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K narozeninám kubánské
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Dne 20 května byl nastolen

Tuhle se rozhlašovalo že Ne-bras-

jest ohrožována sopečným

výbuchem Ale z celého "sopeč-

ného výbuchu'' se vyvinula ne

lečnost odepřela rozhodní posta
vili novou budovu a město se ne
chce spokojiti t obnosem společ
ností mu nabízeným dojde asi k

soudu

— Jednatelé jatečních společ
ností slídí ve venkovských mě-

stečkách po vejcích Vejce nyní
koupená ukládají se do chladfren

budou dána do trhu teprve
tehdy až cena jich bude znač-

ně vyŠŠÍ U porovnání s mi-

nulým rokem jest prý cena vajec
letos vyšší o pět centu na tuctu

— South omažští listonoSi činí

velké přípravy k důstojnému uví

tání delegátů do státní konvence

jež bude v South Omaze odbývá
na v druhé polovici týdne Kon-

vence odbývána bude v síni "Odd
Fellows' na 24 a M ul V pátek
večer odbýván bude banket

— V pondělním večerním zase

dání městské rady prodány byly
knihovní dlužní úpisy J Daleovi

zástupci státní banky z Toledo
O Tyto dlužní úpisy vyprší v

desíti letech ponesou úrok 5 pro-

centní a byly odhlasovány lidem v

poslední listopadové volbě Žá
dost pokladníka Howe-- o peníze

jež poslány mají býti státní berní

jednatelně odkázána byla mayo-rov- i

a finančnímu výboru Krajan
Frank Pivoňka uvědomil městskou

radu Že si přeje aby poplatek
I15 jež má zaplatili jakožto ma

jitel síně v níž se hraje biliár od

razila si z rozsudku jejž kdysi ob-

držel proti městu Záležitost ta

odkázána radním Adkinsovi
a VM3b0vi Myles

Welsh podal návrh aby v měst

ských oborech zaměstnáváni byli

pouze jen unioví dělníci a aby pla
ceni byly uniové mzuy [avrn
ten byl jednohlasně přijat Když

bylo ještě povoleno několik učtů

odročila se rada až do příští pra
videlné schůze

— V pondělí v noci zemřel

Walter Bump bydlící na 29 a R

ul kterýž přejet
' yl nákladním

vlakem Union Pacific dráhy Bump
chtěl vyskočiti na vlak na úpatí
N ul ale dobře se nezachytil a

byl sražen pod kola vozu jež' mu

uřízla levou nohu zrovna pod ko

lenem Kromě toho utrpěl Bump
i těžké zranění vnitřní Zraněný
muž dopraven byl na nádraží

Union Pacific dráhy kdež okresní

lékař ds VVhite snažil te přede
vším zastaviti tok krve Než zra

nění nešťastného muže bylo tak

těžké že veškeré úsilí zkušeného

lékaře bylo marným Mrtvola

Bumpova dopravena byla do

závodu Brewerova

kdež korooer Brailey odbývali
bude inkvest Walter Bump byl

ío roků stár ženat a zanechává

zde manželku s dítkem Z amíst
náa byl v nakládároácb Armouro- -

vých

— Chystáte se na pik nik a zá

bavukteré uspořádá Dvůr Prokop
Velký č 3380 I O F v neděli

dne is června v zahradě a síni

FraBkově?

FíMPan

Nové jarní

zboží

dochází denně Tento rok máme

mnohem rozmanitější a obsáhlejší

zásoby lepších druhů zboží než

kdykoliv dříve Vše co jest ele

gantního V OtléVllílU Oílboril

pro muže a chlapce pliíšté
pro (lamy dívky a unity
módní zboží střížní zboží
a hedvábí mužské a clila

pecké klobouky a všechny
druhy výpravního zboží
pro každého sou zuc
nádherné rozmanitosti
Ceny jsou zde jak vám známo

vždy nejoižší
Naše zásoby koberců rohožek a

draperií jsou taktéž nanejvýš úplné

atfMHamaBáaaHMH
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Poslouží ochotni krajanům tí

