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Ne náhoda ale zločin
slánce Cannona aby předsevzato
bylo rokování o povšechných pří-

pravách válečných za účelem za-

mezení mrhání penězy veřejnými

poražen 107 proti 78 hlasům V

pondělí hned po zahájení zasedáDle zpráv komise vyhozen "Maine" do pově ní předloženo bylo zvláštní po
selství presidenta vzhledem k vý- -tří výbuchem podmor podkopu 1 11 xí _:_ u
bii-uk-

u

vyscwuvaui pucin vyuuciinj

1 Válečný parník "Maine" přijel do přístavu havanského 25
ledna a vykázán mu k zakotvení "bój" Číslo 4 pří hloubce aŽ 6

provazrů pravidelným vládním lodivodem Generální konsul Spoj
Států o místě tomto uvědomil vládu spolkovou ještě před připlutím
parníku toho

2 Disciplina na lodi Maine byla výbornou a veškery rozkazy
a pravidla vzhledem k pořádku a bezpečnosti věrně byla plněna
Střelivo chováno bylo v souhlase předpisy a náležitý dozor dáván

byl na to by týmž náležitě zacházeno bylo Nic neukládáno ve

skladištích co dovoleno tam nebylo Skladiště veškerá zamýkána
byla a po zničení lodě klíče nalezeny byly v náležitém místě v kabi-

ně kapitánově když před tím o osmé hodině vše v náležitém pořádku
shledáno bylo Teplota ve skladištích zjišťována byla denně a kapi-
tánu oznamována Jedinké skladiště prachu v němž poněkud větší

teplota pozorována bylo skladiště pro náboje lopalcové v zadní
Části lodě se nalézající a to po zničení lodě nedotknutým shledáno
Přední částě torpédové uloženy všechny v zadní části lodě pod míst-

ností pro důstojníky určené a od místa výbuchu značně vzdálené

Zápalky pro střelnou bavlnu uloženy byly v téže části lodě Vše

Výsledek vyšetřování oznámen byl Španělsku

parníku 'Maine' jež na jiném rr%

stě v plném znění podáváme na"
Čež po oznámení úmrtí poslance
Simpkinse t Massachusetts ve
12:18 zast-dán- í z úcty k památce
téhož odročeno

V senátu obmezilo se v pondělí
veškeré jednání na čtení poselství
presidentova a zprávy vyšetřující
komise a obého nařízen tisk 2000

President doufá že Španělsko zachová se tak jak povinnosti velí

Další kroky ponechány byly kongresu k rozhodnutí
možné bdělosti bylo dbáno na lodi aby veškeré nebezpečí odstraněno

bylo V ohledu tom vydány byly velícím důstojníkem zvláště přísné
rozkazy Líh barvy a podobné snadno zápalné látky uloženy byly
na vrchní palubě a nemohou tudíž se zničením lodě ničeho společ-
ného míti Léky a podobné věci uloženy byly za částí pro důstoj-
níky určené a v značné vzdálenosti od místa výbuchu Žádné nebez

výtisků pro potřebu pánů sená-

torů '

V Oregon

spolčili se pro příští volbu státní
populisti s demokraty a stříbrař-ským- i

republikány V přijaté
platformě požaduje se svobodná a

neobmezená ražba stříbra v pomě- -'

ru 16:1 bez vyčkávání souhlasu
od národů ostatních Odsuzuje
se vláda pomocí zákazů soudních

pečné věci nesloženy pod palubou aneb v kterýchkoliv jiných skla
dištích Skladiště uhelná pravidelně byla prohlížena Ze skladišť
těchto při předních prachárnách čtyři byla úplně prázdná a sice

"IJ3" "B4" "lis" "B6" Ze skladiště "A15" bráno bylo uhlí
téhož dne kdy výbuch se udál a skladiště "A 16" bylo plno uhlí jež
před naložením pečlivě bylo prohlédnuto Skladiště toto bylo
vždycky velmi snadno ze třech různých stran přístupným
jakož 1 tentokráte se strany Čtvrte následkem toho an skladiště
"B4" a "B6" v čase tom prázdými byly Skladiště "A 16" prohléd
nuto v den výbuchu velícím důstojníkem Aparáty poplašné ve všech
skladištích byly ve vzorném pořádku a za celý čas trvání lodi "Maine"

nebylo ani jediného případu kdy by se bylo ve skladištích uhlí vzňa
lo V čase neštěstí topeno bylo pod dvěma kotli v zádi lodě se na

