
Pokrok ZApadu
vy že brambory jež letos sliboNEBRASKAbycha" neboť již tenkráte bylo ve

Spojených Státech s vážných stran
Českým svobodomyslným spol-

kům v OmazePokrok Západu
asi jest rozdíl mezi zvučnými plat-

formami demokratů a volebními

Číslicemi

Japonsko přijato bylo do rodiny

civilizovaných národů Země tato
učinila pokrok ohromný stykem
se západní osvětou a když vyhrála
velikou válku proti Číně kde kdo

zajímal se o Japonsko třeba že

velmi málo civilizace osvědčilo ve

válce té jak se ukázalo zvláště

drasticky při dobytí Port Arthuru
Až do této dobycizinciobvinění v

Japonsku ze zločinů a přestupků
jakýchkoli měli právo žádati soud
konsulární poněvadž cizí vlády

předpokládaly Že poddaným je-

jich nemohlo by se dostati správ-
ného líčení u "divochů" avšak

nadále podléhati budou právomoci

japon úťadů ve věcech trestních
V Japonsku dle loňského sčítání

přebývalo 10531 cizinců a z těch

bylo 5206 Číňanů 2118 Angli-

čanů 1076 Američanů 523 Něm-ců4- 9i

Francouzů 296 Koreánců

109 Portugalců 104 Holanďané a

jiné národnosti zastoupeny jsou
též menším počtem Na Japon-
sku nejlépe se osvědčuje že v

dobách dnešních civilizace od zá-

padu přichází Tak na příklad v

minulém roce 2465 studujících

nabývalo vzdělání na západních

valy nejlepší úrodu v mnoha lé

tech začnou hniti v zemi

— Předseda Mead z rady okre
su Dodge vyzval předsedu Mar
tinsona z okresu Saunders aby
určil den ku společné poradě o

hlednč správky mostu přes řeku
Platte blíže Fremontu Bude-l- i

toto pozvání ignorováno okres

Dodge dá most spravit a účet

předloží okresu Saunders Ode
přou-l- i tam platit bude vzato úto
čiště k soudům O tomto sporu
vzniklém k vůli hranicím mezi
oběma okresy několikráte již jsme
se zmínili

— Slavnostní výbor k uspořá
dání závodů sokolských v Crete

jež odbývati tam bude západní
župa sděluje nám že pro ty dny
bude sníženo jízdné do Crete pro
všechny účastníky nechť členy
cvičící aneb ty kteří se budou

chtět závodů pouze jen podíleti
a sice obdrží každý lístek za

jednu a jednu třetinu ceny lístku

jízdného pro jízdu tam i nazpět
Každý při koupi lístku musí po
žádati o certifikát a udatí že

jede co účastník k závodům do
Crete načež na základě toho cer
tifikátu obdrží pak lístek pro jí
zdu nazpět 7a jednu třetinu oby
čejné ceny Odkud by si přáli
zvláštní vlaky míti vyslané musí

si to s dráhou sami vyjednat

— Auditor Cornell odmrštil po
hledávku paní A M Davisové na

$1175 a paní Williamsové na

$24901 kteréžto peníze poskyt
nuty byly společností ústavu pro
opuštěné ku výplatě úřadníkú O

záležitosti této několikráte již
jsme psali Jmenovaný ústav ří
zen byl soukromou společností
avšak roku 1897 sněm vzal jej
pod státní ochranu a povolil pení-
ze ku výplatě úřadníků kteří až

n? lékaře byly samé ženské Tyto
odepřely ustoupiti úřadníkům do

sazeným guvernérem Holcombem
a tu služné bylo jim odepřeno ze

státní pokladny V době té zemře-

la paní Elizabeth Hendley jež
vždycky o útulnu se zajímala a

majetek svůj odkázala ústavu Od
kaz svěřila ve správu paní Davi-
sové a z tohoto majetku vypláceny
pak byly úřadnice Davisová při
znává že paní Hendleyová učinila
odkaz ve prospěch ústavu ale ne-

