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prohlásil Že Kubánci toho oíkd

ottmí zapomefloutl
Goímzovo tělo stíhla sice smrt

ale jméno jeho bu íe víčoi Žít

dějinách cej-t- ma'é kubánské re-

publik ale í v dějíoách světo-

vých
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Po St L Kotoryz vydal sc

včfra odpoledne opětně na výlet
do Corpus Chrístí Tex kdŽjak
známo zakládá českou koloníiV

Výletu toho súčastnílo se tento-

kráte hojně krajanů Pan Kostoryz
vrátí se zpět před čtvrtým červen

Vítězstvím íebo probuzen by

a sláva jtbo je tím na vždy pojí
Itěna
Na papíře je psáno že chudý

bohatý jest si před zákonem ro
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počíná se nyní volatí:

"Asie pro AsíjČany" ' bých bojích za svobodu přemoženveS ale jak vlastně to vypadá ve
byl neúprosným nepřítelem smrtiZ toho může snadno vyvinout!skutečném životě?

Když chudý poruíí nějaký zá a povoláš byl k veliké armádse boj žluté pleti proti bílé
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Maximo Oomez zemřel o Okoo tu se s ním nedělají žádné
hod r sobotu večer v Havaně- -

cavyky jak nám obrázky z polí Evropě státníci pohlížejí s jistouCcb Jí
Tichému jeho skonu přítomnaobavou do budoucnosticejního soudu v Chicagu a v New
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to je jinší kaíe

fctiujl rť imlx fítlni 7&fl-nt- fi třikrát 7n

Prague Neb
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"Ženských Listů'' z Chicaga za-

vítala minulý týdro do města na
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právníci hledají pro boháče ochot- - také celá Kuba ho zbožňovala a
šeho při kteréžto příležitosti v

průvodu pí Jí liandbaurové po(OÍtlJíljI
Zásilky poníž

Mezí tím co záalubou presně díru v zákoně aby přestupník historií oejmladší této republiky
bude se stkvít! jméno jeho po

ctila nás též svojí návštěvou Uy
lo nám skutečným potěšením f píRoosevelta učiněny byly počáteční mohl proklouznouti a když ko-

nečně přestupek jest tak vážný věky zlatým písmemoé kroky k ukončeni války na

uu iwJbftcpetnCJi klí m koupi na polti
iwb eípr!u "Money orťíísr" a tfi ním w
tMIo Ti V ytřiwrovsn ut dopl anifl)

haukovni jcMt lÍHlIkit Jlata Kdo
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Puvlíkovou se seznámili
Gen Gomez narodil se v lianidalekém východě tu drzost oé- -ze neize no creniédoouti tu se

Minulou sobotu navštívil závod
meckého císaře vyvolala tak váž Santo Domingo r 1836 ze Ipaněl

ské rod ný a když dorottl v jíno
boháči uloží pokuta kterou on

zaplatí s úsměvem z nakradených
níš pao losef Koranda vážený

kolky V:hny winllky nwhř lou nou diplomatickou Knsi mezi
rolník z Rcscue Neb Jel se téžcha tu začal dráhu svou jakoFrancií a jeho říší že z ní můžejím peněz Pro toho není vězení

to jest jen pro ubohé chudé Ženy

ainy pou jwinoaucjjou iiuu-ao- jouí vanto i
Pokrok Západu

Omalie Neb
jízdní dúatojoík ve španělskémpovstali válka podívat! do Chicaga Téhož dne

zavítal též na návštěvu do města
vojsku oa Santo DomingoDle náhledů francouzských dljež musí buď zaplatítí uloženou

jim pokutu pro ně dosti velikou Poprvé upoutal na sebe pozorplomatů Vilém chce vykořistiti
Omaha Web 21 června 1905

našeho p Jan Střasák z Allíance

Neb a při té příležitostí zašel se

též podívat! na oásUylo nám mi
nost ve válce s Jlayti a sicepakli nemají peníze tu musí nynější Umocnosti spojence
bitvě u Towe kde s dvacíti mužiFrancie Ruska a snaží se nestyvandrovat! do vězeuí a tam si jí

lým potěšsníms uvědomělým! tězahnal mnohem silnější odděleníodsedět! datmi požadavkamí dohoatíNa papíře je to psáno—ale není