ber Živé váhy nejvyšší to cena

aká kdy byla placena od r 1882

Také i jiný dobytek přinášel vyšší

ceny ale naproti tomu ceny masa

výšeny nebyly Všeobt coí se ale

očekává že toto zvýšení nenechá

a sebe čekati příliš dlouho

President francouzské republiky
v Rusku

Návštěva presidenta Loubeta u

cara má svůj vysoce důležitý poli

ický význam neboť ona jest ne

jen nepopiratelným důkazem úzké-

ho přátelství mezi Francií a Ru- -

kem ale zároveň návštěvou touto

lávající svazky mezi oběmi země

mi budou ještě více utuženy

Když poprvé alliaoce franecytz
sko-rusk- á byla uzavřena tu diplo-

matický svět se domníval Že utvo

ena byla k výboji proti trojspolku
avšak léta od té dobv minula a

alliance tato osvědčila se býti mo

hutnou oporou světového míru

Návštěva tato má ještě jioý

vysoce důležitý význam a sice ten

že reDublika francouzská na niž

ostatní velmoci pohlížely až do ne

dávna se Škodolibostí zaujala

opět své vynikající postavení jako
velmockteré měla za doby třetího

císařství a jež ztratila nešťastoou

válkou s Německem Evropští
vládcové nepříznivým okem pohlť

i na novězrozenou republiku a

zdráhali se ji uznávati jako vel

moc prvé třídy po dlouhý čas

neboť pozorovali v ní nebezpečí

pro vlastní své trůny
Veliká silná republika y Evro

pě mohutnící hospodářsky poli

ticky byla příliš svůdným pnkla
dem k následování pro ostatní

národy a proto monarchičtí vládco

vé snažili se ztrpčiti počátky fran

couzské republiky jak jen mohli

hleděli tajně podporovali různé

monarchické pikle které se proti
ní kuly Leč všechno to nebylo
nic plátno a od té doby co Wal

nynější předseda
ministerstva převzal silnou rukou

řízení vládního kormidla tu repu
bliká francouzská nabývala čím

dále tím většího respektu a dnes

jest uznávána ostatní monarchi

ckou Evropou jako mohutaý stát

jehož základy nezvrátí nic více

nežli ta samá vůle lidu která jej
utvořila

NejmonarchičtějŠÍ stát v Evropě
Ruskořízené samovládoým carem

spojilo se s francouzskou republi
kou uznávajíc její sílu a její vý
znam Car nasel v republice spo

jence pro svoji risi a spojenectví
toio přinesla prospěch oběma
zemím Rusko jest ohromná zem

kdyby ale bylo v koncertu evrop

ských velmocí osamoceno nehrálo

by daleko tu důležitou úlohu jako

hraje dnes majíc po boku fraa

couzskou republiku
A Fraocie cítí se nyní bezpečna

opírajíc se o silného ruského med-

věda Dnes nemusí se obávati že

Německo—které v r 1876 chtělo

se znovu na ni vrnnouu aby j

úplně zničilo a učinilo navždy ne

schopnou k jakékoli revanchi za

r 1870 až 1871 —se odváží k úto

ku na ni

Tak říši se samovládcem a říši

s vládcem jehož si svobodná vůle
lidu postavila v čelo spojil oba

polný zájem vzájemné ochrany
před výbojným nepřítekm jakým
Německa bylo jest a Bude

Německo niamě po léta diplo

maticky bojovalo proti této rusko
francouzské allianci a marně láka
lo ruského mtdvěda do svých
tenatJ-Te- v minulosti již poznal
že Německo ho potřebovalo k vy
tahováaf svých kaštanů z ohní

proto raději uzavřel spojenectví s

republikou nežli s monarchií jež
ho vykořisťovala a chtěla dále vy
kořisťovati '

