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Ve znamení hvézd a pruhu

'WtlWlTClJsme v neobvyklé situaci a přes
v Sečko mluvení a nadšení válečné

divný chvílemi zmocfíuje se nás

pocit jenž spojuje v sobě želané
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' Unie a nezhostitelné obavy jichž
ani nejstatečnějŠímu zhostiti sc
nelze zvláště v prvé době dokud

nepadla rána dokud žádnou vá-

lečnou trofejí chlubiti sc nemaže-m- e

dokud nemažeme s pýchou
ukázati na aspoň prvý slavný čin
našeho rekovného lidu jenž třímá

úmyslu mořského loupežnictví
však není jisto že nátlaku tomuto

Španělsko povolí Že Španělsko
se úmysly takovými obírá jest

patrným již z uveřejněného úřad-níh- o

výnosu Ovšem stanovi-

sko kteréž zaujaly Spojené Státy
ohledně této věci bude pouze jen

posilovati požadavky a úsilí An-

glie a ostatních národů Však

zároveň jisto jest že Španělsko
nedá se zdržeti žádnou sentimen-tálnos- tí

žádným čitlivůstkářstvím

a že jednati bude pouze jen tak

jak prospěch jeho zdá se vyžado-va- ti

a jemu velet Také to již
leží v samé povaze Španělů kteří
od jakživa mořskému loupežnictví
hodlovali a proto může býti na to

připraveni že Škodám mořského

loupežení španělského neujdem
Však vzdor tomu Spojené Státy
čestně zvítězí!

vání prodeje a koupě to zaplatí
opět občanstvo válečnými daněmi
A to jsme teprvé na počátku
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Každý zajisté pochopí že nás pár
dollarů bude státi armáda 1 00000
mužů které dle všeho bude na

Kubě zapotřebí a několik set tisíc
muŽŮ kterými obsazeno bude po-

břeží z nichž každý bude potře-
bovati oděv potravu obývání a

žold Až dobudem Kuby a tato
bude samostatnou bude se ukazo-va- ti

na to že jest nutným aby-

chom měli větší stálé vojsko a

rovněž i loďstvo a my úpletem na

sebe bič pod jehož ranami úpí

Europa a jmenuje se militaris-

mus
Než to jsou příliš střízlivé úva-

hy v době kdy vřeští polnice a

hřmotí válečný buben a my prová-
zíme prvé válečné čety vřelým

přáním aby třímajíce prapor
hvězd a pruhů hromadily slavné

činy historického amerického

a okázaly světu čím jest a

co zmůže nadšení svobodného

lidu

erlálu dokonalou výpravou nailobyCcJiiouzrunnmlt nu lou nou xkUMnuu

V prapor nás a v jeho stínu jde ob-

hájit starou nikdy a nikým nepo-
kořenou slávu naši nové vlasti
Ultima ratio to poslední čeho se

chápe civilisovaný lid stojící na

Obrazec tento znázorňuje naše

Celoocolové vyjma voJ Cttotvaji na celcoc-kivyc- h

blcykllHlíclcriii podobných kolech 1'lní
temperované ocelové pruftné hroty Unity mohou

upravili do Jakékoliv iirky Snadné Jednoduché
přttné samovykUpěcf

03S3ZUTI3 v--y klApoi iixaťb
maji vtachny výhodné vliuttnootl nuUh Jiných hru-
bí Jdouce rhotovřiiy t dobrého materiálu vyklapí
ho víak rukou
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Zajímání nepřátelských lodí

Válka kteráž nyní mezi Spoje-

nými Státy a Španělskem propu-
kla bude jak se podobá hlavně

válkou na moři Z Evropy do-

chází zprávy že Španělsko hodlá
válku tuto vésti po spůsobu v dří-

vějších dobách obvyklém že totiž

hlavně namířeno má na náš

obchod zámořský a hodlá nejen

výši světové kultůry ten poslední
zbytek barbarství a pěstního prá-
va násilí v ncjstrsšnějŠÍ íormě
však privilegované před svitem a

pasované na rytířství Jako při
každé události jejíž výsledek s ur-

čitostí vyměřiti nelze hádá se a

mluví dle staré prognostiky totiž
tak jak nám velí srdce a rádi

uchylujeme se od neúprosné logi-

ky následků skutečných událostí
V jakém poměru stojíme ke Špa-
nělsku? Může se toto odváŽiti
měřiti s nadějí na výsledek síly své