lézajícími a to pouze pro případ potřeby při nízkém tlaku a za nále- -

itého dozoru Kotly těmito nikterak vyhození lodě spůsobeno býti
nemohlo Přední čtyry parní kotle nalezeny od potápěčů ve stavu
dobrém V noci výbuchu vše shledáno spolehlivými osobami a za

požaduje se zavedeni iniciativy a
referenda a konečně odsuzuje se
dosazování do nejvyššího soudu

spolkového právníků korporač-nic- h

— Na lístku navrženém za- -

stoupeni jsou populisté kandidá-
tem guvernérství návladníhostát-níh- o

tiskaře a státního školdozor-c- e

demokratům ponecháni čekan-c- j
pro státního pokladníka člena

nejvyššího soudu a poslance z 1

kongresního distriktu a stříbrařští

republikáni spokojili se s čekan-ce- m

pro úřad státního tajemníka
a s čekancem poslanectví druhého
distriktu kongresního

Z Washln?tonu
% President McKiniey odbýval v

sobotu porady s předáky růz-

ných politických stran při nichž

výhradně jen o otázce kubánské
rokováno a z toho o čem v pora--

dách těchto rokováno vyšlo pou- -

náležitého úřadního dozoru o osmé hodině v pořádku a oznámeno tak
velícímu důstojníku V čase kdy Maine do povětří vyhozena byla
vše bylo v klidu a proto také nemohl výbuch nikým na lodi se nalé-

zajícím spůsoben býti

Presidentem McKinleym dle programu minule námi již ozná-

meného podáno bylo v pondělí hned po iahajení kongresu tomuto

zvláštní poselství týkající se zprávy komise o výsledku vyšetřování
zavedeného vzhledem ku příčinám zničení válečného našeho parníku
Maine v přístavu havanském a sice zní následovně:

Kongresu Spoj Státft: Po nějaký čas před návštěvou parníku
Maine v přístavu havanském konsulární naší zástupci poukazovali
na výhody jež vyplývati musely by z návštěvy válečných lodí naších

ve vodách kubánských an tím lid tamní zvykán byl by přítomnosti

vlajky naší co symbolu dobré vůle a co ochrany zájmů amerických

byť by i tcho bezodkladná potřeba právě nestávala

Následkem toho dne 24 ledna po poradě s vyslancem Španěl-

ským při čemž návštěva válečných lodí naších ve vodách španěl-

ských byla projednána a přijata oznámeno bylo úřadům v Madridě a

v Havaně Že úmyslem vlády naší jest vyslati za účely přátelskými
válečnou loď naší do přístavů kubánských a že k úČeli tornu loď

Maine vyhlédnuta byla Oznámení toto přijato bylo vládou španěl-

skou spůsobem přátelským zároveň pak oznámeno touže Že zdvoři-

lost tato opětována bude vysláním lodí Španělských do hlavních pří-

stavů Sp Států Mezi tím Maine veplula 25 ledna do přístavu
a příjezd její neznamenán žádnými zvláštními událostmi

vyjma obvyklého pozdravu a úřadních návštěv

Maine zůstala v přístavu havanském po celé 3 týdny následovní

Žádný zvláštní rozruch nep rovázel její tamní pobyt ba naopak pocit

úlevy a důvěry následoval opětný tento krok čelící ku utužení styků

přátelských Tak patrným byl tento účinek její návštěvy že gen

konsul náš naléhal silně na to aby přítomnost lodí naších ve vodách

kubánských udržována byla ponecháním Maine v přístavu havanském

aneb v pádu odvolání její posláním jiné lodě na místo její
U večer dne 1 5 února 40 minut po 9 hodině Maine zničena

byla výbuchem jímž celá přední část roztříštěna byla Při katostro-í- ě

této 2 důstojníci a 260 námořníků zahynulo a ti kteří neusmrceni

přímo zachyceni byli v podpalubí spoustami trosek a potopením se

těchže bídně utonuli

Rychlá pomoc poskytnuta byla loďmi v přístavě zakotvenými
zvláště pak pomáháno bylo čluny španělského křižáku Alfonso XIII
a parníkem společnosti Wardovy 'City of Washington' kterýž ne-

daleko zakotven byl O raněné bylo velkodušně postaráno úřady

havanskými nemocnice byly jim otevřeny a vyloveným mrtvolám

popřáno věčného odpočinku městskými úřady v tamním hřbitově

Projevy soustrastné podány byly ode všech úřadů ostrova

Katastrofa tato účinkovala na celou zem naší jako rána hromová

a po krátký čas panovalo rozčilení nevypsatelné kteréž v zemi méně

spravedlivé a méně soběvládné nežli zem naše jest snadno

3 Vyhození parníku událo se v 940 večer 15 února v přístavu
havanském kdy loď tato zakotvena byla při témže "boji" u něhož
při přistání zakotvila