Moderní doba

Neúmorný spěch a zápas
přednosť jakož i stále nové vyná
lezy O objevy moderní doby kla
dou mnohem větší požadavky na
lidstvo nežh doba iřívější Ten
krátě pohodlní se pracovalo
tělu i duchu dostalo sc náležitého

odpočinku Nyní vyžaduje to ne
zaolné zdraví a neobyčejnou sílu
tělesnou i duševní chce li člověk
tomuto letu stačiti chce-l- i se vy
šinouti Jest třeba by udržoval
mohutnosť nervů Trinerovo lé-

čivé hořké víno jest onou pikou
která kleslé síly pozvedá ono ner-

vy vysilující prací ochablé oživuje
svaly znavené vzpružuje krev pře-

moženou nabražuje novou látky
spotřebované z těla odvádí přiro-
zenou cestou Jest to čisté víno

obsahující jen byliny vyhlášené
svým účinkem na obnovení život
ních cil a opravení zažívací sousta-

vy Chuť jeho jest jemná pff
jemná úči[u na žaludek ledviny
a játra taf0' íňitý ono kleslého
člověka pMedá do zmalatnílé

mysli vlévá novou odvaha a lásku
k životu Jest to jediné léčivé

bořké víno v trhu proto odmít

níte padělky Na skladi v lékár
nách přímo zaiýlá je vyrabitel
Jot Triner799 S- - Ashland Ava

Chicago Ujav
"

Předplaťte ae na Pokrok Zápa
ds pooza 1T100 roCDé

prvý president kubánské republiky
Kuba tím okamžikem vstoupila

v řadu samostatných národů světa

Tři dny přej tím zaujal trůn svých

předků mladý fpanělský král a

obě tyto důležité události tvoří

dohru k světovému dramatu které

se odehrávalo po čtyři staletí

Osazení Kuby Španělskem tvořilo

základ k bývalé světové moci

španělské Uše nad níž slunce ne-

zapadalo a ztracením Kuby a ostat-

ních zámořských kolonií skleslo

Španělsko na nepatrnou říši beze

všeho významu
Zrození nového národa jest po- -

vždy vysoce zajímavou a nevšední

událostí Naše doba byla již svěd-

kem zahynutí mnoha neodvislých
států leč v té době bylo jich málo

zrozeno
Co dvě jiho africké republiky

pozvolna umírají pod tlapou an-

glického loupeživého lva tu pod
ochranou strýce Sama vyrostla
mladá republika jíž každý přeje

Štěstí k jejímu trvání Spoj Státy
tímto svým činem si získaly úctu

celého světaOny učinily pro Kubu

co snad žádný jiný stát na světě

by nebyl učinil Ony vysvobodily ji

svými zbrměmi a svými penězi ze

španělského jha které jí bylo

kletbou po čtyři staletí avšak ne

zůstaly pouze na tom nýbrž daly
Kubě školy utvořily jí cesty nutné

dopravě zařídily jí zdravotní

opatření a konečně Spojené Státy

okázaly své chráněnce za jaké

spráw můře růsti a zkvétati
Po této nezištné práci strýc

Sam opouští Kubu a ponechává
řízení její Kubáncům a skutečně

zaslouží si v plné míře chválu

jakou o něm pronáší vynikající

mexický časopis Patná který píše

o této události takto:

"Vlast Washingtooova dobyla
si daleko větší a čistší slávy tímto

nezištným svým jednáním nežl

si dobyla svými zbraněmi''

Nyní jest budoucnost Kuby '

rukou kubánského národa a jedině
co nám zbývá činili jest: aby úáš

kongres poskytl Kubě úlevu sní

žením cla na její výrobky kterého

jest jí nutně potřeba k hospodář
skému její vývinu

My napravili křivdy páchané
na Kubě a zajisté že většina kon-

gresu nebude váhati aby poskytla

jí poslední nutnou pomoc zajišťu

jící jí spokojenou budoucnost
K těmto narozeninám kubánské

reoublikv Dřiaášíme své vroucí

blahopřání Líd její trpěl dlouhá
léta pro svobodu nechť tato při

nese mu kýžené požehnání

if ZE SOUTH OMAHY
1

— Ve středu odpolédne odbý
vána byla schůze knihovní rady
avšak kromě povolení několika