toho dbáno mito krajany chvilku se pobavilinepřátelské Když Španělové bylíInu v této zemi je' všechno Francii k válce

vypuzení z ostrova Gomez odekrásně zařízeno— pro boháče Pomerv minulého týdne mezi Příští sobotu pojede p J Wolf
9

bral se se španělským vojskem naoběmi těmi říšemi byly tak nebez do SwantonNebbyvtam pozvánv inicagu majitel divadla v
Kubu a delší dobu prodlel i poněmž uhořelo zločinnou jeho ne p I Krytem k súčastnění se výle

tu lak oám p Wolf sdělil zdržídbalostí několik set lidí vyjde sádkou v Santiagu Později roz-mrze- n

nad příkrostí gencroía
Wíllara jakou zacházel s ku

snad ze soudu Čistý jako lilium v se tam několik dní v zájmu spolku
Dřevařů SvětaNew Yorku kde na výletním par

bánskými uprchlíky mladý tehdy Právě se dovídáme Že na vyšší
níku zahynulo sta dětí majitelé
nebylí ještě ani pohnáni k zodpo poručík Gomez vystoupil ze špa škole v Iowa City la mezí jiný-

mi eraduovalv též slč Berths anělské armády a jednoho dnevědností v pouze vládní inspektor

pečné a nanjaté Že francouzský
ministr války a celý jeho Štáb ve

středu po celou noc zůstal v úřa

dovnách aby mohl vydatí nutné

rozkazy k mobiiisací kdyby byla

potřeba toho kázala Veškerým

důstojníkům a mužům od 6 ar-

mádního sboru diny telegrafické

rozkazy aby se navrátili nepro-

dleně ku svým plukům a v někte-

rých částech Francie k účelu tomu

vypraveny zvláštní vlaky by ry-

chlý návrat mužstva k plukům byl

setkuv ce a gen Willarem udeřil
Kila dcery proí U Šimka dálepro svou zločinnou nedbalost po-

volán byl před soud a porotou
uznán —nevinným

ho do tváře a nazval ho zbaběl- -
m a a # Elsíe Černých Klára Getlova

Fena Albcrovská a Álabei šálová
cem va tono dne stai se zapn- -

A proto: ať Žije americká áhlým nepřítelem Španělska
Gomez vstoupil v řady povstal - Výletu do Chicaga při sní

V mnohých ohledech ta naše

americká spravedlnost je pravým

paSkvilem aa skutečnou sprave-
dlnost

V Chicagu v přítomné době jest
stávka unie vozko a zaměstnava-

telé chtějí zrušití unií pomocí
skébů Jsou to opovržení hodní
tvorové kteří za pár dollarů zra-

zují své spoludělnlky a není divu
že mnohý človék pří pohledu na

takového dělnického Jidáše si od

plivne i zvolá "akébl"
Ale to je "hrozný zločin" a

jeden soudceČepujícf spravedlnost
na kterémsi policejním soudě chi-

cagském uložil za takový výkřik
'zločinci' $75 pokuty a útraty
Druhou ukázku takové "spra-

vedlnosti" viděli jsme minulého

týdne v New Yorku

čtyřicet chudých Žen tam bylo
zatčeno a předvedeno před přls
nou tvář kaďiho protože porušily
městské oařízenfi zapovídající

"spravedlnost" !

ženém jízdném na pouhých J500

zajištěn
súčastnílo se dle zpráv železnič-

ních úředníků na 11000 osob

cú 1 1868 a po deset roků bojo-

val proti španělsku které koneč-

ně povstání vlastenců kubánských
zkrušilo Gomez v bojích těch

se tak vyznamenal že po smrti

Co teato článek píšeme tu ne
Nová svitová velmoc

Praví se Že národy se vyvinují
Mezí výletníky mimo jiné krajanybezpečí války se poněkud zmenši

velice pomalu avšak Japonsko
nám podává příklad neobyčejně gen Agramonteho stal se vrchním

lo ale nikterak nepominulo Co

francouzský ministr zahraničních
záležitostí Delcasse odstoupil

nalézaly se též vážené krsjsnky pí
Dandhauerová choť p F W

Dandhauera pí Kunclová choť

p Jos Kuncla řezníka v Drně a

pí šonková choť p Vác Šonky

rychlého vývinu neboť z národa velitelem kubánské povstalecké
armády a tuto řídil od r 1873 dopřed půl stoletím skoro neznámé

ho a podcefiovanébo se vyšinulo

tu ujal se portefeiullu jeho presi-
dent ministerstva Rouvíer a ten
ukázal se býlí mnohem povolněj-
ším tůčí německému císaři avšak

