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Pokrok Západi
mácí prý měl s ním spor a musel
jej žalovat o nájemné Vyslanec
prý se odvolával na to že co zá

stupce americký nepodléhá sou-

dům rakouským avšak soudy ji-

nak uznaly Vídenští obchodníci

prý osobám od amerického vysla-
nectví neprodávají jinak než za
botové To není zrovna nejlepší
"rekomendace"

Náš ministr záležitostí domácích
tvrdí že by se na suchých pozem-
kách Spojených Států mohlo ob- -

'
Je tomu teprve něco málo přes

rok co vychytralý kněz opálil
mnoho lidí ve státech novo angli-ckýc- h

když jim nabulíkoval že

bude dobývati zlato z vody moř-

ské Dobyl ovšem hojně zlata z

kapes lehkověrných lidí a teď žije
v hoinoMí kdesi v úkrytu Nyní
přichází opět z Brooklyna zpráva
švindlu jakéhosi Wm Millera

který vylákal z lidí množství pe-

něz slibuje jim z nich úroky
10 procent týdně čili 520 procent
ručně Každý tozumný člověk
musí nahlédnout! že to je pod-

vod neboť tak ohromný zisk ne

této země když se dovídají kte-

rak se ve Washingtoou o ně páni
radí jakou vládou by je měli obla
žiti jakého vladaře jim ustanovili?
S Kubánci kteří životy i statky
Své pro svobodu vlasti nasazovali
s těmi se nikdo neradí ano spíše
se berou ku poradám lidé kteří

ještě před nedávnem osvobozeni

Kuby ode jha španělského vzdoro-

vali

Tato nespokojenost Kubánců
dána byla na jevo ve schůzi k ob-

ské ligy v neděli dne 26 listopa-
du Sešli se tu vyslancové ligy z

celé Kuby a do schůze té se do-

stavilo též veliké množství lidu
havanského aby protestoval proti
úmyslu vlády washingtonské by
ustanovovala nějakého guvernéra
nad Kubou Všecky Časopisy v

jazyku španělském vycházející
protestují proti tom u a Žá-

dají úplnou samosprávu pro --

strov Nechtějí guvernéra jemuž
by ostatní úředníci měli skládati
slib poslušnosti oni si chtějí sami

způsob vlády ustanovili To je
diné co si přejí jest stažení voj-

ska amerického z Kuby aspoB
částečně neb prý ho tam tolik
není třeba

Kdo zavifiuje stálé ty třenice

země tato brzy po tom když pre-
sident McKinley ujal e vlády
země a to připojením souostroví

hawaiského To byl ovšem krok
sám o sobě nepatrný a přece
dalekosáhlý Bylať jím povzbu-
zena chuť k dalším krokům po-

dobným a když převahou zbraní
i statečností vojínů a námořníků

našich dobyto bylo po krátkém

zápasu úplné vítězství nad osla-

beným a chatrným Španělskem
a toto smlouvou pařížskou zřeklo
se svých dosavadních držav zá-

mořských bylo zcela přirezeno
že z bojovného zatím nadšeni
vznikla snaha a touha po jich při-vtěle- ní

bez ohledu na to zdali
krok takový bude zemi prospěšný
a ohrozí budoucnost její aneb ae

Kongres minulý opomenul roz-hodno-

o tom jaké správě pod-

robeny býti mají ostrovy hawai-sk- é

a kdežto o otázce té i o otázce
ostatních držav druhdy španěl-

ských bude nepochybně pilně
uvažováno máme pochybnosti že
v tomto zasedání a po případě i v

tomto kongresu dojde otázka ta
rozluštění Jest velice pravdě
podobno že nežli přikročí kon-

gres k nějakému kroku rozhodné-

mu bude chtít seznati podrobněji
situaci na oněch bývalých drža-

vách španělských zavládajícf
neboť je zcela přirozeno že velká
většina členů kongresu nikdy ne-

viděla ani državy na východním
našem pobřeží tím méně pak
državy nalézající se daleko v

