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V KLADY V SPOŘITELNÁCH JSOU OBY MRAČNA VÁLEČNÁ NA OBZORU SVÉ ClICE-L- I KIHJ BEZTRESTNĚ NEPRÍTE- -Pokrok Západu tem teď náhle přišel k poznání

čejně nejlepŠÍ známkou prospívání lovem jax se pouooa počínají se le svého potrestati tu nechť si jenzemř e spořitelnách ukládají stahovati Souditi tak asjoň mož
Že "válka sc Španělskem věru

nebyla by zábavou" A tak je má-

te všechny!
Weekly Edltlott pozve jej do některé z budov

spolkových a tam téměř k smrti
no z obrovských částek jakéžnejvíce dělníci a malí živnostníci

své úspory Ve státu MassachuPublUhřfl by Pokrok ZWht Ptg Co
1211 So 13th St-- Tcl 1UW jednotlivými zeměmi na zbrojen utlouci jej může aniž by za o k jasetts jest jeden a čtvrt milionů povolovány jsou Vláda našeSabscrlctloa $220 per yer kékoliv zodpovědnosti potahován Ze zemé smrtijak známo povoleno má $50000- -vkladatelů ve spořitelnách a ti mi

1 1 1 v 0 t bytí mohl Tak aspoň souditi seVychází každou Mredu 000 na přípravy válečné v Němenuiy roK uioziu si více uspoř o 4
Četným naším čtenářům jest zadá z rozsudku soudu St Louis- -

miliony nežli v roce předchozím
Yydivi : Tiskařské Družstvo

cku povoleno na stavbu nových
lodí $95000000 Anglie na ná

ského kterýž rozhodnul že dle jisté známým ponůrné líčen' smrVŠak podle hlasatelů kalamity ne
tonosného koutu světa na Žhavémní nikde pozorovati posud Žádné mořním rozpočtu svém má polož

zákona spolkového z roku 1872
vláda spolková má svrchovanou

Tlaaáraat 1211 Jliai lita Mika
Telefon I (MM ostrově Jávě zvaném údolí smrtízlepšení ku $127000000 na zbrojení a

právomocnost nad všemi budova Kdo bloudí úchvatnou krásourozmnožení loďstva Huško povoŠpanělsku dle telegrafickéŘídicí redaktor J Rosický tropické květeny jmenovaného o- -mi a majetkem ústřední vládylilo z pokladní hotovosti k témužzprávy washingtonské nelíbí se
ale pouze jedinkým přestupkemúčeli $70000000 Francie vynanaše přípravy válečné a mezi ji
kterýž dle zákonů spolkových třeložit! hodlá na rozmnožení loďstvanymi věcmi rádo by vysvětleno

strova ve stínu nebetyčných pa-

lem v omamující vůni květů rov-

níkového pásma ten nejsa varo-

ván nenadál by se přírodou na

stán býti může vražda jest Jimelo co vlastně zakupování lodí svého $50000000 a Japonsko též
několika miliony skrblili nebude nymi slovy: Zákony státní neb

válečných v loděnicích evropských

Předplatná i
Pro Spoj Státy a Kanadu obnáSÍ na rok Í220
řpolu a Knihovnou Americkou f:i U)

Kaidj1 celoroční lf!pla itol r dotž pre-ttij-

Je oprávucn ku prémii
Do Čech ptVdpiéW e na rok faig
Spolu a Knihovnou Americkou WOO

