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Uznání Kuty zi moc válťicí

Jedním 1 nejvřtUch horlivcň

ať poue ji tt na oko an b do oprav
dy pro viV kubánskou j st sená-

tor Morgan Atabamy K jehe
návrhu přijata byla minulý týden
v senátu resohiď kterou! prohla-

šuje se Je na Kubě panuje válka

m i £pamNkem a vládou prohlá-- h

nou a udržovanou lidem kubán

ským a Sp Státy hodlají udržova-

li příinou neutralitu mezi válčící-

mi stranami Prohlášení toto by-

lo by ovsi iit uznáním nepřímým

Kuby f moc válčící

Jest velice pochybným zdali

usnesení lo dojde schválení těl ve
sněmovně a to z více než jedné

příčiny Je ovšem pravila že

sympathie lidu amerického jsou na

straně válčících pro svobodu tak

jako byly vždy v fit' i každému ná-

rodu jinému Mak jinou otázkou

jest zdali je národ tento přípra-
ven nejen slovem nýbrž také i

skutkem zakročili o zjednání Ku-

báncům svobody a neodvislosti

Však to není otázkou jedinou ný-

brž též dlužno itvážiti zdali právě
nyní po nedávném nastoupení no-

vé vlády a když již president uči-

nil jistých kroků aby zjistil pravý
stav věcí na ostrově Kubě když
za tím účelem vyslal tam zvláštní-

ho zástupce a kdyŽ známo jest Že

president jest ochoten učinili vít
co jest možné a co snáší se s dů-

stojností národa amerického přij-

mutím usnešení bude chtíti sně-

movna předbíhali průběhu událo-

stí a postavili vládu naši na stano-
visko z něhož by ustoupení bylo

těžkým
Uznání stavu války uznání ně-

které moci za válčící podmiňuje
něco více nežli pouhý stav znepo-

kojení Podle zpráv a obyčejů me-

zinárodních nelze považovat za moc
válčící žádnou vládu kteráž není

v nepopiratelné državě nějakého
území neb státu kteráž by neměla

celou organizaci vládní v ustále-

ném svém sídle vlády kteráž by
neměla soudů aprávomoci kteráž
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t obou případu e ia ne-

hodí Col aby fittiJ4(f n-- i váj'iu
utvořili titťti podobnýrn f'p4tř-hí- mř

Mftí- - bt ! by %f pak po

lit děvfat "na vdávání" notně
scvrkl!

Tak jko rii j mv mv i

j (IimIo o ď tnokMlii koti přrdlobtl
n Iní tak opět l'toi poofnvati
puob ní bipovtnho t uk t nfho

Unitu v n4lu Předloha Din- -

gbylio jak proMa sněmovnou ne-

poskytovala tnutu ruki mimu
dosti výhod nboť ukládala clo
nfiité a udlala vilky rodíl tni
ib 111 na cukr surový a rafinovaný
S nátu př dloJ na při dbdia "opra
vená" dle kt fé má býtí i lo na

mkr ěástcěně iiffílé fásti-ěn-
pro-centn-

é

a na rafinádu navrhuje se

clo zvýt ně 7v s- to neděje na

ujmu trustu jest oviii patrn) tu

Vr I"i itttf # iiíno vvAkiro- -

váním výboru zákonodárného že

státní pokladník jest o $50000
zkrátka a vse co v případu tom

následovalo bylo že pokladník

vyzván by se poděkovat jinak že

z úíadti sesazen bude Na severu

ve státech republikánských v pří-

padech podobných z pravidla ná

sleduje zatčení pokladníka pro
zpronevěření a stihání ruěitelíi na

zaplacení obnosu zpronevěřilého
vzdor tomu však přec jen listy
demokratické balamutí čtenáře
své tvrzením Že prý zloději a