účtů nic důležitějšího nebylo vy

konáno Architekt Kimbali je
muž bylo svěfeno vypracování

plánů na knihovní budovu do

končil již pláuy pfo vnitřek budo

vy avšak následkem možné změny

týkající se srovnání stavebního

místa na 32 a N ul musí s další

prací sečkati až záležitost ta bude

skoncována Jakmile dlužní úpí
sy vydané na koupení stavebního

místa budou prodány přikročí
knihovní rada ku stavbě budovy

— PoŠttnistr Etter obdržel

zprávu že počínaje 1 červencem

zavedena bude v Sarpy okresu

bezplatná dodávka poštovní Za

městnán bude jeden listonoš kte

rýž rozváželi bude poštu jednou
denně do vzdálenosti 25 mil

— Tříletý synáček A Hulla

Henrv spadl ve středu odpoledne
se zadní pavlače třetího poschodí
v Pivoňkovém čtverci a těžce se

zranil Hrál si na pavlači když

pojednou propadl brlením Dráty
a Šňůry zmírnily na štěstí prud-

kost pádu a lékaři se vyjádřili ve-

čer že se chlapec uzdraví
vážného vnitřního zraně-

ní

— Krajan J L Kubát člen

školní rady kterýž asi po dva

týdny léčil se v omažské nemocni-

ci vrátil se minulý týden do svého

domova

— South Omaha Brick Co

prodala cihelnu svou na 27 a V

uL společnosti Krittenbrinkovč
Ve čtvrtek ujala se nová společ-

nost tvého majetku avšak stará

společnost vyhradila ai právo k

prodeji cihel jež má v zásobí

Jest jicb celkem 400000 a poně-

vadž jest po cihlách čili poptávka
budou tyto v brzku rozprodány
třebas že cena jicb zvýšena byla
na I700 za tisíc j

— Městská zpráva ml nesnáze

se společností pojišťující proti
ohoi'! kteráž se zdráhá vyplatili
místu' i500 na kterýžto obnos

pojištěna byla požární ttanice oa

31 1 K ul společnost aavBi oa

badnouti škoda povstalou shoře

ním bodový nabídla místu pouze

f824 ' Městská rada zamítla tuto

nabídku a bude státi oa tom aby

společnost zaplatila bod plný ob--

lost 8 kterou byli u nás v těchto

nech přijímáni vysoce vynikající
hosté sesterské republiky francouz-

ské kteří přijeli k nám aby byli

přítomni odhalení sochy slavného

generála Rochambeaua který hrál

tak vynikající úlohu při osvobo

zení této země z anglických pout

espotismu
'

Při tomto vroucím vítání gen

Brugera vrchního velitele Írán

couzské armády a admirála Four
iera vynikajícího člena námořní- -

o důstojnictva francouzského

mericVý národ mimovolně si při

pomíná jinou dobu kdy lodi a svo

bodymilovní mužové francouzské

ho národa přistáli u břehů této

změ aby pomocí svojí přispěli k

dobytí její neodvislosti
V té době kdy každá velmoc

Evropy hledá přátelství Spojených
Států tu nesmí býtí zapomenuto
na podporu kterou Francie ochot

ně poskytla bojujícím kolonistům

americkým kteří se odhodlali krví

a životy svými vykoupiti si svobodu

Když v červenci roku 1780 Ro

chamheau přirazil ku břehům této

země se 6000 muži francouzského

vojska tu každá z ostatních

evropských mocí stála buď nepřá

telsky aneb byla lhostejná vůči

zápasu který zakladatelé této re

publiky vedli proti anglickému

tyranu
Jedině Francie spěchala se svojí

vydatnou pomocí a Washington
měl v generálu Rochambeauovi jed
noho z nejlepších pomocníkův na

