
Pokrok ZApadu
toho dne projednávána bude žáuvážiti nejenom cenu a občtč jež

by to vyžadovalo ale i výhody nebPokrok Západu
vrátil a udal že bratr jeho sám
domu se vrátil a on pak ztrativ
klobouk zpět přišel aby prý ráno
po témž podívali se mohl Klo-

bouk nalezen podezřele blízko

mrtvoly a když pak nedaleko na-

lezena též i spojka železniční krví
potřísněná s chomáčem přischlých
na ní vlasů bylo podezření proti
staršímu bratru sesíleno a zatčení

jeho následovalo Zatčený tvrdí
že jest nevinen

Rusko v Číně

Jak 1 telegrafických zpráv vy-

svítá cbýlí se věci v Číně ke krisi
neboť pevstání tajnou a křesťa-

nům a západní civilisaci nepřátel-
skou organisací "boxerů" vyvo-

lané stále větších rozsahů nabý-
vá tak že prý i samo hlavní měnto

Peking ohrožováno jest' Okol-

nost Že velmoci evropské a s

nimi i Spojené Státy za hodno

uznaly vysadili část námořnictva
svého na půdu Čínskou za účelem

hájení jednotlivých vyslanectev
jest již sama sebou významnou a

významnější daleko ještě více jest
včera došlá zpráva že několik
tisíc vojínů ruských s příslušnými

děly pochod na Peking v zájmu
udržení pořádku již nastouplo
Zakročení toto neznamená nic

jiného než nové dělení Číny mezi
zúčastněné velmoci a že při dělení

tomto na Rusko lví podíl připad-
ne netřeba ovšem pochybovati
Ze všech zemí kteréž přítomně

v Číně společně zakročily žádnou

není třeba tou měrou stříci jako
Rusko Známoť dobře jest že
Rusko již po léta na mnohou

provincii čínskou žádostivě po-

hlíží a že veškery dosavadní jeho

kroky v Asii měly jedinký určitý
cíl a cílem tím bylo nejenom do-

sažení volného ledu po celý rok

prostého pobřeží ale zároveft i

nabytí nových držav a tím pře-

trumfnutí dosavadní nadvlády an-

glické v Asii Cíl tento mělo

Rusko na mysli když nabylo
smlouvami většího vlivu v Persii

kdjž diplomatickými úskoky na-

bylo převahy v Korei a když ko-

nečně zmocnilo se přístavu Port
Arthuru největšíhoa nejlépe opev-
něného to přístavu na celém po-

břeží čínském To vše bylo však

pouhou jenom přípravou ke kro-

kům dalším což nejlépe dokazuje
to že v době přítomné v Mand-žursk- u

ne méně jak 110000 mužů

vojska ruského nahromaděno jes%

nečítaje četné tisíce dělnictva na

stavbě dráhy zaměst-

naného jež pouhým slovem cara
ve vojíny přeměněno býti může
Žádná jiná velmoc ani Japonsko
nevyjímaje nemůže v pádu po-

třeby ve 24 hodinách tak velkou
moc na cestu k Pekingu vypraviti
a toto vojsko v pádu potřeby pod-

porováno býti by mohlo i loďstvem'

válečným jehož Rusko pouhou

jen "náhodou" přítomně ve vo-

dách čínských více má než všech-

ny ostatní velmocí dohromady
O zámyslech Ruska v Číně na-

psal v minulých dnech profesor
Grosvenor z Amhorst koleje v 'Na-

tional Geogrcphic Magazíne' pčk:
né pojednání pod ohlavením

Německy obchod musí státi na

slabých nohou když tam již ny-

nější nepokoje čínské bezmála vy-

volaly krach na burse Vždyť
přece není Německo daleko tak

inťeresováno v obchodních záleži-

tostech s Čínou jako jest Anglie
Rusko a Spoj Státy a kdežto v ze-

mích těchto panuje obchodní klid

nastal v Němcích poprask Patrně
se Němci příliš nadmuli obchodně
a teď jim hrozí prasknutí

