
Pokrok Západu
Pomozte aspoň jednomu příteliKansas pacifická dráha Východ a trojspolková politika jak opět učinil i 'Reichswehr stá-

le a stále přetřásá se myšlenka o

jakýchsi plánech a o úmyslech
HMn-n- i minnlirli lnft iiřitlri

Jfansas pacifická dráha v ruce no-

vých majitelů a zbavena bude tedy
v brzku dohlídky soudní Tato
dráha byla původně dráhou samo- -

statnou vedoucí z Kansas city uo
„

t Denver a ojtuu ualc k pacitickemu
npobřeŽÍ Tak jako jiné dráhy pa-

cifické i tato dráha podržela zálo- -

Německa a Kuska v Cařihradě a

to prý nijak nespočívá v zájmech

německých Hylo-l- i uznáno vel-moce-

že na Krétě se má dosta-t- i

samosprávy aniž by byly cho-- 1

chovaly obavy že Žádostivost

východních národů se
tím podnítí pak to tím méně lze

předstírati pro osobu budoucího

guvernéra A to prý jest přede-
vším věcí Kakousko-Uhersk- a a

Kuska aby předešly takovéto žá-

dostivosti ostatních východních
národů A nejsou-l- i k tomu

a Rusko naklo-

něny jest prý Německo nejméně
povoláno aby dělalo na Východě
dozorce a udržovalo tam pořádek
Proto prý odpadá i nejposlednřjší
důvod aby Německo zadržovalo

k osvojení

'patřením mu laciné svobodomysl
né četby dvou ročníků Srojiinii za

dolar Svobodná obec tiskla dvou
rvních ročníků více než potřebo- -

ala a má jich několik set leželi

adem Aby se zužitkovaly nabí
zí je za zmírněnou cenu 50 centů
za ročník každému kdo by si přál
ro sebe neb své známé ku svubo- -

omyslnému poučení Snížení to
latí 60 dní od 1 března 1808

Četba v nich jest ceny stálé Gbsa- -

ujeť: I ročník —Podobizny: Lad
Klácel dr Aug Smetana R G

ngersoll Voltaire Životopisy:
Jrof Klácela Aug Smetany R

ngcrsolla Voltaira Neznámý
Ježiše Listy přítelkyni o

víře a nevěře O svátostech Bi- -

lická dějeprava Apokrifická evan

gelia Láska u lidí a zvířat Inger- -

ollovy přednášky atd II ročník
— Podobizny: Jan Neruda Tli

luxlcy Frances Wnght a Jan
Ius Životopisy: dr Aug Sme

tana Th Huxlcy Frances Wright
an Hus Neruda o náboženství
Nábožnost příznakem zvrhlosti
Komunismus prvního křesťanství

Bartolomějská noc ve Francii

Osvojení Žen Bible ženy Škola
na Svojanově Ingersollovy před

nášky Svobodná Obec atd Na
60 dní od 1 března 1898 nabízí

Svobodná Obec také Kázaní o sra- -

víře v 7 sešitech za 50 centu
okud zásoba přebývající staří
Každý milovník svobodomyslného
Čtení dozná že tato příležitost k

získání laciné četby neměla by bý- -

ti pominuta neb získá tím mnoho

zdravé a poučné Četby a může přá
telům svvm nodobnou posloužili
zde i do Čech neb Svojan i Kázá
ní jdou do Cech volně Přihlaste
se rychle dokud zásoba stačí u

tiskového jednatele Svobod Obce:

Alois Vaňouček

150 V i2th St Chicago 111

Toť není žádná oznámka plamná
tolik a tolik za řádek nýbrž dobro
volně v dobrém úmyslu podaná zprá-

va tak aby trpící ělovřčenstvvo nudilo
zkusili tyto léky Jako pisatel a bylo

inu pomoženo — Z Geleville (V Va )
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V knihkupectví Pok Záp jaon k

vSechny divadelní spty jež vy-il- y

tiskem v Čechách a nejsou rozebrá-

ny Úplný seznam v&ech pisů zašle
e všem na požádání zdarma V nezná-

mu jsou uvedeny vSechny kusy dle

svých názvu a pří každém jc uvedeno

jaký kus j kolik jednání a kolik osob

vyžaduje Piiteo seznam pl adrc-u- u:

Pokrok Zápndu
Umaha Ptcb

Z Nar Listů ze dne 2 dnors

Veškeré zahraničné listy zabý

vají se opětně záležitostmi východ-
ními Kandidaturou řeckého prin-

ce Jiřího za guvernéra ostrova

Kréty učiněn v záležitosti krétské

po delší přestávce opět krok o

němž nelze prozatím říci povede- -

i k částečnému uspořádání či k

novému zjitření poměrů východ-

ních Pozoruhodno jest že u

příležitosti této ozývá se jakýsi

ncharmonický zvuk mezi některý-
mi listy vídeňskými a říšskými

isty německými Jest to zvláště

'Reichswehr' jenž po delší pomlč
ce počíná opět projevovati svou

nespokojenost s chováním němec

kého spojence Skvostný výklad

aký Německo dává povaze troj- -

spolku stává se prý Časem velmi

zřetelným Když prý se utvořil

trojspolek vydáno bylo heslo že-

rná cíle obranné A Německo

prý toho hesla užívalo oproti —

Kakouskujvykonávalo preventivní
censuru a počmalo si jako diplo
matická generální íntendence v

našich zahraničních záležitostech

Hrabě Kalnoky prý byl vždy do

sti spokojen když jiní za něho

projevovali myšlenky a hrabě Go- -

uchowski který chtěl své vlastní

názory proměniti ve skutky na

byl prý prazvláštních zkušeností
V Iierlíně setkával se nejen s mr

zutými obličeji ale padla prý v

Berlíně i slova — nediplomatic- -

ká

NEONAVNA

Pl A S Allen Woro-iOer- M j

dojirU iieuuarnoa blryklixtkoii Co Clen- -

kybt Century Hond Club docálila (enUbo

minu v loimkém celoročním gávodenl kdo

více mil njpde bihem roka a vitdor ll"é

nm zinítu plic vycknutl kotnika ji

ných nebod ni 2l(-'Jr- ) mil

Pani AIIviiotí jeipt 28 rokft Ura vdttti

leel 10 roká fteVm ruka minulého trá

vil 2M dnů na bicyklu a rlcn ujel 'lejvi-- e

n drn 153 mil a nejméul SoiuV

Jevili orní dř tem kl uvurit o tom f- -

kord míří

Pokud se týká kandidatury prin
ce Jiřího za guvernéra Kréty jest
důležito jak se chovají k věci té--j
to různé státy neboť tím se vyja

dřuje postavení opposiční jedněch

ke druhým Otázka krétská jest
částí otázky východní Rakouská

vláda byla prý ochotna zavděčiti

se Rusku a působiti u turecké

vlády pro prince Jiřího Tu by
se byla také osvědčila praktická
cena sblížení s Rakousko-Uher-ske- m

pro Rusko Než tomu prá-

vě chtěli v Německu zabrániti a

proto vyslovili se v Berlíně přímo

proti takovémuto zakročení vídeň-

ského kabinetu Jakým právem
ví prý jenom bůh! A tu hcrlí

vídeňský list chce-l- i si Německo

osvojovati dozorčí úkol jenž mu

nepřísluší musíme se proti tomu

předem co nejdůrazněji ohraditi

Po Balkánu není nic Německu!

Tak se tedy dovídáme jak za-

sáhla kandidatura prince Jiřího za

guvernéra Kréty do poměru spo-

jeneckého mezi Německem a Rako-

usko-Uherskem

Ale poněkud jinak zní výklad

německý V Německu tváří s

jakoby Rakousko-Uhersk- o bylo

zamýšlelo činiti překážky kandi-

datuře prince Jiřího Jim zdá se

Že mělo s osvidčiti soupeřství

jež na př hr Goluchowski hodlal

uČiniti skutkem Cím jest tedy
pravděpodobnější že princ řecký
Jiří se slané guvernérem Kréty a

praví se Že v uejbližších dnech

národní shromáždění krétské prin
ce Jiřího za guvernéra prohlásí
tím podstatnějšími se stávají oba-