bylo prý jejím úmyslem aby z

něho vypláceno bylo služné na
něž stát peníze povolil

— Nově zvolený senátor ne

brasský William M Hayward
stižen byl záchvatem mrtvice na

výletě Novodobých Dřevařů v

Brownville o půl dvanácté v úterý
dopoledne a dosud není z nebez

pečí venku Senátor byl jedním
z pozvaných řečníků a zrovna

když vstával se židle na tribuně

aby shromáždění oslovil klesl a

ztratil vědomí Náhodou nalézali
se v obecenstvu dva lékaři a ti ho-

nem spěchali k nemocnému Zá-

roveň nařídili aby Členové spolku
utvořili kordon tak aby tlačícím
se zástupem nebyl trpícímu vzduch

ujímán Vzalo to přes dvě hodi-

ny tuhé práce nežli senátor začal

jeviti známky vracejícího se vědo
mí Jakmile trochu sesflil byl

přenesen do obydlí Richarda Opel-t- a

kdež o všemožné pohodlí po-

staráno bylo Rodina senátorova
a zároveň domácí lékař jeho Dr
Whitten jemuž telegrafická zpráva
podána do Nebraska City přijeli
na zvláštním vlaku do Brownville

Nemocný začal se zprvu značně

lepšiti tak že bel námahy hovofi-t- i
mohl ale k večeru opět seslábl

Lékaři doufají však že se pozdra
ví a že mrtvice nezanechá Žádného
ochromení Hayward stížen byl
záchvatem' podobným minulý tý
den ve Wyomingu kamž k vůli
zdraví e odebral avšak když lé
kaři viděli že vzduch horský mu

nesvědčC kvapem domů jej dopra-
vili — Dle posledních zpráv stav
senátora Haywarda stále se lepší
Do svého domova v Nebraska

City dosud však nemohl býti pře-

stěhován ježto každý větší pohyb
působí mu bolesti

I

Jsem nucen jsa v peněžní tísni

prodati za cena jakoukoliv 320
akrů krásného a bohatého pozem
ku buď v celku neb na kusy Po
zemek tento nalézá se ve Wheeler
Co v Nebrasce 5 mil od města

Bartlett a t8 mil od měst Enkson

Harrington Za vyhotovení
dobrých papírů se ručí Každý
kdo si přeje může pozemek si pro-
hlédnout! a přesvědčiti se že jest
dobrým Jednejte co nejrychleji
neboť pozemek musí býti prodán

a F Záruba
a66 Washbarn Ave

w94X3hi}za Chicago 11L

varováno před phvtělením a vůbí
i obsazením Filipin a když vý-

stražných hlasů ve Washingtoně
nedbali musejí nésti následky
Dnes jediná naděje presidento

va spočívá v brzkém ukončení

války a proto Filipíny zaplaveny
budou naším vojskem třeba že v

pokladně povstane tím ohromný
schodek a ti mrtví na Filipínách
budou vždycky němou ale zdrcují
cí obžalobou proti administraci

Kdyby na Filipínách zavládlo sku-

tečně ticho kdyby tamní domo

rodé obyvatelstvo uznalo pože-

hnání americké správy tenkráte
ovšem celá situace nabyla by jiné
tvářnosti Na to však je velmi

málo naděje Až dosud nemohli

jsme přesvědčiti domorodce Fili

pinské že naše Krag-Jorgen- se

novky jsou lepší než jejich
Mau-serovk- y

a se vštěpováním pojmů o

státním zřízení půjde to ještě po-

maleji A mimo to ono slovo

Svoboda musí míti v sobě nějaké

tajemné kouzlo Kdyby krev

vůli ideálu volnosti a neodvislosti

vycezená najednou se rozlila zru

dly by široké lány rolí v celém

světě Tepny pracují rychleji
čteme-l- i o bojích našich slavných

předků Polák právem hrd může

býti na svoji historii Francouz

byl vždycky první v řadě branců

novověkých ideí Holanďan trpěl
v dobách kdy svět klaněl se říši

jež pokořena byla v nedávné vál

ce co obětí padlo na Balkánu

nežli veliký car zdvihl ochrannou
ruku proti vražednému a zarputí
lému Moslemovi pro Svobodu