Tichém oceánu na pobřeží asij-

ském neví nic o obyvatelstvu a

jeho poměrech o zřízení dosavad-
ním ani o tom jaké zřízení bylo
by pro tyto državy nejpřiměřeněj-š- í

An toto píšeme nebylo posud
předloženo kongresu poselství a

nevíme co president McKinley
ohledně těchto držav odporotičeti
míní Však jak praveoo jest
naším náhledem že buďsi odporu

nu Po tříleté službě byl propu-
štěn co invalida a Žil z výslužnébo
až do své smrti

— Do Fremontu přišel ze Sny-d- er

Josef Tůma který si stěžoval
úřadům na své sousedy kteří ho z

domova vyhnali Přišlo prý pro
něj asi tucet zakuklenců kteří jej
vyvedli z domu notně jej zmlátili
a vyhnsli jej z obce Snydeř s vý-

strahou že se mu povede hůře
pak-- li se tam ještě objeví Tato
zášť sousedů povstala prý z toho
Že na jaře obžaloval dva mladíky
ze znásilnění jeho lóleté dcery
byli však z obžaloby propuštěni
pro nedostatek důkažú Tůma
obvinil své trýznitele Že mu vzali

$30 což se zdálo úředníkům

pravdě nepodobno
"

— Jako každoročně odbývá se
na universitě státní krátký hospo-
dářský kurs který započne dnem
2 ledna a skončí 17 března Vy-

učuje se o půdě plodinách ch

chovu a krmení domácí-
ho zvířectva mlékaření zahradni-

ctví rolnické strojnictví tesařství
a kovářstvf o hmyzu škodném

plodinám vedení knih a řeči an-

glické Školné neplatí se žádaé
pouze jen dolar zápisného Minu-

lý rok obnášely průměrné výlohy
každého studenta za celou dobu

vyučovací pouze $3600 Upozor-
ňujeme na tuto příležitost a máme
za to Že by nemělo býti jediného
pokročilého rolníka ve státu kte-

rýž by maje dorůstající syny ne-

popřál jim navštěvování tohoto
kursu

— Komisař dělnické úřadovny
Kent sestavil zajímavou statistiku
ohledně samovražd v Nebrasce od
1 ledna 1892 do 1 ledna 1899
Dle výkazu tobo spáchalo 256
osob samovraždu v oněch sedmi
letech z nichž 203 bylo mužských
Z těch největŠÍ počet se zastřelil
totiž 54 otrávilo se 43 a oběsilo
18 Ze samovrahú bylo 58 Ame-

ričanů 45 Němců 13 Čechů 11
Švédů 6 Dánů 2 Norvéžané 2

Holanďané 2 Angličané 1 Skot
t Irčan a 2 národnosti neznámé
Ve státu našem máme při nej men-
ším 50000 obyvatelů českých to-

tiž v Čechách zrozených a jich
dítek a tvnřfmp H

8Bm WEEKLT ED1TION

Pablinhed by National Pria ting O
509-1- 1 So 12th St —Tl 1008

usrltloa ty oulL $250 per y

Vycfcéxf kaidó aury" a potek

Národní TiskárnaVydává - -
0509-51- 1 llliliaBl -- Telefoi I00S- -

Řídící redaktor: - J Rosickj

Předplatní i

V místí dodávkou do domu bex přílohy I3

6 přilouou
Poítnu pro Spojené Štíty a Kanadu bel

Kulhovny Americké

Knihovnou Americkou

Do Čech bez přílohy
8 přílohou

Každí pfedpl Uitel oprávněn Je k prémii

Ohlářky

Drobní a rfizné ohliřky uveřejflujem pouze
jen kdyi peníze k objednávce přiloženy jsou
Za drobné ohléSky obyčejné velkosti nepře-lahu-jí

i palec čitime 75 centů za třikrát Za
ozna ohíáaení blahopřáni úmrtí a Jiní filé
Die ' tři palce za každé uveřejnění
Kechť k 'ý proto přiloií otijednávcn tolik
peníz jak velkou ohláíku míli ai přeje Ceny
tih ářek na delSí dobu oznámí § ochotné na
požádáni