vy že událost ta nezůstane bez

ohlasu ve středu národů balkán-

ských
V tomto ohledu zasluhuje pak

zejména povšimnutí zpráva že ru

munský král navštíví již v měsíci

březnu Petrohrad podle posavad- -

ního chování se rumunské politi-

ky mní nejmenší pochybnosti že

návštěva tato souvisí s povšech-

ným povážlivým stavem poměrů

jihovýchodě evropském Po loň

ské návštěvě rumunského krále v

PeŠti jest ohlášená cesta jeho do

Petrohradu tím pozoruhodnější
Současně s otázkou krétského

guvernéra octla se na denním po-

řádku otázka průchodu válečných
lodí úžinou cařihradskou Bylo

již oznámeno že Rusko tyto dny
dosáhlo souhlasu turecké vlády

aby jeho lodi válečné mohly vol-

ně proplouti zmíněnými úžinami

Tím ovšem by nadobro byla roz-

lomena pouta jež Kvropa Rurku

již v letech čtyřicátých ukula a r

1 87 1 na berlínském kongresu na

novo upevnila Budou žádati

velmoci pro sebe totéž prá-

vo jehož Rusko nyní dosáhlo či

spokojí se hotovou událostí jež

by znamenala že Černé moře jest

jaksi vnitrozemským mořem států

sousedících zejména tedy Ruska

a Turecka pokud s týče Rumun-

ska a Bulharska?

Není pochybnosti Že otázka

východní opět povážlivě se dere

do popředí a to v okamžiku kdy
vnitřní poměry v Kakousko-Uher-sk- u

vyžadují největší péče našich

státníků

Není lep ích lékii v trhu iíitil Climn

berlain ovy I'011ili jsrue léku proti
kašli kde jiné poehyhyly h v kadéra

případu hb otxědúil Témřř denně

slyšíme chválili hodnotu ('limiilierlahi-ovýc-

léků od třeli již ] použili

31 A Mašek v Afoie Xcl

— vlastní

elBzaym zbožím

MiS na ((kladů velký výběr vJeho druhu

kamen na měkké i tvrdé ublí knmna nn

vaření rozličného druhu kuc' yňské mi

činí stolní náčiní a vMjcc vře do oboru

toho opadající NVičiní pro řemeslníky

zámky a jiné potřeby ku stavbám pum- -

py trouby větrníky které siíin usuzuji

hospodářské nářadí Jako i zboží najdete
v mém závodě vzdy v hojnosti podušky

chomouty ohbívky prasky lulky utd

Pro nevěsty mim zásobu všeho druhu

nejlťphího nábytku prádelníky postele

umyvadla stoly židle pohovky atd

Mám ještě jiných věci v zriHobe a nejlépe

bude potřebujete li ncY-eh- podobného

přijďte se presvědf it že vře jest to nej

lepší a nejlaeinřjsí než kdekoli v jinde

Objednávky a správky všeho vyli

zují správně levně a co nejrychleji

2infi M A MASEK

TIMS IIRY XNT N W WEIIS

W R BATIIXACK vjpnmocný' kir

Tis First National Bant

SCHUYLER NEB

Zákazníkům věiiotána J'l ponor

noct

Přejeme A láml oW hodovat

Pfijřky na farmjř n ncjiriaíi podmínky

Qrokjr nnb

Rychlá jízda Veskrzné vozy

po Union Pacific dráze do Den

ver Salt Lake City San Prancis

co a Puget Sound stanic O jízd-

né a jiné podrobnosti navštivte

městskou písárnu v čísle 1302

Farnam ul Omaha Neb 25t

nu v upisecn a pouporu v pozem-
kách od vlády Spojených Států a

právě tak jako tyto byla manipu-
lována švindléřsky a zadlužena za

víc vel zač stála Počátkem let

osmdesátých připojil ji Jay Gould

ku dráze Union Pacific vezma ji

pod ochranná svá křídla a vyždí- -

maje z ní vše co se vyždímati dalo

Dráha Union Pacific jak známo

prodána byla v prosinci nové spo-lečnos- ti

kteráž se podjala úkolu

zreorganizotati dráhy pacifické
Proti dráhám zakročeno bylo
soudně ještě za správy presidenta
Clevelanda a bylo mezi tímto a

zástupci nové společnosti umluve
no že nabídnou tito takovou cenu

za obě tyto dráhy aby Sp Státy
za pohledávku svou proti ním ob

držely $45 000000 Tato pohle
dávka obnášela proti Union Paci

fíc dráze dlužnou jistinu $27236
212 a úroky $3121 171 1 tedy v

okrouhlé sumě $58500000 Po-

hledávka proti Kansas Pacific

dráze obnášela jistiny $6303000
a úroků $6624 107 tedy v okrouh
lé sumě $13000000 Když nad

cházela doba prodeje požadoval

zástjpce nynější vlády presidenta
McKinleyho aby každá dráha
sama o sobě prodána byla a když
soud to povolil dala vláda na

srozuměnou že zaručení učiněné

jest nedostatečným a že nová spo
lečnost musí krýti celou pohledáv-
ku proti Union Pacific drázejinak
Že vláda požádá o odložení prode