Košut rozptoudil horkou krev

maďarskou a Garibaldi v Itálii
tasil lesklý meč proti námezdným
hordám papežským - a konečně
v této zemi spustly farmy vychla
div krby osaměly dílny nežli

hlahol fiíadelfického zvonu svo

body nalezl ohlasu ve všech do-

mácnostech Můžeme obdivovati

hrdinství hochů našich na Filipi
nách kteří šli za svým praporem
a kosili Filipínce řídíce heslem

"Moje vlasť ať v právu neb v

neprávu přece jenom moje vlasť'

avšak mimoděk cítíme obdiv pro

ty malé hnědé muže a ženy kteří

často opustili pohodlí a dobré

bydlo aby přinesli krvavý žold té

božce jíž národové vzdělanější a

pokročilejší se kořili ale přece

jenom na bojištích museli si získá- -

ti přízeň její

Proč ty oběti táže se dnes ka

ždý myslící člověk v této zemi Za

těch $150000000 jež stála už

válka na Filipínách mohli jsme

upravit i koryta našich řek aby
každoročně za miliony dollarů

majetku nezničily mohli jsme
svésti dravé vody z jarní oblevy
do nádržek a svlažovati jimi vy
práhliny na nichž dnes pouze di-

voká tráva roste A tento boj

proti pustám americkým nevyža-
doval by krve nevyžadoval utrpe-
ní naopak pilné ruce našly by za-

městnání a na někdejších sucho-

párech zkvetly by domovy po
tisících Máme snad v této zemi

krajiny jež nelze zúrodniti ale
za každý akr takové půdy jest sta

jiných jež pouze na zvelebení

čekají
Země naše přelidněna není

proč tedy posílati ty veliké oběti

na lidech i statcích na druhou po-

lokouli? Otázka tato nedá se zod-

pověděn žvastem o vlajce a ohro-

žené národní důstojnosti Každý
dnes v Americe cítí že obětovány

býti mají zájmy obecnosti k vůli

zájmům jednotlivců a proto žádá-

no bude odvláinoucí strany pří-

sné účtování Strana republikán-
ská poukazovati může ovšem na

své zásluhy v jiných směrech ale

nelze upříti že válkou filipínskou
uvázala si na krk velmi těžké a

zbytečné závaží

Káboienstrf ztrácí pfidy
Lid potlai aa roaíilovati ohledá Dibofea- -

atvf OWaao aikdo perataM a proalaluja
ta toto hyna To ipteobuja aaatatae dllkuriy
ai roa£fleni pomine a atboSenstvl přece trrt
dále A bude trrati neboť Jet to stco co art
potřebuje Jedno Belle pilek odporučeni
Hostettrr ftoaaca SlUera ealkého aatert- -

ckeao (illtete laladku potiri v tom la trri
po padaatt rok i raoor moohfm ntm aapodo-besi- a

a Jeat vealaenoa iroa Uďmátl aecpy

dyspepaia Uutaaeneti aorke a atKdaee Haf

ale aalarto a aaaobl k toataby Eleou dar-a-

toaaetky potravy byly atrievay a v kra

rUleoy Neal aleeo je
--sroraa tak dobrf

PHaledoeta JeetU aal vlactai kolek kryje
ardla libra

V žádné domácnosti by
neměla cbyběti "Praltki domid
mssf Jest osvědčeným prostřed-
kem proti zapáleninám ranám

vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou t lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy

jsoo:
~ ivototn5ti -

Prafoe Import Co POB 5J
New York City

— Kuřte Pospíšilovy Porto Ri- -

co doutníky z Wilber Neb tf79

— Farma o 160 akrech 2 míle

od Linwood na prodej za mírných

podmínek Hlaste se u Emil Fol-d- a

Linwood Neb dt88tf

— V okolí Friend objevila se

coloradská mandelinka bramboro-

vá u velikém množství a ničí

brambory i rajská jablíčka

-- - TajemDÍk George L Shel-do- n

ze státní tiskové komise se-

stavil honební zákony nebrasské
do přehledné knížečky jež na po-

žádáni jest zasílána

— Súčastněte se velkolepé vý-

prodeje zboží ze zásob které vy-

koupeny byly Frank J Kunclem
vCrete Neb ze závodu Newman
& Co Za $5000 zboží bude vy-

prodáno za méně nežli kupní
cenu 88ti

— T Duda v Linwood Neb
má na skladě vázací provázek

pumpy větrníky vozy kočáry a

vše co k hospodářství se potřebu-

je Krajané učiní dobře když se
u něho přihlásí než budou jinde
chtít koupiti dt75tf
— Na populistickou konvenci

dvanáctého soudcovského distrik
tu zaujímajícího okresy Buffalo
Custer Dawson a Sherman ko-

nané ve středu v Ravenna no

minován byl nynější soudce Ho
mer Sullivan z Broken Bow

— Velitel Mulf ord z prvního
nebrasského pluku oznamuje ča

sopisům že rád sorganisoval by

nový pluk na místě prvního kte

rýž v několika dnech ze služby
propuštěn bude Plánu tomuto
dostalo se prý schváleuí od gene
rálů Otise McArthura a Halea

— Komisař ulic v York Zeig
vzdal se úřadu svého ježto ne-

mohl dostati dělníky za mzdu
městskou ordinanci předepsanou
Nástupce jeho David Thomas
bude mítí asi tytéž nesnáze
Všude v okolí jsou lepší výdělky
a proto lidé nestojí o městskou

práci

— Blíže Plattsmouth na tratích

dráhy Missouri Pacific nalezena

byla zohavená mrtvola neznámé-

ho muže Tělo rozříznuto bylo
ve dví Nešťastník byl muž pro-

středního věku s vlasy krátce

ostříhanými a v kapse měl $250
avšak žádných listin dle nichž
mohl by býti stotožněn

— Strážník Ben Stump z Falls

City jenž Časně ráno 19 červen-

ce postřelen byl jistým trampem
v ohradách dráhy Missouri Paci-

fic zemřel ve středu večer Kule

jež uvázla v mozku nebyla nikdy
odstraněna Pátrání po vrahu ne-

mělo výsledku ačkoli slídiví psi
byli k tomu zjednáni brzy po

spáchání zločinu

— Populisté okresu Howard

kteří konali svoji konvenci v St
Paulu v sobotu odpoledne dali

delegátům instrukce aby hlasova-

li pro S A Holcomba za kandi-

dáta pro nejvyšší soud a J R

Thompsona a Frank J Taylora
za distiktní soudce — V okresu

Valley usnesli se demokraté na

sjezdu konaném v Ord vyjedná- -

vati s populisty ohledně docíleni

fúse

— V okresu Boyd docílena

byla i letos fůse mezi demokraty
a populisty a následující kandidá-

ti nominování: Klerk Fred Put-

nám populista pokladník C F
Brown demokrat šerif Henry
Stamer populista soudce O V

Kenaston populista superinten-
dent Milton Stockwell populista
koroner Dr Stockwell populista
inženýr B L Chambers populi-

sta komisař M H Jacoby de-

mokrat

— Guvernér Poynter odporu-
čil již důstojníky miliční pro mí-

sta v nových pěti plucích dobro-

volnickýcb na jichž sprganisová-n- í
se odbor války ustanovil

Jména odporučených se dosud

tají ale jsou prý mezi nimi

Eager z prvního plu-

ku mayor Tracy z druhého a

podplukovník McClay z třetího

pluku miličního Bude též učiněn

pokus získati vyšší důstojenství
nežli kapitánství pro plukovníka
Mulforda

— Horké počasí a silné lijáky
v okolí Fremontu minulého týdne

způsobily farmářům pramálo ra

dosti Drobné obilí ve snopkách

bylo těměř úplně zničeno a též

obilí sestohované bylo znsčně po-

škozeno škoda na fepě nelze

dosud odhadovat Standard Cattle

Company měla několik set akrů

zaplaveno á asi na S50 akrech

řepa jisti shnila Také jsou oba

Nížepodepsaný výbor sboru
Vlastislava č 29 JČD dovoluje
si jménem svého sboru vznésti
tímto provoláním žádost na všecky
české svobodomyslné spolky v