se Spojenými Státy?
Spojené Státy mají což jest nej- -

dúleŽitěiŠím činitelem všeho lid

ského jednání peníze dost peněz
tůze mnoho peněz Španělsko díru
v kapse jich státní pokladny kudy
se jim pesety vykoulely Spojené
Státy Čítají sedmdesát milionů oby
vatelstva a Španělsko sotva 17
milionů Spojené Státy se svou

nevyčerpatelnou silou zbraní

schopného mužstva budou se mě-

řiti se Španělskem které téměř

200000 svých nejlepších vojínů
ztratilo na Kubě a Filipinech
Spojené Státy kasají své rukávy v

nadšení za osvobození robů Špa-
nělsko v zoufalství sbírá zbraně k

záchraně posledního majetku a vá-

lečné cti: Kdo chce viděti horo

skop budoucích událostí nemusí
věru ani uměti čisti ve hvězdách a

s určitostí věstiti může že Špa-

nělsko Spojené Státy "nezabije"
ale přiznati musí že španělská
kočka nás ledakdes Škrábnouti

může a to jest oč se vlastně jed-na- ti

bude S Kubou se Španělé v

krátce na dobro a na vždy rozlou-

čí o tom pochybovat! nelze
avšak než-l- i z ní vyhnáni budou

přinesou Spojené Státy tak ohrom-

ných obětí na životech a statcích
svého občanstva že velice po-

chybné ceny nám se býti zdá čest
vítězství nad Španělskem Z pa-

desáti milionů senátem a sněmov-

nou povolených k účelům váleč-

ným bylo již 41 vyplaceno za pře-

hnaně drahé lodě které jsme
musili koupiti za cenu která se

požadovala a ničím odůvodněna

ani oprávněna nebyla než naléha-

vou nevyhnutelnou potřebou v

nebezpečném čase To samé pla-

tí i o jiných potřebách válečných
v cizině zakoupených Než při
tomto válečném vydání musíme

míti na zřeteli že nejen vyplácíme
ohromné obnosy na zařízení kte-

rá v krátce opětně budou bezcen-

nými nýbrž Že všecky peníze a to

je to nejbolestnějŠíunikají do
cizs- -
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tově v Heun za velikého účasten-

ství blízkých i vzdálených kraja-

nů a přátel uložen byl Budiž
mu země lehká

Šťastným tatíkem je zajisté náš

starý a všeobecně vážený osadník

pan Ant Jonáš který minulý tý-

den dva statečné syny v jerfen a

týž den oženil a každého farmi-Čko- u

hned zaopatřil Málo jest
tatíkú takových aby vedli tu péči
a starost o dorost svůj jako jme-

novaný rodák který nepřivezl do

Ameriky nic více než jak na sta

mnohých jin rodáků — dvě prac-
ně přičinlivé ruce a několik ma-

lých dítek které nyní až na dva

ještě nedorostlé chlapce a dvě
děvčátka dobře zaopatřeny jsou

V neděli 17 t m sehrál Spo-
lek Mladočech v Heun tři akto-

vou írašku "Čím dál tím hůř"
Ač bylo počasí nepříznivé byla
návštěva dosti dobrá což je veli-

kým důkazem že se spolek přízně
obecenstva těší Co se souhry
týče musíme doznati že to tento-

kráte nešlo tak jako to jiti mělo

Než to se nechá omluviti jen tím

an veškeří účinkující v polích za-

městnáni byli tak že na zkoušky
málo času zbývalo Za to hudeb-

níci jmenovaného spolku nás po-

krokem v hudbě — překvapili

Přítomně není hovor a ničem

jiném než o válce Každý půjde
a každý se strojí vytáhnout —

prozatím ovšem jen hubou a až k

Činu dojde uvidíme kolik těch

srdnatých vystoupí a v řady boju-

jících se postaví Naše státní

jak pozoruji aspoň v mě-

stečku našem kde se několik mla-

dých českých jinochů nalézá jeví
odhodlanost do válečného tažení a

zajisté bude-l- i jim souzeno utkati
se s nepřítelem ukáží a přesvědčí
ty jenž o nich pochybují že jsou
pravými potomky pratatíka Žižky
Že neznají ústupu nýbrž vítězství

