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Pokrok Západu
ADHESÁU

ČESKÝCH SPOLKŮ
blice a že půl milionu přistěho-

valců znamitná pít milionů dčtí v

přti letech a že jediným ochran-

ným prostředkem by bylo organi- -

Válka v Jižní Africe skončena

Mír utavřen — Podmínky jil byly

podepsány — Trpká rána pro

Kruegera

Ač hrozily krvavé roztržky me-

zi jednotlivými frakcemi Kubán-

ců tu strýc Sam dovedl jim zí
brániti a kdjž nepokojná armáda

kubánských povstalců byla rozpu-
štěna tu zažehnáno největší ne-

bezpečí Vnitřní správa ostrova

byla úplní zreorganisováua na

na pařížských boulevardech a bude

nazýván obdivujícími jej Pařížany

černým princem z Hayti A za to
všechno bude děkovati svolení

ovláJaných kteří mu dovolili ze

státní pokladny vypůjčili si osm

milionů dollarů na věčnou oplátku
Mezitím obyvatelstvo ''republi-k- y'

Hayti zvolí si nějakého ná-

stupce za presidenta Sama a ten

podle znamenitého příkladu svého

předchůdce počne hospodařiti a

"sloužiti" národu tímtéž spúsobem
a až si v těchto službách nastřádá

nějaký ten milion aneb několik

jich (u si zase vyhledá některý

pohodlný francouzský parník a

ten ho dopravf od břehů černé re-

publiky ku břehům krásné Fran-

cie a on tam v pokoji a klidu bude

tráviti zbytek svého života po

příkladu Simona Sama a bude si

vzDomíoati jak znamenitým zaří

armáda íarmerských dělníkův- již
tam hodlá zorganisovati David N

Blaine z Pratt okresu aby mohla

být rychle sklizena veliká pšenič-
ní žeň jež počíná tam již dozrá-

vali Blaine již po kěkolik roků

dodával farmerům zvláštní dělní-

ky k výpomoci na žně ale nikdy
to nečinil v tak rozsáhlé míře jako
letos neboť se smlouvou zavázal

dodati farmerům kansasským
30000 dělníků mužských tisíc

ženských a 3000 potahů Ktomu

účelu Blaine zřídil již najímací
kanceláře v Kanias City v Tope-k-

a

a veWichita a zde chce Blaine
svou armádu shromáždit! a odtud

ji rozposlati po celém státu

Známí čaroděj z Meklo Edison

učinil dle vlastního svého výroku

vynález dalekosáhlého významu
Má-- li jeho pohonová elektrická

baterie ony vlastnosti jaké jí
Edison připisuje tu automobily

jsou rozhodně dopravními pro-

středky budoucnosti Pohonová

baterie Edisonem vynalezená jest
nejen lehká ale zároveň-

-

prý i její
cena bude mírná a osvědčí-l- i se

tu tato pohonová baterie bude

dosud nejcennějším vynálezem ze

všech které americký čaroděj ve

své duši vytvořil Ale vzdor tomu
nevěříme že tato baterie jak Edi-

son se domýšlí učiní koně zbyteč-

nými V posledních letech se to

prohlašovalo již několikráte že

koně se stanou zbytečnými a vždy
jen každé takové předpovídání se

ukázalo dosud zbytečným

Změny v přírodě na ostrove

Martinique které způsobeny byly
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V mit a dodávkou do domu 1K

V mlate a dodávkou poátovul tldO

Poitou pro Spojení B Ity a Kauadu II OB

Cách 1150

trohn a rnsní uhlíky uTefcJfinJero pouze
když peníze k objednávce přiloženy js u

řm drobná ohlášky ohyřejne velkosti nepře-Vhuii- ui

palec ciláme 7bceutft za třikrát Za
riana nhlááeni bluhnpřání úmrtí a Jiná fitá-m- t

D UO Iři pulce ta každé uvcři Jnřni
Kochť k 'ý proio přlloit objedná ven tolik
peněz Jak velkou ohfáíku míli ul přej (ony
ohlaéolč ua deiéi dubu oziiáuií iu ochotné u

(puáádání
Zdali ky petici

iu nejbezpoinjs: kdy koup! na po?tí
neb expreagu "Money Order" a týl nám se
anilin Té v doplne aneb

hnnkovni Jcat zásilka JÍHtn hlo
chce platltl "cbeckem" na buiik nwhf zuíle
o ceutúíce proto io toljK mnaitne platit
banku zakolekel aneb ať Koupi smí-nk-

(draft) na Oinahu Chicago noh New Voru Na
mlate drobných peniz plljmemo té I - a
Centové kolky Vflechny zásilky nechť Jwu
aealiuy pod JuUuoducUou adresou pouzo tuk- -

