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Ted neslyšíme stříhrarské listy
obviňovat! zlato že jest "sketou"
když ho neustále v pokladně při-

bývá vzdor přípravám válečným

Sever jako Jih poslušná jest jeho
vyzvání do boje proti nepříteli
společnému
Jak svrchu uvedeno rozvržen

bude počet dobrovolníků na jed-

notlivé státy a území a z každého
z nich přijat bude pouze jen po-

čet požadovaný První pohotově
bude ovšem státní obrana neboli
milice každého státu kteráž nej

Množství zlata v pokladně dostou-

pilo již na í 180000000 Však

nejen v pokladně lidní nýbrž
v zemi vůbec ho přibývá Od

konce úuora do nynějška přiveže-n- o

bylo sem za více než J6oooo- -

000 zlata Američtí "orlové' a

dvojorlové" lítají domu bude jich

potřeba k válce se Španělskem

Poule zprávy amerického konsu- -

la v Moskvě je v Hušku dle po
sledního censu 12641 1000 oby
vatelů z nichž o 95000 je více

mužských než ženských Evrop-
ské Rusko čítá 94215000 Kav-

kaz 9248000 Sibiř 5727000 a

střední Asie 7721000 Městské

obyvatelstvo tvoří pouze 13 pro
cent veškerého obyvatelstva totiž

obnáší 16289000 a 87 procent
zbývajících je obyvatelstv ovenkov-sk- é

zanášející se hospodářstvím

C Sekretář Shkrman tímto týdnem

nepochybně vystoupí z kabinetu
To ovšem není neočekávaným ne-

boť bylo známo že již od minulé-

ho roku Sherman churaví a práce
úřadní spočívaly v rukou prvního
jeho příručího Daje Tím končí

veřejná činnost Shermanova kte

rýž takměř po celý svůj věk skoro

nepřetržitě ve veřejném životě pů
sobil a vlasti své platných služeb

prokázal Za minulých čtyřicet
roků nebylo důležitého zákona

kongresem přijatého aby Sher-

man nebyl měl v něm větší neb
menší měrou účastenství Odno- -

dříve stavětí se bude a pouze fen

tehdy že by počet její nebyl
podle rozvrhu na stát

učiněného bude přijímáno další
mužstvo nové Jest velice pravdě
podobným žc na první tuto výzvu
presidenta hlásiti se bude mno-

hem více dobrovolníků nežli co

jest zapotřeby a doufejme Že bylo
to posledně za války této co pre
ident občanstvo do zbraně svolá
vati musí Neníť válka zábavou
ani rozkoší nýbrž přináší vždy se-

bou zhoubu ztrátu zármutek i

bolest Ovšem ne každý kdo
zbraně se chopil zůstane na poli
válečnémancb podlehne svfzelúm
však přece mnoho až příliš mno
ho obětí vyžaduje sobě Moloch

válečný
Však obětě jež přinášeti muse

jí a nebezpečí jež bude je ohrožo
vat neutlumí vlastenectví občanů
teříž postaví se pod prapory vla

sti své aby čest její hájili Posi- -

ovati bude je vědomí Že obětě
ež přinášejí dějí se v zájmu lid- -

kosti a civilizace v zájmu svobo
dy pro národ sousedící a že tedy
boj kterýž vedeme jest bojem
pravedlivým v němž neustane
me pokud cíl dosažen nebude

Srobodná korespondence

Deset tišit len pííe Dr Hartmanovi
o lékařskou radu

Nejméně deset tisíc žen dopisu
je Dr Hartmanovi vzhledem k ně- -

aké tělesní churavosti KorcsDon- -

dence tato vedena jest bezplatně
omočí listin dotažných chemi

ckou analyzí a mikroskopickým
prozkoumáním lze lékaři tomuto
určití přesnou diagnosu v mnoha
případech v nichž toho nelze uči
nili ani ošetřujícímu lékaři Tisí-

ce osob bylo vyléčeno: deseti-tisí- -

cúm poskytnuta byla úleva v ně
kterém z trapných příznaků a u- -

dělen jim nový běh života Kte
rákoliv žena může se přihlásiti

Mrs Molhe L Murphy Iatan
Tex praví:
"Mnoho díků

za vaší laska-
vou radu Můj
syn má nyní
hocha spevným
zdravím"— Pí

_T- -l t I

ívt cuzaDein

Athens Ills
praví: "Kdokoliv sleduje radu
Dr Hartmana bude uzdraven"
'ani Emma Miller Lohmersburř