Omaze jimž záleží na tom aby
dítky českých rodičů vychovávány
byly v duchu jenž budil by v nich
úctu lásku k českému jazyku a
české zemi by se schůzích svých
nejblíže odbývaných v úvahu vza-

ly myšlénku zavedení "nedělních
dětských besídek" v nichž dítky
české vyučovány by byly každou
neděli hodinu neb dvě v češtině
dále kde každou neděli odpoledne
proveden byl by dítkami zábavný
program pozůstávající z deklama-c- í

zpěvů liudby a také z poučných
přednášek z dějin českých jež
ovšem povolané síly na starost by
vzaly Výdaje s vydržováním po-

dobných besídek dětských nejsou
téměř žádné takže není příčiny
proč by nemohly býti zastoupeny
ve výboru besídkovém všecky naše

spolky ať dámské neb mužské
Schůze svolávána jest na odpole-
dne ve 2 hodiny dne 20 srpna do

budovy býv české íkoly kam jsou
zváni delegáti všech svobodomysl-
ných spolků ku společné úřadě o

tomto podniku Od oněch spolků
které do té doby nebudou schůze

odbývati jsou žádáni ct předse-
dové neb ct předsedkyně by do-

stavili se do dotyčné schůze jako
zástupci svých spolků
Krajané! Uskutečnění nedělních

dětských besídek jest pro náš
český dorost velmi užitečné což

zajisté každý upřímný Čech dozná
a proto předpokládáme že nebude

jediného spolku svobodomyslného
zde v Omaze jenž odepřel by
účastenství na tomto podniku jenž
nepopiratelně musí míti blahodár-

ný vliv na naše dítky Mládež
naše v besídkách nejen že osvojo-va- ti

si bude dokonale český jazyk
nýbrž bude míti v nich též ušlech-
tilou zábavu v pečlivě vypracova-

ných programech jež přivábí za-

jisté i četné rodiče oněch dítek

jež besídky by navštěvovaly My
dále předpokládáme že s námi
souhlásf každá česká matka jež
raději uvidí dítko své v oněch be-

sídkách dětských než aby toulalo
se leckde po ulici ve společnosti
mnohdy nezbedných a znemravně-lýc- h

dě íkde k různým pohromám

jak mravním tak i tělesným lehce

přijití mohou Doufajíce že ct
spolky naše vezmou v úvahu

upřímnou naši snahu směřující k
dobru českých dítek a české věci
vůbec jakož i Že všechny spolky
zastoupeny budou svými zástupci
ať už předsedy předsedkyněmi
neb jinými členy ve vvše uvedené
schůzi znamenáme sé za sbor
Vlastislava Č 29 J Č D

Výbor
M"Ma'MM"'aaaaMa'

Zprávy spolkové

Tábor Columbui ěís 69 W0W

Bratři! Tímto vás všechny vy-

zývám byste se dne 22 srpna v

plném počtu do schůze dostavili
Bude se jednat o velmi důležité
věci a tudíž jest přítomnost vás
všech nezbytná

F J Fitle clerk

ÍUd Palacký ě 1 ZČBJ

odbývá pravidelnou schůzi v neděli
dne 27 srpna v spolkové místnosti
na 13 a William ul Dtležité jedná-
ní předléhá nechť se každý dostaví

V J Šebek taj

Podp Sokol Tjrí i
odbývá svou pravidelnou schůzi

příští pondělí večer dne 21

srpna Všichni členové jsou žá
dáni by se do schůze dostavili v

plném počtu

Jan Chleborád taj

POZEMKY!