Zásilky peněz
jsou npjbezpeínéjii když se koupi na polti
nb SiprHsau "Money Order" a týi nám ae
ztiflle Téi v reiriatrovauéiu dopise aneb po--

u

kůrkou bankovní jest zásilka Jista Kdo

tbce platiti "ebeckem" na bank nechť zařle
centů více proto že tolik ninsiwe platit

banka za kolekci aneb ať koupi směnku
(draft) na Omahu Chicago neb New íork Na
lsti drobných peněz píijnieme téi I - a

8 centové kolky Viecbny zásilky nechť Jsou
zaslány pod Jednoduchou adresou pouze tak--

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Nebr 5 pros 1899

Na poštovní zřízení dopláceli
jsme minulý rok pouze $6610- -
776-75- -

Košťata jsou dražší k nemalé

zlosti všech těch kteří rádi před
cizým prahem zametají

Stoleté výročí úmrtí GeoWash

ingtona připadá na den 14 pro
since t r Mezi tím se bude 1

kongresu jednat aby země tato

nastoupila zcela opáčnou politiku
než ku které radil otec vlasti

j Dle výkazu komisaře pensijního
máme teď bez mála million pensi-st- ů

— mnoholi jich bude až se

všichni z loňské a letošní války

pensi přihlásil' Pomalu bude ve

Spojených Státech každý desátý
člověk pensistou

Tak vida muly mají větší právo
v této svobodné zemi než lidé
Mulám vláda zdejší nezabraSuje

aby jezdily na pomoc Angličanům
do jižní Afriky ale lidé se nesm

opovážit jeti odtud na pomoc
Boerúm ani Angličanům

Ve státu Kentucky' bude asi

demokratický guvernér přece do
sazen vzdor tomu že si republi
kánský čítal většinu Legislatura
je většinou demokratická a kde je
moc tam přestává právo Dle

tohoto pravidla se řídí všecky po
litické strany

Náš státní zástupce Smvth má

velikou kuráž když se chce pustil
do křížku se strýcem Samem pro
zastřelení vojenského sběha Mor

gana Vojáci kteří uprchlíka ža

střelili byli vojenským foudem

propuštěni a tu by musel náš stát
ní zástupce vésti soud s úřad}
vojenskýrri kdyby ehttl je za to

trestati Je to asi více politický
manévr než touha po spravedlno
stí a lid to již nějak zaplatí

Tak vida než se nadějeme máme

nominace příštích kandidáta pre
sidentských provedené V Texa
su se nalézá Bryan který byl již
od vynikajících politikářů za pří-

štího kandidáta presidentského na

lístku demokratickém naznačen a

náměstka jeho máme již také v

personě tlusťoučkého Hogga bý-

valého - guvernéra texasského

AspoS již mu Texasané v Elginu
volali hurá co nastávajícímu kan
didátu Inu vážný jest k tomu

dost
Zpráva našeho tajemníka vojen-tv- í

jest uměleckým dílem státni-

ckým dle nauky kardinála Riche-lieu-- a

který říkal že člověk má
řeč aby zakryl své myšlénky Z
celé té zprávy vysvítá že se vláda

zabývá přípravami pro trvalé při
pojení Filipin a Portorika s Ku

bou že tná tentýž krásný úmyl
ale počká raději až si to Kubánci
sami odhlasují Národové ti ne-