Pokrok Západu
Omaha Neb

Omaha Neb i června 1902

Přestěhování

Tímto oznamujeme et
a přízniv-

cům "Pokroku Západu"
že jsme vminulých dnech

přestěhovali závod náš z

budovy "Národní Tiskár-

ny" do nové budovy Fest-nero- vy

číslo 1309-13- 11

HOWARD ULICE Poho-

dlné zařízené místnosti
"Pokroku Západu" nalé-

zají se ve druhém poscho-
dí yzadu
Ct odběratelé naši za-

jisté prominou nám la-

skavé že minulé číslo
"Pot Záp" vydali jsme
o den později List bude

vydáván nyní opét pravi-
delné ve středu

S úctou

Yyd"PokZáp"
1309-131- 1 Howard ul

Telefon 2913

JEJÍ TEN FARMER A DĚLNlK MfizE

vyniknouti který pracuje přemý-

šlí a stále se učí

Francie chce býti cprímnou
všem národům Výminku

činí pouze u Německa a u Anglie

Maso již zase vstouplo v ceně

Patrně masový trust potřebuje

peníze aby mohl zaplatit" účty

svým advokátům

Kteříkoli francouzský státník
bude následovati šlépěje Walde-ck-a

Rousseaua tu shledá že ná-

sledovat! mistra není tak snadnou

věcí

Bryan se tuhle vyslovil že ne-chc- e

mluvit! se Sbepardem pora-

ženým kandidátem mayorství v

New Yorku o situaci v demokra-

tické straně To jest poprvé co

se Bryan zdráhá mluviti a celá

Amerika se tomu diví

Ve veliké siooxské reservaci
V jižní Dakotě asi 90 mil od mě-

sta Pierre utvořena byla ko-

operativní kolonie sestávající ze

čtyřiceti Chicagčanů kteří zaujali
35 čtverečních sekcí a založili zde

osadu na těch samých základech

jako byla založena jedna ve Fair-hop- e

v Alabama

AŽ DO DNEŠNÍHO DNE JIŽ ČTYRY

prapory vlály nad perlou Antil

nad oejmladší republikou světa

nad Kubou Prapor Španělska
kteréž ji objevilo prapor Anglie

jež ji na nějakou dobu urvala

prapor Ameriky jež ji osvobodila

a nyní vlaje nad ní vlastní její

prapor svobody a neodvislosti

Dle statistiky netvétsí část rki
stibovalectva zastává nyní ve

velkých městech a dle posledního
censu v těchto městech tvoří při
stěbovalectvo největší procento

obyvatelstva Ve Fall Fiver v

Mass 48 proč obyvatelscva na

rodilo se v cizině v Lawrence

Mass 45 procent v Lowell

Mass 43 procent v Passaic N

J 46 procent ve Woonsocket

R I 44 procent v Manchester

v Mass 43 procent v New Yorku

37 procent v Patterson 36 proč- -

v Bostoné 35 procent v Chicaga

34 procent v Detroit 33 procent
v Milwaukee 31 procent ▼ Cleve

landu 3a procent vSan Franciscu

34 a Duluth 39 procent

Kak&as e3T po cilé Americe

známý svými zvláštnostmi Jed-bo- u

z těchto xvláStností bude

OMAHA
ftáí IMUckŤ i 1 ZCI1J

Od0fvivetiai1"lné nřhíte kafdnu ítrtu
aodMI y mficl o 1 hodp yilnl p hinka
aHa WiIllBm ul P'd Jan Koidrkf taj
J V Mitfek H4UÍ Ho IS Ht Ufot V A Bouh ra-

da 1117 WllllanaullKkl Fr Maca

Lote Jan lim t 5 Hytířfl 1'rtlila

odMvá §v feli(l7e vidy prvni a Iřetl středu
ničilcl y s nouin vwer veipuinoTv iuiimuii
Sokolovně Frank Jelen Velicí Kancléř

fl IVU Ho lMh ir Fred Hlám i K K H„
1707 Umcnworth SU Václay rribyi a oir
MU Ulckory Ml

Těl Jed Sokol T Omaba
orihfvá avépravldelné nchllf kuMou druhou
alledti v mcaíol vurer ve tvá miatnuatl IK S
So 131 h Ht Předardu J'"f Mik lajomnlk
Fr 8 Itemlla UT7 Ho Ilth Ht árelnlk Václ
Kaha our 13 A Center SI pokladník Jaa
Ivoláíuí

l'odp Sokol Tjrí ě 1

odbfvá tré achfir dvakrát mřťfo kaidou
1 nedáli a i lxm'lil! y uiClIcI v alnl MťUOvá
Onlnrornl acb&xe odbývá 1 ncdell v řijnu
pllletní achdu) I oeoMI v dubnu a čtvrtletní

leunu a arpnu rreiueua jono coieoorau
RititopřodM-d- Fr Hvojti k taj Anton Novák
l So mn Ht ocntniK Jiimr lutupar i no
13tá ul pokladník VJ Kunci 111(1 Ho 11 Htr
ví bor majetku na rohy J(m Níniec výbor
ú'clnl Ant Hráida a Albert Flláprapnrenik
Aloli KaApar vjp pr J Iloudar doiorce Ji
Plťba náčelník Ant Valák vjp oáf Slinou
Kokuaek liatup do Č N H Spolku Joasr
Kuipar