Ohhfáky
Drobní a rbtni ohláíky uvefpjnufm pouť i

len kdyl penire k objednávce pHIoŽrny Jmií
Za drobné nhlák oby-VJn- é

místní nemají platnosti na maiet stražené pasti která ničivýmiaby s ostatními mocnostmi námoř-
ními stejný krok udrželo

znamená Odpovědi na význam
toho mňže snadno dostati při

ku ústřední vlády a zákony ústřed plyny hubí na chvíli vše co padlo
ni vlády sc na přestupky drobnější v její sítč V témž rovníkovémtom však mělo by míti zároveň to- - Kubánská junta vvtlockává pil- - pásmě tisíce mil od Velkých Sun- -nevzíanuji uozsudeK tento vyncik slušnosti a povědíti světu co ně kapitál z toho Že zástunre Sen bvl v případě íernocha iedno dajských ostrovů od málo kultuiiujui unin iiunm in l fina řa iriKMt a

bylo příčinou toho že vyjednává
" J

1 vmina oniMoni oiunopránL amrtl a Jiná řii
ře a civilisaci otevřené Jávy přitne II W ca tri palce ta kaíU uyt-N-Jnr- no Kieryz prepaunul posluhu vJCJX Quesada pozván byl zároveň

s jinými diplomatickými zástupci kni o koupi týchž lodí ze stranynwnv Ktuuy proio při utzi oujcdiiavi-- tulí
penKlak velkou ohláíku m!il tl iih-l- I n úřadovně výběrČího daní v St obratníku raka leží ostrov as stej

Španělska se nezdařilobláek na delíí dobu oznámí ochotu na hostině kteráž místopresidentem Louis a téměř k smrtřjej utloukl né rozlohy bohactvfm roveň prv--
Zaallky peněz Hobartem na počest belgickéhoJak se podobá nemyli-l- i jsme se Ltočník zatčen byl na obžaloba nějšímu a ten jest zasvěcen bez-

příkladné zkáze a změněn v říši
Jarní nejbezpeřní) kdyl m koupf na po5t následníka trůnu kterýž tou do pro útok a stlučení leč při souduneb eiprt-w-

u "Money Order" a ii nimi se Onehdy jsme pravili že pneuma
tické zařízení k rozesýlání poštov

tal Tet T rrfflHirovanrm (liioliw Hmli i bou ve Washingtonu mešká pořá živých stínů a zemi smrti Ipropuštěn byl na tom základě poUkázkou bankovní lest tátlkit JIM a Kilo
bre platili "checkeiu" na bank nH-h- f ti Nešťastná Kuba ! Ve Čtvrteč- -nevadž utok spáchán byl na půděomcenta vire proto íe tolik miimme plutlt

ní schůzi kongresu promluvil sevbuku s Kiiimri nni-- ar Koupi nn'tiku
(draft) naOmahu Chl-aKf- l neb New York Na

dána byla a vyvozuje z tcho Že

prý tím republice kubánské ze

strany vlády naší jaksi poloúřad-níh- o

uznání se dostalo Vývod

nich zásylek ve velkých městech
bude asi proti mysli telegrafních
společností a zdá se Že je V

kongresu jednalo se min týden o

Spojeným Státům přináležející
kdež stát Žádné právomocnosti nátor Proctor ve schůzi senátu omim aroonvrn pem--z prijmema iri 1

kolky záMlky nwhť Jsou
nemá Dle dobrozdání právníkůhubuj puu jeuuouucuou aaresou pouze lak

povolení potřebných prostředku k
dojmech a zkušenostech kterých
na své cestě po ostrově Kubě na-

byl ! Ať byl senátor Proctor v

Pokrok Západu
Omaha Neb tomu cíli a ač povoleno dost k vy

if5držování nyní zavedených vzdu tajném důvěrném poslání presi
Omaha Neb 23 března '98 chových potrubí přecé přijato

bylo usnešení aby žádné nové zři
denta McKinley-h- o na ostrově

jak pověsť tvrdí neb na svou
vlastní pěsť cestu po vzbouřenémzovány nebyly

Nebylo by dobré kdyby odstou Za doby otce demokratické stra
pil president a kongres a vlády se