umějí vládnouti musejí býti k

tomu 'vychování od našich prcíe
orfl politických aby strana vlád-

ní mobU tučnými úřady odměnili

několik set svých dobrých přívr-

ženců To se asi v oné zprávi
myslí ale nepovídá se to

Zajímaví zpráva sdélcjk se z

Berlína a to jest le prý naši vy-

slanci a členové vyslanectví těžko

nalézají v Evropě přiměřených

bytt Za příčino toho svádí se
skuSenosti kteréž měli Videí íci s

nynjo vyslance

o V"r5 r-JX!- Tri-p- ea Do

živiti 52 milliony lidí kdyby byly
zavodněny Zem tato daleko nen

ještě zalidněna tak jako země ev

ropské tak že by na půdách
vzdělavatelných mohl žiti dvojná
sobný počet obyvatelstva a k to
mu ještě přijdou suchopáry tyto
které mohou býti obráceny v úrod
né lány Pro celé obyvatelstvo
Evropy je tu ještě místa dosti

jen kdyby tak vláda země této na
místě na vojáčkování vynaložila
miliony na zavodňování suchých
krajin Tím by se posloužilo
člověčenstvu více než podmaňo
váním národů necivilisovaných na
druhém konci světa

Smrt nelkasského senátora Hay
warda kterýž minulou zimu zvo
len byl na místě Allena a včera
činnost svou započíti měl očekává
se každým okamžikem Jeho ná

stupce bude prozatímně až
'
do

zasedání příštího státního sněmu
což bude až počátkem roku 1901
ustanoven guvernérem a jelikož
máme guvernéra populistu bude
to arci populista Všeobecně se

přiznává že oprávněným k tomu

jest senátor Allen kterýž byl je
diným skutečným soupeřem Hay
wardovým a není o tom pochyb
nosti že vzhledem ku jeho Šesti

leté zkušenosti byl by členem

nejvydatnějŠím VŠak zároveB u

chází se o jmenování to redaktor
zdejšíhd časopisu World-Herald- u

Hitchcock jehož otec zasedal v

senátu před dvaceti lety Co gu
vernér Poynter učiní nelze před- -

vídati však nejbližší mezi prav
dě podobnými aneb alespoň mož

oýrri jest i situace ta že guvernér
odstoupí a nechá nastoupit svého
náměstka Gilberta v tom doroz
umění že bude guvernér sám u

stanoven senátorem

Sděluje se nyní že prý vyšetřo
váním v Havaně zjištěno bylo že

výbuch lodi Maine způsoben byl

torpédy kteréž umístěny byly př
lodi a vybuchly nárazem o loď
Střelná bavlna k účeli tomu po
užitá poslána byla prý z Barcelo

ny admirálu Manterola velícímu v

přístavu havanském a buď prý
byla ukradena z vládního skladi-

ště kdež byla uložena aneb vzata
e svolením důstojníků jež skla
Jiště opatrovali Bylo by k přání
aby se zjistilo zcela určitě kdo

byl původcem oné katastrofy kte
rouž 256 amerických námořníků
za své vzalo a kteráž více než
cokoliv jiného byla příčinou války
se Španělskem Zajímavo jest př
tom že skoro toutéž dobou kdy
e zpráva tato z Havany sdělova
la spáchal samovraždu v New

Yorku námořník Anderson kterýž
veleben byl pro svou neohroženost
a rozvahu v době kdy výbuch se

stal On totiž po výbuchu podal
velícímu generálu zprávu chladně
a odměřeně že se výbuch na lodi
udál a tato se potápí SamovraŽ
du prý spáchal z nouze nemoha

prý obživu naléztL Jestli je tomu
tak svědčí to pouze o tom že
Anderson třebas dovedl si počí- -

nati chrabře a neohroženě na mo

ři avšak na souši byl as člověkem

nepraktickým V nynějších do
bách není dojista ani desetina pří
čin k samovraždám z nouze jako
bylo za éry Clevelandovy

