ostro-

vů těchto vydatný kokurent nái

v trhu asijském vzniknouti mohl
Možnost toho jest tím větší poně-

vadž dobře známou věcí jest Že

práce na ostrovech oněch jest
mnohem lacinější sel v kteréko-

liv jiné Části světa a tak v případě
ie by Spojené Státy skutečně sou

ostroví ony přivtihly snadno státi

by se mohlo že práce ony ae stra-

ny kapitálu a vyrabitda využitko-váa- y

býti by mohly ku stlačení

ceny práce dli sika amerického aa

cena aiilL
Z t---o ca tfU aveiemo pstr-- &oaStým a vytrvalým bmde líla--
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