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Cena kupní se nesdělme V ne
děli byla na něm vztýčena již vlaj

opojenyen aiaio a unes po ná
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x_ za tím účelem Španělsko
před desíti dny zaslalo notu všem
velmocím evropským a jak dalece

jest očekávání jeho oprávněno tra (ve středu) kongresu Posel-je- st

těžko říci Soudě z prohlá- - ství jest dlouhé ale nebude pro
šení předsedy ministerstva Írán- -

couzského Hanotauxe ve sněmov- - matická korespondence nýbrž je
ně na interpelaci k němu učině- - v něm pojednáváno o jednání Spa-
nou nebyla by na zakročení nělsk vůči Kubě a učiněna budou

evropské velká naděje Toto mo- - odporučení která dojdou souhla-hl- o

se nejspíše očekávati od Fran- - su a schválení kongresu
cie vsak Hanotaux prohlásil že v

případě války Francie by k o- - bánská vydala provolání k povstal-bou- m

zemím chovala se stejně co cům vyzývajíc je ku příměří á za-- k

přátelům Též znovu objevily početí vyjednávání o mír 'avšak

ncna a neDude dříve než až prei -
deru kongresu zprávu o diploma -
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ooo dollarů) k zjednání úlevy pro
tento nu v iaua španělská ochot
na lest nřiimnnfi ialírtnVn r- -

moc a přispění k úlevě těmto trpí
cím jež by poskytnuta byla Spoj
Státy Přípravy k uzavření Čes-

tného a stálého míru ponechává
sněmu ostrova bez iehož svolení

prý by vláda španělská nemohla I

dospěti ku konečným výsledkům
Konečně co se tyče příměří o to
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nebude nic proti němu

namítati
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dK ucu1"w uieJe na vaiecne naia- -

děné bouřlivé vlny obecného mí
nění ba naopak spíše ještě více je
rozbouřila Na presidenta nalé
háno bylo ihned aby bezodkladně
učinil nějakých kroků proti Španěl
sku což však tento naprosto uči-

niti odmítnul žádaje času aby
připravit! mohl celou zprávu kon

gresu na jejíž zaklade pak další

kroky Činěny býti mohou a jimiž
se president říditi bude Presi
dent PiInž PracuÍe 0 zprávě kte
rou kongresu předložití hodlá což
dle nejposlednějších zpráv bude
ve sfedu aneb ve čtvrtek Jaké
ho druhu odporučení to bude jež
Presdent učmí Jest posud nezná
mo však Jest velce Pravdě P°
dobným Že jestli president vůbec
_ 1 ¥neco ouporouceti Duae pude to v

souhlasu s obecným míněním
Nenastanou-- h okolnosti nepřed

vídané jest skoro jistý11 že ještě
tímto týdnem učiněny budou kro-

ky jež ku válce povedou Výbor
pro záležitosti zahraničně v sená-

tu usnesl se na tom jakmile presi
dent zprávu svou předloží že od

poručí k přijmutí usnesení kte
rýmž by uznána byla neodvislost

Kuby a odporučeno zakročení v
-- í! 1

zajmu ostrova tóno jestli zapo- -

třeby
-

Velké překvapení spůsobeno
bylo v sobotu došlou zprávou že
torpédové loďstvo španělské dora-
zilo v předcházející den do přísta-
vu v Porto Rico což nebylo oče
káváno dříve než až někdy během

Naše létací loďstvo ležící pří
stavem v Hampton Roads roz-

množeno bylo koncem týdne dělo-

vou lodicí Vicksburg kteráž při
jela právě ze zálivu mexického a o

celní eutter Wiudom kterýž vy

praven bude do války
V senátu uvažováno bylo minu- -

iy ucu o navrou aoy
zakoupeny byly dánské tři ostrúv- -

ky v západní Indii ležící východ- -

ně od Porto Rico i Kuby z nichž
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nejvcianu jesi usnuv ovaieno 1 o-- 1

máše Keni to poprvé co bylo o

koupi těchto ostrovů vyjednáváno
a vždy dáváno za důvod že jest
jich zapotřeby za skladiště uhelné
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pokaždé dříve koupé se neuskuteč- -

nila ač není určitě známa příčina

jest pravdě podobným že vláda
dánská ačkoliv dříve byla ochot- -

na ostrovy ty postoupiti za náhra- -

du pět milionů v nynéjší době s

vzhledem k možné válce odmala I

tak učiniti aby si nerozlila ocet u

velmoci s kterouž v přátelských v

stycích stojí
V Anglii koupen byl pro Spoje

né Státy nový křižák náležející
Peru Týž byl zbudován v době

kdy byla válka mezi Peru a Chili

avšak tehdy nedovolila mu vláda

anglická vyplutí na moře vzhle- -

dem k válce Nyní byl důkladně I

auuuunu

a kabinet o ní uvažuje

od vyslance Woodíorda v němž

věnuje se více místa domněnkám
co asi vláda Španělská učiní neb

neučiní nežli rozhodné prohláše
f V

ni spaneiskeno ministerstva co

učiniti hodlá Španělsko nepři
stupuje na požadavky americké
aniž je určitě a na dobro zamítá
Otázka zůstává posud otevřenou k