souši a v hraběti de Grasseovi a

ieho iím vedeném loďstvu měl

nejlepšího pomocníka na moři

Byl to Rochambeaukterý s Wash

ngtonem a Lafayettem vypraco
val plány pro válečnou kampaS na

Chesapeakujež vedla k polapen
Cornwallise Vedle devětitisíc ame

rických bojovníků svobody stálo

v této kampani 7000 Francouzů

věrně pomáhali Američanům

k zasazení této smrtelné rány an

glickému panství v této zemi

Vzdání se Cornwallise a jeho

armády stalo se zásluhou nejen

Washingtona ale i Rochambeaua

a jeho statečných Francouzův
Při slavném uvítání zástupcův

francouzského národa v těchto

dnech my s vděčností musíme SI

vzpomínali že Francouzové byl

jediným národem který nám při

spěl svou vydatnou pomocí v do

bách největší tísně a jenž krv

svých synů pomáhal nám budovati

tuto největší republiku na celém

světě

Prvá šarvátka

V Cnicagu u obvodního spolko
vébo soudu strhla se prvá Šarvát
ka kterou vede vláda proti trustu

jatečních baronů a soudce Gross

cup použil této příležitosti aby
bránil spolkové soudy proti na

řknutí že spolkové soudy si usur

pují větší právo nežli jim přísluší
"Tato soudní pře ' pravil soud

ce ''byla předložena tomuto soudu

právě tak jako jiná soukromá pře
že vláda jest jednou spornou

stranou v ni to necmi zaaneno

rozdílu ani veřejný zájem který
tato pře vzbudila nemá Žádného
vlivu na tento soud který nepovolí

žádný zákaz až teprve když
všech oy straoy byly slyšány

právo k zákazu bylo odůvodněno

Skoda že každý spolkový soud

ce neřídí se tímto pravidlem které

pronesl mužně a otevřeně soudce

Grosscup- -

Poněvadž právní zá3tupci ne

kladli žádného odporu proti do

časnému zákazu byl tento povo
len a vláda v boji s trustem slavil

prvé své vítězství Ovšem zákaz

tento nikterak nezjišťuje vinu

jatečních baronů Právní zástupci
masného trustu chtějí svésti blatní
bitvu až když bude jednáno
stálím zákazu a dle poznámky
hlavního obhájce trustu lze soudi

ti že jateční baroni svými tajným
úmluvami porušovali Shermanů

zákon a stěžovali mezistátní ob

chod

Naproti tomu vládni zástupce
velmi vhodně odvětil že když
veliké korporace prodávají maso

poráženého jimi dobytka ve všech

státech pod společnou smlouvou

tvoří tím monopol v předmětu

který jest nutným k lidské potřebí
a že takovouto společnou úmluvou

čili kombinací skutečně mooopo

lisují obchod masem a na škod

spotřebovatelú ovládají celý trb
Soudce Grosscup souhlasil

tímto důvodem vládního zástupce
a k tomu dodal že sice některé

body vlády žádající o zákaz proti
jatečním baronům jsou alabé ale

že nutno vzíti zřetel k hlavním

bodu totiž k nepopiratelnému

spiknutí které jateční baroni mezi

sebou utvořili k libovolnému určo-

vání cen za maso
t

'' [
- Prvá' iarválka jest skončena a

jatečním baronům zasazena lehká

rána jaké bode mít vlak následky
nelze dosud určití '

Na trb dobytka měla tato prvá

porážka jatečnfcb baronů - právě
vliv opáčný — Hovizí dobytek

vstoupal ? cení vzhůru jaao rake-

ta a jed ta náklad Uxašských vola

který dopraven byl do Chicag a v

vinná novinářská kachna která

praskla jakmile se objevila a způ
sobila hojní veselosti

ZprAva že M VValdeck-Rou- s-

JÍ !

