
Pokrok Západu
spodář odporučovati bylo by jehoRakousko jest po hříchu utopiínový předseda ministerstva býva- -Už jsme y tom tury Kramáře na předsednické

místo sněmovny poněvadž prýý pověstný český místodržitel

hrabě Fr Thun z Hohensteinu

nemělo české poselstvo tolik osob- -

í cti aby se bylo co nejrozhod

něji proti člověku jeho minulosti

přelo nýbrž se zapřením vlastni

lo přesvědčení ponížilo tak český
národ že kapitulovalo před jed-

notlivcem a své nedůstojné jedná
ní zastřelo írásí že česká delegace
nezná osobní politiky I Thun
obdržel generální absoluci české

ho poselství a jeho vděk ? Snad

Kaizl I Ten se stal a je včru dnes
bolcstínem českého poselství to
est dnes samozřejmým avšak

mvslíme Thuna samého jak ten
že se má k Českému národu a

eho representaci? Hada ohřívati

na vlastních fiadrech jest jen vy
sazováním sebe zbytečnému ne

bezpečí to každý zná a mladoče- -

ské poselstvo udělalo tak ohrom

nou chybu svým ukvapením že
vše co jimi dříve bylo pracně
zbudováno dnes povážlivě hroz
shroucením se

Po rázném odporu Čechů proti

tyranii Thunově za vlády Win- -

dischgraetzovy padla tato a povo
án Badeni aby bouří zažehnal
V sotva začal housti na šalma

míru bylo po ráznosti české opO'

sice Sousto z vládního krajíce
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' Aniž by válka íormálně byla

prohlášena nalézáme se již ve

tavu válečném Španělsko po-

važujíc usnesení kongresu za krok

nepřátelský nevyčkalo ultimatum

nevzalo si žádný čas k rozmyšlení

nýbrž jakmile zjistilo že presi-

dent schválil podpisem svým usne-

sení kongresu a připravil ultima-

tum oznámilo ihned našemu vy
lanci že přerušuje všechny styky
jelikož považuje usnesení kongre-- u

za nepřátelství a nedalo mu ani

času ani příležitosti aby ultima
tum předložití mohl Toto jednání
ovšem zbavilo též naší vládu dal
ších ohledu Když Španělsko
ultimatum nepřijalo nemaže též

naft odpovídat a proto jakmile
zpráva o tom došla rozhodnuto
k přikročení rázem k akci válečné

A tak máme válku aniž by dříve

se strany jedné aneb druhé opo
vězena byla Není to ovšem po

prvé v dějinách této země že

máme válku dříve než kongres i

prohlásil Před 50 lety když

vypukla válka s Mexikem byly
dvě bitvy svedeny dříve než kon

eres uznal že nalézáme se ve

válce Může býti že v době nej
bližší jiným mocím nějakým

způsobem s jedné neb druhé stra

ny úřadnž bude sděleno Že válka

jest skutečností tak aby moci ne

utrální učinily vůči ní co třeba

Naše námořrrí moc byla poho
tově k okamžitému odplutí od

Čtvrtka poledne a ujišťuje se

Washingtonu že válka povede se

s největší rázností Kde kdy a

kvm padne první rána? Jak se

podobá bude uzavření Havany asi

prvým krokem se strany naší a

může býti že ve vodách kubán

ských svedena bude první když
ne rozhodná bitva To jest zcela

přirozeno a pravdě podobno
Kubu se jedná My neválčíme se

Španělskem o Španělsko nýbrž o

zjednání neodvislosti Kube V Ha

vaně íe sídlo válečné moci španěl
ské V přístavu havanskémleží vrak

naší válečné lodě Maine a proto
tam dlužno nejdříve zraků obrátí

ti Loďstvo španělské nepochyb
ně bude spěchati Havaně na po
moc a tu dojde ku srážce mezi je

jich a naším

Dlouho nezůstanem ohledně to

ho v nejistotě Již v dnech nej

bližších můžem očekávati zprávy
o srážce kteráž bude počátkem
věcí jichž konec postřehnouti ne

lze jedno však je jisto až konce

dospějem Kuba bude svobodnou

Sentimentální politika

Pod hlavičkou ' Podivná po

věst" přináší posledně nás došlé

"Národní Listy" pražské úvodn

článek který úpřimně řečeno

jest nejvýmluvnější kritikou tragi
komedie ve které české poselstvo
hraie roli hloupého Ojusta Kdy