Zpravodaj

Toto jest doba jarní ve které

náhlým průvanem svaly ústrojí tě-

lesného snadno přestydnou údy
následkem toho ochromí bolné po-

city spůsobivŠe Upotřebíte-l- i v

případě takém Olej svatého Jaku-

ba (St Jacobs Oil) údy a svaly
ochromené v krátkosti zase se

a vzpruŽÍ
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VÁLEČNÝ PARNÍK VITORIA

Válečné loďstvo španělské

V číslech minulých podali jsme
čtenářstvu našem vyobrazení a

stručný popis nejhlavnějších vá-

lečných lodí naších a jelikož sku-

tečně k vypuknutí nepřátelství mezi

Spojenými Státy a Španělskem již
došlo a loďstvo válečné hlavní

úlohu hráti tu bude zajisté že Čte-

náře naše zajímati bude když

předvedeno mu nejhlavnější lodě

španělské kteréž v hodinách nej-bližší-

na pobřeží kubánském a

po případě i na samém pobřeží
našem očekávati můžeme

Válečný parník prvé třídy Pelayo

jest jedinkou lodí druhu toho

kterouž Španělsko vlastní Loď

tato jest moderní v ohledu každém

a jak co do konstrukce tak ' i co

do výzbroje vyrovná se těm nej-lepŠí- m

lodím válečným celého

světa Nosnosti jest 9900 tun

a baterie její jsou zvláště těžkého

kalibru Nosnost její jest o více

jak 1000 tun menší než ona váleč-

ných naších lodí Indiány a Iowy
a znalci tvrdí že následkem toho

s úspěchem proti těmto postaviti
se nemůže

Válečný parník Vitoria jest lodí

zvláštního druhu jakouž my v

loďstvu našem nemáme Jest to

totiž stará loď válečná předělána
dle spůsobu moderního a úspěš-

nost její jest tudiž vzdor těžkému

jejímu výzbroji a silným pancé-

řům přec jen poněkud pochybnou
Dle úsudku znalců nemůže se

nikterak ani válečným naším kři-

žákům vyrovnati

Obrněný křižák Vizcaya jest 340
dlouhým při nosnosti 7000 tun

Rychlost jeho obnáší něco více

než 20 uzlů za hodinu a baterie

její sestává z dvou děl 11 palco-

vých deseti 5 li palcových osmi

6 liberek a osmi liberek Pancéře

její na nejdůležitějších částech

lodě jsou tlouštky 12 palců
Obrněný křižák Almirante O--

quentío jest nosnosti 7000 tun a

znalci španělští slibují si od něho

službu velice úspěšnou Jest 340

stop dlouhým 65 stop širokým
a vnor obnáší 21 y stopy Ry-

chlost obnáší 20 uzlů v hodině a

pancéř? jiou tlouštky od io# do

12 palců Výzbroj sestává z dvou

děl li palcových deseti $}4 pal-

cových osmi 6 liberek a osmi

i liberek

Obrněný křižák Infannta Maria
Teresa podobá se téměř úplně
dvěma výše popsaným křižákům
a pokládána jest odborem námoř-

ním za nejlepŠÍ loď svého druhu
Též i mezi obyvatelstvem Španěl-

ským jest velice populární a to

nejspíše hlavně k vůli ménu své-

mu

Totéž platí o obrněném křižáku
Cardinal Cisneros kterýž srněle

postaviti se prý může těm nejlep-ší- m

lodím naším téhož druhu
Stavba jeho skončena byla teprvé
před dobou nedávnou a následkem
toho také tím nejmodernějším
zařízením opatřen jest