POZEMKY!
1 Yyaokjm tvrdým stromovím mítty lou-

ky mýtiny dort pramenité vodr v nei- -

lepit řáítl lUtu WiacoBiln kde se Vle

dobr dan v Cak otadA kolem místa
Cailott okrean fThlnnewe Janu lavln
ka koapL Zde Jil Jest mnobo Čecha otá
leno a pofide nor! pficbásejl
O popity a dalM vrtvétleBÍ clíte na

majitel posemkn 97ma

CYPREAÍISEN BROS

EAU CLAIRE WIS

V BENEŠ v českém odděleni

Hzin ttfzdsíkata spelkfi
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"Volnosti' přibylo po dvou

palcích ve sloupcích na každé

straně a tím ovšem rozmnožen

obsah její Ubohý
Cleveland co zavinil že postihla
jej tato rána v nynějším horkém

počasí?!

Přece jenom je všecko na svétě

nespravedlivě rozvrženo Zatím

co pan McKinley baví se v lehkém

horském vzduchu ochlazovaném

vánky z jezera Champlain klesají
dobrovolníci na Filipínách ve

vilce jím zaviněné po stech slu-

nečním úžehem

Postřelení znamenitého obhájce
Zolova a Dreyfusova Laboriho

bude zajisté každý litovati ale zá-

roveň málokterý vzdělaný člověk

bude je připisovati na vrub nějaké
straně zrovna jako Guiteau vrah

presidenta Garfielda neměl žádné

opory v tomto národě

Af NIKDO NEŘÍKÁ ŽE SOCIALISTI- -

cká propaganda spí Nejposledně-j- i
hraběnka z Warwicků stala se

'soudružkou Warwickovou" Z

toho netřeba vyvczovati že snad

šlechta anglická šmahem nastoupí
cestu pokání ale svědčí to o tom

že i v tak zvaných vysokých kru-

zích přemýšlí se o otázkách spole

čenských Vzpomenem-- h si že

zde v Americe jistý milionář jest
--

jedním z původců
osad jak ve zprávách se zmiňuje-
me přijdeme k náhledu že tento
svět není přece tak zlý jak se zdá

a proto hned více těšíme se ze

Života

"Minneapolis Times" vystihuj!
dnešní politickou situaci touto

zajisté vtipnou poznámkou: "Kdo

jest demokratem? Dave Hill pra-

ví že on to jest Henry Watter-so- n

také jím chce býti a Mr

Bryan poslal by na horoucí skálu

každého kdo by mu upíral práva
k tomu názvu Když čteme mí-

nění a smýšlení těchto tří opravdu
obtížno jest zodpovědět! předlo-

ženou otázku Kdo jest republi-
kánem? Jsou McKinley Pingree
Hoar a Roosevelt oprávněni k

tomu názvu? Zdali ano neshledali

by to obtížným aby své náhledy

aspoB poněkud přizpůsobili? Je
to opravdu motanice"

Velmi zvučná platforma demo-krat- ů

v Iowě kde jich stále ubý-

vá o čemž nejlépe svědčí ta okol-

nost že roku 189a zvítězili v 28

okresích kdežto loni vyhráli pou-

ze v deseti připomíná nám ane-

kdota o jednom kansasském žaba-

ří Přišel do hotelu a ptal se

zdali přejí si koupit žáby Řekli

mu honem že by potřebovali asi

dva tucty žab pro hosti kteří

milují tnto lahůdku avšak to ža-

baře pouze dopálilo Prohlásil
že tni na prodej celý vůz těch ži-

vočicha a to nejlepších žab jaké

kdy jenom plavaly ve vodě Ho-

teliér dal si tedy říci a objednal

celý náklad Asi za hodina při-l- ei

žabař hodil na pnlt půl tuctu

(čekana a tvářil se náramní Iry-K-de

Když se ho ptali kde má

czZiZzl liby vypravil re sebe mě-

li joicým klením: "WelL ony

tjly v lodi a podle toho rámusu

O ti3 tropily myslel jsem že

tíza snosí býti aspoS plný

xl2 £ tÍ pra to vytavil a--:

1 jrr £3 ftr= krt--" Taiový

universitách a z těch 2465 studo

valo ve Spojených Státech Ti
ovšem ve vlasti vyvozují veliký
vliv a tak stalo se že Japonsko v

době nepoměrně krátké přijato

bylo do rodiny civilizovaných ná

rodů

Více vojska další oběti

President McKinley rozhodl se

dle všeho sesíliti armádu na 100-00- 0

mužů k čemuž oprávněn byl

minulým kongresem Do nových
deseti pluků dobrovolnickýcb bylo
naverbováno téměř čtrnáct tisíc

mužů mimo nováčky do proříd-

lých pluků pravidelných a poně
vadž rekruti stále se hlásili roz-

hodla se vláda sestaviti dalších

10 pluků — dokud je národ as-

poň trochu v ráži Proč se to

děje není třeba dlouho hádati
Dosavadní kampaň na Filipínách
byla nezdarem ba fiaskem Za
Šest měsíců dostali se naši sotva

padesát mil od Manily a přece
Luzon samotný jest 400 mil dlou

hý a 200 mil široký Mimo to již

vypukla vzpoura též na ostrovech

Negros a Cebu na Mindanao jsou
domorodci ozbrojeni a čekají pou-

ze jak dopadne to na Luzonu a

sultán archipelagu Sulského

své poddané a odpírá

přistoupiti na podmínky kladené

Spojenými Státy On jest sice

ochoten uznati svrchovanost ame
rickou dle jména ale ve skutečno-

sti chce vládnouti jako dosud a

mimo to požaduje od vlád} naší

slušný roční plat K tomu ovšem
svoliti nesmí generál Bates jenž

vyjednávání s naší strany vede

Výsledek dosavadního válčení na

Filipínách sbrnouti lze vůbec asi

takto: Američané nemají tam ve

své moci ani tak velkou rozlohu

jako Delaware' neb Rhode Island

nejmenší naše státy a z deseti mili-

onů obyvatelů kteří souostroví o- -

bývají ani 100000 neslíbilo jich
oddanost a poslušnost vlajce Spo

jených Států V Manile žije hodně

cizinců a z ostatních měst jež byla

opanována domorodci většinou

prchli jak zprávy tiskové i úřad-n- í
bez rozdílu vždycky oznamo-

valy

To jest smutný výsledek války

jež vyžádala si již veliký počet Ž-

ivotů lidských na naší straně a

stála přes $150000000 na peně-

zích nepočítaje pensijní výlohy

jež vzrostou do ohromné výše ne-

boť vojáci kteří z Filipin vyšli Ž-

ivi a se zdravými údy vždycky vy-

staveni budou následkům útrap
zažitých v tropických krajinách

jež kolikráte hodně pozdě se do

stavuji A do volby nezbývá již
ani rok a tři měsíce S takovým
rekordem nesmí pan McKinley

jenž přeje si a obdrží nominaci v

příští republikánské konvenci

předstoupiti před národ třeba Že

na omluva jeho může se říci že on

válka se' španělskem všemožně

zdržoval a že byl k ní donucen

křiklouny kteří z větší část! hlási-

li se ku straně protivné Přes
tuto skutečnost nelze však popli-
ti že ku válce s Filipínskými do-

morodci nebyli jsme nuceni Kdy-

by na místě vyplacení dvaceti mi

lionů za tyto ostrovy a právo k ve-

dení války kterou Španělsko na
celé čáře ztratilo byla naše komi

se Žádala toto peněžitou náhrada
od Španělska pro niž přece Fili-

píny musely míti aspoB ta cena
za jakoa je r "nuceném prodeji"
prodávalo mohlo bfu vlečko do
bře Tofcle neoí lidné "honěni