by se nejednalo o příliš vážnou

víc a nebvla v sázce ohromná

summa naši národní existence

věru že by byla ta nejlepŠÍ příle
žitosť pánv persiílovat tak nás

lehtá a svádí tajnůstkářství a šep

tání iich nastrkování chytře di

plomatické Škrabošky za kterou

se neskrývá a není nic jinóho
n1i hiiečné fiasko a bankrot

rohlíkem spojených velikášů kte

H vidí stahující se mračna očeká

vají bouře a nevedl Kde oy se

nehodným Rozumný farmář jest
přesvědčen Že není Žádného dru

hého časopisu ve kterém by na

lezl tolik zábavy a poučení a kde

by mohl sledovati skuttčnýjrozvoj
celých Spojených Štítů a zkvétání

blahobytu svých krajanů jako v

Hospodáři Předplatné $1 umož

ňuje odbírání Hospodáře každému

farmáři "Dbalu"' Adresa: Hos

podář Omaha Neb

"Knihovna Americká" Právě

vyšel čtvrtý sešit úchvatného ro

mánu "V saloně a na gallejfch"
V tomto sešitě mistrně zauzluje

spisovatel děj svého díla a napíná

pozornosť Čtenářovu na míru nej-vyŠ-
ší

Andrea po únose Cerisky
zavření sestry jej Baccarat v blá-

zinci a uvržení poctivého Fernan:

da Rochera pro krádež do žaláře

unese Johanku z Balderu nevěstu

svého bratra Armanda hraběte z

Kergazu v podvečer svého soubo

je s Bastienem který v něm po
znal syna hraběte Felipona jehož
však dovede prohnaně ošáliti To

jest krátká črta sensačního obsahu

výtečného románu pokud se tyče

4 sešitu v "Americké Knihovně"
Americké Knihovně stále vzrůstá

počet nových odběratelů což jest

nejlepŠím důkazem že v nejšir- -

ších vrstvách českého lidu stala se

rodinnou knihou jejíž objevení

každých čtrnácte dní jest vítáno s

upřímnou radostí Upozorňuje-
me že nám nebude možno po-

zdější dobou vyhověti zasláním

všech sešitů od prvopočátků po-

něvadž netušené množství nových

předplatitelů se přihlásilo a tudíž

jedná každý ve svém vlastním

prospěchu když se za předplati-
tele přihlásí ihned a v Čas aby
chom jeho přání vyhověti mohli

Předplatné ročně % na 24 sešity

(vychází každých čtrnácte dní) a

každý sešit jest o 64 stranách!
Adresa: "Knihovna Americká"
Omaha Neb

"The Midland Monthly" Právě

vyšlo 4 číslo IX ročníku tohoto

výtečného magazínu vydávaného
a redigovaného Johnsonem Brig-hame- m

Sešit obsahuje 100 stran

znamenité časové a poučné látky

překrásných a velice četných vy-

obrazení skvostné úpravy a v če-

ských rodinách kde se touží po
ušlechtilé četbě anglické neměl by
"The Midland Monthly" scházeti

Předplatné ročně $150 sešit

15 centů

"Slovo uvřdomčWm lest dostačitelné''
a slovo od t vřdomřlvch mčlo bv býti

kdo se vak ptá kdo jsou ti

uvCdomĚlí? Tí kdož ví Často opuko
vaná zkuňenost včrohodných osob může

býti brána 7a znalost Pan W M Terry
praví zeuiamberiain a uougn uemeiy
uspokojuje lípe nežli kterýkoliv Jiný
lék v trhu Byl v léklírtickém obchodu
v EIkton Ky po dvanáct rokft prodal
na ata láhví tohoto léku mnohoDftsobnfi
více nežli jiných lékft proti kaili což

dokazuje že Chamberlain !éky Jsou pro
lid nejuspokojivéjsf a že Jsou nejlepsl
Na prodej u všech lékárníka

s MOYKDTymi ?ozy

DO TEXAS
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i

Vaíflcmy BaHctoré Spací Vozy a rolu

90I1QM TozmaMrlan
Nejlepáí dráha do všech míst

KansaK Indiánském území Texasu
Mexiku a na radlickém pobřeží

Jde přímo do

Conlson Stemaa GroarriHa

Eallaa FL Wortí Eilbboro

WazaliacUoWaco Temple

Baltcn Taylcr Gahesv5H8

Lockliart Hcnrictta SaaHarccs

LaGrango Dcatca Alrarada
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ubileum padesátileté vlády Fr
oseía I jest pro Cechy vzpomín
kou padesátí letých ústrků za

kterv čas roznzvenv staré rány

Českému národy Habsburky zasa

zené a vždy více šířila se propast
mezi jich dynastií a českým lidem

co dává Thun našemu národu
za vzdání se svých státoprávních
nároků na celých 10 let a za pře
tvářku oddanosti českého lidu vů