Ze Scbuyler a okolí

Blíží se první máj a jak se po
dobá nastane s ním i změna mezi
našimi pány hostinskými to jest
budem nejspíše míti přírůstek
Pánové Sudík a Kudrna přesta-
nou s napájením žíznivých v míst

nosti paní Janečkové a počnou od

prvního tu samou proceduru na

rohu páně Foldově v nově upra-
vené pro ně místnosti Kdo místo

paní Janečkové zaujme není ještě
známo prázdné však neostane
Ostatní pánové ostanou as na sta
rém hnízdečku sedět
Za nedlouho bude míti Schuy-le- r

zase dva elevatory Dráha
B & M činí přípravy a vlastně

přestěhuje sem veliký elevator z

nějakého jiného městečka což za-

jisté bude pro dobro našich rolní-

ků U té samé dráhy bude pivo-

varnická Milwaucká Pabstova Sp
stavčti jak se dovídám pivní
sklad Před několika roky po-

stavili zde skladiště s ledárnou St

LouisŠtí sládci Anheuser-Busc- h

Brewing Company — stálo je

hezkých pár tisíc — a dnes leží

ladem kdo a kdy se ji kdy ujme
vědí bozi

Jak jsme svého času zdělili od-

nesli nám ledy kus našeho mostu

přes řeku Platte vedoucího Při

činěním naších okresních komisa

řů bude most zase v několika
dnech v takovém pořádku že

butlerští krajané k nám na trh do- -

jíždčti budou což je velkou výho-

dou pro městečko naše

V minulém dopise opomenul
jsem zmíniti se o úmrtí jednoho z

našich nejstarších osadníků a sice

vyvolila si ta neúprosná stařičké-

ho pana Jos Svobodu který se

všeobecné vážnosti a úctě

svých spolu krajanů těšil Ze-

snulý přijel v roce 1871 do Ne-bras-

s rodinou sestávající ze

šesti děvčat a jednoho syna Vá

clava známého po celém okresu

co výtečného hudebníka který již
v Čechách hudebního vzdělání na

byl Zesnulý usadil se po pří
chodu svém v okresu Colíax kde

také poslední pouť životní doko-

nal a k věčnému spánku na hřbi

svými válečnými loděmi stíhati

a zajímati obchodní loďstvo naše

nýbrž jest ochotno propůjčiti prá-

vo k zajímání a kořistění své jakým-
koliv lodím kteréž by chtěly po
našem loďstvu obchodním pásti
a ie ničiti linými slovy Španěl
sko hodlá najmouti si mořské lou

pežníky k jímání obchodu našeho

a jelikož i že zámořský obchod

náš ač daleko ne tak velkým jak

by býti měl a mohl jest přece

značným a že mohou nám proto
velké škody spůsobem tímto uči-

něny býti hodlá nás co možno

poškozovat

Naproti tomu z Washingtonu
se sděluje že vláda naše jinými

úmysly se obírá Prohlásila že

nehodlá bráti útočiště k opravňo-

vaní "privateerů" loupežníků k

zajímání lodí španělských Ačkoliv

právě tak jako Španělsko nepři

stoupilo k prohlášení pařížskému
učiněnému v r 1 856 proti tomu spů
sobu vedení války hodlá se přece

přidržeti onoho prohlášení že ne

utrální vlaika chrání majetek ne

přítele vyjma kontrabandu váleč-

ného a dále že neutrální zboží

s výminkou kontrabandu válečné

ho nepodléhá zabavení byť i bylo

pod vlajkou nepřítele V ohledu

tomto staví se Spojené Státy na

stanovisko na němž stojí všichni

národové civilizovaní neboť od

roku 1856 všechny přidržely se

výše uvedeného pravidla
lestli Španělsko hrozbu svou

provede uvidíme v brzku Vyro
zumíváme že Anglicko i jiné moci

hodlaií usilovně naléhat! na Špa
nělsko by wpuitilq od ivého

ny kde jsme nuceni kupovati
f

Někdo namítne ale vždyť se bude

ve válce potřebovati četných koní

t mezků potravin krmiva látek

atd a to se nebude dovážeti z ci- -

ny to se předce koup' doma ve

Státech Nepochybu- -

5

'
jeme o tom avšak žádný farmář

? nezbohatne z toho že prodal jed-

noho koně neb mezka pár ovcí

neb vepřů a o jednoho vola neb

krávu více a o dollar dráže Kdo

peněz na vyjmenovaném vydělá
bude dodavatel který zboží skou-

pí a jistě jestli vůbec tedy o ma- -

lou maličkost' dráže než obyčejně
- a při prodeji vládě maje Žádané

množství potřebných právě věcí

na vládě vydře co bude moci a

to cq on vydělal na pproitředko- -

v