seau ence se aoorovoine vzuan

vládního kormidla zní téměř

pravděnepodobně Waldeck- -
Rousseau dobyl právě nejskveiej-š- í

politické vítězství v historii

třetí republiky a před ním leží bu-

doucnost ještě skvělejší nežli byla
dosavadní jeho minulost Wal

jest dnes nejvřt- -

ším francouzským politikem a

kdyby chtěl tu mohl by se jednou
státi nástupcem Loubetovým
Muž rázuWaldeck-Rousseauo- va

kdvbv stál v čele francouzského

národa tuby svými činy vtisknul

nehynoucí stopy v historii Fran
cie Celý svět by zajisté litoval

toho kdyby Waldeck-Roussea- u

skutečně odstoupil neboť vzrú

sující vliv a vážnost Francie jest

jeho dílo

Naše tuze starostlivá sousedka

"Osvěta"po způsobu starých kle

pen stará se náramně horlivě c

soukromé věci po kterých nikomu

ničeho není a za které si každý
musí zodpovídati sám ačkoli by

slavná redakce učinila mnohem

léDe kdvbv věnovala více času
1 ' j

tomu aby se naučila trochu an

glicky když již nic původního na

psati nedovede Pak by aspoň
nedávala svou děsnou nevědo

most takovým způsobem na jevo
že to u každého budí nejen smích

ale i útrpnost To "procento
souchotin" které se u hovězího

masa zmenšilo dle Osvěty od 30

až do 50 procent bude věčným

pomníkem "moudrosti" slavné re

dakce a ten kolosální její objev
"že v Chicagu souchotiny 1 hovlMo

mata spadly o §0 procent ten bude

nenomííitelním důkazem že

"Osvěta" dělá svému jménu hro

zitánskou ostudu

Mnoho poyykP pro nic a za nic

musí každý mimovolně zvolali

kdo sleduje vyšetřování těch

"ukrutností" které páchalo prý
naše vojsko na Filipínách a

němž demokratické noviny toho

tolik napsaly Demokratičtí Čle

nové vyšetřujícího výboru se ka

sali že dokáží že generál Chaífee

a americké vojsko na Filipínách
si Dočíná iako ukrutná zvěř že

Dronásleduie a zabijí vězně a že

zachází s Filipinci hůře nežli Špa
nělé avšak když přišlo k důka

zům tu demokraté neměli zad

ných a senátorové RaRlins
Carmack odvolali urážky učiněné

generálu Chaffeemu Minulé úte

rý když kaprál 0'Brien tento

hlavní ' svědek demokratův stál

ořed vyšetřujícím výborem tu

senátor Patterson sám se prohlá
sil proti jeho výpovědím a celý

výbor na to se usnesl že svědě

ctví 0'Brienovo týkající se uŽÍ

vání třaskavých kulí od americké

ho vojska jest nepravdivé a že

nemá být připuštěno do protoko-

lu Tak se znovu osvědčilo že

lež má krátké nohy a ti kdož

chtěli spáchati před světem ostu

du americkému vojsku spáchal

ji sobě samým

Pozorujte nezkušeného chlapce

když chce zvednouti kočku chyt
ne ji obyčejně za ocas Podruhé

jest již ale opatrnějším a chytne

ji za krk aby ho nemohla poškrá
bati My po dvacet roků chytáme

kocoury — trusty —také za ocas

vzdor tomu že nás již hodně po

škrábaly tu jsme se nenaučili

jak máme s trusty zacházeli My

trusty Vlekli před soudy které

jim neublížily a před soudqp již je
neodsoudili Konvence obou po

litických stran toho před každou

kampaní naslibovaly jak s těmito

kocoury zatočí ale sliby ty zústa

ly pokaždé chyby A tak trusty
se rozmnožily jako houby po de

ští ztučněly a staly se přímo ne

stvdatvmi ve své hrabivosti a to
J é

pouze proto že byly ukolébány
domněnce že se jim nic nemůže

stát Ovšem kongres za' celých
20 roků neučinil proti nim ničeho

jen přijal Shermanův zákon kte

rý jest nedostatečným a který ne

uškodí trustům tak jako neuškodí

nosorožci šíp vystřelený z luk

afrického domorodce President
Roosevelt má dobrou vůli ale m

do jisté míry svázané ruce nedo-

statečným tím zákonem Když
se v nynějším boji Shermanův ten

zákon neosvědčí vypracuje kon

gres jiný který postačí k potlače
ni trustů a kterým bude možno

chytit trustovní ty kocoury za jích
tučné krky a ne za jich ocasy? —

Uvidíme! - -
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„Lidé kteří si přeji viděti jen
samou dokonalost na svítě ne

měli by se koukat do zrcadla

StrVc Sam na odchodu: Well
good-b- y Kubo měj se dobře

dělej mi cest jako nevlastnímu

svému otci!

TA BÚRSKA MlROVA KONFERENCE

zasedá již tak dlouho že Angliča
né se počínají diviti co vlastně

"vysedí"
Kuba již za své stoleté utrpení

zasluhuje aby byla šťastna a lid

její aby vzrůstal v počtu svém i v

blahobytu

Po TRUSTU JATEČNÍCH BARONŮ BV

si měl generální spolkový návlad- -

rí vzít na mušku uhelný trust
měl by mu "zatopit''

Kdyby každí trust se zvýšením

cen svých výrobků zvýšil také

mzdy tu by se zajisté proti tru

stům neozval jediný hlas

Sladké jest ovoce zkoušek pra
ví jedno přísloví a na Kubě se to

osvědčuje neboť tam příčinou
všech "její trublů a zkoušek je—

cukr

Připojení tří nových hvězd

našemu Draooru iest důkazem že

si strýc Sam libuje v expansi
vzdor demokratickým škaredohlí-

dům

Naši vzAcní francouzští hosté

zajisté se podivili jak strýc Sam

vyrostl od té doby co s francouz-

skou pomocí si vydobyl svoji sa-

mostatnost

v Hayti není sice vulkanickým

ostrovem ale vzdor tomu výbuchy
se tam stávají náramně často Jen

že při takovýchto výbuších "vy-

lítnou" vždy jen úřadníci repu-

bliky

Příliš mnoho chytrosti někdy
škodí a to se může osvědčití též

oa J Pierpoctovi Morganovi

Uhelný trust stojící pod jeho kon-

trolou si může šeredně připálili
pracky jestli nepřijde dost brzo k

rozumu

Přílišné přívaly dešťů způsobily
' v těchto dnech na mnohých mí-

stech veliké škody ale vzdor to- -

mu americké farmerstvo je vidělo

raději nežli to pekelně suché loň-

ské počásf které vysušovalo zem

a ničilo všechny naděje rolnictva

Také clevelandska Volnost si

pomáhá tuze volně k naším úvod-

ním článkům a v jednom ze svých

posledních čísel otiskla náš úvod-

ní článek "Německu sklaplo"
aniž by však uvedla že byl vyBat

i P Z

V republice Hayti mají nejhorší
život na světě politikáři Když

nastupují úřady tu jsou zmítáni

'pochybnostmi' zdali dostanou
služné za první měsíc aneb zdali

snad nějakou novou revolucí bu-

dou vyhnáni ze svých úřadů

Kansasští demokraté již zase

lezou k populistickému kříži a

chtějí se spojití k nastávajícímu
volebnímu boji Demokraté ne-

mají populisty sice v lásce ale za

to tím větší lásku chovají k úřa- -

- dům ku kterým jim mají populi- -

6té pomoci

Guvernér Wood který ode
vzdal kormidlo vlády na Kubě do

rukou presidenta Palmy odevzdal

ním zároveň asi 1400000 jež

byly ním přijaty jako důchod ze

cla za dobv ieho úřadování Není
~tO sice mnoho ale i takových

#400000 je slušnou pomocí mladé

republice —— '

V hiMECKtJ USPOŘÁDANÝ byl t
těchto ďnech mezinárodní chode

cké závody a sice s Berlína do

Drážďan vzdálenost mezí oběma

městy obnáší 125 miL V závo-

dech těch zvítězil Jistý Karel

Mano vegetarián a sice lebce

neboť druhý chodec za nim za
' stal o celé dví hodiny pozadu
'
Mann patrní si vzal příklad z ko-

al velbloudi jichž rychlost
" vytrvalost jioa pověstný a kteří aé

_ i at-- Z B - -- ft

Kd U v padne hejno supů

kuh ni těla jt ho krouží'

vř trlre v otevřené

i lu) rány chutí hrouží

- JUť hor SI hnus než tito dravci

mu Mu luUkých supů budí

k f aii-- ti poi-z-
e

jed lít v své mají hrudi

Srď-t- cl on senátorů z Massa- -

chut tt se rozplývají pro

Filipínce ale pro ubohé americké

děti otročící v tamních prádelnách {

soucitu nemají

Newyorská Tammany Halí zru

šila svůj finanční výbor Nač také

finanční výbor když Tammany

Hall od té doby co ztratila vládu

městě New Yorku žádnjxn
financí nemá? I

Slyšte lidé co Osvěta

sousedka ta vezdy milá

tuhle v moudrosti své vzácné'

pojednou nám objevila

"Padesát procent souchotin

spadlo prý teď $ hovliiny"

a to všechno přetěžké jsou

jen masného trustu viny

O Osvěto "velemoudrá"'

nevíme čí je to vina

ale víme že tvůj objev
veliká je hovízinaV

Ta "vodní kůra'' kterou někteří

naši vojáci prováděli na Filipín

cích jest sice políčkem pro naši

civilisaci ale ta "plamenná kqta
kterou provádí Texas na černoších

jest skoro smrtelnou pro ni ranou

V republice Hayti musí se vždy

rozhodnouti zbraněmi kdo tam

vlastně byl "zvolen" presidentem
#

Válka v Africe již byla skonče- -

na — touž v tuzoaca nuK"-"- '

Ta návštěva Masaryka
ač nás všechny těší velice

málo toho změní my přec

zústanem jen — kapry v ryb-[ni-
ce

Chicagští jateční baroni vypa

dají jako beránci ale jtn z daleka

Podíváme li se n£ né z biizKa vi

díme že jsou to vlci v beránci

kčži zašití

V uhelné situaci panuje náramné

ticho neboť obchodníci uhlím

zvyšují ceny co nejlišeji aby
ubohé

Je to radost jak jen vzrůstá

ta nadace Kubelixa

vzdor té zášti jež v Chicagu

proti každé snaze vzniká

NaU přáni KuH
ř

Pod ochranou strýce Sama

republika vzrostla npvá
kéž budocnost vše jen dobré

pro ni ve svém klínu chovál

Teď když se našemu drsnému

jezdci Rooseveltovi podařilo chytit
do lassa zákona Hillův železniční

trust tu měl by se pustit za uhel-

ným trustem a zlámat mu krk

Španělského krále Alfonsa pro-

následován budou nyuí dvě stra-

šidla Věčný deficit ve státní po
kladně a anarchisté

#

Trubl na Kubě započne až se

objeví že republika nebude míli

dosti úřadů pro všechny své

Vděčnost některým těm kreatu-[rá- m

musí těžkým býti břemenem

jinak nemohli by nikdy splácet
učiněné dobro""— - kamenem!

Bude XIII nešťastným Číslem

pro španělského králíčka?

''Jermolov ruský ministr země-

dělství se vyslovil Že sympatisuje

( hladovícími sedláky To je sice
hezké ale z této sympatie se ubo
žáci nenasytí

Bývalý boss Tammauy Halí
Croker chce utvořili v Anglii
mléčný trust To by se mu mohlo

podařit neboť Croker se v "doje-
ní" znamenitě vyzná To dokázal

pokud byl ještě bossem New Yorku

Mnobo se a počátku od Kuby
nesmí očekávali Ono to vezme

nějaký čas nežli se malé dítí naučí
samo chodili

'

' -

Tak to a lidmi svatosvatí
ebodí v každém svita koutí
jsi-l- i velký lezou na tí
jsi-l- i malý zašlápnou tí

Ten konec války v jižní Afric e
se zdá být nekonečný

Stará pravda vždy se znova
skoro denni osvědčí—
žea neštěstí nízké dule --

mají radost nejvítií

Předplaftt st aa "Pokrok1 Li--
padaV pout ftoo roční 1

(not f 1500 aneb aby postavila4Í—4
—

Schuylet Neb
tivl takt jB na rosuinaca

'r -
4 '