Francouzové zase jednou dokA-za- li

že co se inteligence a ušlech-

tilosti týče přece ještě stojí v po-

předí všech národů Občanstvo
v okolí arény pro býčí Štvanice
v počtu 5000 mužů se zavázalo
i mocí vzdorovati policii kdyby
chtěla dilší štvanice býků povoliti
a chráníti Surový sport jako
štvaní zvěřepěstní zápasyba i koň-

ské dostihy nejsou u Francouzů
v oblibě čímž dokazují že vzdě-

lanost a ušlechtilost ducha tam
dále pokročila než u jiných náro-

dů Paříž zůstává přece jen srd-

cem vší civilisace

Rusko jak se podobí nalézá se

konečně na cestě ke kýženému
cíli — Jt dosažení nadvlády v Číně

a tím i k dosažení volného po celý
rok pobřeží na dálném východě
asijském Pod záminkou potla-
čení protikřesťanských násilností

chystá se totiž k obsazení značné
části území čínského a předem již
možno tvrditi že jakmile jednou
v Číně se zahnízdí nikdo více

okkupaci ruskou nepotlačí Říditi

se bude při tom příkladem kterýž
Anglie okkupaci Egypta dala a tím

právě zároveS vyrazí z ruky zbraB

nejhlavnějšímu soupeři jehož do-

sud v Asii mělo

Dle odhadu pensijní úřadovny

přítomně živo jest as 925000
účastníků války občanské z nichž

742467 výsluŽné béře Během
minulého roku zemřelo 24787
pensistú což jest as 3 procenta
a průměrný věk zemřelých obnášel

59 roků Poslední vysloužilec
války z roku 18 12 zemřel minulé-

ho roku — 83 reky po skončení

války a může-l- i se dle toho a

z procenta výše uvedeného soudi-

li tu budeme míti již pouze nepa-

trný počet vysloužilců z války ob-

čanské v roce 1948 Tím však
nikterak není řečeno že bychom
v roce tom vyplácení pensí se zba-

vili neboť místo vysloužilců z vál-

ky občanské zaujmou zase vyslou-
žilci z války španělské

Spojené Státy jsou nyní jakýmsi
mesiášem v nynější zápletce Čín-

ské Anglie Francie Německo
i Rusko pohlíží toužebně do Wash-

ington co asi vláda naše učiní a

kterak se při tom chovati bude

My Čechové bychom si zajisté
přáli aby se Spojené Státy posta-

vily na stranu Ruska kdežto Ame-ričen- é

anglického původu by zase

dost dráhy Burlingtonské aby za

neustával prohlášen byl zákon

jímž komise tato zřizována -

— Nedaleko Alma ujmul se mi
nulého týdne farmer John Reed

potulujícího se v okolí tom kluka
a byl volným domov mu dáti
Kluk odměnil se mu tím že v ne
děli když rodina v kostele se na-

lézala hodinky a všechny hotové

peníze uzmul a na bicyklu synu
Reedovu náležejícím ujel

— V Madison udeřil v neděli
z rána blesk do budovy y kteréž

po řadu let kolej severní Nebrasky
se nalézala a kteráž však po mi

milých pět roků prázdnou byla

jelikož budova ta nalézala se za
hranicemi města a spojení vodá

renské tak daleko nesahalo stala
se celá budova obětí požáru
— V Aschland zahájena časopi-

sem Gazette populární sbírka za
účelem sehnání obnosu k zapla
cení jehož časopis "Omaha Bee"

pro domnělou urážku a neváŽnost

nejvyššího soudu jak minule jsme
oznámili odsouzen byl Úmyslem
Časopisu jest nepřijímati ku sbírce
této větší příspěvek než 25 ctů