Byly dva různé výbuchy rychle za sebou následující a prvým
výbuchem přední Část lodě do značné výše nadzvednuta byla

výbuch prvý podobal se více dunivému výbuchu děla kdežto
výbuch druhý byl hlasitějším déle trvajícím a mocnějším Tento

druhý výbuch dle náhledu komise spůsoben' byl částečným výbu-
chem dvou neb více pracháren v přední časti lodě se nalézajících

Stav trosek jest následovní:

4 Svědectví v ohledu tomto pocházejíc hlavně od potápěčů
neumožňovalo komisi učiniti si náležitý úsudek o stavu trosek ač

zjištěno bylo nade vší pochybnost že zadní část lodě jest netknutou
a že potopila se ve stavu tomto v několika minutách po zničení částě

ze tolik na jevo že president pře- -

dern zajistiti si chtěl podporu od

všech stran když by jakých ráz-

ných kroků vzhledem k uhájení
cti národní zapotřebí bylo Mezi

těmi s nimiž president se radil

byli sen Teller z Colorado co zá- -

stupce stříbrařských republikánů
a nebrasský sen Allen co zástup
ce populistů a oba ujistili prý pre-

sidenta že strany jejich státi za

přední
Následovní íakta zjištěna byla podaným svědectvím: Ze Část

ochranné paluby na levé straně kteráž jde od žebra 30 ku žebru 41

byla vyhozena a to na stranu druhou a že hlavní paluba as od žebra
30 ku 41 byla vyhozena na stranu pravou úplně při tom se převrá
tivši Ulili UUUUU VC VM-lI- I KI Uplili JC£

za účelem dosažení neodvislosti
To dle náhledu komise spůsobeno bylo částečným výbuchem kubánské ucintdvou neb více předních pracháren lodních

5 Při žebru 17 pláty lodní od bodu jedenáct a půl stopy cd
KRONIKA UDÁLOSTÍ

střední části lodě a šest stop nad kýlem když v původním svém sta-

vu jsou vytlačeny byly tak že nyní čtvrv stopy nad hladinou
m www w w w f

odní se nalézají tak že vlastně nalézají se 34 stop nad místem kde
Obžalováni

V New Yorku vznešená velkou
by nalézaly se kdyby loď neporušena jsouc byla se potopila Ven-

kovní pláty jsou prohnuty tak že představují obrácené "V" jehož
porotou obžaloba proti 9 bývalým
úřadníkům brooklynským pro sou- -

jedno rameno jest 32 stop dlouhým a rozevření obou 15 ston Širo
stavné okrádání pokladny měst- - j

k činům nerozvážným vésti mohlo Nálada tato však záhy dala mí-

sto vážnějšímu uvažování a tak rozhodnuto vyčkati výsledků vyše-

třování a vyčkati podstatných důkazů než by úsudek vzhledem ku

příčinám výbuchu jakož i ku zodpovědnosti učiněn býti mohl a když

by zodpovědnost zjištěna býti mohla teprve pak rozhodovati jak
křivda tato napravena býti má Směrem tímto administrace

hned z počátku se nesla neboť jedině při nestranném projednání
mohla přijíti k rozhodnutí co povinností její v případě tomto býti
má

Obvyklé procedury bylo při tom hleděno a to procedury také

jakéž šetřeno ject při všech neštěstích udavších se na lodích váleč-

ných Bezodkladně zorganizována komise námořní sestávající z

důstojníků důstojnosti příslušné a schopných k vykonání těžké po-

vinnosti na ně vznešených a pomocí potápěčů komise tato započla s

důkladným vyšetřováním na místě neštěstí samého při čemž použí-
vala veškerých prostředků po ruce jsoucích k nestrannému a důklad-

nému vyšetření příčin výbuchu Veškeré jednání komise vedeno by-

lo rozvážně a chladně a aí vedeno bylo úplně samostatně přec žád

kým (od žebra 17 ku žebru 25) jehož pak rameno druhé obráceno
ské Všichni obžalovaní byliest zpět ve směru původního plátu předního Při plátu 18 kýl
předáky tamní strany republikán-
ské a mnozí považováni byli za
vftílrp ctranv rpínrmnf ratím vXalf