dalšímu jednání Dle tradicio
nelni politiky Španělska vyžadují
se další průtahy a jeví se mnoho

vyhýbavosti Jedna z příčin proč
žádá se více času jest že mini- -

sterstvo nemůže ednati bez schvá
lení sněmu který nyní nezasedá
Též děje se zmínka o možných
protinávrzích ač tyto nejsou urči

tě vytčeny čelících k tomu aby
hlavni věc neodvislost Kuby by
la pominuta Jest otázkou zdali

president bude pokračovat! ve vy
1 - f e v i

jeunavani se španělskem ve smy
slu depeše a poskytne poŽadova
nčho času Kongresu nebude po
sláno dnes Žádné sdělení Odpo
věď Španělska bude uvažována
ve schůzi kabinetní dnes ráno a
Dak se rozhodne zdali

ultimatum bude Španělsku pošlá- -

no Až do této doby nebylo po- -

sláno ultimatum v diplomatickém
smyslu toho slova Když bude

posláno znamenati to bude že
r v 1 1

spaneisKO musí oapovediti do 24
hodin určitě ku požadavkům Sp
Států V případě že by neodpo-
vědělo aneb zamítlo návrhy ame

rické president navrhne kongresu
uváženi uznání neodvislosti Kuby
a dodání tomu důrazu válečnou
demonstrací To by bylo v pod
statě prohlášením války ač do-

slovně by tím nebylo"
Tolik Post — Kongres znaje

pobouřenost veřejného mínění a

všeobecnou válečnou náladu v ze

mí je pohotově buď Kubánce za

jc válčící aneb Kubu za svo-bodn-

uznati aneb válku pro-hlási- ti

£° rePublikánskou větši-

nu zdr'žu'e' Kl vyjednávání vlá-d- y

Však ' vzdor tomu děje se

wj na oretidenta a bvlo

i 7o "i pochtafn zdaU zv„M
rozvaha nad rozlením- - Kdž v

hli v' Středu demo

kraté uznání neodvJ° Kuby

iísřvrn zdali nabude dosti

reDublikánů s nimi pro nyrh hla- -

sovati a nezmaří vyjednává'
snad ještě válku zamezit! íaože
rnzhnťlnm nkarnžiku však přec

všichni až na dva zastali siao
při presidentu Za to naléháno f

bylo naň pak aby odpověď Špa- -

nělska ihned dnes předložil kon- -

_lw w

gresu vsak konečné přivoleno
tomu pošečkati až do ponděl- -

ka kdy president slíbil předložití
kongresu celé vyjednávání i s vý- -

sledkem buďsi týž jakýkoli věk
w t ř _M_íllMezi um uep se iu 1 tam punc
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přípravy k vaice a 10 uo opravay
Ze Španělska odplulo opět něko- -

ik válečných lodí ovšem směrem
w I

ke Kubě kdež soustřeďuje Spa- -

nělsko veškerou svou sílu námoř- -

ní V námořnictvu americkém

panuje též čilost zimničná ačko- -

liv se nyní opatrně tají vše co se

děje kdežto až do minulého tý- -

dne jednalo se až nápadně neobe--

zřetně
Dne 5 dubna

Každým dnem přiostřuje se si

tuace a zrůstá přesvědčení že

válka jest neodvratitelnou Sdě-

lení které vláda naše obdržela od

vyslance Woodíorda z Madridu

co odpověď vlády Španělské ne--

~'

Včera došla odpovéď

Dne 1 dubna

Dny nynější jsou dny rozčílení
a to právem Děloť se a děje dů-

ležité a rozhodující vyjednávání
od něhož závíseti bude nejen osud

Kuby nýbrž i nepochybně mír
mezi Spojenými Státy a Španěl-
skem
Z Washingtonu sděluje s Že

minulého úterka předložil presi-
dent McKinky Španělsku požá-
dat ky Spojených Států vzhledem
ku Kubě a sice že musí vojsko z

ostrova Kuby jakož i vlajka špa-
nělská odstraněna býti z ostrova
onoho President ministerstva