Barry Co Mo píše: "Psala
jsem Vám o radu a vy jste ji udě
lí Cítím se nyní sunou a zdra
vou a moje Štěstí nemohlo by bÝti

koupeno ničím na světě P Peter
lattenberger Porterheld Wis
píše: "Sledujíc vaší radu cítím
se nyní úplně zdráv a šťasten"—
JVani Karolina buter 2138 Vine
Street Cindnnati O píše: "Sle
dovala jsem váš návod a těším se

nyní nejlepšimu zdraví"
Každá žena měla by míti výtisk

poutavého spisu Dr Hartmana
pod názvem 'Health and Beautv
Spis tento sepsán bvl výhradně 4j j
pro ženy a bude zaslán zdarma J
na každou adresu Adresujte The

v případu války za válečný kon- -

traband Učinila tím pouze jen
co se od ní očekávati dalo v zájmu
neutrality ale že učinila tak bez
odkladně projevila tím dobrou
vůli vůči Spojeným Státům

Bvlo uv to hrozní kdyhy tak
hle některý stfíbrař vstoupivší do

vojska se vyznamenal a měl obdr-že- ti

nějakou zlatou portu
1 To by

bylo tím největším trestem pro ně-

ho když by musel to nenáviděné
zlato na stejnokroji nositi

Na den 14 června t r připadá
století narozenin Františka Pala-

ckého kterýž co historik í co poli-

tik získal si o národ český zásluh

nehynoucích Významný tento
den neměl by přejiti nepovšimnut
mezi námi v této zemi nýbrž měl

by náležitě býti oslaven

Když už jednou ta válka hýt
musí bylo by k přání aby se
končila dříve než započne za- -

mississippská výstava Národ

americký přece nemůže míti stej
nou dobou "na ruce" dvě takové

- a a

zajímavé a důležité události jako
je válka se Španělskem a výstava
zamississippská
Očekává se že se bude v kon- -

gresu jednat o vydáni dlužních
úpisů za $5 00 000 000 Proč ne

raději založit poštovní spořitelny
použiti vkladů ku krytí výloh

válečných? Proč prodávati úpisy
bankám a podobným věřitelům

dyž lid potřebuje bezpečných
pořitelen k ukládání svých úspor?
Španělsky" konsul v St Louisů

prý nehodlá místo své opustiti
elikož se neobává žádných výtrž
ností ani proti sobě ani proti
těm třiceti neb čtyřiceti Spaně- -

úm v onom městě To by se
neodváži! ani konsul Lee kdyby
byl ve Španělsku neboť by dobře
věděl jaký osud by jej očekával

Jest sice pravda že politikou
Spojených Států bylo vždy nemí-

chat se do záležitostí zahranič-nýc- h

Je ale také zároveň pravda
že jestli měly právo velmoci poru:
Čiti Turecku aby upustilo od za
brané Thessalie mají Spojené
Státy též právo požadovali od

Španělska aby upustilo od dalších
ukrutností na Kubě

Před 122 lety v den čtvrtéro
července přijal kongres Spojených
Států prohlášení: "že tyto Spo
jené kolonie jsou a po právu býti
mají svobodní a neodvislí státové"
minulých dnech přijal kongres

prohlášení: "Že lid ostrova Kuby
jest a po právu býti má svobod
ným a neodvislým" Následoval

tedy kongres nynější přesně znění

prohlášení neoďvislosti

Falešní proroci si myslí že Mo-

hou jakéhokoliv bulíka svým čte-

nářům na nos pověsit Tuhle je-

den "poučuje" své čtenáře že

pokud bude válka trvat nemusí
platit ani nájem ani daně ani

úroky — patrně tedy Že nemusí

platit nic A za takové nesmysl-
né cancanice onen íalešný prorok
ale od svých čtenářů plat béře

Vláda mexická pečuje o to aby

nebyla neutralita porušená a proto
postavila po hranicích svých strá-

že aby chránila Spojené Státy
před vpádem přívrženců Španěl-
ska Je to divné Že v Mexiku
kteréž samo od Španělska se od-

trhlo posud nalézají se lidé kteří
se Španělskem sympathizují když
jiná provincie jeho hledá neodvi-slos- ti

jaké Mexiko požívá

Spojené Státy Španělsku vyprá-
ší o tom nemůže být pochybno-
sti Jestli nám z toho mnoho cti

vyplyne to teprve uvidíme Jisto
je že Španělsko vůči nám jest
pidimužíkem Spojené Státy mají
přes 70000000 obyvatelů Špa-
nělsko 18000000 Spojené Státy
měly v roce 1890 $65000000000
veškerého jmění Španělsko