či otčímu na trůně v památném
dni padesátého výročí? "Staats- -

prache !" Německou státní řeč

e k tomu kusu drzosti zapotřebí
ale zároveň í přesvědčení o im

potenci českého lidu své vůli do

dati rázné sily

Tak dlužno s rakouskými vláda

mi íednati nejlépe okázala něme

cká levice Dnes je ten otrokem

kdo otročí sebe sám a bylo by již
na čase abychom vyrostli z dět

ských botek našeho tichošlápství a

nenechali se urážet na potkání od

různých naíoukaných íouňů se

šlechtickými predikáty a blbým
mozkem kteří stále a stále opaku
( starou písničku a melou co před

nimi předchůdcové žvanin ne

schopni samostatného myšlení

aby uvážili co celý svět dnes vidí
že páší samovraždu vhánějíce ra

kouské národy v germánské mo

ře 1

Byla vytčena rokem 1866 mez

mezi Hohenzollery a Habsburgy
bitvou 11 Sádové? Pohříchu zdá

se že nikoliv ! Rakousko nebla

nou byrokratickou politikou klesá

stále více v područí Německé říše

a tato vždy otevřeněji se chystá
ku pohlcení aspoň Předlitavska a

my máme státi na stráži před tou

to germánskou zátopou a budova

ti za včas naší "Noemovu archu"

LITERATURA

tlIIospodář Dnem 15 dubna

vyšlo 4 číslo VIII ročníku Ho

spodáře odborného farmářského

listu v české řeči ve Spojených
Státech Hospodář tak jak dnes

jest není více žádným pokusem
neb začátkem novinaření nýbrž
listem který má již své začátky
dávno za sebou a pevně vytčený
směr I Hospodář obsahuje nevy-rovnatel-

né

množství poučné četby
pro farmáře a jest vedle toho li

stem vzájemně sprostředkujícím
ve kterém každá vhodná rada do

jde ocenění a každá zkuŠenosť v

zájmu všeobecného dobra proje
vená sdělení s mteresovanými

kruhy Číslo 4 Hospodáře kte

ré právě vyšlo čítá dvacet čtyry

strany s osmi původními vyobra-

zeními: Gallowayského býlca 'Ke-kiong- a"

největšího vepře na světě

zvaného "Old Tom" černých ka

chen 'Cayuga' dvojnásobný obrá

zek seříznuté sazenice vinné na

dvě oči obrázek dobře vsazené

vinné sazenice a dva nové výběžky
z 1 roku vyobrazení pasti na krá-

líky vyobrazení jednotlivého pole

přenosného plotu a vyobrazení po
hodlného zařízení ku věšení prád
la Četba obsahuje následující

vybranou a zajímavou odbornou
látku a pojednání Skot Gallo- -

wayský V době prášení Zrnka
Mlékařství Krupičky Hospodář
ství na jihu v pojednáních: A

ještě laciná Krmení selat Zachá

zení s hnojem před vyvážením

Syrob z vodních melounů Jack
sonova bczratolestná bavlna Ho

vorny jsou dvě strany další člán

ky jsou: Buďte jisti že máte pra

vý druh Několik pravidel dobré

orby Nové zprávy o rezi obilné

Klíčivosť obilí Hovory Ddala s

Nedbalém stránka drobných

zpráv Hospodářské tiskopisy
Stav ostní Pěstění bílého celeru

Sázení salátu a brukve na okur

kové záhonv Starý a mladý vče

lař dvě strany Ženské besídky
černé kachny "Cayuga" Nemoci

drůbeže a jich léčení Vinařství

(strana) dvě strany dopisů uži

tečná a potřebná zařízení IIo

Němci by byli tím nemile dotčeni!
A všecky tyto urážky snesli jednu

po druhé zůstali ve vládním jhu
a dnes neví kudy kam I

Každé řemeslo má zapotřebí
vedle průpravných vědomostí i

zvláštního způsobu v zacházení a

obyčejích Co se politiky týče

tam nejhorší vadou jest sentimen
tální rytířkost tam z nutnosti se

dělá ctnost a evangelium jest so

bectví Jen co musíš dej 1 Chtěj

abys vůbec dostal! Tluč křič

řvi aby tě slyšeli a tobě otevřeli !

Uhodil-l- i tě kdo vrať políček s

patřivými úroky Jseš-l- i nucen k

ráně udeř až protivníka omráčíš

a neboj se že ho to příliš bolí !

