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i veliký skladatelský talent neboť

jedna z jeho skladeb "Dumka''
kterou přednesl v jednom ze svých
koncertů v Londýně byla přijata
tam se značnou pochvalou kritiky
Kocian byl narozen v Ústi

vniknul až do přízemí hotelu Man-hatta- n

kde spůsobil značných
Škod Jaké škody spůsobeny byly
tímto silným lijákem na obilí ne-

bylo lze dosud zjistili neboť spo-

jení jest přerušeno

Krvavá fcltka s černochy

Na cestě ku svému domovu v

Atlanta Ga přepaJn byl bývalý
policista S A Kerlin a sice na

silnici k Fort Mcrherson pěti
černochy s nimiž měl za své slu-

žební doby nějaký spor Nebýt
příjezdu vozu pouliční dráhy byl
by Kerlin dávno schladlou mrtvo-

lou Jistý seržant z Fort McPher-so-n

jeaž slyšel volání o pomoc
spěchal na místo a našel zde Ker-lin- a

v bezvědomí Seržant přivolal
policii a ta se odebrala s několika

Kerlinovými sousedy na ono mí-

sto kde černoši byli skryti Sotva
se však přiblížili k onomu domu
na McDaniel ulici tu černoši za-

hájili proti nim palbu z pušek a
Kerlinův přítel Owenheard byl
smrtelně poraněn Na to policie
ustoupila a čekala až když se
rozednilo a pak vyzyaia černo-

chy aby se vzdali Ti však znovu

odpověděli výstřely a policista
Battle byl při tom zabit Nyní po-

licisté 'schovali se za stromy a

telegrafní sloupy a počali páliti do
domu kde Černoši tyli skryti Za

nějakou chvíli vyběhl jeden z čer-

nochů Will Kiog a vzdal se Po-

licista Grant neopatrně vystoupil
a byv okamžitě zasáhnut kulí ze-

mřel na místě Na to telegrafová-
no pro pomoc a policejní náčelník
Bati poslal na místo několik vozů
s policisty a nyní v boji s černo-

chy bylo pokračováno Když se
černoši nechtěli vzdáti byl koneč-
ně zapálen dům aby byli odtud

ostrými slovy surovou nešetrnost

uhelných baronů:
"Živičnaté uhlí jest věc v níž

má obecnost svůj hluboký a přímý
zájem Uhlí to náleží k životním

potřebám chudého jako bohatého
a ceny jeho počínají se hnáti do

povážlivé výše a každý měsíc při-

nese další zvýšeni těchto cen To

jest již ujednáno a obchodníci toto
faktum již oznámili a zároveň k

tomu připojili že jsou k tomu do-

nuceni dráhami jimž uhelné doly
náleží a které se prohlásily: žádné

úftupky žádnou arbitraci! Toto

zvýšení cen poškozuje každého

spotřebovatele uhlí a dobro obec-

nosti nemělo by být obětováno

nerozumné tvrdošíjnosti''
Ublokopové jsou připraveni na

tuto stávku a všechno nasvědčuje
tomu že to bude jeden z oejvět-éíc- h

bojů mezi kapitálem a prací
KJo bude vítězem lze těžko říci

ašak tolik jest jisto že uhelní
baroni svojí tvrdošíjností si činí

nepřátele z obecnosti která sebou

již dlouho zahrávali nedá a bude

dříve či později naléhati na to

aby peněžní žokové respektovali
nejen své kapsy ale také své

spoluobčany

Jací jsou demokraté přátelé"
rolnictva

Demokratická strana stala se
smutně pověstnou svým falešným

přátelstvím k rolnictvu a dělni-ctv- u

k těmto dvěma důležitým
třídám americkéno národa a v

poslední době se toto "přátelství"
vůči americkému íarmeru okazuje
zase obvyklým svým spůsobem
Demokraté a jich časopisy prolé-vaj- f

totiž krokodilí slzy naď zvý-

šenými cenami masa a volají aby
zasazena byla smrtelná rána mas
nému trustu — odstraněním cla

dobytka
Je to zase jeden z těch "výteč

ných ' prostředků nad kterým
skutečně zůstává rozum státi
Demokraté míří na masný trust a
— zasáhli by amerického rolníka
a rána kterou by mu spůsobili
byla by těžká
Odstranění cla z hospodářského

zvířectva by melo v následcích

svých okamžité sklesnutí ceny na
šeho dobytka neboť jihoamerický
farmer by se stal konkurentem na
šeho farmera a soutěž ta by byla
pro amerického farmera zhoubnou

Jihoamerický dobytek lze vy
chovati mnohem laciněji nežli

dobytek náš a mohl by být dová-

žen na oaše trhy a prodáván zde
za ceny nižší nežli dobytek vy

chovaný farmerem naším Obrov
ské volné pastviny dávají takovou

výhodu jihoamerickému dobytkáři
nad naším že dnes chov dobytka
v jihoamerických státech nabyl
obrovských rozměrů a Jižní Ame

rika jest dnes naším hlavním sou

peřem na evropských trzích
Snížením cla na dobytek z Jižní

Amerky a z Kanady byla by roz
množena dodávka kdežto spotřeba
by zůstala ta samá a klesnutí ceny
dobytka by nevyhnutelně muselo
následovati

A kdo by tím získal?
Jateční baroni kteří by si při

zvětšené dodávce mohli vybírali a

mohli by si ustanovovali ceny dle
vlastní své vůle Dnes jateční ba
roní konkurují mezi sebou a aby
získali potřebný dobytek k vyříze-

ní svých objednávek navzájem se

přeplácejí Rozmnožením dodávek

byli by jateční baroni ve výhodě a

plnili by si ještě více své poťladn
nežli dnes činí kdežto americký
farmer a dobytkíř by utrpěl nej-těžš- í

ránu a byl by touto konku-

rencí s cizinou připraven o vše-

chen výtěžek namáhavé své práce
A proto že nejlepším spotřebo- -

vatelem výrobků zhotovených
dělníkem jest farmer byla by za

sazena těžká rána 1 dělnictvu tím

to odvoláním cla z hospodářského
zvířectva

Dělník by snad mohl koupili
své maso o něco laciněji ale na
stala by mu důležitější otázka:
"Kde vzíti peněz na koupení
masa?"
Za blahoslavené demokratické

vlády od r 1893 do r 1896 byly

všechny laciné potraviny téměř za
babku a přece davy dělnického
lidu zmíraly bladert a bloudily po
ulicích nabízejíce ivou práci za

pouhé nasycení
Rolník i dělník těmi "šikovný-

mi' demokratickými nápady byli
ožebračováni a kdyby měl být pro-

vede ten poslední "šikovný"

nápad demokratův a mělo být od-

straněno clo z dobytka pak zase

bychom viděli ono žalostné opa-

kování se demokratických zlatých
"laciných" časů kdy všechno

bylo laciné
Práce potraviny 1 — lidské

životy!
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CO tylo vyšetřováním v New

Orleans zjištěno

Vyšetřování kteréž zavedeno

bylo vládou aby zjištěno bylo
zdali vývozem koní a mezků z

New Orleansu do jižní Afriky po-

rušována jest neutralita vyneslo
na povrch důležité faktum že

tento vývoz koní a mezků nepočal
teprve válkou kterou vede-Angli-

s Bůry ale že vývoz koní stal se

důležitou částí našeho vývozního
obchodu hned od r 1895

V onom roce vyveženo bylo
jedině do Anglie 10000 koní a od

té doby vývoz ten se stále zvyšo-

val a dnes nabyl již velikých roz-

měrů Nelze upříti že válka v již
Aírice rozmnožila tento vývoz a

sice měrou několikanásobnou ale

Anglie již dávno před tím nežli
válka začala kupovala od nás
koně a mezky pro svoji potřebu
Cizina nekupuje koně od nás

jedině pro válečné účele Ona

kupuje zde mnoho plnokrevných
koní k chovu a ku křížení plemene
neboť hlavně naši klusuuni poží
vají takové světové pověsti a mají
tak výtečné vlastnosti že vzbuzují
závisí ciziny a tato se snaží získati
si ušlechtilá tato zvířata vynikající
takovou rychlostí a vytrvalostí by
krví jejich zlepšila své koQstvo
Není jediné země v Evropě jež

by neměla importované klusouny
z Ameriky a Německo Rakousko
Rusko Francie i Anglie kupují
zde do roka mnoho těchto ušlechti

lých koní k chovu
Od roku 1895 kdy počal vývoz

našich koní nabývali značných
rozměrů Anglie koupila zde kaž
dého roku průměrně 50000 koni
a v šesti letech nám zaplatila za

vyvežené koně 535000000 a za

mezky 6oooooo Skoupí mezků
započala Anglie teprve v září roku
1899 a v sumě této jsou zahrnuty
všechny koupě až do počátku to-

hoto roku
V posledním roce Anglie koupi-

la od nás 75000 koní za kteréž

zaplatila něco přes 59000000 Z
tohoto množství vyvrženo bylo
37465 koní do již Afriky a ostat-

ní dovezeni byli do Anglie Tímto
stále vzmáhajícím se vývozem

zlepšeny byly ceny našich koní a
farmerstvo americké mělo z toho

prospěch
Vyšetřováním dále zjištěno že

Anglie vývozem koní a mezků z

New Orleansu neporušovala neu-

tralitu Spoj Státy zaujímají sta-
novisko v této válce úplně nestran-

né a jak Anglie tak i Búři jsou
oprávněni kupovali zde své zásoby
Třebas by celý národ americkv

sympatisoval s hrdinným národem
Búrů tu nelze změniti ze sympatie
tato mezinárodní pravidla Avšak

dnes kdy mír v jižní Africe jest
pouze otázkou nejblíže příštích
dnů tu na tom již tak mnoho ne-

záleží

Stávka uhlokopů

Ve čtvrtek rozhodnuto v kon-

venci uhlokopů že má býti ruka-

vice uhelných baronů zyédnuta a

že má 1 nimi být sveden boj na
nůž Tím dočasná stávka která

zahájena byla předmin pondělí
stala se trvalou

Boj proti uhelným baronům

nebyl prohlášen jednohlasně ale

pouze většinou členů konvence
neboť z 811 přítomných členů
hlasovalo jich 350 pro mír Mezi

těmito obhájci míru nalézal se i

president unie uhlokopů Mitchell
a jeho hlavní rádcové a ačkoliv
tito přimlouvali se by práce byla
v dolech opět zahájena tu většina
nechtěla o tom ani slyšeli a od-

hlasovala by pokračováno bylo v

započatém nepřátelství
Jak již jsme v posledním čísle

jednom z našich úvodních článků
uvedli spor mezi uhlokopy a uhel

nými barony otáčí se kolem zvý
šení mzdy zkrácení pracovní doby
a kolem poměrů pracovních

Ublokopové nestáli vzdorně a

nezlomně na těchto svých poža
davcích - ale byli ochotni o nich

vyjednávati a podrobit! je rozsud-

ku rozhodčího soudu avšak uhel-

ní baroni nehnuli ani prstem aby
tuto hrozící stávku odvrátili na-

opak hned v začátcích sporu pro-

hlásili: "nechceme žádnou arbítra-c- i
a neučiníme žádných ústupků"

a při tomto svém prohlášení tvrdo-

šíjně setrvalí

Právě proto jest toto jejich od-

mítavé příkré chování odsuzováno
celou poctivou americkou veřejno-
stí a bezohlednost uhelných baro-

nů vůči obecnosti jest skutečně
surově nešetrné
Oscar S Straus člen dohodčího

výboru občanské federace vyslovil
se o jednání uhelných baronů
takto:

"Jsem toho náhledu že podoi-kate- lé

by měli znovu uvážili své
rozhodnutí a měli by znovu zapo-čí- ti

vyjednávání uhlokopy a

kdyby se nemohli dohodoouti tu

by měli celý spor předložili k vy-

řízení rozhodčímu soudu Ublo-

kopové representují více dežli

150000 dělníků a poněvadž jich
stávka bude míli dalekosáhlé účin-

ky tu by podnikatelé vůči nim

měli být spravedlivějšími"
I kapitalistický fa Opis "New

York Tribune'' odsuzuje těrrito

kterou máme z těchto republik
obývaných polodivochy demokra
tická strana chce aby Filipíncům
udělena byla samospráva a Spoj
Máty aby převzaly nad nimi pro
tektorát

Kdyby se to stalo tu by strýc
Sam měl tam stále plné ruce práce
a Filipíny by se nám staly nesně
sitelným břemenem

Republikánská strana chce uči

nili však z těchto ostrovů otevře
nou bránu k Východu a tím učinit

je užitečnými tomuto a příštím
pokolením amerického národa

Děsný výbuch nafty
"Neštěstí jest jako dravec při

chází náhle praví jedno ípaníl
ské přísloví a to se opětně osvěd
čilo v Sheridan blíže Pittsburgu
Z jedné nádrže na železniční káře

počala vytékati nafta a malý potů
ček tohoto surového petroleje sté
kal k vyhýbkové svftilnězde oka
mžitě chytil a oheň rychlostí
blesku zaneštn byl k nádrŽiNaíta
v ní obsažená byla ním zapálena
a sotva Že se to stalo tu již nastal

strašlivý výbuch a nádrž rozbitá
na kousky rozletěla se na všecky

strany za ní vybuchly jiné
proudy hořícího oleje se rozstřikly
na několik set yardů a spůsobily
smrt 23 lidí a poranily jich přes
300 z nichž dle výroků lékařů

nejméně 50 jich podlehne svým
ranám Několik tisíc lidí shromáž
dilo se na blízkém pahorku
odtud zvědavě pohlíželi na zuřící
oheB když pojednou do prostřed
tohoto davu lidu zaletěl kus ná
drže s hořící naftou a ayof nastalo
zděšení které nelze popsati Sta
lidí na něž spadnula tato hořící
látka trhalo šaty se sebe aby se

zachránili před upálením a mezi

nimi bylo i mnoho Žen Děti
úzkostí křičely a mužové běhali
sem a tam jako šílení a oběti
ohněm zachvácené roznášely svý
mi hořícími šaty zkázu na všecky
strany Někteří kdož byli popále
ni váleli se po zemi aby utišili
bolesti které činily je téměř šíle

nými jiní klesali s výkřikem k

zemi a zde tiše pak dokonali
Ohněm zachváceno bylo více nežli
100 dětí a z těch jsou mnohé těžce

popáleny ObeŮ a výbuch nafty
spůsobil nejenom veliké ztráty na

liciských životech ale 1 na majetku
neboť 25 domů poblíže ohně se

nalézajících bylo buď ohněm aneb

výbuchem naprosto zničeno

Děsná účinky tornáda v Texasu

V neděli odpoledne asi okolo
čtvrté hodiny zachváceno bylo
městečko Goliad v Texasu tor-

nádem a ve zkáze kterou tato
vichřice spůsobila zahynulo 57
lidí a skoro 100 jich bylo těžce
zraněno Ze zabitých je 27 bělochů
a 33 černochů Tornádo razilo si

cestu v šíři asi 250 yardů a cokoli
wáblo na vzdálenost jedné míle

to bylo rozbito a zničeno Ze
všech domů jež se nalézaly na
této cestě tornáda pouze jeden
dům D Davise dosud stojí ale

musí být stržen neboť jest rozbit
Nejvíce utrpěla touto divokou
vichřicí ona část města kde nalé

zají se obytná stavení zámožnějších
tříd bělochů — Methodistický i

baptistický kostel jakož i černoš-

ský byly do základů vyvráceny
episkopální kostel byl velmi po
škozen a 100 domů bylo vichřicí

úplně zničeno — Jakmile došla

zpráva o hrozném tomto neštěstí
do Victorie okamžitě byl odtud

vypraven vlak s lékaři ošetřova
telkami a léky do Goliad kamž
dorazil o 7 hodině večer Také z

Cuero vypraveni byli lékaři do
nešťastného města — Tornádo

předcházelo silné krupobití a tem-

né dunění avšak nikdo si toho
mnoho nevšímal a proto také žád-

ný neuniknul z těch míst kudy
vichřice letěla V troskách rozbo-

řených domů byli lidé pohřbeoi a
mnozí z nich byli zabiti a jiní těž-
ce poraněni Na některých místech

vypuknul oheři avšak ten podařilo
se vždy rychle uhasili Trosky bu-

dov byly ihned odstraňovány a

mrtvoly i ranění odtud odnášeni
avšak následkem záhy nastalé noci
práce tato byla veliee namáhavá
—Město San Antonio nebylo za-

chváceno tornádem ala zhoubnou
silnou vichřicí která spůsobila na

575000 škod Vichřice dosáhla
zde rychlostí 72 mil za hodinu a

řádila v městě 20 minut Kostel
West Eod byl ní úplně zničent
hotel Hartwell kolej St Louis a

akademie jeptišek byly těžce po-

škozeny Několik osob bylo pora-
něno avšak na štěstí pouze lehce
— Nejen vzdálený Texas ale i

naše sousední Iowa byla postižena
rozzuřenou přírodou jen že zde

spůsobily Ikody průtrže mračen

spojené vichřicí V Indeoendnce
strhnula se průtrf mračen která

působila veliké Škody Na trati
dráhy Illinois Central byly ní spů- -

sobeny výmoly a ty zavinily vyši-

nutí nákladního vlaku Nikdo ne-

byl poraněn ale mnoho stodol a

stájí bylo vichrem rozbito —
V McGrejjjr la byly bouří

rozvaleny tři cihelné budovy a v

ssutinách poraněni byli čtyři lidé
— Nad celým jižním pšeničným
pásmem v Kansasu rozpoutal se

prudký Jéšť který zaplavil všecky
ulice ve Wichita a příval voly

Revoluce v jihoamerických re-

publikách rostou jako houby po
ďešti V předminulém týdnu vy-

pukla jedna v Santo Domingu a

president Jiminez byl svržen mí

stopresidentem Vasquezem a tento

zaujal jeho místo Minutého týdne
v republice flayti strhla se revo-

luce když kongres chtěl zvoliti

nástupce presidenta Simona Sama

který se vzdal svého úfadu a ku

hlavním její strůjcům náleží Bois

roud Canal který stál v čele re-

publiky llayti od r 1876 do roku

1879 a proti němuž postavilo se

několik osobních jeho odpůrců
V těchto revolucích nejedná se

o zásady ale jednotlivci mající
zálusk na úřady sáhají ke zbraním

aby si těchto úřadů dobyli
Takové revoluce se opakovaly

na Hayti a Santo Domingo hned
od té doby co Francouzové je

opustili v r 1803 V říjnu r 1804

byl tam Dessalines který dal pro
hlášení k zavraždění všech bělo-

chů korunován císařem avšak

dlouho se netěšil krvavě nabytému
trůnu neboť již v r 1806 byl za-

vražděn a ostrov byl rozdělen na
dvě části Na jedné Části byl Hen-

ry Christople prohlášen presiden-
tem sice v r 1807 a později byl
korunován na císaře kdežto Peth-io- u

byl zvolen presidentem v dru-

hé Části ostroya
Christople spáchal v roce 1820

samovraždu a obě polovice ostro-

va byly spojeny pod vládou Boy-erovo- u

Který byl prohlášen za

vladaře pro celý život avšak vla-

dařství jeho trvalo pouze do roku

1843 kdy vypukla revoluce a

Boyer byl sesazen a Santo Domin-

go a Hayti byly prohlášeny jako
celek pod názvem: "Dominicanská

republika" Leč již v r 1852 celek

tento zase byl rozerván a Hayti
prohlášeno bylo císařstvím a vlád-

cem v něm byl Solonque Po ně-

kolika revolucích se Solonque v r

1859 poděkoval a na to byl ostrov
nabídnut Španělsku kteréž tam
řídilo věci až do r 1865 avšak
konečně syto nepokojného toho
lidu odtáhlo z ostrova a ponecha-
lo ho jeho osudu
Na to zase v Santo Domingu a

v Hayti prohlášeny republiky a

od té doby udály se tam následu-

jící revoluce:
R 1866 —Povstání proti pres-

identu Hayti Geífrardovi
R 1867 —Geíírard vypovězen a

Salomon zvoren presidentem Ze
Santo Domirjga byl vypovězen
president Baez a Cabral byl tam

prohlášen za presidenta
R 1868 — Cabral resignoval v

Santo Domingu a Baez se tam stal

opět presidentem V Hayti vypuk-
la revoluce proti Salomonovi jenž
byl prohlášen svými stoupenci za:

císaře
R 1870 — Vůdce revoluce v

Hayti Saluat byl poražen zajat a

zastřelen a Saget na to zvolen byt

presidentem
R 1873 — Baez ze Santo Do-min-

byl svríen a gea D'Atou

byl prohlášen za presidenta
R 1874 — Saget byl sesazen v

Hayti a Dominrque tam byl pro
hlášen za presidenta

R 1875 — Vypuklo povstání v
Santo Domingu ve prospěch Bae
zův

R 1876— Revolucí povolán byt
na presidentský stolte Boisroud
Caoal V Santo Domingu byl re
volucí učiněn Gonzales presiden
tem
R 1877— Vypukla zde opět re

voluce Gonzales svržen a Guille

rino prohlášen presidentem
R 1879— Strhla se revoluce na

Hayti Canal byl sesazen a gen
Salomon učiněn presidentem

RK 1881—Merino stal se diktá
torem v Santo Domingu

R 1882 — Revoluce vypukla v

Hayti proti Salomonovi Odpůrce
jeho byl Jeremie

R 1884 — Jeremie se vzdal po
bitvách v nichž padlo 7000 lidí

R 1887 — Povstání v Santo

Domingo potlačeno se ztrátou
iocolidf

K 1888 — Legitime pozvédl
prapor vzpoury na Hayti '

R 1889 -- Legitime byl poražen
musel uprchnouti z ostrova
R 1890—Vypukla válka o hra

nice mezi Hayti a Santo Domin- -

gem :

R 1892—Povstání rozzuřilo se
v obou republikách a trvalo až do

1895
R 1896 — President Haytil

Hipponte Dyl zavražděn a gen
San byl zvolen presidentem

R 1897 — Vypukla revoluce

proti němu
R 1898 — Jimiuez povstal v

Santo Domingu a bojoval až do r

1900 kdy zvítěziv prohlášen byl

presidentem avšak v r 1902 byl
svržen zase Vasquezem
To jest krátká historie lidu

který jest schopen sehevlády tak
asi jako jsou Filipinci Lid tento
nezná a nedovede ani oceniti zaří-

zení republikánské a stává se proto
hfíčkou v rukou ctižádostivých
ednotlivců S Filipínci by to bylo
ještě borší neboť tam není jeden
ale sto ostrovů a oe jeden ale sto
vůdců kteří by zápasili mezi sebou
o nadvládu
A přece vzdor této zkušenosti'
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Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb 21 května 1902

John W Gates znXmV milionář
a buriovní spekulant pravil oneh-d- y

že pro poctivé lidi není na
barse místa A všichni kdož

znají trochu ty medvědy a býky
bursovnf volají k těmto Gates-ový- m

slovům: Amen!

Pozorujeme již po delší dobu
že "Kewaunské Listy'' obohacují
syé sloupce látkou vybíranou z

P Z a v posledním čísle otiskli

opět jeden z našich úvodních člán-

ků Je to sice poklona pro náš

časopis ale ta nemá mnoho ceny
když slavná redakce K L nedá
za to nikdy náležitý kredit P Z

Doufejme však že toto opomenu-
tí se stalo naposled

Stríc Sam jest "byznysman" skrz
na skrz ale vzdor tomu kde jest

potřebí rychlé pomoci tam jest
jeho srdce i jeho kapsa otevřena
Sotva že došla ona ohromující
zpráva o děsném neštěstí na ostro-

vu Martinique tu strýc Sam ote-

vřel svoji kapsu a povolil 5 500000
na podporu nešťastníkův ohrože-

ných hladem Leč nežli to bylo

ještě úředně učiněno tu již presi-
dent Roosevelt poslal zásoby po-

travin z Porto Rica na nešťastný
ostrov a všechny vládní lodě v

západoindických vodách se nalé-

zající obdržely rozkaz aby vy-

pluly k Martinique a poskytly zde

obyvatelstvu nutné pomoci a lodě

strýce Sama jsou první jež svými
zásobami pomáhaly zrajrniti děsné
neštěstí ubohého lidu Francie

vynáší za tuto šlechetnost strýce
Sama do nebe

Počátkem tohoto měsíce prohi-bi- ce

v Kansasu stala se "plnole-
tou'' totiž jest tomu již 21 roků
co byla v tomtetátě zavedena a

co obyvatelstvo "nese okovy blá

ř: znivého
vodičkářsTvT Z počátku

byla kansasská prohibice tak zu-

řivá jako v Maine avšak pomalu
rozumná část obyvatelstva posta-
vila se proti tomuto omezování
osobní svobody a nyní prohibice

jest tam zákonem pouze na papí
ře aspoS v těch okresích kde zú

stává většina rozumných lidí
Prohibice činila a činí z lidí fari

zeje a zákon takový měl by být
odstraněn úplně a neměl by ani

hyzdit státní zákonník v našem

osvíceném dvacátém století Bez

pochyby že také k tomu dojde a

že zákon ten upraven bude v tom

smyslu aby každá obec rozhodo

vala o tom má-l- i být v ní prodej
lihovin povolen aneb zakázán

Dnové fanatiků vodičkářských 1

Kansasu již minuli a nevrátí se

více

AnglickA veřejnost není spoko-jen- a

s tím že vyjednávání o mír
mezi Búry a generálem Kitche- -

nerem nevede k žádnému konci

eurům se patrné nejedni tak o

rychlé uzavření míru tak jako o

budoucnost jich vlastní a proto

jednají s veškerou rozvahou

Tímto vyjednáváním bude určen

příští osud národa Bdrův a budou

jim vyhražena jich práva která

budou požívati pakli vyjednávání
o mír povede k cíli Búrové bo

)uji nyní o to aoy zachránili si

aspoS část samosprávy která by

byla zárukou jich budoucnosti a

majíce tento cíl před očima ne

dbají na to že trpí ještě dále pro
tahující se válkou Vůdcové Búrů

osvědčili se nejen jako znamenití

vojáci ale osvědčili se též jako
znamenití diplomaté a státníci V

dřívějších sporech které měli s

Anglií ta vždy vyšli vítězně ze

všech šarvátek s anglickou diplo-
macií a doufejme že také i v

těchto těžkých dobách diplomati-

cký jich talent bude slaviti vítěz

ství nad Johnem Bullem

Dut kabelové depeše angažován

byl mladistvý soupeř Kubelíků

Jaroslav Kocian na 80 koncertů

pro Spojené Státy a zaručen mu

za ně honorář % 100000 Kocian

získal si svými koncerty dávanými
v Londýně veliké jméno a o mla-

distvého tohoto houslisty jeví se

nad Orlicí před devatenácti lety a

jest tedy mladší Kubelíka Veliký
talent hudební objevil se u něj v

mladistvém věku neboť byl sotva

čtyty roky stár když počal ho

otec jeho učiti na housle KJyž
mu bylo 13 roků tu Kocian vstou

pil do pražské konservatoře a zde

pod vedením profesora Ševčíka

který ho učil hře na housle a ře

ditele Dvořáka který ho učil kom

posici se vyvinul v tak veliký ta

lent že po několika koncertech

uspořádaných v Praze v Brně
ve Vídni pozván byl do Londýna
kde hudební kruhy 1 kritika zasy
paly jej tou největší chválou To

se americká veřejnost bude diviti

kde se u nás nabéře tolik velikých
umělců!

Filosofie některVch našich mi

lionafů jest skutečně ubohá ale

nejubožeji! je rozhodně filosofie
mladšího Johna D Rockefellera

syna stonásobného milionáře kte-

rý v jedné nedělní škole vykládá
bibli žákům kteří mají více víry
nežli akcií trustů V poslední
schůzi této nedělní školy obral si
za úkol vysvětlili proč milionáři

olupuií lid svou hrabivostí a na
otázku obsaženou v bibli: "proč
má majetek chudých být vzat těm
to a dán bohatým odpověděl
tímto rozjímáním: "Myslím že se
to lze vysvětlili takto: Vezměte
na příklad muže který nechce
choditi a stojí stále na jednom
místě 1 nechce užívati svých no
hou které mu byly dány k chůzi
a vy shledáte že svaly jeho se se

slabí přirozeným zákonem příro
dy a neunesou tělo onoho muže a

on pak klesne vlastní vinou k ze
mi ' Tak jest to ve všem Ne

vyvine-l- i se v člověku dar který
mu dal stvořitel tu zákonem pří-

rody jest mu tento dar odůat" —

To jest filosofie peněžního prince
který nemá ponětí ani o tom co

jest to narodit se chudým a pro
tloukati se životem Kdyby to

byl mladý Rockefeller zkusil tak

by dovedl pochopili že v tomto

proudu života tak mnoho lidí kle
sá k zemi ne že ''nechtí užívati

svých nohou" ale proto že jim je
osud aneb jeho spolubližní podra
zili

Jak báječní učinilo pokrok ho

spodářství v této zemi toho důkaz
podává Buarcliffi Manor největší
mléčná farma v Americe naleza

jící se pouze 27 mil od New Yor
ku Farma tato na březích Hud- -

sonu ve Winchester okresu za

ujímá plochu 4 míle dloubou a tři
míle širokou a na ní nalézá se

iooo nejušlechtilejších dojnic
jerseyských Ještě před dvanácti
roky na tomto místě zaujímajícím

5000 akrů nalézalo se několik

malých farem které majitelům
jich přinášely tak malý užitek že

je rádi odprodali Dnes tyto ne

vyplácející se iarmicky spojeny
jsou v ohromnou mléčnou farmu

jejíž výnos jest přímo knížecí
Na této farmě jest také založena

praktická škola pro farmery která
náleží k nejlepšíai v Americe
Veškeré otázky týkající se půdy a

pěstování dobytka 1 plodin jsou
zde probírány nauka o chemii za-

ujímá v přednáškách školy důle-

žité místo dále studenti učí se
zde hospodářskému kněhvedsní
přednáší se jim o trzích o pomě-
ru výrobce ke spotřebovateli vů-

bec škola tato se nese za těmi

nejvyššími cíly v hospodářství a

přítomně nalézá se zde 34 poslu-
chačů Škola tato byla založena

teprve před rokem ale již dnes
stojí v nejpřednější řadě mezi ho-

spodářskými učelišti této země

Španělský nArod octnul se v

těchto dnech pod vládou krále
hocha kterému jeho matka krá-

lovna vladařka po Šestnáct roků
hájila korunu jež mu nyní posa-
zena byla na jeho hlavu V tom

jí pomáhalo několik vynikajících
státníků jako nynější president
ministerstva Sagasta avšak ani ti
nedovedli udržeti pro krále hocha

španělskou říši v celosti a nedove-

dli vzbuditi ve španělském národu
sympatie pro nynější vládnoucí

dynastii Hned od smrti krále
Alfonsa XII ještě několik měsíců

před tím nežli se narodil nynější
král hoch musela královna Kri
stina bojovati proti piklůrn které
byly proti ní a dědici trůnu stro

jeny a musela snášeti časté výbu-

chy nespokojenosti lidu který ji

jako rodilou Rakušanku nená
viděl S mnohým namáháním

podařilo se jí potlačili pikle Kar- -

listů a také i mnohé revoluční
bouř? utišeny byly násilím ale
vzdor tomu budoucnost krále ho
cha nejeví se v růžovém světle

Španělský národ jest přetížen da-

němi a nyní náleží k finančně i ho

spodářsky nejslabším národům

evropským a poměry ty budou
stále rozdmychovati nespokoje
nost ve španělském národu až
tato konečně propukne v revoluci
a v ní smeten bude trfla krále
hocha s takovým namáháním jeho
matkou pro něj chráněný a udržo
vaný

vypuzeni uuvernér Candler naří
dil oddělení milice aby tato poli-
cii přispěla a nyní byly obklope-
ny všechny domy v sousedství tak
aby žádný z černochů nemohl
uniknouti Když byl dům zapálen
utekli černoši odtud do kůlny a

pak do stáje v sousedním lotu ale
i tyto byly zapáleny Dva z černo-

chů chtěli utéci stokou a když
jeden z nich Milton Bosby byl za-

hlédnut jak odtud vylézá byl
téměř rozstřílen deštěm kulí které
bo zasáhly Sotva dokonán tento
soud lidu opět jiný Černoch vy-

strčil hlavu ze stoky a vyšvihnuv
se na ulici hledal spásu ve dvoře
jednoho blízkého domu kde se

ukryl mezi prasaly a dobytkem
Ale dav lidu ho pronásledoval a
nalezl a rozstřílel ho na kusy —
Policie později zatknula Steve
Nesbosa a Jima Singletona na po-

dezření že nálelík Ricbardsonově-band- ě

Lid je chtěl lynčovali a

policie musela je chránili revolve-

ry Vůdce této bandy Richardson
zahynul v ohni a zbytky jeho těla
nalezeny byly v pozadí jeho ob-

chodu Vedle něho ležela hlaveň
ohněm zničené pušky '

Pokročilá žena

Povinnosti jakéž ukládány jsou
na pokročilou ženu jsou neobyčej-
ně velikými takže slabé tělo snad-
no pod tíhou jich klesá K práci
domácí a k výchově rodiny jež dří
ve tvořily bránici pCsodení žen-
ského přistoupila nyní i působnost
veřejná touha po vyšším vzdělání
touha po rovnoprávnosti s mužem
Žena musf plemáhati předsudek
světa a musí bojovati i s nesnáze-
mi lež příroda ií v cestu klade
Musí tedy hleděli by udržela si
silu nervů mozku a celého těla
čímž veškery výkony tělesné udr
žují se y pravidelnosti práce tě-

lesná i duševní stává se jí pak
snadnou jest připravena zastati
svou práci doma 1 ve veřeinosti
Trinerovo léčivé hořké víno ji této
sny aoaa není to patentní lék
pomáhající na jedné ttraně a ničfcf
oa druhé nýbrž čisté víno iak
příroda je byla vytvořila 8 vybra
nými léčivými bylinami které zná-

my jsou pro ivou působivosť na
tesíleoí celé soustavy: Činí vymě
šování přirozeným každé ústrojf
koná svou práci Bledost tváří
ustupuje jemné růžové zdravé
barvě vyrážky se ztrácejí tělo
lává se pevným tuhým mysl
jianoj cizáJoť vzrůstá Též
bledým dětem dodává přirozené
živobti a síly Na skladě v lékár-
nách přímo rasýlá je vyrabitel
Jos Trioer 799 S Ashland Ave
Chicago IlU

Zprávy spolkové

Zkouiki pěveckého sborn MLyra"
na koocert ve prospěch Kubeliko-„v- a

fondu odbývali se bude zítra
ve Čtvrtek v 8 hodin večer ve Škole
Všichni pěvci jsou Žádáni by se
laskavě do zkoušky této dostavili

Jan Vavř Mašek sbormistr
Tábor Sřbraaka i 4771 MW1

odbývá dnes ve středu 21 května
pravidelnou schůzi svou v síni p
Hrocha jest Žádoucno by každý
soused do schůze té se dostavil

John Brázda klerk
Lože Jan Hns ě t EořP

odbývá schůzi svou dnřsve středu"
21 května v 8 bod večer v Sokolov-
ně Přítomnost všech členů outna
jelikož důležité jednání a placení
příspěvků předléhá Z rozkazu
Vel Kancléře Bed Sláma

Knpnjtc Dra Kellera
léky pro ccinoce

koňské a dobjtťí


