
3Pokrok Západu
droben) docela pominula Pak zdali kubánské povstání má sku ry jež zbavují je zákonité ochra-

ny
3 Právo k zakročení může

oprávněno býti velikým poškozo-
váním obchodu a průmyslu naše-

ho lidu a zbytečným ničením ma-

jetku a pustošením ostrova

nittiiželkii předsedy téže Wrlghta

Paine-ov- u Celery Compound

tečně mimo otázku vlastnosti státu
potřebné za nichž jedině doma
hati se může uznání stavu válečné
ho v jeho zájmu"
Tento požadavek musí dojista

zrale byt uvážen když o vážnčjš
otázku uznání neodvislosti se jed
ná neboť nelze méně určitou pod
minku položili ku kroku většímu
nežli k menšímu kdežto na straně
druhé vlivy a následky zápasu na
vnitřní politiku uznaného státu
kteréž tvoří důležité činitele když
jedná se o uznání stavu válečného

jsou Činitelé podřízení zdali ne
vůbec pominutelní když vlastn
otázkou jest zdali jistá pospoli
tost kteráž domáhá se uznání jest
aneb není neodvislou mimo po
chybnost
Aniž ze stanoviska příhodnosti

považuji za moudré neb opatrné
pro tuto vládu aby uznala v ny
nejsi době neodvislost tak zvané
kubánské republiky Takového
uznání není zapotřebí aby umož
něno bylo Spoj Státům zakročen
o zjednání míru na ostrově Kdy
by tato zem uznala jakoukoliv ji
stou vládu na Kubě mohlo by nás

přivésti to do choulostivého po
stavení mezinárodních povinností
vůči organisaci takto uznané

případě zakročení jednání naše

podrobeno bylo by schválení neb
odsouzení takové vlády a my by-

chom museli se podrobiti její
správě a zaujmouti vůči ní posta
vení přátelského spojence Když
se později objeví že jest na ostro
vě vláda schopná ku konání po
vinností a provádění funkcí samo
statného národa a mající ve sku
tečnosti náležitou formu a přišlu
šenství národnosti taková vláda
může být rychle a snadno uznána
a poměry a vztahy Spoj Států
k takovému národu upraveny

Zbývají ještě druhé možné kro

ky jak zakroČiti o skončení vál

ky buď co úplně nestranná (ne

utrální) moc uložením rozumné
ho kompromisu sporným stranám
aneb co činný spojenec jedné neb
druhé strany
Co se týče prvého nesmíme za

pomínati že během několika mi

nulých měsíců Spojené Státy přá

teísky zakročovaly mnohými spů
soby ne sice rozhodně však

směřujíce k vyvozování mocného
vlivu ku konečnému mírnému vý
sledku spravedlivému a čestnému

pro všechny zájmy zúčastněné

Všechny naše skutky posavade
ovládal duch upřímné a nezištné

snahy o mír a blahobyt na Kubě

neposkvrněný neshodou mezi ná
mi a Španělskem a nepotřísněný
krví amerických občanů

Násilné zakročení Spoj Států
co neutrální moci ku zastaveni
válčení podle příkazů humanity a

následujíc mnohé historické pří

kiaay v menz sousední státy za-

kročily aby zemezily beznadějné
obětování životů vnitřním zápa
sem mimo jejich hranice jest
oprávněno z příčin národních Vy