Ve Vídni dobře se ví jak se krotí

český lev a v Čechách Že se mnoho

a nadšeně mluví což je sice ra

kouskému panstvu někdy protiv

ným jinak však nemusí se brát

na přesnou váhu Tak neporov
natelnýrn jako jest v českém zna

ku lev a holubice která symboli

cky představuje ráz naši povahy
tak rozdílným jest nadšení české

ho lidu které na poli kultůry a

národního rozruchu ďivy vytvořilo
s otrockou trpělivostí kterou po
celé včky neseme otrocké jařmo
Dvě koruny jichž historie mizí v

W S SCHLEY

Tjr u iiimi uiuuu umu imt to (ii ijnmavAta trt v) rnlrtl IKMi tmítn Afr4 n hvl volilo

dobách pravěku pohanských bájí
česká a uherská výtvářily státn

utvař dnes zvaný Rakouskem

Při stejném stáří obou jak různý
mi jsou jich dějiny co vše oběto

vati musila svatováclavská aby
ochránila onu sv Štěpána před

Nomady a fanatiky orientu zdaná
naši klasické české půdě neroz

hodlo se utváření historické celé

Kuropy a dnes? Svou slávu čte

me v dějinách a nechápeme že

přítomnost patří mužům činu Před

dvěmi léty slavili Maďaři památk
tisíciletého založení uherského
státu a my dnes ve vzpomínkác
toužíme na utrpení naše od dob

bělohorské bitvy a letos slaviti bu

deme padesátiletý zápas státo

právní o znovuzřízení a uznán

práv koruny české

Hlavním účelem hrab Thun

po dobu přítomnou jest rakousko

uherské vyrovnání a jubileum pa

desátileté vlády nynějšího císaře

První ničilo nás hmotně a druhé

morálně Pomáhati Thunovi
uskutečnění obou těchto aííér jest

pro nás nejen zUytečno nýbrž

přímo proti všem naším zájmům

Vyrovnáním mezi Přelitavskem

uherskými zeměmi se upevňuje
dualismus který zničil za Bach

federalistické utváření všech ra

kouských zemí a kdo podá ruky

jeho umožnění a dalšímu přijet
na nových deset let ten v princi

pu jej uznává a tomu federativn

kteří pHtomnfi lest velitelem létací Skadrony zakotvené u Uampton Roads kteráž
V ntISIttvBjíCI vaíCC BB 0lBUVIBitciu
-- 1 L lX rAnl rnVlin

lem výpravy do moře ledového za účelem vysvobození výpravy Oreeleyovy
V poslední válce chilsko" roku 1891 též byl iíía9ten neboř byl tehdy velíte- -
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Čechům hozené pobouřilo Němce

kteří vidouce že jim pod nohami

půda mizí spustili hurónským ře-

vem zmobilisovali lůzu Vídně a

počali po spůsobu Meiningen-skýc- h

všemi možnými efíekty vý-

borné souhry parlamentu s po-

uliční holotou působiti na rozho-

dující kruhy je? strašili že po
této předehře přijde vlastní dra-

ma ! Rachejtle účinkovala na

vídeňský hrad a privilegovaného

trubce rakouských národů kurs
státní lodi znovu změněn Po
Badeni-ov- i přišel Gautsch ! A

Gautsch? V adresní debatě če-

ského sněmu vmetl českým místo-držitelc- m

českému lidu bez příči-

ny poliček ve tvář čemuž násle-

dovaly nové Gautschovy ordinan-

ce Gautsch neočekávaně ustoupil
Thunovi a v jakém postavení vidí-

me české poselství od Badeni-ov- a

pádu až do Thunovy instalace?

Vždyť předce slepý musil vidčti

že Gautschovo jmenování předse-
dou ministerstva musí čelict proti
Českému lidu a že bylo ústupkem
Němcům ! A Thun? Co oprav-
ňovalo k doměnce že předseda
ministerstva Thun zapře místodr-žitcl-e

Thuna? Neobsadil-l- i týž
Thun dvě ministerská místa mi

Němci Baerenrei-there-

a baronem Kastem? Kaizl

byl jmenován ministrem financí

ale bezprostředně na to přinucen

Český klub aby s vzejaj kaadida- -

V ftkrvli

rv Od té chvíle kdy oportunismus

v(t7Íl ve vedení mladočeské

tranv ztratila tato nárok na po

pularitu kterou smetla staročeské

vůdcovství! Zemřel junus urcgr
ustaral Edvard štrčbrovstvl zv

těžilo krásně mluvil dr Herold

wokou politiku honil dr Pacák

Kramář se stal místopředsedou

říšské rady Kaizl ministrem a ve

v bohorovnosti panstvo nepo

nlo že má ve vlastním hnízdě

stračí vejce I Když byl rakouské

taJmovni 4vorl' in!nk?u Tnucea