— VTnland vykopána ve čtvr
tek mrtvola paní Fuxleyovékteráž
před týdnem samovraŽdu požitím
kyseliny karbolové spáchala a o

jejíž smrti pověsti kolovati počly
že prý spíše o zločin než o samo-

vraŽdu se tu jedná Lékařskou

prohlídkou a pytváním zjištěno
nade vší pochybnost že panička
tato skutečně samovraždu spácha-
la a proto také porota rozsudek
okolnostem odpovídající vynesla
— Nejvyšším soudem státním

zamítnuta byla ve čtvrtek žádost
příručího komisaře úřadovny pro
zajištění čistých a nefalšovaných
potravin Frank Hubbarda o vy-

dání rozkazu jimž by auditoru
státnímu nařízeno bylo schválení

platu jeho a sice stalo se tak na
tom základě an prý úřad onen
není řádným úřadem podřízeným
nýbrž úřadem kterýž výhradně
jen ústavním dodatkem zřízen by
býti mohl

— Ve Fremont meškal v minu-

lých dnech zvláštuí jednatel odbo-

ru poštovního LJewelyn za úče-

lem vyřízení konečných opatření
pro farmerskou dodávku poštovní
kteráž odtamtud 1 července za-

hájena bude Na zkoušku zřízeny
budou dva obvody a sice směrem
severním a západním až k poště
Bang a druhý povede přes řeku
do Saunders Co Oba obvodv

jsou hustě zalidněny a zajistě že

svobodná dodávka poštovní přijde
farmerům tamním velice vhod

— Z Howels oznamuje se Že

před několika týdny zmizel z okolí
tamního krajan Frank Zrůst ma

jící pěknou farmu v Maple Cretk
precinktu aniž by se dosud poda
řilo té nejmenší stopy po něm na-léz- ti

Zrůst byl svobodný as 30
roků starý a obdělával 8oakrovou
farmu s farmou otce jeho sousedí-

cí Když domov opustil vzal
s sebou pušku a zanechal otci do-

pis s řádky následovními: Víte
dobře kam jdu Zaplaťte všech-

ny moje dluhy a farmu si nechte

Jsou obavy že samovraždu spá-
chal rodiče jeho však nevzdali se

naděje že se ještě vrátí

— Správa státní zkušebné far
my hospodářské v Lincoin učinila

opatření vzhledem k pořádání řady
Yrt+A r% íířmii nnti řť akt?
jr
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dý přesvědčiti se mohl o zkou-

škách jež tam : letos s rftzními

plodinami pořádány jsou Pěstuje
se tom totiž ietos 90 razných dru
hů travin a 105 druhů různých
obilin Prvý výlet pořádán bude
dne aj června po_ dráze F E &

M V z Wisner a z míst okolních

jakož i Blair a Irvington a míst
okolních po dráze B & M pak
z Broken Bow Holdredge a Kear-nc-y

a z míst ostatních při dráze
té ležících Lístek platným jest
do druhého dne Lístek do Lin-

coln a zpět prodáván bude za cenu

jízdy jedné Z Lincoln jede na
farmu zkušební kára pouliční Lí-

stek zpáteční musí na farmě zku-

šební podepsán býti -

— U Buchard nalezena v úterý
ráno na trati železniční mrtvola
E H Hugletta a porota koronero-v-a

kteráž případ vyšetřovala vyne-
sla rozsudek že smrt způsobena
příčinami neznámými S rozsud-

kem tímto nebyly však úřady spo-

kojeny a zavedené vyšetřování
mělo ten následek že bratr jeho
zatčen a z vraždy obviněn Oba
bratři kteří prý již po nějakou
dobu v nepřátelství žili přišli do
městečka v pondělí a po celodenní

pitce vydali se pozdě večer na ce-

stu k domovu As po dvou hodi-

nách starší bratr bez klobouku ae

důsledky toho
Stanovisko naše vůči politice s

otázce východní není dosud ustá

ieuyni a nikdo neví kdy co se

stane co by značného vlivu na

příští naše poměry a blahobyt míti
mohlo Nechť si jsou důvody pro
nerozdílnost Číny sebe závažnější
a nechť si i za účelem tím ku zbra-

ni sáhnuto býti mělo jest velice

pochybným zda Spojeným Státům

by se vyplatilo aby s ostatními

zájmu v tom majícími velmocemi
Rusku na odpor se postavily
Otázka východní jest přítomně
otázkou daleko důležitější a vý

znamnější než otázka pouhého
vyplácení pravidelné dividendy na

anglický a americký kapitál v Číně

uložený :