Španělského předložil prý pro- -

střednictvím zástupce našeho v

Madridu Woodforda otázku
zda-- u v tomto požadavku zahrnu- -

ta jest neodvislost Kuby na kte-

rýž dotaz dostalo se mu odpovědi
Že to jest hlavní podmínkou poŽa-idavk- u

toho

Zpráva tato potvrzována byla a

dále objasněna depešemi došlými
z Madridu že ministerstvo Špa-

nělské uvažuie o návrzích jež byly
vládou naší předloženy Návrhy
ty požadují okamžité příměří na
Kubě kteréž trvati má až do říj --

:na během kteréž doby Spojené
Státy nabízejí své prostřednictví k

Vyjednání míru trvalého Mezi

tíii" má Španělsko učiniti opatření

k ÚL%VÉ bídy hladovícího oby- -

vatelstva na ostrově a Spojeným

Státům ma dovoleno uyti aby v

této práci př J'J- -

Přednoklárii Ovh'm že vy- -

mír znamená
jeanavani o trva '
vyjednávaní o neou
kterouž by si ostrov i

oto ovšem

titi Špa- -musil zakoupiti neboť
nělsku odškodnění
Vládě španělské bylo dáno"

jevo zcela určitě a rozhodně
žádné jiné opatření kteréž by ne-

zahrnovalo konec války a neodvi-slos- i

Kuby nebude uznáno za né

Jest několik návrhů

předloženo kterýmiž by dle ná-

hledu vlády Spojených Stát A docí-

lilo se čestného míru na Kubě a

vládě španělské jest ponecháno
který z nich přijmouti hodlá
však jest jí dáno rozhodně na
srozuměnou žc některý z nich

přijmouti musí O návrzích těch-

to uvažovalo nyní ministerstvo

španělské pilně za předsednictví
královny formulujíc odpověď od
Jťteréž zívjsí kroky další V

Sřiuace v kteréž se nyní špa-

nělská vláda ocitla jest jí zcela

novou Až posud nikdy nebylo
uvažováno v ministerských pora-

dách vlády španělské o možnosti
osvobození Kuby a myšlénka ta-

ková

k

houževnatě odmítána byla
všemi Španěly i vůbec mělo se za

to že neváhalo by Španělsko sáh-

nout! k prostředku poslednímu
ku válce když by požadavek ta-

kový měl položen býti Nuž ny-

ní jest položen a vláda španělská
o něm uvažuje a tím ovšem uva-

žuje i o míru neb válre

Odpověď vládě naší dalo Špa-nilsk- o

včera a večer došla od na- -

šiírová depeše kteráž dlouho do

noci byla překládána ale širší ve-

řejnosti ovšem nesdělena Wash-

ingtonský časopis Post nepochyb- -

iiě vyslovuje jen pouhé doměnky
ač pravdě velice podobné píšíc
Ar a rínn n nlnnvřiH Ananřlika:u w — r — r

"Není tím co president dou-

faje v nejlepší očekával Jest to

jieurčité a neuspokojivé sdělení

předsedy ministerstva v říjnu učí- -

ni tlta mnluX _1 I
— ' —r 1- -

Spojených Států a že proto Žádná

zodpovědnost za přítomnou krisi

kdyby tato vedena byla k poruše- -

ní míru nespadá na Španělsko
lest tšak-- Inhn n&hiA ll- -'
nt xr f _u wujwitu odiiciMtd není Kon- -

rpm vri1ni„in( XXJ
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přejí sobě míru a jediné nebezpeč
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Dle nejpozdějších zpráv jest po
selství presidentovo pohotově a

připraveno a předloženo bude zí--

vázeti je ani konsulátní ani diplo--

Tak zvaná autonomní vláda ku- -

Členové kubánské junty tvrdí že

povstalci nepřistoupí na žádné

příměří
V pondělí koupeno bylo dalších

10 lodí jež vypraveny budou co
lodě válečné Celkem koupeno
bylo již vládou 25 různých lodí

Poloúřednř sdřlnie se Pař„1 ' — -~- -

í v íiam viť„m c

vyjednává o zakročení v záimu u- -

držení míru však z úředních km- - - -I

hft u h nnncUA ::xi- -

že žádnému zakročení nehmfe Há

ho sluchu které by nemělo za ko- -

Incřnv liře
I ' J

Don4ini pr4 Mnoxf ti Sfastnl
klerI Minim Dra P Huljoka nabyli

pwojenowi nejjou iiKnavi

Jiným zásluhách léku povřdétl Jiný
f k J u T 1 AA tm t v

u"ť" jLuueruun inu n zan_ur
ivter Fahrnev Chicag lilu Ptin
pane: l'ati rfaff v Sliadelaod v minu
lem březnu onemocněl Měl élyry ló
aře aln nepomohli mu Pan Lleber

Neho jej navštívil a pověděl

nu° velkém brodlníf jakého se mu
m né{dil 1 1 I rif r n

Lvá08)4la hned pro w
pochybovala ie lék manželi jejímu
něco poroůře protože už Jlouhn sto
nal a lékaři nemibli jej vyléčit Jeden
lékařů se vyjádřil že to vzmea- -

BK)n 8e" "'co než lože povstane
ohoko í™' Pu Pfaffovi značně

uev'- - 1 oca'° rou J" t0™ P
„uu „„„ tx li _ i- -"VT í"S„7

ťřátelé Jeho Jsou překvapeni jak ry
cule se zotavil Pan Pfaff Je tak vděě

f ° své uzdravení že s radostí na
"Seenny dotazy odpoví Adresa Jebo
Je: St Louis ulice Shadeland Ind
VáS upřímný Rudolf Zahi

Téměř nepřetržitou řadou uzdrave
ní jsou dějiny Dra P Hoboka od Jeho

objevení před 118 roky Oproti Jiným
hotově připravovaným lékům nelze Je

koupit!
_

v lékárnách Prodává se nouze
od místních Jednatelů nebo od majite
le přímo K vůli ochraně obecenstva (i
každá láhev má na vrchu obalu z ne--J

Sené ěsIo _ hledejte Je Adresa: Dr
Peter Fahrney 112-1- 14 80 Horné
Avet Chicatro IIJs

500 M plaokrenč irttHromové krtnjr barevné bílé
1'lymouth Hork bílé a wHbrné
Wyandotkv hntdéa Ijílá ltfhn

vyiraocb plemeni teb
Velké Hlln lěknéZdokonalí vl tí r6 U-- i ku
tenisti [IOTni ůrkhlM Vmtm

na prrxlej kaMř faa Oon lliuntrovaa

ernj vfkmr kurnlkft a dvora uUle m idar--
mm jrrw-jM-T aoiiviou nejlrpíibo plnmeaana prodej

F M Munjer DeKalb Illinois

Předplácejte na Knihovnu Ame--

ckou pouze f 1 roční

se zprávy že papež usiluje o do- -

cílení míru a z Říma sděluje se že

piy arciuisKupovi ireiandovi za
slán byl papežem telegram aby
zakročil v zájmu udržení míru
Arcib ískup pry ihned se vydal na
cestu do Washingtonu ale záro- -

ven pry odpověděl papežovi aby-
!

lurmaine v tom směru nezakroeo- -
v jeiiKOí nmeriKa jesi zemi

jjruiesiamsKou a cnovajici predsu- -
J1 ! ! J if (
uck uiou íeunani vaiiKanu z

Nvasningionu se ureane popírá ze

by byl papež nabízel své prostřed -

niCIVl
_T J tJL r

Lonuynsxy Dtanaara uveřejňu
je rozmluvu kterouž měl s předse--

dou ministerstva španělského Sa- -

pastou a v kteréí nrú tntn nrr ' ť
- - I

v ucuvucm vyjeuna-
-

vam sc opájenými aiaiy používán
jsme přátelské a smířlivé mluvy k

vyjádření svých náhledů V jed- -

nání ohledně záležitostí Maine
řekli isme že novažniem titn
otázku za předmět diplomatického
vyjednávaní a jestliže shledá se
Že my a Spojené Státy nebudeme
se moci shodnoutí ohledně spor- -

ných zpráv obou komisí že by věc
lato měla předložena býti znal- -

cům a k rozhodnutí námořské
aneb jiné moci kteráž UAuuue spo-- 1

léčným dohodnutím obou vlád k

iomu cm vynieanuia v arune
věci mohli jsme podati zprávu vy- -

slanci Woodfordovi Že generální
guvernér Blanco vydal provolání

_at-
-

_í 1

opravňující k návratu uo svyen
domovů osob držených pod o

chranou a že španělská vláda po
slala 120000 liber sterlinků k je
jich úlevě a věnuje k témuž cíli

k 1 :„xi-- i 1 I

u si ya vyiy pusiany_ 1 m

bauciyin uuyvaieisivem v ňie- -

xiku Tato opatření dějí se mimo
toho co učiněno bylo kubánskou
autonomistickou vládou My ni--

kdy nenamítali ničeho proti
'
pod- -

poře posílané ze Spojených Států
tím však vyhražením aby tato

neměla ráz úřední aneb nezdála
se zakročením My neodporovali

zásadě příměří s kubánskými
povstalci jsme však toho náhle-

du že nesluší Španělsku aby uči
nilo vtom ohledu prvních kroků a
že zanechání nepřátelství musí vy-

jiti ze strany povstalců Navrh
nuli jsme že by vláda Spojených
Států mohla jestli chce zásadití
se vlivem svým u povstalců aby