rozražen jest ve dví a ohnut tímže spůsobem jako pláty dnové
Trhlina tato nalézá se nyní as 6 stop pod hladinou vodní a as 30

stop nad původním svém místem V náhledu soudu vše to spůsobeno ze svědectví podaného patrným
býti mohlo výhradně jen výbuchem podmořského podkopu umístě

jest že všichni kradli jako strakyného přímo pod dnem lodě as pod žebrem 18tým při levé straně
a že co nemohl ukradnout! jeden
ukradnul druhý Obžalovaní byli

odě
6 Komise shledává že ztráta lodě "Maine" nebyla nikterak

zaviněna nedbalostí neb vinou kteréhokoliv z důstojníků neb muž
w a rniuips nynejsi Komisar
policejní T B Willis bývalýný zdroj zpráv opomenut nebyl při čemž zároveň tá největší volnost stva lodě dotýčné
komisař veřejných prací R Wrítamním úřadům španělským dána k proyedení vyšetřování samostat

ného
7 Dle náhledu komise válečná loď "Maine" zničena byla vý

buchem podmořského podkopu kterýmž zaviněn pak částečný vý
Fielding příručí téhož O Knapp
komisař vodárenský F Milné 4
inspektor odboru veřejných prací o)

Komise dospěla k dohodnutí po 23 dnech nepřetržité práce
- - - w m j

buch dvou neb více pracháren lodních
dne 21 března a po schválení zprávy dne následovního velitelem

8 Komisi bylo nemožným zjistití zodpovědnost za zničení
škadrony severoatlantické podána zpráva tato odboru výkonnému A T Johnson vrchní písař v ú--H

řadovně kontroléra W Lathrop
"Maine" se strany kterékoliv osoby neb osob

Zprávu tuto v příloze podávám kongresu zároveň se vším svě
radní J R Clark předseda rady 3!

městské II II Dufí komisař od-- -jednání všemožné překážky náZ kongresu

V sněmovně poslanců v pátek

dectvím před komisí složeným"
V následovním presidentem naznačen stručně výtah zprávy ko

mise kterouž níže podáváme načež skončeno poselství slovy
1 1 i_m_sledkem čehož pouze 4 stránkyI w

rozpočtu projednány Zasedánípokračováno v projednávání roz
odročeno v 5:05 V sobotu po

''Nařídil jsem by zpráva komise a náhledy vlády naší oznámeny
počtu námořního při čemž došlo

k prudké a dlouho trvající debatě
o výkladu předsedy Reeda vzhle

kračováno v debatě o rozpočtu ná
byly bezodkladně vládě jejího Veličenstva královně vladařce a ne mořnfm a každá zmínka vztahují
pochybuji o tom že smysl národa španělského pro spravedlnost po cí se ku ráznému zakročení proti
vede jí ku krokům takovým kteréž čest a přátelské styky obou vlád

Španělsku provázena byla všeo--
1_ J t a

dem k pořádku jednacímu Před-

sedou totiž rozhodnuto že dle

rozhodnutí dřívějšího jednotlivým
řečníkům pouze jen 5 minut času

v zajmu výstavy
V senátu sněmu iowského při

jata byla v pátek předlohakterouž
na důstojné zastoupení Iowy na

výstavě zamississippské dalších
$20000 povolováno býti má Vý-

borem jemuž předloha sněmov-

nou přijatá a kterouž k účeli ono-

mu 130000 povolováno bylo od-

poručeno by položka tato na $10-0- 00

snížena byla což však ne-

schváleno a místo toho přijat ná- -

pecnym souniasem Kavrn na

zvýšení položky ve prospěch ná

vyžadují
Povinností odboru výkonného bylo kongresu výsledek vyšetřo

vání oznámiti tak aby témuž náležitou úvahu věnovati mohl"

Zpráva komise v plném jejím znění jest následovní:
popřáno jest což ze strany demo mořní milice propadl a podobným

osudem stížen návrh aby šatstvokratické prohlašováno za násilni-ctv- í
a když protest tento ničeho

platným nebyl tu kladeny všemu
Po pilném a zralém uvážení veškerého podaného svědectví ko pro námořní milici vládou spolko

vou zakupováno bylo Návrh pomise přichází k následovním závěrkům:


