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ty ze zálivu mezi povstalce vzdá-

lenost to pět mil Minulá noc

byla první od počátku boje co

jsme neměli žádnou střelbu Však

nalézají se v klášteře za mostem
Gen Anderson nařídil dvoum set-niná- m

aby rozstříleli okna v klá-

šteře avšak tím střelba povstalců
nezastavena Proto nařídil Šestému

pluku dělostřelectva zahájiti palbu
na klášter Dčlostřelectvo nalé-

zalo se na výšině asi 200 kroků za
námi První ranou zbořena věž a

kopule však druhá rána málem
trefila nás a přetrhla drát před ná-

mi Já běžel dolu a sebrav vzdá-

lenější konec drátu požádal jsem
vojína kterýž byl za kamennou
zdí na blízku aby podržel ten ko-

nec nežli přitáhnu druhý Právě
an jsem mu dal drát do ruky a je-

ště nežli jsem od něho odešel tre-

fen byl kulí ostrostřelce V domě

přes ulici a sice do zad Vojín se
na okamžik natáhnul a padl pak
do cesty mrtev Já přivolal am-

bulanci a pomohl jsem jej naloŽi-t- i

pak jsem šel a spravil drát za
deště kulí ze všech stran

Když Gen Anderson seznal že

domy kolkolem při cestě jsou plny
ostrostřelců nařídil páliti jc jak
budem pokračovati a dopoledne

Podle smlouvy míru se Španěl-ske- m

uzavřené Spojené Státy sa-

my převzaly povinnost poskyt-nou- ti

náhrady občanům ameri-

ckým kteříž na Kubě utrpěli
ztráty od počátku povstání tam
Mnoho-l- i set milionů to bude vy-

žadovat to ještě nevíme Prozatím

bylo podáno 200 nároků a poža-

dují $20000000 Dvacet milionů

sem dvacet milionů tam a tak to

nyní chodí při té politice rozpína-
vosti -

Jak se podobá již i ty trusty se

zakládají nějak rychlostí elektri-

ckou Včerejší zprávy podávaly
zvěsť o následujících nove založe-

ných trustech: importérů šampaň-
ského s kapitálem $50000000
hotovitelůsvršků telecích střevíců

$60000000 hotovitelů skleněné-

ho nádobí $6000000 majitelů
železáren octářů vyrabitelů tele-

fonů jiných nežli Bellových s ka-

pitálem $7000000 Mimo to sdě-

luje se že kořaleční trust koupil
dalších pět lihovarů tabákový
trust koupil jednu továrnu a bi-

cyklový trust přijal továrnu v Mil- -

do úplné správy a majitelství zá-

vody jež trustu se zúčastní Kaž-

dý takový trust tvoří tedy nyní
akciovou společnost v kteréž dří-

vější majitelé jednotlivých závodů

jsou všichni podílníci každý do

jistého obnosu za jaký závod svůj
nové společnosti postoupí Co

při tom jest nejhoršího že spolu
se zakládáním trustů bují zároveň

zakladatelský švindl Po válce
občanské bujelo zakládání želez-

ničních společností a to obvyklým
švindléřským spůsobem Založe-

né společnosti vydaly akcie o

kteréž se mezí sebou rozdělili

by za ně dali mnoh-

dy 10 centů za $100 Potřebný
kapitál zjednán byl půjčkou za
kterouž dráhá ručila Tato půjčka
pak ještě obyčejně bývala mnohem
větší než co by bylo stálo poctivé
postavení dráhy neboť stavba za
dávána nepoctivě totiž užším
kroužkům ve správě společnosti
kteréž z toho těžili Riditelstvo
dráh tvořilo stavební neboli kon-

strukční společnost a zadalo
samo sobě stavbu ra ceny
někdy dvojnásobné i trojnásobné
majfc tak často větší výdělek čistý
než co vyžadoval skutečný náklad
na zřízení celé dráhy To byl
zakladatelský švindl sedmého a
osmého desetiletí věku tohoto S

trusty provádí se Švindl podobný
Aby majitelé jedntlivých závodů

pohnuti byli ku vstoupení do
sdružeaí neb trustů nabídne sj
jim slušná cena za jejich závod a

mimo toho ještě tak velké neb

ještě větší podílnictví tak velk

Původní dopis z bojiště

Laskavostí slečny A Šaldové
dostalo se nám dopisu bratra její-

ho Jaroslava z bojiště na Filipí-
nách Zní jak následuje:
Santa Anna P I 11 února

Drahá matko sestry a bratře! Boj
trochu ustál na chvíli dnes ráno a
tak Vám napíšu pár řádek aby jste
věděli jak se mi daří Cítím se

znamenitě neboť jsem se vyspal
poprvé po několika dnech minulou
noc opět vysvlečený Soudruh

Bert jest též v pořádku a zdá se

skoro zvláštním že jsme oba vy-

vázli abychom mohli povídati o

tom co jsme zkusili a viděli při
skutečném boji Co jsme vyrazili
měli jsme málo odpočinku neboť

jsme měli stále plné ruce práce
zřizováním telegrafních linií a pů-

sobením při nich a to ne bez ne-

snází Vyšli jsme minulou sobotu
večer po prvních výstřelech u

Santa Mesa kde chrabří hoši ne-bras-

jsou utábořeni Bylo to v

sobotu večer a povstalci chtěli
hlídku na malém mostku

kterýž nalézá se přes hraniční čáru
na naší straně Naší hoši jim
nařídili aby ustoupili a když po-

zději povstalci poznovu chtěli mo-

stek otsadid několika setninami
Nebrasčané je vytlačili a hnali je
nazpět až dospěli ku nepřátelské-
mu srubu číslo 9 V tom okamžiku

započala palba na naše hochy
načež tito dle dřívějšího nařízení

ustoupili zpět až k naší hranici
následováni jsouce povstalci pak
ale bitva započala Na náš Šik na
severní straně řeky až ku zálivu

bylo též útočeno tou samou dobou
totiž o 8:45 večer Já právě přišel
z Lunety kde kapela 23ho pluku
koncertovala když zazněl signál
"do zbraně" a mžikem měli jsme
dole naše bílé obleky a oblekli se

ve hnědý šat do boje připásali
jsme vé pásy se střelivem a šesti-ranka-

a každý pádil na své po-

stavení Soudruh Bert byl ve srubu
číslo 11 konaje telegrafní povin
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aaslány pod Jednoduchou adresou pouaeiak- -

Pokrok Zapadá
Omaha Neb

Omaká Nebr 24 března 1899

Dějiny poučují nás o tom že jsme
měli dobu kamennou bronzovou
železnou dobu páry a elektřiny a

teď nepochybně máme dobu tru- -

-sta

Spojené Státy pořád ještě musI

živit Kubánce Během měsíce úno-

ra bylo rozděleno na Kubě jeden
a půl milionu porcí a Kubánci

přece ještě nejsou spokojeni!

V IOWÉ HODLAJÍ ZRÍDIT1 V KÁZNICI

továrnu na provázky k vazbě obi

lí Tím nejsou poškozovány zájmy

západního dělnictva poněvadž to

várny takové jsou všechny na vý
chodě a to v rukou trustu

Státní sněm usnes£ se odročiti
se posledního března Kdyby se

odročil ihned také by na tom

mnoho nezáleželo Lid nežádá
od nich té oběti aby týden praco
vali zadarmo' Ci to nebude za

darmo? i

Co AŽ DOSUD BYLO MOŽNO ZJISTIT!

bylo tak zvaných povstalců kub

ských všehovšudy 13000 a ne

48000 jak vůdcové dříve dovozo
vali Myslíme že lze ještě pochy
bovati o tom že i tento počet jest
správným

Nu TAK VIDA OMAZE SE DOSTANE

to štěstí že bude hostit pravého a

Živého předsedu trustů Tvrdí se
totiž že všechny tavírny drahých
kovů v zemi sestoupí se v trust a
ředitel zdejší tavírny pan Nash

stane se jeho předsedou

JAK JEST KAŽDÉMU ZNÁMO A KOMU

není přesvědčit! se může nahléd
nutím do kalendáře máme již jaro
po kolik dnů Takto ale jsme ra

dou každému aby plátěný oblek a

slamněný klobouk ještě chvíli ne
chal tam kam jej na zimu uložil

PříStí kongres by měl PRIJMOUTI

zákoa kterýž by dával právo pře
sidentu zrušiti ochranu celní ve

všech oborech výroby a průmyslu
T nichž by továrníci sestoupili se

t trust Pak by se nemohlo právem

vyčítati že ochranné clo slouží
k ochraně trustů

Občanstvo nemá Čeho utovati
že v Kalifornii nebyl zvolen žádný
senátor Hlavními kandidáty byl

syn bývalého presidenta Granta
U S Grant ml o němž z počátku
zápasu senátorského kolovaly po
věsti nekalé a jeho hlavním proti
vníkem byl Dan Burrs politikář

pověsti neechvalné Bylo by tedy

prašť jako uhoď!

Jedno České přísloví praví že

ten jehoi smrt prohlašuje se za

jebo života bývá dlouho Živ To

nepochybně John Sbermaa bude

mít Život dlouhý V úterý večer

totiž přinesly denní časopisy zprá-
va o jeho smrtí obšírným živo-

topisem avšak ve středa ráno již
to braly vše zpět a sdělovaly zvěsf

potěšitelnou že se Sberman lepší

O co Kansas City ubylo to
Omaze přibylo Míníme totiž na

počta poraženého vepřevého do-

bytka Dle záznamů bylo totiž

poraženo letos r porovnání Ion

stan ve třech hlavních trzích bi-

tem tohoto měsíce následující po
kssa vepřového dobytka:

-

ftjj 1S98
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dnes to bouchá již zase a každou
chvíli mohu slyšeti dělostřelce z
Utah kteří vysýlají střely proti
povstalcům na severu Jak to bude
dlouho trvat to ovšem nevím však
to vím že v úmyslu jest vyprášiti
povstalcům tak až budou míti
dost Máme je na ústupu na všech
stranách a kdybychom měli dost
velkou armádu mohli bychom za
nimi až do vnitra ostrova Takto
máme je zapuzené až ku pohoří na
této-stran-ě Byl jsem v San Pedro
Mercati v Guadaloupe a Pasigu

'

Poslednější město jest při konci
jezera na této straně pohoří Tři
z sás zřídili telegrafní linii odtam-
tud až sem' se stanicemi v San
Pedro Mercati Guadaloupe a Pa-

sig Do poslednějšího města měli
jsme telegraf zřízený dříve než

vojsko tam dorazilo tak že vlast-

ně tři telegrafisté dobyli města o
hodinu dříve než vojsko přišlo
Tam bylo boje málo Já tam byl
ve službě v nocipředvčírem Dru-

hý den ráno jsem přišel do Mani-

ly avšak sotva jsem dostihl stanu
obdržel jsem nařízení jiti do Santa
Anna tak že jsem ušel asi 22 míle
za ten den Toto jest nyní naším
hlavním stanem ale nemyslím Že

tu zůstanem déle než ještě asi den
Několik tisíc povstalců je v Tay-ta- y

a gen King hodlá proti nim
vytrhnouti Nepochybně že pů-

jdeme s ním neboť jsme nyní při
jehc štábu

Mohu Vám říci že válka jest
skuteíní peklem a nikdo to neví

lépe než ti zdejší ubozí nigři kte-

ří nedovedli oceniti dobrou věc

když ji měli Šel jsem přes boji-
ště blíže srubu číslo 11 v den po
boji tam a bylo to strašné podívá-
ní Mrtví povstalci za každým
hrbolem Vypadalo to spíše jako
v jatkách nežli cokoliv jiného
Zem byla přímo napitá krvíSkoro
všechny mrtvoly měly ránu v hla-

vě což dokazuje že povstalci se

skrývali a hoši neměli žádné velké
terče Většina našich hochů byla
sbírána tak rychle jak byli 'střele-
ni avšak postalci neměli času sbí-ra- ti

své mrtvé a tak je nechali
nám k pochování což jsme též
učinili avšak použili jsme k tomu

zajatců jež nám padli do rukou
Též jsme ošetřili jejich raněné
Doufám že nikdy nebudu více

svědkem zjevů takových jakéž
jsem viděl v bitvě Viděl jsem
některé z našich hochů že bojo-
vali i po zranění až klesli násled-
kem přílišné ztráty krve Jeden z

washingtonských hochů postřelen
jsa blíže mne pravil: "Myslím
že ten nigr dal mi zadostučinění
tím že mohu zeraříti pro náš pra-

por" Nikdy nebylo chrabřejších
hochů v '

poli nežli ti co máme
zde Bylo by těžko říci který
pluk je chrabřejším— jsou všichni
udatní My nevíme ještě co obná-
ší naše ztráty ale bude jích znač-

ně Přináší raněné každou minu-

tou Měl jsem dva přátely v ka-

lifornském pluku ktefí byli za-

střeleni hnedle první noc a byli to
dobří hoši Ztráty povstalců
budou ohromné ač mnohé nám
nebude moci zjistiti neboť byli
fulnblan! SammImI T I I 1
vruuwavui jf Ull ¥ m UUUOU

ztráty známy z Časopisů tak že
cokoliv bych ohledně toho psal
bylo by Vám již starým než by Vás
to došlo Nad zprávami telegra-
fickými provádí se censura tak že
časopisy nebudou míti tolik zpráv
co dříve

V Chicagu pohřben byl v úterý
Joseph Mědili zesnulý redaktor
tamní Tribune- -' Z úcty k zesnu-
lému byla radnice po celý den za-

vřena

Stát Iowa co nejdříe započne
s výrobou provázků na vázání
snopků v některé z trestnic nej-

spíše v Anamose kde práce sta-
vební budou letos dokončeny a
trestanci byli by nuceni zaháletL
Provázky prodávány budou íarraí-řů-- rj

za výrobní cenu

Do Prape M imi
Oznamujeme všem svým kraja

nům Že rozšířili a plně zásobili
jsme nái železářský obchod s no

vým zbožím vsebo druhu
Máme na skladě velký výběr ko

čárů vozíků a ty nejlepší rolnické

stroje jaké nyní jsou v užívání
Vše prodáváme nyní v cenách vel-

mi snížených Majíce velikou zá-

sobu hřebů ostnatého drátu a
drátěného plotu můžeme kraja-
nům uspořit peníze jelikož jsme
vše koupili za nízkou ceno
Dřív aeili koupíte Hade zavf

U jte k nim a přesvědčte se o zboží
a cenách našich k Imal v
cti! třeme: pcíik Hratff

waukee Teď bude muset ostatní
občanstvo založit také trust aby
mohlo vzdorovati těm ostatním

trustům

Kterak s tou naší novou politi
kou zrůstá zároveň i nadutost a

začíná se pěstovati a pilně u Ame-

ričanů ujímati náhled že člověk

počíná až někde od jakéhosi stavu
o tom sděluje se z Manily Tam

prý rodiny důstojníků byly pohro-
madě v hotelu Oriental a tvoří
zvláštní nadutou společnost kte
ráž kouká na každého s půdy

Tyto americké husy neví nepo

chybně že každý obyčejný občan
musí platit daně na ně aby ony
měly od čeho být živy Dřív než

zvolily tento hotel za své bydli
ště byla tam před tím již po ně

jaké dobu zpravodajka jednoho
listu a ovšem že i pak tam zůstala

vzdor tomu že vojandy jí dávaly
všelijak na jevo že ji nepovažují
za sobě rovnou Tu však admirál

Dewey osvědčil že jest nejen do

brým námořníkem nýbrž i dobrým
Američanem Aby zjednal zpra
vodajce zadostučinění pozval jí
několikráte v hotelu ku svému
stolu Naduté vojandy které se

chtí opičit po šlechtě evropské

mohly se vzíti za svůj dlouhý nos

Ve znamení trustů

Slovo trust není novým našim

čtenářům Již po Fadu let slýchají
o trustech a jejich zlopověstném a
zkázonosném působení Však

nikdy v dějinách této země v dě

jinách žádné země vůbec nebuje- -

ly tak trusty jako počaly bujiti
nyní zde v této zemi s obnovením

ruchu průmyslového
Co jsou trusty není snad třeba

obšírně vykládati V Evropě

říkají jim kartely Jest to sdruže
ní stejnorodých podoiků buďprů
myslových neb obchodních za
účelem odstranění soutěže sou
středění výroby neb prodeje i

ovládání trhu tedy i cen Krát
kozrací falešní proroci ovsem při-

pisují trusty ochrannému clu však

zůstávají odpověď dlužni když
jsou tázáni o vysvětlení kterak to

přijde že ve svobodobchodoím

Anglicku zakládají se trusty právě
tak dobře jako zde že zde zaklá-

dají se trusty v oborech výroby
neb průmyslu jež nejsou clem

chráněny a že nezakládaly se

druhdy ač měli jsme ochranu cel
ní po mnohá desetiletí Na tako-

véto otázky zůstávají odpověď
dlužni poněvadž by museli dozná
ti kJPivost svého tvrzení a svých
domněnek Jediné co pravdy na
tom jest je že trusty zakládají se

právě tak v oborech průmyslu
clem chráněného jako 'nechráně
ného

Trošty začaly v této zemi vzni- -

kati během let osmdesátých po

vzpružení průmyslu jež následo-

valo obchodní tísní ▼ polovicí let
sedmdesátých Pozornost širšího
obecenstva upoutaly na sebe hned
za samého počátku a jiz před osmi
lety přijat byl v kongresu zákon

kterýž čelil proti trustům Zákon

ten jest nyní mrtvou literou a sice

proto ze advokáti nalezli v něm

kličku kterouž se trusty všemu

zákonu vyroýkají Z počátku

byly zakládány trusty tím půso-

beno ie majitelé jednotlivých pod-

niků se nevzdávali majitelského

práva k těmto nýbrž pouze svěři-

li správu týchž fidítelstvo obdr-

ževše co důkaz svého podílnictví
v trastu listiny zvané --"trustovní

certifikáty" Zákoa kterýž proti
trustům přijat byl zapovíiá tako-

váto adtaleaf a týl obcházen iest

ayaítíai tlachem ie zakládají
rzcUZtxť no cmlstva akci

[vypálili jsme Paco i s klášterem 7

něhož jsme byli tak mnoho znepo
kojováni ráno Mezi tím vypáleno
bylo Tondo a vojsko naše vypudilo
povstalce z našeho okolí přes hra-

niční čáru od srubu Čís 11 Wash-

ingtonský a Idahoský pluk útočil

přes pole rýžová a vypudil nepří-
tele z jeho zákopů a zahnav jej
do řeky ukořistil 2 pěkná Kruppo-v- a

děla Naše ztráta byla při tom-

to útoku značná Oba majorové
pluku Idahoského byli zastřeleni
z nichž jeden byl povýšen na bri-gádní-

generála pouze na hodinu

před svou smrtí Gen King jej
povýšil na poli pro chrabrost s

jakou si počínal při vzetí povsta-leckýc- h

zákopů
Opomenul jsem říci že generál

Otis dal nařízení útoČiti na po-

vstalce na všech stranách o osmé
hodině toho rána což stalo se

proto aby zkrácen byl boj Mezi

tím zápas trval na druhé straně

řeky po celou noc a den a k žalosti

Filipínců uaŠe loďstvo působilo
jim velkou spoustu po celý den
Monadnock házel desítipalcové
granáty kteréž otřásaly zemí po-

každé když se rozpukly a vyklízel
všechno mezi zálivem a městem

Pasay Charleston kotvil v Bacon
de Vitas a vrhal střely do Tondo
a celého okolí na druhé straně O

polednách naše dráty přestaly pra-

covat mezi polním stanem gen
Andersona a předním šikem jsou-
ce roztaveny ohněm při cestě a

proto jsme vyšli tři abychom je
spravili Pracovali jsme veskrze
až ku srubu Číslo 1 1 a tu jsem po-

prvé znovu uviděl Berta a vyměnili
jsme vespolně blahopřání ku svým
povýšením Ano gratulujte nám
oboum neboť jsme byli oba pový-

šeni a sice Bert na prvního seržan-

ta a já na desátníka tak že jsme
nyní oba poddůstojníky Když
jsme dospěli ke srubu č 11 teďy

jsme počali zřizovati dráty tak
rychle jak vojsko naše pokračo-
valo Zmocnili jsme se Santa
Anna téhož odpoledne To byl
dříve hlavní stan povstalecké ar-

mády před Manilou Zde ukořistili

jsme zásobu potřeb telegrafických
z nichž Část ukradli nám během
našeho prvního útočení na Manilu
Též nám padly do rukou skladiště
se zásobami rýže pro jejich vojáky
a krmíme ní nyní zajatce Nevím
co budeme dělat s tím velkým
počtem zajatců povstaleckých
kteréž máme neboť máme ještě
také asi 10000 zajatců španěl
ských

V úterý asi k šesté hod večer
měli jsme již dobyty a spáleny
všechny vesnice kol Manily mezi
nimiž Paranaque Pasay Marqui-n- a