NEBRASKA

— Ve Schuyler chystá se tamní
sbor hasičský k důstojné oslavě

svatého July Mezi obchodníky
sebráno již $350

— V Newman Grove odbývati
se bude dne i o července zvláštní
volba za účelem odhlasování dlu

hopisů na stavbu nové školy
— v Jťlattsmouth musela v so

botu odejmuta býti ruka hošíkovi
L Cooka kterýž před několika

dny při pádu z vozu ruku si zlo
mil

— U Hillsdale vylovena byla
v sobotu mrtvola mladíka v kte
réž stotožoěn F Merrideth kterýž
dne 27 května v Nebraska City
při koupání utonul

— V Lincoln skončen ve Čtvrtek
Školní běh státní university a mezi

vystudovavšími fakulty právnické
nalézejí se mladí krajané Frank
W Bartoš a Emil J Motis

— V York stížen byl ve čtvrtek
úžehem slunečním Henry Rober-tu- s

v tamní cihelně zaměstnaný a

smrt dostavila se dříve nežli lékař
ská pomoc dostavili se mohla

— V Grand Island zrušena byla
ve čtvrtek karanténa nařízená ra-

dou zdravotní proti tamnímu do-

movu vysloužilců kdež úmrtí jed-
no na černé neštovice as před 14

dny se událo

— U Okland přišel k vážnému
úrazu v minulých dnech Patrick
Hamle na opravě trati železniční

zaměstnaný Zasažen byl totiž

přihnavším se vlakem nákladním
a do značné dálky odhozen

— V Beatrice pokutováni ve

čtvrtek tři holiči z Wymore pro
přestoupení zákona státního jímž
holičům zkouška státní se předpi-

suje a sice odsouzeni k zaplacení
pokuty $1 a k zaplacení útrat- -

— V Colfax Co budou míti

letos obrovskou úrodu zemčat
Téměř každý farmer sázel letos
zemčat více nežli jindy mimo če-

hož očekává se zároveS i úroda ŠÍ

než v letech minulých

— U Geneva pohádali se v pá-

tek íarmeři John Nábor a Henry
Bister a z hádky došlo ku rvačce
v kteréž prvnějšímu lebka rozraže-

na Útočník zatčen byl na obža-

lobu pro útok š úmyslem zabití

— U Emerson přišel minulého

týdne o život při čistění studně
Arthuř Sturgen Nechal se do
studně soudruhem spustiti sotva
že však dna dosáhl volal by jej
vytáhli Než však tak stáli se
mohlo byl mrtev

— U Plattsmouth zničeno bylo
v neděli v noci obydlí farmera L
W Nelsona a škoda £3000 pře-

sahující spúsobena OheS vznik-

nul prý od komína a rozšířil se tak

rychle že na zachránění obsahu
ani pomyšlení nebylo
"T Jéitií potítLujfcí tlohiý va- -

zač aneb sekací stroje na seno

obraťte se na p V j Uřídila v
t í__k r

ftUie ucu) jcu íaaiupujc jcuuu
z nejlepsicn nrem vyrooou stroj 0

takových se zabývající a sice spo-

lečnost Deering Harvester Co tf

— V Blair přišel v neděli večer

o nohu Frank Worly Týž vy-

skočili chtěl na jedoucí vlak ná-

kladní chtěje na západ se svésti

ale sklouznul při tom tak nešťast-

ně že kola rozdrtila mu nohu tou

měrou že vpodkolení mu odejmu-

ta býti musela

— TDuda v Linwood Neb

má na skladě vozy boxnyna vozy

kočáry všeho druhu drtiče šroto- -

váky větrníky pumpy kádé po

stroje na kopě a všeho drunn
řemení Krajané učiní dobře

když si u něho prohlédnou zásobu

a zeptají se na ceny než půjdou
jinam koupit (4tí
— Státní komise Železniční do

stala v sobotu obsýlku dle kteréž

dostavitř ae mi dne 3 července

před soud spolkový? Omaze kdež
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Do konce měsíce

Oznámili jsme všem našim star
ším dlužníkům že hodláme dnem

io června odevzdati účty jejich
ku kolekci Někteří z nich zapra- -

vilí dluh svůj začež vzdáváme

jim díky Jiní zaplatili část dluhu

a všem těm u nichž zaplacená
část obnáší aspo5 polovici posho-vím- e

dle jejich přání spoléhajíce
se na to že ostatek dle slibu své-

ho vyrovnají Mnozí však žádali

nás abychom jim poshověli do

konce tohoto měsíce a chtíce jim
zadost učiniti odložili jsme ode-

slání účtů ke kolekci až ku první-
mu červenci Jak jsme již sdělili

máme y- seznamy dluhujících již

připraveny a upozorříujeme všech-

ny že déle nežli do konce tohoto
měsíce otáleti nebudeme a nevy-

rovnané účty odešleme ke kolekci
dnem i července

Vydavatelé Pokroku Západu

Demokratické časopisy vyvozují
neustále že prý ochrané clo jest
původcem a podporovatelem tru-

stů a monopolů Platí toto tvrze-

ní jejích také i o trustu iedařském?

Šest soudců nejvyššího soudu

newyorského má podílu v tamním

Iedařském trustu A pak veřejnost
ještě se diví že nejvyšší návladní

proti trustu tomu dosud nezakro-

čil ! _ -

Dříve než naše vláda rozhodne
se na zakročení v otázce čínské

měla by uvážili že Číňanů jest
více jak 300000000 a že již nyní
plné ruce práce má s Filipínci
jichž počet ani plných 10000000
neobnáŠÍ

Newyorští demokraté vtělili do

státní platformy své jádrný článek

proti trustovní — a za delegáty do
konvence národní zvolili mayora
Van Wycka a tammanistického
vůdce Crokers 0 nichž právě do-

kázáno že v čeie iedařského tru-

stu stojí To víru- -

pěkně se rý-

muje!
ANCí-ICAN-
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jižní Africe prohlašovali Boery za

nepřátele ' katolíků Zatím aie
Boerové dokázali opak toho a nyní
se osvědčilo že Angličané sami

pianj dosud prostí předsudků na '
proti katolíkúmr Katolický kar-

dinál Vaughan a vévoda z New- -

casuu neDyn přijati 00 kluba
Athenaeum který se honosí tím

že jest v něm soustředěna veškerá

inteligence londýnská Jestliže
tedy i ta inteligence nechce ve
svém středu mít i katolíky kterak
to asi vypadá v té neinteligentní
společnosti anglické?

Boerové nejsou tedv ješté pře--

možení neboť přerušili železniční

spojení za zády vojsk gen Robert-s- e

Zápas za svobodu dodává
každému národu síly a odvahy
tím pak více Boerům 'úplné svo-

bodě uvyklým Není pochybnosti
le události v Číně též Boery po-

silní neboť dobře vědí že angli-

cký měšec jest i tam ohrožen a tu
se jedni o to zdaž větší počet
kupčíků anglických má zájem svůj
▼ jižní 'Africe nebo v Číně Uká-I- Zi

Boerové Angličanům jeitě ně-

kolikráte zuby pak s nimi budou

čachrili angličtí zajisti jinak jed-na- tí

a z bezpodmínečného podro-

bte! Coerfl bodni sleví

— Město Milligan může býti
hrdým nad tím že ačkoliv trvá
teprve as dvanáct roků nalezlo

již své dějepisce Dějiny jeho se-

psány byly učitely z obecné Školy
tamnějŠÍ pp F B Matlach a F
A Stěch a vydány v úhledné kníž-

ce o 48 stranách nepočítaje tři
listy vložené s vyobrazeními z
nichž jedcio jest fotografickým
snímkem pohledu na hlavní ulici
městečka druhé fotografickým
snímkem pohledu na školu v jejíž
popředí seskupeno jest žactvo a
třetí jest plánem města Spisek
podává stručný přehled vzniku
města od jeho samého počátku s
uvedením úřadníků městských v