ny Jellersona stěžoval si tento

ostrově podniknul jak v proslově
své čtvrteční řeči uvádí to co mlu-

vil bylo řečí promluvenou k celé-

mu světu byl to appell na lid

ujali páni redaktoři některých že úřad nik ů málo umírá a málotěch časopejskň jimž nelze učiniti
který úřadu se vzdává Patrně

po chuti?
že od té doby časy valně se změ skost a milosrdenství který v ne-

hledané řeči a sensací prostém£ ANGLIE DOCHÁZÍ ZPRAVA ŽE nily neboť teď sděluje se z Iowy
toně za hrobového ticha celéhože oba nynější poslanci v kongre

blíží se poslední dny 'šlechetného
starce' nejvěhlasnějšího státníka su Sam Clark z prvého a George senátu dosvědčil pravdu hrůz a

děs situace na pověstném ostrovětohoto století Gladstona Smrti M Curtis z druhého distriktu jic
Ve dnešní nejisté situaci má řečhodlají se ucházet o znovuzvoleníjeho želeti bude nejen Anglie ný

brž celý vzdělaný svět
y_

senátora Proctora tak ohromný aCi byl by rozdíl v tom Že za Jef- -

nepopiratelný význam že jsoucIE5T TOMU MALO LET CO PRESIPEN- - lersona byli to uřadnici demokra-
tičtí kdežto tito dva jsou republi- - prosta nepřátelských útoků a o- -ta Clevelanda trápilo velice že má
áné?kongres 'na ruce' Jak sc podo
lOHLEJE DIVNÁ VtC ŽE JSME UŽbá nynější president má kongres

sobní antipatie ke Španělsku kri-

ticky objektivně líčí skutečnost
stavu věcí na Kubě a ié po řeči
Proctorově americké veřejnosti a
všemu světu nezbývá než konečně

dávno neslyšeli od falešných pro
roka a skarohlidj o tom jak to
stříbro tahá všechno nahoru a

uvřřiti že i ta nejhroznější líčení
vražedného kverillového válčení

dolů Může být že nížepoložená
tabulka vykazující ceny stříbra v

přirovnání s cenami jiných potra-
vin poskytne nám vysvětlení

pod rukou nynější kongres pod-

poruje presidenta v jeho snahách

Jak zlopovestné působí ochrana
celní vidíme z následujícího: V

roce 1890 nežli byl přijat ten zlo-pověst-

zákon McKinleyho bylo
v jižních státech 254 přádelen a
v nich vězel kapitál $60000000
Loni bylo tam již 490 přádelen v

nichž vloženo $125000000

spustošení země hromadného
hladem celých zástupů lidí

NAŠI ČELNÍ VOJEVŮDCI do měst sehnaných jsou pravdou
holou pravdou

l'iiim vBiay uuaou našimi mavnimi voJstOíIc na zem na mořiproč tak náhle přestali falešní

proroci ten argument používati:
Ai i a 11 „-

- - n
""inu tuiuirniuo nuiiwj a oicara a commodore schleY

Senátor Proctor v úvodě své řeStKbro Píenlce Vepřoví Vlna
unce outi maaounloA či uvádí že svou cestu netento ovšem jest velice mylnýmtud 11b

podniknul na popud presidentaervěnce 10 mW3 83 5 775 170 neboť mísfopresident při hostináchfit 2B im mO 74Í 875 180 McKinley-h- o nýbrž že tato bylaListopad 1 tm 656 850 8S0 190
Dubna 17 1M7 W6J 875 a5 zcela soukromou událostí bez ú- -

7H l 17 574 100 5 930 263 ředního nátěru a Že svou řeč v se
Prosince 1 1W7 ' 102 a 9 (10 273

není žádnou osobností úřední a

proto také pozvati si může koho
chce Jedinké místo kdež hod-

nost úřadní zastává a kdež za činy
své zodpovědným jest jest když
předsedá v senátu a v hodnosti té

Února 23 1H!W 538 m2 1075 277
Hh?zna 10 IH38 54 3 m% 1074 280

Creteská Vidette sděluje NÁSLE-ujíc- í:

"Jeden německý farmář

nátě pouze proto mluví aby s ná-

rodem Spojených Států pravdu
sdělil a opravil to co se jemu v

ústa vkládalo Svou řeč měl se-

nátor Proctor pečlivě připravenou
a ač všemožně se snažil mluviti

pouze o tom co sám viděl a zažil

neučinil dosud ničeho čímž něco

podobného vyvozovati by se dalopravil v naší přítomnosti minulé

Slavie kteráž odjakživa by nasoboty: "Nevím mnoho o ameri-

cké politice Hlasoval isem ně- -
a ac kazdv mluvenému na slovo 'republikány psí hlavu vstrčila do-

vozuje že za nynější republikán
j

dy republikánskou tiketu a ně-d- y

demokratickou a před dvěma
věřil musil předce několikráte

ské zeměsprávy pro Kubu neuči mluviti o událostech které půso
ety jsem hlasoval stříbrařkou něno nic Inu není větších slep bily přímo sensaČně Stať senáAle když tak přehlížím tu politiku ců než ti kteří viděli nechtí

jest prý rozsudek soudu úplně
správným Zda však rozumným
jest jest ovšem jinou otázkou

Demokratické časopisy kteréž
ješíě před měsícem neb dvěmi

tloukly na válečný buben a hartu-sil- y

na presidenta proč už do těch
Španělů neseká teď troubí "rete-
ré" na celé čáře jak jsme předpoví-
dali Minule jsme uvedli výňatek
z jednoho oněch falešných proro-
ků kterýž po rok a den již presi-
denta a republikánskou vládu al

Že v zájmu Kubánců

nezakročuje a kterýž teď kd}Ž
přípravy k válce se činí hasí pilně
prohlašováním že# to je v zájmu
Spekulantů a peněŽníků Druhý
z těch falešných proroků a sice
ten hlavní clevelandský nestydí
3e uveřejniti pitomou smyšlenku
že se chystá ze strany vlády ku vál-

ce proto aby pozornost americké-
ho lidu odvrácena byla od ohav-

ného rozsudku latimerského Že
v pitomosti této předpokládati
musí že proto též spůsoben byl
výbuch na válečné lodi Maine a že
všichni populisté a demokraté do

posledního v kongresu v toto
"spiknutí" jsou zapletení jelikož

za minulých dvacet roků tu shle-

dávám že jsme vždycky měli lepší

torovy řeči o generálním konsulu

Spojených Států v Havaně gene-
rálu Lee-ov- i byla jedinou chválou
tohoto Obratnosť a jistota v

Pravda ovšem je Že Spojené Stá-

ty nevrhly se pro Kubu a pro Ku-

bánce kteréž jistý smutně známýasy a lepší ceny když měli moc

republikáni Myslím proto že
choulostivých otázkách a poměbudu hlasovati republikánskou ti- -
rech ochotnosť pomoci vždy aetu" — Není lepší školy nežli
všude svým spoluobčanům na Ku

Bývalí missqursky" guvernér
Stone vrátil se v min dnech z

Mexika a vypráví Že prý tam na-

lezl právě tak mnoho jestli ne
více 'plutokratů' jako zde Tohle

je divná věc? Vždyť tam přeci
mají stříbro a nic jiného než stří-

bro! Je to možné aby se ze stří-

bra 'plutokrati' rodili?