Padesátý šestý kongres

Včerejším dnem započalo první
sezení padesátého šestého kongre
su v dějinách této zemí lest
málo kongresních sezení v nichž

bývalo by jeduáno o záležitostech
tak dalekosáhlé důležitosti jako
bude jednáno v kongresu tomto
Bude ta totiž jednánu a rozhodo
váno o tom zdali zem tato má

nastoupili politiku rozpínavosti
zdali mi připojiti trvale veškeré

ty državy španělské kterých se
zmocnila následkem vítězné války
proti zemi té a zdali má vůbec

zapříti veškera svoa politickou
minulost a snaha a z národa míru
milovného jehož jediným cílem

bylo udržení a zabezpečení svobod
vlastních a pečování o rozvoj
průmyslu domácího státi se ná-

rod výbojný kterýž smělou rukou
tasabati chce ▼ děiiuv světové

byť i za cenu obětování' svobody
své

Politiku rozpínavosti nastoupila

přinese nyní žádný kapitál ale

přece se na to chytilo lidí na tisí-

ce Nejen v Brooklyně a New

Yorku ale po celé zemi se našli
lidé zaslepení touhou po rychlém
zbohatnutí a zasýlali své úspory
zlodějskému podniku Millerovu
Na bankách new yorských se na

lézalo veliké množství tak zvaných
draftů Millerových jež zasýlal
vkladatelům co splátky úroků a

drafty ony přišly z různých míst

ku kolekci Z Pennsylvanie z

Mainu Massachusetts-J- t Michi-

ganu Záp Virginie Ohio a z ji

ných států přišly ouy poukázky
do New Yorku což ukazuje jak
daleko podvodník ten svůj podnik
rozsini teď ovsem ani jeden z

ošizených nedostane nic zpět a

darebák nedostane-l- i se do rukou

spravedlnosti někde v úkrytu
užije bohatství jež z lehkověrné

touhy lidu po rychlém zbohatnutí
vyrazil
Tento případ však neodstraŠÍ

nové tisíce aby se při nejbližší
příležitosti znovu' nedali napáliti
Touha po rychlém a snadném
zbohatnutí nevymizela z lidu ame-

rického a pokud té bude nalez-

nou se vždy noví a noví podvod
níci kteří jí dovedou využitkovati
Ona touha zaslepuje lidi takže
si ani nepředloží otázku je-- li to
či ono možné Nikdo neuvažuje
možno-l- i tím nejvýhodnějším ulo-

žením kapitálu vyzískati tak veli-

ký výnos jim dostačí slib a pak
se ženou střemhlav za výhlídkou
rychlého zbohatnutí třeba do

vlastní záhuby

NEBRASKA

— Ve Falls City se objevilo ně-

kolik těžkých případů dyfterie na
níž jedna dívka již zemřelá a ně-

kolik lidí těžce stůně

— V našem státu máme pat-

náct soudních krajů s 28 sudími
Při minulé volbě zvoleno bylo z

těchto 15 republikánů a 13 fusio-nist- ů

Z republikánů zvoleno bylo
-- edm v Omaze 3 v Lincoln a po
I z Auburn Fairbury Nebraska
City North Platte a Beaver City

— T Duda v linwood Neb
má na skladě vozy boxny na vozy

kočáry všeho druhu drtiče Šroto- -

váky větrníky pumpy kádě po

stroje na koně a všeho druhu
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu
a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí)
— Státní zástupce oznámil gu- -

ver Poynterovi že bude soudně
stíhali vojíny ve Fort Crook kteří
zastřelili vojenského sběha Mor- -

gana Vojenský soud je uznal ne

vinnými okresní úředníci nechtějí
žalobu podati ale státní zástupce
Smyth si troufá provésti důkaz
že vojáci podléhají civilním záko-

nům

—- Ve Wilberském Republica- -

nu čteme: "Toho F Spirk bude

přednášet! českým íarmerům v Tě-

locvičně v Brush Creek precinctu
v neděli dne 10 prosince o druhé
hodině odpolední ohledně toho
zda-l- i by se měla založit akciová