Takového pidimu-
žíka přemoci pění právě velkou
lávou

výstaviště a říci že byl překva

pen nevyjadřuje nikterak jeho
skutečné pocity Není o tom po
chybnosti Že to bude krásná vý
stava a nejen že podobá se světo
vé výstavě chicagské nýbrž slibu

je se jí v mnohém vyrovnati
Práce na budovách a výstavišti
posud pokračuje a zbývá sice ještě
dosti vykonati do prvního června
však mnoho bylo již docíleno
Mnohé z budov jsou skoro již ho

tovy a jsou bílé jako na světové

výstavě jsouce zhotoveny z téhož
materiálu Stojí za to každému
kdo do Omaky zavítá aby si zaje
podívali na výstaviště a bude doji
sta překvapen nesmírnou rozsáh
lostí tohoto podniku tak jako by
redaktor tohoto listu
a
IKLXY P0PL LIŠTIČKY ČASOPIS VE

státě Schuylerský Quill píše: —

"My věříme nyní že jednání pře
sídenta McKinley-h- o bylo náleži

tým On učinil vše co možného

aby odvrátil válku se Španělskem
a byl přísně odsuzován za to že

jest zdlouhavým a váhavým však

jest viděti Že jeho jednání bylo
správným Spojené Státy učinily
vše co možného aby vyhnuly se
srážce a především udržely svou
čest ale Španělsko jinak nechtělo

Kdyby McKinley býval horko

krevným a vrhnul nás do války
bez náležité rozvahy měly by
evropské velmoci záminku k za
kročení Kdyby tak učinily však

nyní bylo by to z jejich vlastního

podnětu McKinley jednal mou
dře" Od střízlivých a rozumných

lidí nechť jakéhokoliv politického
smýšlení dostává se jednomyslně
takovéhoto uznání jednání pres-
identa pouze jen čeští falešní pro-
roci bez ohledu na pravdu vyhle-

dávají neustále příčiny ke kárání
Inu nebyli by falešnými proroky
kdyby chtěli psáti pravdu

Do zbraně

V provolání vydaném minulou
sobotu povolává president do
zbraně 125000 dobrovolníků Po-

čet takto požadovaného vojska
rozvržen bude na různé státy po-

dle počtu obyvatelstva
Od té doby kdy posledně pre-

sident Spojených Států povoláva-t- i
musel občanstvo do zbroje

již skoro třicet pět roků a
vzniklo nové pokolení občanstva
Mezi tím Spojené Státy daleko ví-

ce než zdvojnásobily se v počtu
obyvatelstva a ještě větší měrou
než to vzrostly v bohatství a mo-

ci Zajistě Že lze očekávati že

neochablo zatím vlastenectví ob-

čanstva této země a že bude doji-
sta tak ochotno spětí pod prapo-
ry její tak jako občanstvo severu
v minulé válce spěchalo na obra-

nu celistvosti země Jest dojista
pravda že veliký jest rozdíl mezi

válkou občanskou a nynější Tehdy
stály dvě částě země proti sobě a
zuřil boj bratrovražedný Sever

bojoval za celistvost a nedílnost

společné vlasti kdežto Jih bojo-
val o samostatnost aby mohl udr-Že- ti

sobě posvátnou instituci otro-

ctví Válkou byla tato modla Ji-

hu rozdrcena a president Spoje-

ných Států tentokráte nemusí se
obraceti pouze jen k části očan-stv- a

nýbrž celá země tak dobře

Waekly Edltloa

lubllahet by Pokrok Z i nad u Ptff Co
J2H bo Utli St— Tel 1008
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Předplatné i

Pro "poj Plity a Kanada oinJi na rok Í2a
Ipolu Knihovnou Americkou (300

KlUůf celoroční předplatitel doba pra-mlj-

Jo oprávněn ku prémii
Do Čech předplácím narok t3 00

pólu a Knihovnou Americkou WCO

Ohliiky
Drobní a rÍMÍ ohláJkr uveTefflntern nnnt

lan kdvl neniz k obiednávra nHloianv tan
la drobná olilááky obyčejná vulkimti nepra-aabuj-M

palec fitma ta třikrát Za
ritu obúiuni blahopřáni omni a Jiná fitá- -

a aiuv t tri paloe ta unfl uveřejnání
Feehf kaid} proto pflliil ol)lnávc tolik
pentt Jak velkou oblaJku mill přeje Oany
ehlátek na delii dobu ozaauii to ochotné na
POtAUiUl

Zásilky pcačl
Janu nejberpeínfji kdyl a koupi na polt
neb eiprt-w-

u Money Order" a tj'l nám ta
aatia let v reiritruvanem dnpiaa aneb po-
ukázkou bankovní J- -i táitllka JIM a Kdo
chra platitt "checketu" na liaok ne-h- ť mile
em rento vire proto e tolik roumrae platitbaoku ta kolekci aneb ať koupi anténku
(draft) na Omanu ChU-ajr- o neb New York Na
mite aroonten penet přijmeme tet I - a
centové kolky Víeohny iílky nechť jwu

taalány pod Jednoduchou adresou pouta tak-
to i

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 27 dubna 1898

Válka! Válka!