Tílor ťolamhtm i 60 rVOW

odhfvá schtio kařdá I nedflea dterf
raflcl v tmi u Joa Kleuetky na : a Wllll- -
ara ulici Vel kontul Jan Kraun mimo
kotil ul Jan NáménU-- pokladník Frank J
Hemfn Uth an! Wllllant klerk Kurt-- St
mrku 1112 Ho lath Htr prfivoiifi J J Kolář
vnitřní atrárco Václav vojvotla venkovní
iráice Frank Vel vnduvf hor nialetku Frank
HvubodaaA Ellát

Tábor Ncbranka i 4771 MTA
odbf vá vá pravldnlna achtte kaidou prvou a
třctl atředu v měsíci v mm bodlu vofr
y ainl pana Jana Hrocha Vclici kousni Matřj
Votava návodfl rbaa$krdlant bankéř Joanf
Vopálka klerk John Hráula 'IBňHo Ištta 8i„
Svod ČI Chaa Hmrkovkí vnitřní atrái V

£r
oleji venkovní atrái Jan Peivk

tthor VlantiHlara ě 89 JI D

odbývá ach&za kaidou nedrll v mtaicl v So-

kolovně o kšá hod odp Vylouillá předaed- -
nyuf Jutinu viuceinMi prHiMUTní Mana
Kostek uámátlka Marie Pechátová tajem-
nice Marie Michalova áCutnlca Marie

nokladulce Joaeňna Machová do
orkyná Franttftka Prchalová výbor naetka
MKione nováčkova m haptova Miiotina
Daralurá

Sbor I!ězda Noré Doby i 80 JČD

odbývátvegckftae kaidon i nodřll v miaicl va
4 hod odp v ainl Metiové Ptediedkyne Kat
Sonka l%l So IDth 8tr UCetntce Smllle Chle-borá- d

ms Wllllama pokladnice Marie Vauvat
U18 Williams tajemnice Vilb Kartoi ViA
So 131b Su

Sbor Ilol-Iv- ě 60 jfD
odbývá schSil kaidou druhou nedíll v mřaicl
v nirouni ainl o x nouine oupuieaa)i'reuad-k- a

Vinci Corrnak 1444 80 lsth Kt Tajemnice
Prantláka čapek 1111 Marthail ťcctnlce
Vnumie Mach 1l So Uth StPolladnlce
Ant Kment 1247 So 1Mb tíu f$ 26

I'oIp sbor Sokolck Trri í 1

odbývá tvé echnu) jednou meutni a alce
kaidou druhou neděli valní Mniiovi Před- -

aedkyni Joaeflna Kaatl rolitopředaedkynt
Anna HiibK tajemnice Antonie htejakaf
2413ťo 4tb 4 Satr BAntnlce Marie Ilflok M

a ULarlea St Omaba pokladnice Aoeike
Koutikf výbor majetku FranlKka Stepán a
Anna Svačina očclu! výbor Mary Vaoák a
Marie Matějka doiorkvoi Marie lilha

Tábor JSyrta lín 922 K Jt A

odbývá acbfizl první nodfll y nifilcl yenkol
k ainl Přcdaedka Mary Koukal mUto
nřdedka rAlolaie Hmliek tajem Kateřina
Velechovaká pokladnice Fmntllka Peik
kancllřka Fanny Poukop maršálka Marie
Přibylová vnitřní atrái Hiirbora llrubývenk
trái Dora Tichý výbor majetku Marie
Brázda Anna Brázda Jotle Stejskal: epolk
lékař Loula Hvotoda Mary Koukal vyalaa-ky-

do aleadu Favla Ilanulín mlatovyal

Ilál Palmové Dřerě7 Kruh Drcrartk
Odbývá v achtze kaidá poslední pondělí v

v míatnoatl p Laltuora na nQ ul
Karbora Karak dfttojná porufnlcet Anna
Kolín nlťjpřededka: Kulte Vocáaek taj
307 Ho 21 at: Marie Vomácka pokladnice
Anna Vlacb právníci: Kat le Vomákavf ty-o- t

Francia ítartr vntřnf trái Anna Hláv-
ka venkovní atrái Maadalena PlvoSka Ar
Ilavlik Anna Hobéalavaký výbor majetku

V L Vodička
Ijió William ulice

Pozemkový přeplavili
a pojišťující jednatel
Úřadovna: irjjičnij ulice
Prodávám pozemky y Nebraice a ma-

jetky y Omaze 1'ojiáťujl u tich nejapo-lebhvíjífc- h

spolelnotti a prodávám Iff
přeplavué lístky do Eyropy 1 nazpf t 35

VKUSNĚ ZAŘÍZENÝ

HOSTINEC- -

-- vlaatnl-

BRATŘÍ JOHÁNKOVÉ
v č 1728 jižní 13' ulice

ítízDý Kclilltzfiy ležák stále na řepu
Dobré doutníky výborná likéry a mámeni-- a
vlno v láeobe Ti I o chutný lákuaek Jut

postaráno o přitefi krajana iádajl
21 BRAlíií JOHÁNKOVÉ

Omažskó školy
obchodní- -

uznávány jsou právem ta ne'—

lepií ve státu a taopatřily iď
kům svým vlce míst nel které-
koliv podobni Ikoly jinit

Celé řadě ml krajanQ a krajanek
dostalo se prostřednictvím jich

dobrého (ostavení
Kdo by si přál dítky svido íkol
tlck postáli a tak

dobron budoucnost

iim tabeipeliti necht doplle
nám a my

za ceno sníženou

delivotnt íkolni mu odprodáme

Adresujte dotazy na:

pokrok jídpadu
Omaha Nebr

Charles Kaufman
řpojlsřnlíci-Jednate- l 5

a Tcřcjny notář
Zaetutraje aejleprl ponfu)!d lpoarnnett

prttdáva a kupuje majetek nemovitý vydávA
přeplavní llaiay Evropy a do Evropy atd

PSjlujt penUt na nemoitij majtltk
Office t 217 So li ht Omha Sebe

Ha drobta poachedi -

sovati hnutí jež by mělo účel po-

starat! se o tyto děti'' Profesor

si nepotřebuje dčlat starosti

Hnutí postarati se o děti bylo uči-

něno hned v začátcích trvání této

země Jestli rodičové sc budou

chovati dobře tu Spojené Státy

nemají žádnou obavu o budouc-

nost oněch dětí Tolik podotýká
Inter Oceán a my podotýkáme k

tomu Že výrok profesora Masary-

ka o přistěhovalcích se nám zdá

poněkud beztaktním rovaiuje
profesor Masaryk přistěhovalce ta
tak nevidllani ze by jich dlti se

mohly stáli nebezpeílm pro republi
ku?

Vojáci jichž činy a jichž pamá- t-

ka isou každoročně uctívány v den

svěcení hrobů měli své doby také

očerBovately tak jako je má dnes

amenckv voiák boiuiící za čest

hvězdnatého praporu na Filipi
nich Když však občanská válka

bvla skončena a události její pro

brány chladnou kritikou historiků

tu hlasy těchto hanobitelů ame-

rických vojáků umlkly a tak

umlknou po skončení války na

Filipínách hlasy nynějších ňano-bitel- ů

amerického vojska a tomuto

bude vzdána čest že vykonalo

svůj nesnadný ukcl hrdinné a svě-

domitě Útoky Carmackovy v se-

nátu isou nejen bezdůvodný ale

jsou tím nižší že jsou dělány

pouze pro vytloukání politického
kaoitálu President Roosevelt v

den svěcení hrobů pronesl zname

nitou obhajobu amerického vojska
u Dřftomnosti veteránů kteří há_

jí li celistvost této republiky a

lámali pouta otroctví a tato presi-

dentova řeč jest nejlepší odpovědi
na nízké útoky Carmackovy a na

sentimentaly Hoarovy Tak jako

Dyh staří veteráni občanské val-k-

očištěni tak budou očištěni i
4

nynější vojáci a historie vzdá jim

zasloužený kredit

Stávka uhlokopď dosud jest
klidná a nedošlo ještě k žádným

výtržnostem Uhlokopové jsou

pevni a jsou odhodláni vybojovati

svůj boj s kapitálem a k tomu cíli

mají v pondělí vyvoláni býti na

stávku všichni čerpači strojničí a

topiči Stane-l- i se to tu doly
budou zatopeny vodou a budou v

nich zpúsopeny škody do milionů

sahající Uhelný trust bude ovšem

hledět zabránit tomu a bude hle-

dat neuniové dělníky k obsluho-

vání čerpadel a to může vésti k

prvním vážným nepokojům a ke

krvavým srážkám Uhelný trust

přímo surově odmítá veškeré vy-

jednávání s uhlokopy a ani na

naléhání občanské federace a se-

nátora Hanny který jest sám

majitelem uhlodolů nechce spor
s dělnictvem předložití k rozhod-

nutí rozhodčímu soudu Najde-l- i

uhelný trust dosti skébů k obslu-

hování svých čerpacích strojů tu

může třeba zvítěziti nad uhlokopy
ale vítězství to bude vítězstvím

Pyrrhovým neboť americký lid se

již o to postará aby stromy uhel-

ného trustu nerostly do nebe a

aby přijaty byly zákony v kongre-
su jež všem vydíračným trustům
zlomí krk

Jak to chOdí jinde

Bývalý president republiky

Hayti Simon Sam s lehkým
srdcem ale za to tím těžší kapsou
opustil v těchto dnech rodnou do-

movinu svoji aby se tam více

nevrátil Odváži sebou do Paříže
asi f8oooooo které si "ušetřil'1

v té kratičké době co byl nejpřed-nějšf-

sluhou národa

Simon Sam stal se presidentem

Hayti se svolením ovládaných a

za svolení těchto ovládaných byl
skutečně diktátorem černošské této

republiky a ve všech její odborech

byl neobmezeným "bossem" Se

svolením ovládaných pan presi-
dent měl přístup ku vládní poklad-
ně a zde hospodařil dle chuti a

vůle své

Když některý z jiných ctižádo-

stivých státníků ostrova Hayti

proti tomuto hospodářství
svého hlasu tu president Sam
učinil jeho "kikování" krátký ko-

nec a ďal ho buď zastřeliti anebo

bo vypověděl ze země Za jeho
služební lhůty nesměl se nikdo

podívali do vládních knčh ani do

pokladny a když konečně za této

své "blahodárné" vlády kasu vy-

prázdnil na dobro tak že v ní ne-

bylo již nic nežli egyptská tma tu
se rozhodnul že by bylo na čase
dát také někomu jinému "chance"
a tak odporučiv svým občanům

nástupce vydal se na cestu k

francouzskému parníku do přísta-

vu x Port au Prince a dal na vždy
republice 1 "bohem

Nyní s těmi í 5 000000 které
si za dobu svého presidentování
tak namáhavě ošetřil bude žiti v

Paříži jako kníže a bude zde níí-vat- i

rozkoší Života plnými doušky
Ozářen jasem démantů bude se

projížděli v nejaovžjší automobile

Do jisté míry překvapující zprá-

va došla z jižnf Afriky v pondělí
Smlouva míru byla v sobotu dne

31 května 0 půl jedenácté hodině

podepsána a lord Kitchener zaslal

do Londýna tuto depeši oznamu-

jící důležitou onu událost:

"Prctorie dne 31 května v

11:15 večer Dokument obsahu-

jící podmínky vzdání se byl zde

podepsán dnes večer o půl jede-

nácté hodině všemi zástupci Bú-rú- v

jakož i lordem Milnerem a

mnou Kitchener"
Před tím poslal vrchní anglický

velitel dvě jiné depeše v kterých

předpovídáno brzké ukončení vál-

ky Jedna zaslaná v sobotu zněla:

"Ve vyjednávání s búrskými

delegáty se pokračuje Smlouva

obsahující podmínky míru bude

podepsáoa dnes večer o 10:30 m

všemi búrskými delegáty jakož i

lordem Milnerem a mnou-1- '

Později odpoledne zaslal Ki

tchener tuto druhou depeši:
"Jest hotovou událostí že búr- -

Stí vůdcové sem přijedou okamži-

tě a též i komisař lord Milner z

Johannesburgu Jest možno že

smlouva bude podepsána dnes ve

čer Obdržel jsem od Búrů zprá
vu že přijmou podmínky a že jsou
hotoví je podepsali"

Král na tuto vítanou zprávu o

ukončení války v jižní Africe od

větil tímto telegramem:
"Král obdržel vítanou zprávu o

ukončení nepřátelství v jižní Afri-

ce s nekonečným uspokojením a

doufá že mír bude rychle násle-

dován blahobytem v jeho nových
državách a že pocity rozbouřené

válkou ustoupí zdárné součinno-

sti všech poddaných jeho veličen-

stva aby tím prospěno bylo do-

bru společné země''

Podmínky míru byly lordem

pokladu AJBalfourem oznáme-

ny v parlamentu těmito slovy:

"Jeho excellenci lord Milner v

zastoupení anglické vlády jeho
excellenci p Steyn genBremner
generál C R De Wet a soudce

Hertzog v zastoupení Oranžského

svobodného státu a generál Schalk

Burger gen Reitz gen Louis

Botha a' gen Delarey v zastoupe-
ní Zaválska přejíce si ukončit!

nepřátelství usnesli se na násle-

dujících podmínkách:

1) Veškerá oddčlení Búrův na-

lézajících se nyní v poli složí

všechny své zbraně a odevzdají
své pušky svá děla a svůj náboj

jež mají v držení aneb kontrolují
a vzdají se dalšího odporu a uzna-

jí krále Edwarda VII za svrcho-

vaného svého vládce

Způsob a podrobnosti tohoto
se vzdání budou ujednány mezi

lordem Kitchenerem a velitelem

generálem Bothou za spolupů-
sobení generála Delareye a hlav-

ního velitele De Weta

2) Všichni vojenští vězňové bu

dou tak rychle jak možno do-

praveni zpět do jižní Afriky aniž

by utrpěli ztrátu na majetku aneb

na svobodě

3) Proti vězňům nebudiž za-

kročeno jen v tom případě že by

byly porušili pravidla války'

4) Holandština bude vyučová-

na ve školách pakli si toho ro-

dičové budou přáti a bude jí
u soudů

5) Vojeuská okupace bude zru-

šena tak brzo jak možno a sa-

mospráva nastoupí její místo

6) Na obě země nebude uva-

lena žádni daň k uhrazení váleč

ného vydání

7) Obnos 3000000 liber ster-ling- ů

(asi % 15000 000) bude po-

volen na znovu zřízení burských
farem

8) Rebelové podléhají soudu

dle zákonů oněch koloniído nichž

přináleží a všichni budou zbave-

ni občanského práva na doživo

tí avšak žádný nebude trestán
smrtí

Podmínky tyto byly učiněny
Búrům již před rokem ale byly
generálem Bothou zamítnuty Bú

rové ztrativše patrně všechny své

naděje podvolili se nutnosti aby
ukončili nešťastnou válku jejíž

prodlužování bylo by jen zbyteč-

ným proléváním krve

Anglie po obdržení této zprávy
oděla se ve sváteční rucho a všech-

no její obyvatelstvo vyjímaje Ir-

čany jásí Na ulicích Londýna
lid zpívá: "Bůh zachraň krále!"

Kdyi sděleno bylo stařičkému

presidentu zaválské republiky —

Kruegrovi že mír byl zavřen tu
zvolal zděšeně: "Můj bože To

jest nemožné!" -

Posleorrf jebo dny jež jsou jil
sečttny byly mu ztrpčeny nejtěž-ií- m

zármutkem který ho kdy po-

tkal v životě

Vlast jeho pro niž tolik učinil

pro niž žil a trpěl zbavena byla
samostatnosti

amerických základech a Kubánci

postaveni v čelo různých odborů

soudy byly znovuzřízeny a korup-
ce jež tam vládla za Španělů byla

úplně vymítěna
Ve třech letech měla Kuba po-

prvé ve své historii poctivou sprá-
vu a na celém ostrově panoval po-

řádek který tam byl až do nedáv-

ná něčím úplně neznámým Po-

prvé v historii Kuby obyvatelé
její chráněni byli ve svých právech
a poprvé kubánský obchodník

plantážník řemeslník a dělník
mohl třšiti se z výtěžku své práce
aniž by musel dčliti se s koruptní
mi úřadníky
Tyto obrovské úspěchy admini

strace strýce Sama měly blaho-

dárné účinky i na nepřátelské
frakce Kubánců a tito podřídili
své soběcké zájmy zájmům své
vlast! a po klidných volbách

dne 20 května byl
ostrov předán do vlaitní správy
Kuhánců a do pokladny mladé

republiky odevzdáno strýcem Sa-

mem Í500000
Americký prapor sejmut v ten

den a vztýčen kubánský prapor
samostatnosti a neodvislosti aby
zde vlál pokud vůle lidu kubán-

ského neurčí jinak
To jest krátký rekord činnesti

strýce Sama na Kubě Na něm

nelpí jediné skvrny a celý svět se

obdivoval této nezištnosti strýce
Sama jež nemá sobě rovné v hi-

storii světa
A na tomto skvělém rekordu

teď demokraté chtějí zvětšovacím

sklem hledali "chlup''!

Mír ozavřen

Po více nežli dva a půl roku

trvajícím zápasu malá hrstka Búrů

nevidoucích již nikde ani nejmenší
záblesk naděje vzdala se neúpros-

nému krutému osudu jemuž se

nemohla více vyhnouti
Obrovská přesila Angličanů po

malu ale jistě vyhlazovala malý
ten nárůdek farinerů a proto Z

ohledu lidskosti vítá celý svět

zprávu o uzavření míru mezi Búry
a Angličany s uspokojením neboť

vzdor tomu že Búrové byli vedeni

tak geniálními vůdci jako jsou
DeWet Botha Delarey Steyn tu

nebylo možno překonali tu přesi-
lu anglickou jež stála proti nim
A když Búrové viděli Že odnikud

nekyne spása že žádná z evrop

ských velmocí nemá tolik odvahy

aby zakročila v jich prospěch tu

patrně s krvácejícím srdcem se

vůdcové jich odhodlali uzavřití

čestný mír

Nebyl to nedostatek odvahy

který je k tomu přiměl ale byla
to beznadčjnost dalšího krvavého

zápasu Válka v jižní Africe do

spěla k těm koncům kde další

odpor znamenal pouze zbytečnou
ztrátu lidských životů a lidské

krve Tam kde svítá aspoň jiskra
naděje na konečný úspěch tam

boj ďo krajnosti jest povinností
ale tam kde všechna naděje zmi

zela tam marné prolévání krve a

obětování životů bylo by téměř

zločinem a to byly asi důvody jež
Bothu DeWeta Steyna Schalk

Burgera a Delareye přiměly k od-

ložení zbraní
Búrové jsou přemoženi ale po-

rážka jich neznamená pro ně hau-b- u

Naopak jméno burského ná

roda vzdor konečnému podlehnutí
ozířeno bude věčnou gloriolou

slávy kdežto na anglické "vítěz-

ství" každý spravedlivý člověk

bude hleděli s opovržením a po-

hrdáním
Mír byl uzavřen za Čestných

podmínek pro Báry Samostatnost

pro niž nejvíce zápasili byla jim
sice odňata a oni se stali poddá

nými nenáviděné Anglie ale vzdor

tomu za nedlouhou dobu musí jim

býti povolena samospráva a to

bude prvním kroKem k federaci

jižní Afriky a poněvadž Holanďa

né jsou tam v převaze tu si samo

statnost dobudou ne sice zbraní

ale hlasovacím právem!
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Republikánská státní konvence

v Kansasu

Dne 28 května nominován ve

státní republikánské konvenci v

Kansasu jeden z nejsilnčjších líst-

ků jaký kdy byl republ stranou

předložen voličům slunečnicového

státu Za guvernéra nominován

exkongresník V J Bailey z Bai-deyv- ille

za místoguvernéra D J

Hanna z 1 lili City za státního

sekretáře Joseph R Burrow ze

Smith Center za auditora Seth G

Wells z Erie za soudce suprerae
soudu na šestiletou lhůtu: 11 S

Mason z Garden City J C Pol-loc- h

z Arkansas City a A L

Greene z Newton Na čtyřletou
lhůta: AH Ellis z Beloid Na

dvouletou lhůtu: F W Cunning-ha-

z Emporia- - Za kongresníka
at large C S Scott z Foly za po-

kladníka Thomas T Kelly 1 Mia-m- i

za generálního návladnfho C

C Coleman z Clay Center za po-

jišťovacího superintendenta T T

Dayhoíf z Hutchinson a za supe-

rintendenta veřejného vyučování
Charle3 H Lulling z Wichity

V konvenci této zároveň usta-

noven nástupce za senátora Har-ris- e

populistu a pro toto místo

zvolen Chester I Long kongres-ni- k

Konvenci ovládal Cyrus Le

land který byl až do nedávná di-

ktátorem republikánské politice
ve státu Kansasu ale před dvěma

roky byl poražen senátorem Bur-tone-

Nyní se opět domohl

většiny a bude zase mocným či-

nitelem v národní politice repu-

blikánské strany jako byl dříve

Kandidát pro úřad guvernéra Bai-

ley jest zámožným farmerem v

okresu Nemeha a jest dosud mla-

dým mužem Bailey jest vysoce

vzdělaným rolníkem a dříve zastu-

poval svůj stát jako kongresník
V platformě se vyslovuje sou-

hlas s národní platformou republi-

kánskou z roku 1900 oslavuje se

památka Williama McKinleyho a

schvaluje se počínání presidenta
Roosevelta a v jednom odstavci

se praví:
"Kansas Tiledí s radostí vstříc

oné době vzdálené pouze jen dva

roky kdy vítězná republikánská
strana potáhne v boj pod prapory
nesoucími nápis: ZA PRESI-

DENTA THEODORE ROOS-
EVELT''

V platformě se naléhá na pro-

vedení reciprocity s Kubou schva-

luje se chování vlády v otázce fil-

ipínské a zakročení generálního
návladního proti trustům

Co vykonal strýc Sam na Kutě

Jako tonoucí chytá se i nože

tak demokratická strana nemajíc
žádných zásad s nimiž by mohla

před americký národ předstoupili

chytá se všeho možného aby z

toho vytloukala pro sebe politický

kapitál a nyní hodlá také provésti

parlamentární útok na americkou

správu na ostrově Kubě

Republikánská strana může však

s hrdostí poukázati na to co bylo
na Kubě za americké správy vy-

konáno Když strýc Sam se ujal
nešťastného ostrova tu osm dese-

tin ho bylo válkou zpustošeno
Jedna třetina obyvatelstva zahy-
nula v bojích ve vězeních mnoho

obyvatelů zahynulo též hladem
nemocemi aneb byli povražděni

španělskou soldateskou

Obchod i průmysl ostrova byly
zničeny města a vesnice ve vni-

trozemí byly opuštěny a plantáže

podobaly se pouštím
Strýc Sam po vítězné válce se

Španělskem započal s upravová-

ním poměrů a s reorganisací a

především hleděl docíliti mír mezi

Španěly a Kubánci Když dne

1 ledna r 1899 se ujal admim

strace ostrova tu dopravil Španěl-
ské vojsko domů a počal zároveň

se zvelebováním zpustošeného o--
strova--

Města za správy strýce Sama

byla vyčištěna plantáže znovu

osazeny cesty zbudovány školy

zařízeny a obchod a průmysl při
vedeny do pravidelných kolejí

výbuchy sopky zdají se být téměř

neuvěřitelný a přec nelze o nich

pochybovati neboť všechno zji-

štěno jest výzkumy v posledních
dnech provedenými Při novém

vyměřování hloubky moře u ostro-

va bylo zjištěno že v místech kde

dříve hloubka obnášela 200 metrů
obnáší nyní více nežli 1300 metrů

Sopka Pelee jest pouze stínem té
velebné mohutné hory jakou bý-

vala neboť byla skoro pohlcena
svým vniterným žárem tak zrov-

na jako svíčka zmizí když dohoří

knot Řeky na ostrově zmizely a

z některých zůstaly jen malé pra-

ménky Na ostrově St Vincent

celá veliká plantáže byla pohlcena
mořem a nyní na těch místech kde
se nalézala laškují a bouří jeho

vlny Jiná plantáže sousedící s

touto jejíž půda byla rovná jako
tabule byla úplně zničena a jest
celá prorvána roklinami Jak
krásná velebná příroda v míru

tak hrozná jest v hněvu!

V minulých dnech zemědělskí
odbor ve Washingtonu uveřejnil

zprávu týkající se světových skliz-

ní korný od r 1896 do r 1900 a

dle této zprávy vychází na jevo

překvapující íakt že sklizeQ kor-

ný nevstoupá stejnoměrně se stále

vzmáhající se spotřebou korný k

průmyslovým účelům Za oněch

uvedených pět roků sklizeS korný
v severní Americe obnášela mezi

2000000000 a 2300000000
buíly V r 1896 byla ta největší
sklizen a sice 2384000000 bušlů

Sklizeti korný v jižní Americe

obnášela 50000000 až 100000-00- 0

bušlů V Evropě se prů-

měrně sklízí 400000000 až

500000000 bušlů ročně v Africe

asi 30 milionů bušlů a v Austrálii

10000000 bušlů Sklizea korný
celého světa dle toho se odhaduje
od 2600000000 až ke 3000-00000- 0

bušlům ročně Spojené

Státy pěstují více nežli dvě třetiny
sklizně celého světa a koma u nás

vypěstovaná jest průměrně lepší

jakostí nežli koma pěstovaná v

cizině

Dle zkušeních znalců chicao-skéh-

jatečního trhu lze očeká-

vat) že dodávky prasat po prvním

listopadu se zmenší proti loňským
o 10 procent V Kansas City
komisíonáři dokonce předpovídají
zmenšení dodávek o 30 procent
v Omaze 015 procent a St Louisů
o 25 procent Také v ostatních

menších tržištích amerických se

předpovídá zmenšení dovážek

prasat a poněvadž potřeba vepřo-

vého masa se zvětšuje tu dle toho
lze očekávat" že ceny vepřového

dobytka nejen že nepůjdou dolů

ale spíše ještě nahoru Jest tedy
na čase aby každý pečlivý roz-

umný farmer rozmnožil chov pra-

sat neboť tato přinesou mu dobrý
užitek Také koma bude letos

výnosnou plodinou neboť třebas

by cena její poněkud klesla tu na
značné klesnutí nelze počítati až

teprve po sklizni v r 1903 A

to jen v tom případě že by letoš-

ní i budoucí sklizeň se vydařily
Letošního roku měl by íarmer vě-

novat! svou největší pozornost

prasatům a korně a kdo tak nčiní

ten nebude toho litovat"

Chicagsky' Inter Oceán činÍ tuto
redakční poznámku o' českém
učenci Masarykovi: Profesor Tho-
mas Garigne Masaryk z pražské
university pravil při poslední své
návštěvě v Baltimore "že pohlíží
na cizinskou emigraci jako na

nebezpečí hrozící americké repu