společnost za účelem otevření a

vývinu uhelného dolu na Karpí--
Škově farmě Všichni kdož se o

věc tuto a jímají jsou zvaní aby
se dostavili''
— V Creteské Vidette se dočí

táme že vespolná pojišťovací ta-

mější společnost Crete Mutual
Insurance Co předala veškeren

svůj obchod na Nebraska Mercan- -

tile Mutual z Lincoln Členové
Crete Mutual musí ovšem splatiti
co jest za potřeby ku krytí ztrát

jež se udály Creteská tato spo-

lečnost byla nešťastnou neboť po-

stihnulo jí několik značnějších
ztrát během nedlouhé doby jejího
působení
— V Nebraska City zemřel 3

prosince Fred Geslíog známý vše

obecně pode jméoeja Nebraska
Bili který pocházel z bohaté ro

diny ve Westíálsku kdei bratr

jebo dosud Žije co milionáF Gesl

íog se nepohodl otcem odejtl
do Ameriky r roce 1854 obdržel
zaměstoáof v Nebravka City co

prodavše v frocerii ale pli vypuk

mezi národem americkým a náro

dy na ostrovech Španělsku ode

jmutých? Národ americký zajisté
ne neboť všude se v národě setká-

váme s rozhořčením nad hanebno
stí vlády McKinleyovy která Fi
lipince dohnala k válce a hroz
tam dohnati 1 Kubánce Národ

americký přeje Kubě a celému

světu dv pral svobodu jaké se

sám těší svobodu sebeurčení- -

Jsou však páni tam nahoře kteří
rádi předurčují osudy národa
vlastního a tím více cizího Pre
sident se svým vládním kabině
tem a několika předáky politický'
mí jsou těmi pány kteří by rádi

sliby přeměnili v chyby Ňá ná
roau americkém pak spoctva po
vinnost aby svým rozhodným vy

stoupením donutil pfíšif
kongres ku dodržení slibů Kubáň
cům daným aby se neosvědčily
co chyby

Touha po rychlém zbohatnutí

Amerikáni jsou lidé praktičtí
mají ale přílišnou touhu po leh
kém živobytí a následovně také

po lehkém zbohatnutí V zašle

pené touze té pak nedbají na hlas
rozumu nýbrž střemhlav vrhají
se na každý pramen rychlého zbo-

hatnutí a často ovšem i do zá

huby
Tato země poskytla mnohým

příležitost k rychlému zbohatnuti
a to láká téměř celý národ ku po-

kusům podobným Objevením
přírodního bohatství zlata stří
bra uhlí petroleje atd zbohatli
rázem mnozí Rychlé osazováni

půdy stavění dráh a zakládáni

nových měst poskytlo příležitost
jiným tisícům k rychlému nahro-

madění jmění VyuŽitkování dů

ležitých vynálezů taktéž mnohé

rychle obohatilo a bursovni i ob
chodní Spekulace ač některé na

mizinu přivedly přece zase mno-

ha jiným ku značnému jmění v
krátké době dopomohly

V zemí této se nalézá tisíce
lidí kteří během krátké doby na

byli značného majetku který jim

bezstarostný Život zajišťuje a tu
není divu že se každý snaží o do
cílení tohotéž Kdekoliv naskyt
ne se nějaká příležitost nebo jen
skrovná vyhlídka na rychlé zbo
hatnutí tam se vše vrhne bez

rozmýšlení A této snahy po
rychlém zbohatnutí dovedou vy- -

užitkovat! někteří chytří jedno
tlivci a obohatí sebe na útraty
těch hloupějších nebo zaslepe
nějších