Každý čtenář dojista se zájmem
ba napnutím sledoval události

jež vedly ku válce však zajisté s

větším ještě zájmem sledovati bu-

de zprávy z bojiště a postup vál-

ky To může ovšem mnohem lé-

pe když bude dostávati časopis
častěji Jednou týdně jest příliš
dlouho čekati na důležité zprávy
Upozorňujera všechny naše čtená
ře že naše dvojtýdní vydání vy-

chází v úterý a pátek každého tý-

dne a všem kdož by si nyní dvoj-týdní- k

na místě týdenníku přáli
bude ochotně poslouženo Dvoj-týdní- k

stojí pouze $250 narok
tedy o 30c více o 5c každé dva
měsíce než týdenník Kdo má
na týdenník předplaceno a chtěl

by zaměniti jej na dvojtýdník
nechť doplatí si tuto skrovnou
částku a bude dostávati časopis
dvakrát týdně Ku př kdo má

zaplaceno do nového roku na tý-

denník doplatí 20c za 8 měsíců

po 5c za každé 2 mísíce kdo má

předplaceno na týdník do listopa-
du doplatí 15c na dvojtýdník
atd Částky tyto přijímají se v

kolkách Vyd Pokroku Západu

UŽ JE TO UDĚLÁNO UŽ JE TO HO- -

tovo proto Že se Doni vzpouzí
budem mlátit do toho

První kána války španélsko-americk- é

padla v pátek Tohle

je osudné znamení — pro Španěl-
sko
Teď bv guvernéři různých států

měli požádat ty redaktory a zpra-

vodaje kteří nejvíce hartusili o

válku aby se postavili do řad a
osvědčili své hrdinství

Apropos ! Jak pak to bude s

těmi stříbraři kteří nyní do války

proti Španělům potáhnou? Budou
muset být stříbrem vypláceni
aneb přijmou také zlato?

Ve Španělsku se chlubí že po-

šla tam zpráva z Havany že 3000
Američanů vstoupilo do služeb

španělských To by byla zpráva
zajímavá kdyby to bylo pravda
Škoda že někteří z těch zpravo-daj- ů

válečně naladěných Časopisů
nejsou našimi generály Tí již to

mají vypočtěno na jeden chlup
za kolik hodin se může válka se

Španělskem skončit

Dejte pozor jak nyní začnou

falešní proroci obracet a brzy bu-

dou láteřit na McKinleyho a repu-

blikány protože je válka ačkoliv

kdyby nebylo demokratů v kon-

gresu tedy by k válce sotva bylo
dollo

VÁLEČNÝ PARNÍK PRVÉ TŘÍDY PELAYO

činek na kterýž se nyní odebéře
bude zasloužilým

Jak jsme již sdělili byl guver- -

nér státu Nebrasky povolán před
vrchní soud aby se zodpovídal
proč neplní sVou povinnost vzhle

dem ku stížnosti podané proti
omažské policejní komisi Pan

guvernér na vyzvání soudu odpo
vídá Že prý týž nemá právo jej
kontrolovati že jeho úřad jest
jedním ze tří oborů státní správy
jež jsou vespolek od sebe neodvi- -

slými a že má vrchní soud právě
tak málo práva poroučeti jemu

jako on vrchnímu soudu Podle
všeho myslí si pan guvernér že

stojí mimo zákon aneb konečně
že jest nějakým středověkým krá-

lem a co takový nemůže se dopu- -

stiti nepravostí
Jeden z falešných proroků na

východě poučuje své čtenáře že

pokud bude trvat válka nemohou
domácí soudně vymáhat nájem na

nájemnících aniž mohou býti vy

máhány daně a úroky během

války Jestli je tomu tak tu
ovšem pak nemohou být vymáhá-

ny žádné jiné dluhy ani groceri-sto- u

ani pekařem ani hostinským
ani kýmkoliv jiným Pak ovšem

také nebude zapotřeby platit vojí-

nům a námořníkům nemusí se

platit za zásoby válečné ani za

lodě jež budou koupeny Vůbec

přestane veškerá povinnost pla
cení a budeme míti ten neikrá- -

snějŠÍ anarchism Škoda že tohle
neví kongres a je tak hloupým
Že chce ukládat nové daně když

přece nikdo nebude povinoc--n je

platit!
O výstavě zamississippské p(Se

schuylerský Quill: Když byl v

Omaze minulý úterek redaktor

na Drug Manufactunnr Co
Columbus Ohio

Pojedete
do Kalifornie Mexika Nového
Mexika Arizony neb Texasu?
estli ano dopište na E L Palmer
'assengerAgt Santa Fe Routc
Dea Moines Iowa o nejniŽŠÍ ce
ny jízdní jedné cesty neb sem i
tam a plné podrobnosti lístku aa