různých letech a adresářem nyněj-
ších obyvatelů jakož i spolků jež
ve městě založeny jsou z nichž
ovšem většina jest spolků Českých
Dále obsahuje spisek dějiny školy
a zmínku o veteránech z občan-

ské války jakož i o vojínech kte-

ří v prvním pluku nebrasském
sloužili Na posledních listech

spisu nalézají se ohlášky obchod-

nictva milliganského Spisek jest
v řeči anglické a tištěn byl v Ná-

rodní Tiskárně Jak vyrozumívá-
me jsou jednotlivé výtisky na

prodej po 25 c a lze je obdrŽeti

když se dopíše na jednoho ze spi-

sovatelů řiditele tamnější školy
kterýž nalézá se nyní v Normall
Collpge ve Fremont Neb na p
F B Matlacha

DROBNÉ ZPRÁVY

V Racine Wis zničen ve
čtvrtek v noci požárem závod
Wheel Works a škoda $60000
přesahující spúsobena

Demokracie v Connecticut

prohlásila se v státní konvenci své

pro Bryana a delegaci pro kon-

venci národoí dána instrukce pro
nominaci jeho pracovali

U Persia la vyšinul se ve
čtvrtek dopoledne následkem roz- -

stouplých kolejí osobní vlak dráhy
Chicago Milwaukee & St Paul
při čemž pět osob dosti těžce bylo
poraněno

U Contanette Ind udál se
v pátek výbuch v tamním závodě
na vyrábění prachu při čemž byl
jeden dělník usmrcen a několik

jich raněno

Železniční společnosti otevře

ly v Kansas City úřadovnu v kte-

réž přijímali budou přihlášky ne-

zaměstnaných již by volni byli

práci ve žních v jihozápadní části
státu přijmnouti

Ze Scranten Pa oznámeno
v pátek že zastavena tam práce v

několika dolech následkem zasta
vení práce vozků a běhounů kteří
přídavek 10 centů denně požadují
Tvrdí se že stávka rozšíří se na

všechny okolní doly v sousedství

U Warwick R I udála se
v neděli srážka osobních vlaků

při kteréž čtyři osoby usmrceny a

25 jich raněno Zachování třech

při životě se podařilo Mezi ra-

něnými těžce nalézá se místo-guvern- ér

Charles Kimball

Ve Fort Worth Tex zavraž-

dil v neděli v hádce John Hend-ríck- s

nevlastní svou dceru 'i Tra="

gédii této přítomna byla matka

jeho na kteruož účinkovalo to
tou měrou že smrt její v hodině
následovala
-- Obchodních úpadků událo se
v minulém týdnu dle zprávy ob-

chodní jednateiny Bradstreetovy
184 proti 135 v týdní předminu-
lém a proti 178 v témže týdnu
roku minulého "

U Fiíe Lake Mích" vybuchl
v sobotu v parní pile Chas Reeda

parní kotel při čemž tři dělníci
na místě usmrceni

V Kansas City shledáno v

sobotu že dělo odborem válečným
pro jeden z veřejných parků daro- -j
vané a z Manily pocházející jest
nabito a sice zjištěno tak teprve
když obdržen oběžník odborem

války rozeslaný na všechna města

jimž děla z dobytých měst španěl-
ských pocházející darována byla

V Cedar Rapidsích způsoben
byl v neděli hošíky v jedné stáji
se sirkami si hrajícími požár
kterýZ rozšířil se na několik obv- -

byly plameny uhasenv sofiaobena :

škoda I iaooo jen částečně poji-Itíní- m

krytá
" -- '