Ve Spojených Státech vyšlo na

jevo několik podvodných manipu
lací při nichž byli lidé napáleni a
O značné sumy okradení poněvač
se dali svésti vyhlídkou na rychlé
zbohatnutí V Bostonu před lety
jedna dáma přijímala úspory tisí-

ců lidí slibujíc jim zúrokování

jejich vkladů na ohromná procen-
ta Vkladatelům byly ovšem vy-

soké úroky správně placeny avšak

kapitál nikdy více neuviděli V

New Yorku byla podobná švind- -

lerská banka zařízena asi před 15

lety do níž byl i gen Grant vta-

žen a použit co lákadlo Podni
katelé ti slibovali vkladatelům

veliký zisk jehož prý se docílí z
vládních kontraktů Každý mohl

patrně viděli le se tu jedni pod
vodně le buď by musela býti
vláda podvedena nebo že vkla
datelé budou okradeni Ale i na
to se chytlo mnoho po lehkém
zbohatnutí Žádostivých dali do

podnikt peníze jel vlak nikdy
▼fot nespatřili

čeni jakekonvek otázka tato v

kongresu nynějším sotva vyřízení
dojde ( 1

Velmi pravdě podobno jest jak
jsme již minule uvedu že otázka
finanční dojde vyřízení NynějŠ
kongres jest od doby presidenta
prvním jehož většina jest v sou
hlasu s presidentem Jeť repu
blikánská většina ve sněmovně

poslanecké právě jako v senátu
tak že by nemělo státi nic v cestě
přijetí zákona který byl by pro
jevem postavení strany republi-
kánské v otázce zmíněné

Jest velice pravdě podobným
též že kongres zabývati se bude
otázkou trustů však pochybuje
me velice že se cokoliv vydatné
ho ve směru tom učiní Očeká
váme spíše pouhé politické šermo
vání při kterémž se oboum stra
nám jednati bude o to aby zauj ily
stanovisko jež by mohly využit
kovati v příští volbě presidentské

Nepochybně bude se též dici
úsilí o prosazení zákona vztahu

jícího se na průplav jímž by
oceán Atlantický s Tichvm bvlv

opojeny Podnětem k jednání
tomu bude ovšem valně zvýšená
důležitost spojení podobného ná- -

ledkem událostí minulých let
však 1 to jest pochybno že kon

gresem nynějším projde ač jest
pouze jenom otázkou času kdy
buď zasadí se Spojené Státy o
dohotovení průplavu panamského
aneb o zřízení průplavu nicara- -

guanského k tomu účeli
Nebude tedy v kongresu tomto

chyběn na důležitém jednání
však pochybujeme Že příliš mao
ho důležitého vykonáno bude

Jsouť záležitosti o kterýchž bude
jednáno tak nedozírné důležito-

sti že sotva bude lze jednomu
kongresu je projednat!

Panské sliby — chyby

Ve známém prohlášení kongre
su íemuž následovala válka e

Španělskem se tvrdilo že národ
Spoj Států zakročuje ve prospěch
Kubánců aby jim zjednal svobo
du Aby národové evropští ne'
mohu obviňovat! vládu této země
brabivosti a lačnosti po zemích

cizých dán byl do onoho prohlá
šeni slib že vláda této země pře-
nechá Kubu Kubáncům jakmile
tam bude pokoj a pořádek zave
den Teď je tam pokoj a pořádek
ale vláda naše nejeví sni té nej-men- ší

známky ie by chtěla slibu
svému dostátL Ano vypadá to
jako by mu ani dostáti nehodlala

AspoS tomu nasvědčují různé ty
zprávy pouštěné do světa v niebi
se tvrdí Ze Kubánci pro samo

správu spůsobilí nejsou
Takovéto jednání musí jea Ka

bince roztrpčovati neboť z něj
pozaársjí I panské sliby i ame
rické vlády jsou chyby - Kterak

mají s d avěrou pcLlíIetl aa vláda

_ -'- J-J Ju- -
centa veškerého ob vatelstva kte
ré? páčí se na 1250000 a dlest f v

tistiky státní by tedy nebylo meupj
námi o nic větší procentů samo-

vrahú než asi průměrné vzdor li-

chým a lživým číslicím rapidikého
bratrstva
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