NEBRaSlCA PRO PÁNY STRÍlSRAKE

jest tím nejlepším důkazem že
farmerúm možno jest dluhy uplá-
cet! i bez svobodné a neobmezené

ražby stříbra Uplacenoť totiž

bylo v roce uplynulém téměř za

$15000000 morgičů na farmy
což jest částka větší než v kte-

rémkoliv jiném roce historie státu

Cena života lidského velice rcz-n- ž

určována jest Tak ku příkla-
du ondyno v Idaho vypsána od-

měna $15000 na vypátrání a

usvědčení bídáckého vraha V

mnohých státech naproti tomu
máme zákon dle kteréhož za ži-

vot manžela neb otce náhrada na

nejvýš Í5000 požadována býti
maže

Ze Španělska přichází polocked-dn-ě

zpráva že jestli komise vyše-

třující příčinu vvbuchu na válečné
lodi M aine sezná že výbuch zavi-

něn byl nějakou explosí neb ná-

razem zvenčí Španělsko nález ta-

kový neuzná a budou-l- i Sp Státy
žádati nějakou náhradu že jí od-

mítne Jestli to jest skutečné
smýšlení Španělů může býti že

přijdou brzo k poznání Že není
dobře zabrávati s ohněm

škola zkušenosti"
bě nelze na Leeovi ani s důstatek

cestovatel český líčí co polodivo
chy do války kteráž podle Slavie

by "věru nebyla zábavou' Však
Slavie tak jako každý dobře zpra-

vený list ví že hned v prvních ně-

kolika měsících správy republi-
kánské vynutila tato co za presi-

denta Clevelanda bylo nemožným:

Papež jak z Ívíma se sděluje chváliti Tvrzení že by byl on
totiž senátor Proctor řekl ímpřec jen hodlá vmíchali se do

porn Španělska se Spojenými Maine" byla z vnější strany pod- -
Státy a to hlavně proto poněvadž kopem do povětří vyhozena pro-

hlásil nepravdivým v tomto smy
by možná srážka osudnou té nej- - Vynutila na Španělsku propuštění

na svobodu všech americkýchatoličtější dynastii na světě totiž slu řekl pouze že v Havaně paobčanů v zajetídržených vynutiladynastu Španělské státi se mohla nuje všeobecné přesvědčení že tím

způsobem loď zničena byla
Za svého pobytu na Kubě na-

vštívil západní Čtyry kraje ostro-
va které jsou asi jeho polovicí
"Dva kraje které tvoří východní

ouvoiaiu aia wcyiera vynutila
pád dřívějšího násilnického min-

isterstva španělského vynutila na-

bídnutí samosprávy Kubě vynuti-
la zastavení politiky koncentrova-c- í

na Kubě vynutila povolení ku
vzdělávání půdy a klizení plodin
aby ustal hladomor na Kubě! To
všechno vynutil republikánská
správa v krátkodobě Šesti měsíců
a jen tak zaslepeně strannický ča-

sopis jako Slavie může blábolit o

tom že nevykonala nic

Za zakročení jehmělo by ovšem

Španělsko býti mu velice povděč-n- o

Až podaří se mu příměti jak
Španělsko tak i povstalce kubán-ské- k

přijmutí vyrovnání sporu jím
navrhovaného a podařit by se mu
to mělo poněvadž jak Španělsko
tak i Kuba počítá se mezi země

nejkatoličtější tu bude míti jeho
neomylnost ještě dosti času aby i

na Spojené Státy se obrátil a k za-

strčení povytaženého již meče je
vyzval

žádný z nich hlasu nepozvedl ani

nepoložil proti povolení prostřed-k- ů

válečných to onomu falešnému

proroku nic nevadí- - Nepochybně
si myslí že má za čtenáře jen sa-

mé politické děti kterýmž může
toho největšího bulíka a toho

hejla na nos pověsili
Jiný falešný prorok kterýž rovněž
štval proti republikánům že nic
nečiní ačkoliv Clevelanda za to

polovici ostrova jsou ve skutečno-
sti v rukou povstalců vyjímaje
malý počet opevněných míst O
těchto dvou krajích lze směle t vr-di- ti

že jsou svobodnou Kubou"
V Havaně se sice o revoluc

mnoho neví a tím vfce jest ČIovI"
zaražen sotva le opustil mistr

velebil pokud týž byl presiden- -