žaduje však zdrženlivost nepřátel
ství obou sporných stran iak

udržení příměří tak í docílení
konečné shody

Příčiny k takovémuto zakročení
ze stručně shrnouti jak násle

duje:
1 V zájmu humanity a skon

čení barbarství prolévání krve
hladovění a hrozné bídy jakáž
tam nyní panuje a kterouž obě

sporné strany nemohou zastaviti

aneb ulevili nechť chtí aneb ne- -

chtí Není žádnou odpovědí říci
že to vše jest v jiné zemi náleže

jící jinému národu a že nám tedy
po tom nic není Jest to zvláště
naší povinností jelikož jest to

právě před našima dveřma

Jsme toho povinni našemu
vlastnímu občanstvu na Kubě

abychom poskytli mu tu ochranu
a záruku za životy a majetek kte-

rouž žádná vláda tam jim poskyt-
nout! nemůže aneb nechce z té

příčiny abychom ukončili pomě

teprve a ne dříve dostalo se jim
uznaní Tak jednali jsme v pří
pade Mexika samého
"Pravda že v případě Texasu

moc civilní byla z Mexika vypu
cu jenu armaua porazena pre
ident republiky sám zajat
vlechna nynější moc ku kontrolo
vlní nově založené vlády této do

by zmařena v jeho hranicích však
ze strany druhé jtst tu aspoň zdá
ní nesmírného nedostatku fysické
síly na straně Texasu Mexická

republika pod jinou výkonnou vlá

dou sbírá síly pod novým vůdcem
a hrozí novým vpádem nabýti
ztraceného území

"Vzhledem k tomuto hrozícímu

vpádu neodvíslosti Texasu může

považována býti za suspendova
nou a kiy by nebylo nic zvláštní
ho v situaci Spojených Států
Texasu naše uznání jeho neodvi
slosti za takové kritické doby mo

hlo by sotva považováno býti za
důsledné s moudrou zdrženlivostí

i jakou až posud považoval
jsme se povinnými jednati vůč

otázkám podobným"
Pak uvažoval Andrew Jackson

o tom že by mohl Spojeným
Státům vyčítán býti podnět sobě- -

ckých zájmů vzhledem k dřívější
mu nároku na naší část territorie
Texasu a k patrnému úmyslu Te

xanů kteří hledali uznání neodvi
slosti pouze jen co předběžný krok

připojení Texasu k Unii konči

pak následovně:

"Opatrnost proto zdá se naři
zovati abychom stáli stranou a

udržovali naše dosavadní postave
ní když ne na tak dlouho až Me-

xiko samo aneb jedna z velkých

zahraničných mocí uzná neodvi-slo- st

vlády aspoň pokud něco

času neuplyne aneb průběh uda

lostí nedokáže mimo veškeru po

chybnost aneb spor že lid té ze

mě může udržeti si svou zvláštn

svrchovanost a vládu jím Marným

zřízenou Žádná z obou sporných
stran nemůže právem stčžovati na
takovéto jednání Jednajíce tak

řídíme se pouze "dlouhou ustále

nou politikou naší vlády politikou
to kteráž zabezpečovala nám úctu

a vliv za hranicemi a zjednala dů

věru doma"
Toto jsou slova odhodlaného i

vlasteneckého Jacksona Ony jsou
důkazem že Spojené Státy mimo

poměrů ukládaných veřejným zá

koněm co podmínky k uznání ne
odvíslosti neutrálním státem (totiž
že vzbouřený stát má "tvořiti
v podstatě těleso veřejné mající
vládu ve skutečnosti jakož i jmé

'
ně vládu v podstatě ustálenou s

tvořící ve skutečnosti když sama

sobě ponechána stát mezi národy

přiměřeně schopný ku plnění po-

vinností státních") přijal na sebe

pro řízení svého vlastního směru

v případech jako tento další pod
minku že uznání neodvislého státu
nenáleží vzbouřené državě pokud
neminulo nebezpečí že by mohla

znovu podrobena býti státu mateř-

skému Toto výstřední pravidlo
bvlo ve skutečnosti vodítkem ve

případě Texasu Kongres jemuž

president Jackson odkázat tuto

otázku co "možnou že povede
k válce" a proto za náležitý před
mět pro "předcházející dohodnutí

ge 8 tímto tělesem kteréž jedině
válku prohlásit! může a kteréž po- -

skytnouti musí veškeré prostředky
k vedení téže" ponechal tuto zá

ležitost uznání Texasu vládě vý-

konné postarav se pouze o vyslání

diplomatického jednatele když

president přijde k poznání že re-

publika texasská stala se neodvi-slý- m

státem" Za takový uznán

byl presidentem Van Burenem

kterýž ustanovil charge ďafíairs

dne 17 března 1837 když Mexiko

upustilo od pokusu dobýti znovu

texasskou territorii a v době kdy

nebylo Žádného zápasu mezi pro-

vincií povstaletkou a mocí dříve

nad ní svrchovanou
Pravil jsem ve tvé prosincové

zprávě: "Nutno zrale uvážiti

4 A co nejvctsi má důležitost
Nynější poměry na Kubě jsou ne

ustátým ohrožováním našeho tri
ru a působí této vládě nesmírnou

výlohu Když takový zápas se

vtde po leta na ostrově tak blízko
nás se nalézajícím a s nímž náš
lid má tak velké obchodní a pr
myslové styky když životy a svo

boda našich občanů jsou v ne

ustálém nebezpečí a jejich majetek
jest ničen a oni sami na mizinu
uváděni když naše obchodní lodě

podrobeny jsou zabaveni a zasta

vovány na našem vlastním práhu
válečnými loďmi cizého národa

výpravy nuuustersKě kteréž jsme
malomocnými úplně zabrániti
kdAž znepokojující otázky a zá

pletky takto povstávají — všech

ny tyto a mnohé jiné z nichž se

nepotřebuji zmiflovati o nichŽpo
vstávají napnuté poměry jsou ne

ustálým ohrožováním našeho míru
a nutí nás udržovati poměr polo
válečný vůči národu s nímž žije
me v míru

Tyto živly nebezpečí a nepořád
ku kteréž jsem již vytknul illu

strovány byly patrně tragickou
událostí kteráž hluboce a sprave
dlivč dotknula se amerického lidu

Předložil jsem již kongresu zprávu
vyšetřovací komise námořské o

hledně zničené lodi Maine v pří
stavu havanském v noci dne 15I10

února Zničení této statné lodě

naplnilo srdce národa nevysloví
telným zármutkem Dvě stě

padesát osm udatných plavců s

námořníků a dva důstojníci
našeho námořnictva odpočívajíce
v domnělé bezpečnosti v přátel
ském přístavě vrženi byli v náruč
smrti žal a bol zasáhnut jejich
domovy a smutek celý národ

Námořní komise vyšetřovací
Kiere netreoa tvraiti ze test se
neobmezené důvěře vlády byla
jednomyslnou ve 6vých závěrkách
že zničení Maine stalo se z příčin
zevních následkem podmořského
podkopu však nepodjala se úlohy
rozhodnout! čí vinou To musí
se teprv zjistit

V každém případu však jest zni
čení lodě Maine nechť jakoukoliv
zevní mocí patrným a důrazným
důkazem o stavu věcí na Kubě

kterýž jest nesnesitelným Tento
stav jeví se nyní takovým že vlá
da španělská nemůže zajistili bez-

pečnost a jistotu lodi amerického
námořnictva v přístavu havan
ském nalézající se tam v míru

právu
Náš vyslanec ve Španělsku čině

další zmínku ohledně toho násled
kem nedávné diplomatické korre--

spondence praví v depeši ze dne
26ho m m že španělský ministr

zahraničných záležitostí ujistit jej
určitě že Španělsko učiní vše co
čest a spravedlnost vyžaduje
ohledně záležitosti Maine Odpo
věď svrchu zmíněná k naší notě ze
dne 3oho m m též obsahuje vyiá
dření ochoty Španělska předložití
vyšetření a smírnému narovnání

veškeré spory jež by ohledně této
věc! mohly vzniknout! což dále vy

svčtluje nota španělského vyslan
ce ve Washingtonu ze dne 10 t
m iak následuje:

"Co se týče různosti náhledů
ve zprávách americké a španělské
komise Španělsko navrhuje aby
skutečnost zjištěna byla nestran
ným vyšetřováním odborných
znalců a jejich rozhodnutí nabízí
se Španělsko již předem při-
jmout'"

K tomu jsem ničeho ntodpově
děl

Dlouhý zápas dokázal že cíl o

terý Španělsko válku vede jest
nedosažitelným Oheň povstání
může planouti aneb jen doutnati

Pokračování na stránce 10

zreguluje vnitru wti vyčistí bělmo OČÍ

a zbaví Jh žlutavého žloutence se po
ťobajícího puhledti Jiný svědek jeho
sílící vlastnosti jež nemůže uniknout!
pozor iosti osob t:ezvyitlých obyčejné
takovéto zkoušce jest vliv léku na oběh

krve VslmnětH aobě pevného praví
leloěho tlukotu tepny jenž před uží-

váním léku bjl nejistým třesoucím se
ií slabým
Velká citlivost žen starostem naklo

něná zvyšovaná jest ještě tím že vede
ru 11 'hem uzavřenější jednotvárný ži-

vot jenž větší čist dne upoután jest
ve čtyř siěnách jejííio domova Paine-ů- v

Celery Compound jest právě pro-

středkem který takováto nervosnf

sklíčená osoba potřebuje aby nabyla
své nervosnf energie a vymýtila neduh
ze svého neduživého těla

Puine ův Celery Compound účinkuje
právě opáěně proti vysilujícímu na-

pnutí působenému stálou práci ua ci-

tlivé tkaoivo tři a sice tím spfiaobem
že vzbuzuje větší chuť k jídlu- - Donu

cuje nurvy a mozek aby přijímaly více

potřebné výživy a takto zachraQuje
nesčestuě mužů a žen před chronickou

neuralgií levmatismem bezesnoatí a

klesající životní silou

Žádný lék nebyl dosud vynalezen
jenž by tak bohatě přivodil sílení těla
a energii jako to činí Paine ův Celery
Compound

Jedna z budov v Taylor koleji
v Upland Indiána "The Maria Wright
Halí" nese jméno věnovatelky na
rožním kameni Maria Wright jest
manželkou Rev John E Wright a

předsedy zmíněné koleje jakož i před-Hed-

"National Assoeiation oř Loeal
LVeacliers" známého to jména po celé
zemi zvláště mezi methodisty
Je tli nékdo Heznal vídomf že učinil

dohře tu vzorná a milená manželka a

Mpolu pracovnice předsedy Taylor ko-

leje těší se svému podlin V trnože

výpomocném duchu jímž pomáha'a
mnohému chudému zápasícímu studu
jícímu něčím hmotnějším neli pouhoj
dohrou radou pfňe paní Wright-ov- á

majHelůď Paine ova Celery Com-

pound doufajíc že někdo mňe docí-

lit! dobročinných výsledků užíváním

Paine ova Celery Compound jak v do

pisu svém udává docílila toho ona
sama:

Washington I) C 24 května '97

1337 luih St N W

Wells Ilichardson Co:
Drazí pánové: — Shledávám váš

Pal iiefl v Celery Compouul za velmi

působivý prostředek sílící a od té doby
co jej uzlvara dlím se mnonem

silnější S radostí jej odporuěuji
S ňctou Mrs II Maria Wrigl t

Každý jenž někdy užívh! Paine-ů-v

Celery Compound upozorovnl jak brzy

Kraianě navstivivsi Umanu ne

měli by opomenouti navStíviti

hostinec
roh Otě a 1'ariflc ulM

fpouze block h pni východně od

nádraží)

řízeny P A KHKCKK3I

Výtelnf Omnžský ležák dobrá vína
loutniky atd naleznou tu hmlé v hojné
ziísobč a mimo toho Jmu v hostinci tomto
bezpečni 2Stf
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