"Vzrůst Ruska ' a sice dokazuje #

v něm že Rusko pohlíží na Čínu 1

již od té doby kdy nájezdy Mon

golů odrážéti muselo Politika

rozpínavosti vedena jest prý od té

doby co Rusko 'se nalezlo"' po
malu prý sice za to však bez
ustání neznajíc překážek a ohle-

dů Vohledu tom jest Rusku prý
velice na prospěch ta okolnostže

stýkajíc se s Mongoly ČíHany po
celá století tyto a zvyky jejich
dobře zná a tito také zase dobře

Rusy znají a vědouce o pomalém
sice za to však neustálém blížení

se jich ku hranicím Číny samé

Rusů více než kohokoliv jiného se

strachují Každému prý jest nyní
již patrným že Slovan stal se vel-

mocí třídy prvé kteréž rovné není
a o mocí Kuska praví prof Gros-

venor ve článku svém následovní:

"V Rusku nerozlučném co do

svého území a nepřemožitelném
v jeho sile není žádných známek

jakéhokoliv rozkladu Co trůny
se kácí a stará jména mizí Rusko

zůstává týmž a trvání republiky

zaručeno jako převaha Ruska

Rusko připravovalo se k poslání

pravách těchto pokračuje'' Rusko

státi prý se musí nezbytnou prvou
a nadvládu mající velmocí na dál-

ném východě asijském a tohoto
cíle prý dosáhnouti musí byť by
se třebas i forma vládní změnila
Slovan prý jest materiálem kterýž
mezi různými národy světa vytr-
valostí bezpříkladnou vyniká a
marnou byla by prý veškera snaha

jej neb energií a jakouž za

cílem vytčeným se béře potlačiti
Jak známo bélou ve společném

zakročení v Číně podílu i Spojené

Státy a vláda naše měla by dobře
rozvalití než staue se odpůrcem
Ruska na pevnině asijské nechť

by se již tak stalo z ohledů ob-

chodních neb na naléháni kapita-list- ů

jichi zájmem jest by Cína

podnikavosti jejich otevřena byla
či snad ze sympathií plemenných

by v lipasu kmene anglo-saskéh- o

kmenem slovanským prvnějšímu

nápomocny byly a sice měla by

si přáli aby vláda naše šla s Vel- -

kou Britanií Z konfliktu tobo
může vláda naše velice těžiti nejen
pro obchod domácí ale i ve pro-

spěch Boerů aby jim dány byly
snesitelnější podmínky míru Ke

všemu je to před volbami a tu za

jisté McKinley s celou stranou re

publikánskou musí uvažovati kaž

dý krok jejž podnikne aby se mu
nestal - osudným Zajisté je to
těžké postavení politické kdelcaž- -

dé hnutí vlády jest bedlivě stopo
váno nejen od celého národa ale i

od celého světa -

i Námitky pronesené v srnátu
Halem proti návrhu aby

kongresem povolena byla jistá
částka na úlevu hladovícího oby-

vatelstva v Indii zajisté že doznají
ohlasu u převážné většiny občan-

stva našeho Vždy za poslední
rok věnováno Anglií na vedení

války výhradně jen vyvolané za

ncenj-pe?iace- stmoswfsostrsr
publik jihoafrických daleko více

peněz než k ulevení bídy blado- -

vících a hladem zmírajících pod-

daných indických zapotřebí bylo
a když tomu tak jest tu není žád-
né příčiny proč Že by lid ameri-ck- ý

péči o ně na bedra svá převzí-t- i

měl — V ohledu tom lid náš
učinil daleko více než vlastně po-

vinností jeho bylo a kdežto na
straně jedné podporou další hu-

manitu svou by ukázal na straně
druhé zase by pak světu dokazo-

val že vzdor republikánským svým
zásadám hotov jest stavětí se vždy
na stranu silnějšího bez ohledu
na to kde právo a spravedlnost
jest '

Nevydávejte se na cestu bez láhve
Chamber Iain'i Colic Cholera and
Diarrhoek Bemedy Budete no Jisti
potřebovat a nematete si ho opatřit
ani na vlaku ani na lodi Jest pří-

jemným k díítíoí jest bezpečným a

spolehlivým J£a prodaj n vteeb ML

zániků - V --

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouze $ 100 ročně