1878

Jako vůdce guerilly neměl Go též v liroě bydlícíhokrátké té době na světovou vel
moc prvé třídy

nestydatost a drzost tohoto neznáToto vyšinutí přivoděné vo

mez sobě rovného a vzdor veliké

přesile Špančlův zasadil těmto

mnohdy těžké rány a způsobil jím
krvavé porážky

mezí a nyní dokonce ovšem nejenskou dokonalostí na souši a

€t obecenstvu v okolí
Nové Prahy Mimi

Dovolují si tímto ve známost
véstí Že jsem převzal jednatel

námořní dokonalostí na moři
Když konečně r 1878 maršáluEvropa pozoruje s pocitem neji

přímo žádá aby nedávno uzavře-

ná smlouva mezi Anglií a Francií

byla zrušena

Kdyby k těmto požadavkům

Martinezoví de Camposcví se postoty v budoucnost
ství tohoto listu a kde by sobfi

Veliká válka jest nejlepším dířílo příměti kubánské vůdce k

míru tu se Gomez odebral na lál nějakého vyřízeni stranu
Francie svolila tu by sklesla na

amajku a později se navrátil do předplacení aneb jiná záleži-

tostí týkající se ct listu tohoto
milerád každému posloužím Při

stupeR pouhého vasala Německa

a vzdor tomu že republika fran-

couzská si přeje zachovali mír s

drzým svým sousedem tu uražená hlaste se kdykoliv zvláště členové

průkazem síly národa V ní se

nejen osvědčuje odvaha vytrvá
lost a disciplina vojska a námoř-

nictva a vůdcovství generálů a

admirálů ale válka jest zárovefi
také zkušebním kamenem oběta-vést- i

národa a bystrozraku jeho
státníků i

pýcha ji může dobnati k válce

Santo Domíoga kde Žil v ústraní
na své kávové plantáži až opět
když vypukla revoluce ua Kubě

roku 1895 a Jose Marti prohlášen
byl povstalci za presidenta tu

Gomez Martim a 50 dobře

ozbrojenými muži na jachtě pří
stál u Hotquin a zde postavil se

polku Č 5 ČSDPJ
Vál službovolný

M V BAŠTÝŘ
ním

Vilém se k této válce přípravu
Ve válce s Ruskem Japonsko je jako se jeho dea na ni pnpra

podalo znamenitý průkiz své síly
opět v čelo povstalců jež spěchali

voval před rokem 1870 a již po
několik měsíců jsou posádky ně-

meckého vojska na hranicích sesi
nyní na dalekém východě po

pod jeho praporvstala nová světová velmoc s níž
Gomez nemohl se se silamiEvropa i Amerika bude muset v ovány Francie ovšem učinila

vými měřit! se Španělským voj

SpilifÉ EOliDi 13 Žíífil

za skutečnou cena

Woodmeň iWorld
(ltmvatA Nv4Stl

ČESKÉ TAUOHY V OMAZE

A SOUTH OMAZE
ťfeA "rél 4- 4-

totéž a počala eesilovati své po--budoucnosti počítati
To jest nepříjemné překvapení

klásti nějaké překážky na železná

záchranná seboditě jež jsou zaří-

zena u každého tenementního
domu v nichž chudina bydlí
Asi polovice těchto žen dosta-

vila se s malými dětmi v náručí a

větší děti se držely sukefi svých
matek Pohled ten rozčílil ná-

ramně "spravedlivého" soudce

který blaiem velikým velmi zvolal:

"Vy ženské přicházíte sem k

soudu s vátími dětmi jen proto

abyste vzbudily moji útrpnost ale
na to já nedbám a pokutuji vás

každou tentokrát třemi dollary a

útratami ale budeteli přivedeny
před soud ještě jednou tu vám

uložím pokutu desíti dollaru'
Asi polovice takto potrestanýcn

Žen zaplatila uloženou jím pokutu
a některé z nich při tom plakaly
Tři dollary jest pro některou tako-

vou domácnost mnoho peněz
Ostatní ženy jež pokutu nemo-

hly zaplatit odvedeny byly do

jedné velké světnice i s jich dětmi
a tam zavřeny na rozkaz velepřís
néhu Šalamouna

Tento obráiek ze Života veliké
ho civiliiovaného měkta Ameriky
jcal oanejvýl poučný
Famosol ten čepovatel sprave-

dlnosti ktetý se tik rosčenil při

pohledu na děti patrně upome-
nul oa slova velikého učitile Jeli-I- t

který pravili "Nechte malič

kých přijít! ke mni'' Neol divu

my sapomíolme na mnohé tme-
lené jrho nauky a avléltt na tu

mjvsceleníjlf Co nechceš aby
ti jint Činili ntČifl jiným"

hraničné posádky leč sotva že to

učinila tu Vilém prostřednictvím
svého vyslance pohrozil Francii

skem ale vzdor tomu guerillovou
válkou Španělské vojsko vysilo-
val takže loto nemohlo povstání

potlačit!

i pro Anglii která jest spojenkyol

Japonska neboť náhlým vzrůstem

jestli Že nepřestane s rozmnožo

KdyŽ konečně pomoci Spoj
moci a sily Jsponska se zkřížily
její plány na dalekém východě a

také plány jiných evropských
velmoci

váním svého vojska na hranicích
že to bude považovali za nepřá
telské počíoáof

Států Kuba byla osvobozena tu

Gomez se okáral tak nezištným Oi Geo F SimáneK
ak velikým byl vlastencemStátníci evropští po delší již
V červnu r 190a ty jmenovándobu chystali se k "rozdraožíro- -

vrchním generálem kubánskéhováni" Číny a tato za svou hhkf lékař
v čís 1360 již 13 ul Omahavojska a v listopadu r 1903 při

oiUvi 67 jeho narozenin darová
celistivot má děkovali jen tomu
že každá x velmocí při tom samý
Šleném "drsnlírováol" chtěla do

Člailil ilijr j IM4i (I I S (In IN

no tnu kubánskou vládou Jjoooo
uinání neocenitelných tluleustat lví podii a proto se nemohli

Tato vyhrůžka byla téměř ulti-

matem a Houvier si pospíšil se

saslánim smiřovaci noty do Ucr-lio- s

avšak ani to nepostačilo po
trhlému Vilémovi který by si rád

hrál na pána celého světa a nyní
hodlá Francii vytisknout! s Maro

ka bud cestou diplomatickou

půjde li to a nepůjdeli to tu

pomoci ibranf
Pakli k válce nedojde tu Pran

cle bude ta to mil co děkovali

Aoglil jet se postavila v maro

(laiiuvn S wmkiJíimIÍ Utrnyua illiig
jtiwl u1 - 0ilii biin

l4 I !' ti I1 íp - 'i MÍlifull (f
dosud dohodnout! it pro republiku vykonal} Gomea

_ň ' ! a i i
sice dar tento prtjai ai penise
nsvysvedl Letos mu vláda da

rovala opěloi tooooo

Některé kousky i asijské vele-liš- e

byly jil uchváceny Kůtko
se (mocnilo Mandlurika Francie
si přivlastnila Kocin činu oa jihu
AokIíí ml v drleoí liony Kong

pti ústi leky Caotonu a má nájem

Cioinei byl uptimaýin plíklctu KOLOTOOtrl
iili#m itvu 3

Spojených Států t v pusicdulut
svJm objeveni se na veřejnosti
dne 14 Meins r v nsdlrné

kiatké otlico na stranu Francie
a to tak foshoJnl la dány jil

im prodej lovné!
r--" 0i OiHala Mf ui

nou smlouvu na devětadevadesát
mka aa ťohttý kus voltrosemí a etl chvátil obiti jet ve prospěchCo míly vlaitul ty ubohé lesy rotkiiy aby loďstvo b)lo poho

Kul y Spojeoé Máty přinesly adělal se svými dltmiř Měly je snad Německo má podobnou nájemnou lovl pro všechny molné případy