švindleři výhradně jen na straně

republikánské jsou

Pokrok je nyní nifN veskrze

novým písmem a toto zlepšení
přijde čtenářům dojista vhod Jak

bychom mohli list zlepšiti a zdo

konalit) kdyby všichni naši odbě-

ratelé byli předplatitel)' kdyby-

chom neměli ne několik ale mno-

hé tisíce k požadování od dluhu

jících o tom zbytečno se rozpiso-
-

vati My víme že u většiny dlu-

hujících není to nemožnost nýbrž
jen čirá nedbalost a v některých
případech nes vědom itost Každý

jiný dluh platí ochotně ale o

perně a trpce zaslouženou mzdu

za časopis připravují vydavatele
často lidé od nichž bychom se

toho nejméně nadáli

SmelVm a chralrVm mužem jest
nový senátor z Pennsylvanie Pen-ros- e

Začal totiž revoluci proti
diškrecím kterážto ntřesť zmáhá
se ve Washingtonů čím dále tím

větší měrou že tam bude skoro

brzy tak jako v Evropě Onehdy
sám a sám spňsobil strajjc všech

sklepníků v hotelu Nechtěje dá- -

vati diškrece byl zanedbáván

sklepníky a žádný mu nechtěl po-

sloužit Obrátil se tedy na vrch-

ního sklepníka by mu někoho ku

obsluze dal a když tento nařizoval

sklepníkům jednomu po druhém

aby šli hosta obsloužili páni
sklepníci odepřeli a raději odložili

zástěrky a nechali práce na tom
fleku zde Bojíme se Že boj sen
Penrose bude asi bezvýsledným
že diškrece a sklepníci osvědčí se

mocnějšími nežli senát Spojených
Států

Čeští popokratí v Neiiuasce Tvo-

ří aspoň patnáctinu když ne dva-

náctinu aneb desetinu popokra-tick- é

strany ve státě avšak všech-

no k čemu jsou straně té dobrými

jest poskytovati hlasů k vítězení

Když přijde však po volbě na uz-

nání neníť ho tuto! Ze všech

těch různých úřadů kteréž měl

pan guvernér na rozdání dostalo
se jedné nepatrné službičky jisté-
mu panu Jonášovi a sice v polep-šovn- ě

v Kearney Když nebylo
nic jiného k obsazení dělali si

někteří krajané naději aspoň na
to že jeden neb dva češi ustano
vení budou do řiditelstva výstav
ního službička to na jeden rok

sbírali bodláčí fíky lak bylo by
marně hledali pravdy v d mokra

lických časopisech Zejmeim

jeden t demokrati ký h časopisů
jehož páchali I je na smrt iiraJert

když se mu h kne řritVifil le totiž
Ur a )v lak Iv inůJe být chám

pianem M by hned na souboj
luiif n Havle pistole aneb l jkov-r- e

ač vlech nejvíre si toho za-

slouží Tak minulý týden flime
v onom řasopise následují I:

"Demokraté slále tvrdili a do

posud lo Ivrdí Že naše poměry

nevyžaduji ivýsení ochranného
cla ž clo od demokratů ustano
vené postačí ku kryli vydání vlád-

ního ' lirttnt jt iiifHn
lim U ktU} mhU vtUl
ffrtdhul rjJilitt To republiká
nům nepostačuje oni přece clilejl
ochranné clo zvýšili aby li již

dopomohli n publikánům ku vlá

dě mohli lid odírali a své b zední

kapsy naplňovali Takové jest

hospodaření republikánů"
Nuž co je na tom pravdy? Ny

nější celní zákon (demokratický)
veši l v platnost v září lHj a od

té doby obnášely příjmy a vydání

schodky a přebytky jak následuje:
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Jak z hořejšího viděti za celou

dobu působení nynějšího demo

kratického zákona za Clevelanda

byly schodky každým měsícem

pravidlem a ze všech 30 měsíců té

doby pouze jen 5 činilo výminku
S nastoupením republikánského
presidenta a započetím jednání o

novém zákoně celním zrostl pří-

voz zahraniční tovarů evropských
nad běžnou spotřebu do zásoby

pro budoucnost a tu teprvé po oba
minulé dva měsíce příjmy vzrostly
Za čtyry leta správy Harrisonovy
a čtyry leta správy Clevelandovy
(končíc každoročně dnem prvního
března) obnášely příjmy dle výka-

zů úřadních nepočítaje příjmy po-

štovní a co vyplaceno na dluh jak
vykazuje níže položená tabulka:

Za Harrisona:
Přijmy Vyilinl Přebylek
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Iiyl tedy za presidenta Harri-

sona přebytek příjmů 205549-4985- 9

kteréž použity k uplácení
dluhu však za správy pres Clevc-land- a

byl schodek $187648623-6- 1

Každému občanu je i bez

výše uvedených výkazů známo Že

byly za vlády Clevelandovy schod

ky mezi příjmy a vydáním že při-

růstalo dluhu skoro pravidelně
každým měsícem že prodáno
bylo úpisu vládních neioucích 5
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1'okrok ifadtf
Omnha reh

Omaha Neb 26 kvČtna'97

má laťiika ruský sólo

TnHVť kit At'lofHKO vv- -

jvdnávati o usír si znalo jak draho

přijde válka

PořUh J!kjk Ti kk ko "nM'k nVm

mužem" a ono zatím zdí st-- tíSiti

tomu nijkuSiinu zdraví

IJVLA VÁLKA Ifelt KTItlrX JiVLA

válka st dmikíá proč by nemohla

býti řecko-turec- ká válka nazývána
scdmidenní?

Jak mohou číKvXfii idzokovati
oblékl se též Pokrok Západu s

nastalým jarem v nový úhledný
háv a bude i na dále jako posud

pflsobiti neohroženi v zájmech

prospěchu obecného

Jkono Jt-S-T jist): VziiSvá ub
jisto jistř nenáleží k loďstvu Spo-

jených Státfi neboť dosud nedošla

od nik ud zpráva že by byla vjela
na mřlČinu neb že by ji bývala

jaká jiná podobná nehoda stihla

TfcÚ TKPRVF POČÍXAJÍ SE VKSPOINÉ

poznávat
Ex-sena- tor Pefíer z

Kansas prohlásil veřejnž Že co

populista stydí se za guvernéra

Leedy Co si myslí guvernér

Leedy o ex-sena- toru Pcíferovi

dozvíme se nepochybně v brzku

Nyní vychAzí na jkvo pkoč rkcké
lotfstvo v minulé sedmidení válce

nevystupovalo útočněji proti Tu-

recku Dostalo prý se mu poky-

nutí od Anglicka aby v té včci se

mírnilo Že se tu jedná též o an-

glické zájmy a proto chudák fec-k- o

nemohlo

Sudí GtiUMiN v Iiiisois prohlásil
tabákový trut za nezákoinité
sdružení kteréž nesmí obchodo-

vat! ve státě v New Yorku útočí

stát na trust uhelný — to jsou
dobré známky že nebude se tru
stům vždy a vždy jen ponecháván
volné pole

Svír se přkck jknom točí! VCon- -

nectieut přijat byl posledním záko

nodárstvem zákon kterýmž dovo

lu jí se různé kratochvíle v den

páně a v Massachusetts ustouplo
již Sosáctví tak daleko Že sněmem

státním nedělní jízda parníkům
dovolena — Půjde-- li to tak dále

tu není dalekou doba kdy poslední
"modrý zákon" ze zákoníku našich

vymazán bude

V Maisk mr vSkho jsou v ra
dách prohibičákň ještě mnohem

větíí fanatikové než v ohledu tom

v pověstném Kansas V Maine

přestali mnozí totiž farmáři pěsto
vati ječmen z toho jedinkého du

rodu že prý týl k výrobá nápojů

Ctt tK Jwiť VI %fSt XÍMI fV A

mnýilení Kewaunkýfh lístftř

JMě před rokem byly zuřivě zla-ťařsk- é

r pir týdno nav inovaly

stfíbřařsky Takový hamIeon
kti rý tnřní barvu dle právě panu

juí nálady takový bťáadní
ilátik ktrý se tocí jako korou

hvička dle větru nestojí za to aby
si kdo vJímal jeho měnivých ná-

hledu ale proto přece nemá bez-

trestně IkAti

KaŽiM iMKAcr Nfu kosmjf ta
uejnienŠÍ prý dva groSe Pravdu

toho Českého pořekadla pocítí ny-

ní Chicag0- - Tam zadány byly

žaloby proti městu na í 1500000
za Škody spúsobené vzbouřením

železničních dělníků před třemi

lety na majetku soukromém Mi-

nulý týden dospěl jeden z případů
těch k projednání soudnímu a

město bylo odsouzeno k placení

Však jsme to hnkiiLK pravili 2k

Kapidský švingulant nejnovější
finanční kotrmelec provede zase

aby někoho ošulil Výsledek ko

trmelce jest ten Že pan Kindsvút

zbavil se svého společníka aniž

by mu dal centu odškodného

Dříve byl ten samy 'hokus pokus'

proveden vůči panu Mazačovi

Inu svět chce být šálen a nale

znou se vždy mamiči kteří mu

vyhoví

Právě minuly" tíhkn iiyla ikhio--

tovena čočka pro největší teleskop
na světě a sice pro teleskop Yer- -

kesa známého milionáře chicag-
ského Nu bude se tedy aspofi
moci podívati nyní jak blízkým
byl toho aby prošla ve sněmovně

předloha kterouž jeho výsady po-

uličních dráh prodlouženy měly

býti o 50 roků což by mu stálo

aspoft za sto milionů když ne více

NlíW-VORSK-
V MAKlČfe ChAPMA!

který minulý týden nastoupil 30
denní trest vězení proto že st
zdráhal podati svědectví při vyše
třování komise kongresní má ve

vězení dvě cely jednu co ložnici a

druhou co pracovnu Jestli jest
které místo na světě kde by si
měli být všichni rovni pak jest to

dojista káznice a není žádný roz

díl mezi zlosyny a přestupníky
Poskytují--Ii se některým zvláštní

výhody a přednosti jest to bez-

právím které by nemělo býti tr-

pěno

PftED VRCHNÍM SOUDEM STÁTNÍM

projednávána bude otázka ústav

nosti omažského nového charteru
s kterýmž vlastně před volbou se

všichni smířili a se mu podrobili
Jsou ovšem různé-zájm- y a různé

živly jež usilují o zvržení našeho

charteru Jsou to v první řadě
úřadníci kteří znovuzvolení nedo
sáhli dále jsou to zdejší boháči
kteří se obávají Že zřízením úřadu
taxovního komisaře donuceni bu

dou ku placení spravedlivějšího
podílu daní podle své zámožnosti

a nepochybně jsou též i některé

korporace jež cítí se novým char

trem zkráceny

by neměla své pravidelných příj-

mů z daní-ukládanýc- a placených
kteráž by neměla své vlastní měny
a nevykonávala jiné funkce vládní

Každému musí být patrným že

toto jsou podstatné podmínky
uznání samostatnosti lidu kteréko
liv země a podrobíme-l- i postavení
válčících pro svobodu Kubánců

pozorování a rozborutedy shledá-

me že skoro y ničem nevyhovuje

podmínkám takovým Jediné co

Kubánci mají jest jakási zvolená

prozatímní vláda kteráž však ne-

má žádného stálého sídla aniž ko-

ná jakékoliv z funkcí vládních

Poj který veden jest ze strany
Kubánců není válkou a po celou

tu dobu od vzniku povstání nebyla
svedena ani jediná pravidelná bit

va nýbrž pouhé jen potýčky Uy
lo by tedy uznáním Kuby nyní
krokem v mezinárodních stycích
skoro neobyčejným a již z té pří
činy nebude asi sněmovna poslán
ců spčehati aby přijala předlohu
senátu Mimo to ovšem dá se

očekávali že sněmovna nebude

téŽ klástt žádných překážek 1

cestu presidentu když ví že pře
sident jest volným i ochotným
učinití vše možné co se učinili dá
až nabude o všem přehledu a po
učení Proto soudíme že próza
tím přestane kongres na tom co

senát byl učinil

Ze San Eranciska oznamuje
se že syndikát kapitalistů obdržel

od vlády mexické výsadu na zříze

ní herny v lázeňském místě Tía

Juania blíže hranic se nalézajícím
a že na zřízení herny fa 000000
věnováno býti má