je Tomu se nová společnost po
delším smlouvání podrobila a na

dluhu Union Pacific dráhy neztra
til národ ani jediného centu

Jelikož se nové společnosti ne

zdařil její plán kterýž mela s

Union Pacific dráhou chtěla se

hojiti na Kansas pacifické Po

čítala že na tu se tak snadno ku

pec nenalezne a proto po dlouhém
zdráhání nabídnula se konečně že

zaručí Spojeným Státům cenu dle

kteréž by za pohledávku $13000
000 obdržely tyto pouze jen $2

500000 To vláda naše odmítla

a hrozila že když nebude jinak
že sama první hypotéku splatí a

dráhu ve správu vezme A hle to

pomohlo Když nová společnost
viděla že hrozba není na piano a

že vydána byla již poukázka vlá

dou na $7500000 k zaplacení
prvního mortgage "opravila" na

bídku svou a nabídnula v sobotu

splatiti plnou dlužnou jistinu ale

bez úroků Nabídku tuto konečně

vláda přijala ovšem s tou pod
mínkou že když by kdokohvřk

při veřejné dražbě jež se dne 16

t m odbývala více nabiu

nul měl právo tak učinili
Při prodeji nikdo více nenabíd

nul a tak přejde Kansas Pa

cific dráha do rukou téže společ
nosti kteráž převzala Union Pa

cific dráhu a to za cenu výhodněj
ší rro Sooiené Státv o dvacet

milionů dolarů nežli podle smlou

vy na kterouž přistoupil presi

dent Cleveland Podle dohodnutí

tehdy učiněného byly by Spojené

Státy ztratilv při prodeji obou

těchto dráh $25000000 To

tehdy bylo považováno za velkou

vymoženort a rozhodnou výhodu

pro Spojené Státy neboť vše

obecně se pociťuje že obě tyto

dráhy mají málo větší cenu nežli

první hypothéka na nich a proto
se očekávalo že Spojené Státy
ztratí mnohem více než polovici

když ne všechno ze svého poŽa

dávku Ztráta tato však obezřet

ným jednáním nynější vlády ob

mezena byla na $6500000 a tedy
i z té příčiny může si národ gratu
lovati že správy země znovu ujali

svůj souhlas s kandidaturou prin-
ce Jiřího Ruskem podporova-
nou
- Ale jak to již bývá na Východě
k otázce jedné přibývá ihned

jiná Pozadí kandidatury
prince Jiřího tvoří právě vzpome-
nuté obavy aby balkánští národo-
vé zejména Bulhaři a Srbové

nepoužili dosazení piince řeckého

za guvernéra Kréty za záminku

aby své vlastní nároky uvedli do

proudu
To by ovšem předpokládalo že

že by se takto nepřímo spojovala
Kréta s královstvím řeckým a že

by t zv rovnováha států balkán-

ských na prospěch Řecka byla po
rušena
Na tyto okolnosti prozatím se

nedostává odpovědi a možno jedi-

ně dle posavadních zkušeností

UICYKLISTKA

vysloviti doměnku Není pochyb
nosti že Německo se nezachovalo

na Východě vždy dle hesla jez
nyní opět s důrazem opakuje že

mu záleží totiž pouze na tom aby
'tam dole v Turecku' zachován

byl pokoj Seznali jsme že prá-

vě Německo to bylo jež svým
chováním v Cařihradě podporova-
lo akci Turecka proti Řecku a že

to nebylo právě zásluhou Němec-

ka že válka řecko-tureck- á odbyla
se bez účastenství ostatních bal

kánských národů Právě časopi-

sy německé jsou to jež i nyní při-

pouštějí možnost že z kandidátu- -

ry prince Jiřího mohou vzniknouti
na Balkáně nové zápletky A tu

mluva německých časopisů jest
nápadně zdrželivá opakuje zvyk
lé íráse o tom že Balkán jest Ně

mecku Hekubou Že neobětuje pro
Balkán hnáty ani jediného porno
řanského irranátntka ale vlastní
zachování míru na jihovýchodě
evropském pokládá za úkol —

Rakousko-Uhersk- a a Ruska Než

v tak zvaném sblížení rakousko
ruském tvoří Balkán nejméně jas

ný bod
Rusko důsledně ve svých časo- -

niseekveh proicvcch masa ze ve

příčině Balkánu vůbec nijakého
ujednání mezi ním a Rakousko-Uherske- m

není a s strany tétose republikáné