SingalongSan Pedro Mercati

Pasig Guadaloupe Malabon
San Roque a staré Cavite Též
nám padly do rukou miliony nábo

jů pro mauserovky všechna děla

nepřátelská kofistvo a tisíce tun
všelikých zásob Ve svém útěku
zanechali všechno zpět Od úterka

boj na této straně řeky ustál Bylo
rozhodnuto že nepožeoem je dále

pro tu dobu jelikož naše vojsko
potřebuje velice odpočinku' Na
druhé straně řeky bojováno bylo
neustále Povstalci snaží se sou-

středit! síly své síly v Malaboou a

gen McArthur velící druhé divisi
tlačí je nazpět Včera asi 4000 z
nich pokusili se o útok a prolome-
ní našeho šiku ale byli odražení s
velikou ztrátou O páté hodině

odpoledne jsme dobyli jejich posi-

ce po celodenním boji Mluvil

jsem jedním z naších bochůkte-rý- i

byl očitým svědkem tohoto
boje a pravil ie útok našich ho-

chů byl tím nejleplím kasem práce
ai posad vykonaaým My mohli

slyšeti střelba zcela zřetelaě Vá-

lečná loď Charleston kácela graaá--

aneb podobný počet akcií ve

trustu Ku příkladu je tu závod

kterýž má ceny $100000 Trust

vyplatí majiteli tuto cenu hotově
a ještě mu dá $100000 v akciích
trustovních Následek toho jest
že všechny trusty jsou mnohem
více kapitalizovány nežli co ob-Dá- ši

jejich skutečné jmění a za
těch okolností nemůže býti jinak
nežli že musí se trusty dříve nebo

později dopouštěli vyděračství
aby docílili čistého výtěžku a di-

vidend pro podílníky
Až do počátku tohoto desetiletí

měli jsme poměrně skrovný počet
trustů ač svou hrabivostí a mocí

poutaly všeobecnou pozornost Tři
hlavní mezi nimi byly petro- -

leioický cukrovarnický a lihovar

nický Nyní však rostou trusty
měrou úžasnou a Čítají se již na
sta Během roku 1898 založeno

bylo 37 těchto obrovských sdru
žení kapitálu s akciemi v nomi-neln- í

ceně $915000000 Během

prvních dvou měsíců tohoto roku
rozmnožen byl počet trustů o 43
kteréž vydaly akcií za $1048000
a mimo toho dluhopisů v obnosu

ř5750°f0°o- - Během 14 měsíců

tedy spojilo se na sta když ne na
tisíce různých závodů v 80 moc-uýc- h

sdružení s celkovým kapi
tálem aspoň na papíře v obnosu

$2000000000 Počet tento zrů
stá nyní --každým dnem neboť
nemine den jediný aby několik

nových podniků podobných ne-

bylo ohlašováno Není již skoro

žádný předmět všeobecné potřeby
nic cb sloužiti má k naší potřebě
a pohodlí aby výroba toho ne
stála pod správou sdružení

Ačkoliv všechna tato sdružení

předstírají že jsou zakládány pou-

ze jen ku prospěchu obecnému
aneb aspofi t obecnost z nich
žádnou škodu nemá jelikož sou
středěním a zjednodušením výroby
dají se docílili úspory za kterýchž
lze výrobek dotýčoý prodávati tak
levně aneb levněji než dříve s

lepším prospěchem pro vy rabi te-

le přece jen duch v němž pdoni-ká- ní

toto koření jest nepřátel-

ským myšlénce pravé svobody
jest obmezováním práv lidských
jest soustřeďováním moci jest u- -

uchvatitelátvím z něhož nic do

brého vyplynout! nemůže

Otázka trustů jest jednou z nej- -

důležitějších národo-hospodá- ř-

ských otázek této země k jejíž
rozluštění musí nyní přikročeno

býti neodkladně nemají-l- i svobo

dy naše pod vlivem znemravSují- -

cích a koruptnfch cest k jakýmž
tato bezohledná kapitalistická
sdružení sahají a sahati musejí
vzíti trvalou pohromu Trusty
musí býti potlačeny aneb aspoS
neškodnými učiněny To žádá

bezpečnost této země

Dle nejposlednějšfch zpráv
vyžádal si požár v new yorském
hotelu Wiodsor 18 obětí jichž
pozůstatky byly nalezeny a 37
osob se dosud pohřešuje

Neuralgie vyvíjí se jak v stude
ném tak i v teplém počasí V každé
době vlak uzJraví vás St Jacobs
OiL Užijte je a shledáte ie vám
čivy tilessl t2J a posilaf a v krát-fccs- d

dledíta ae s£avet

nost toho dne Já byl při poručíku
Kilbournovi (veliteli naší setniny)
a ještě se třemi našimi telegrafisty
pustili jsme se dolu ulicí rychlým
poklusem Naše místo bylo při
štábu gen Andersona kterýž velí

první divisi Jakmile jsme se
nařídil nám jiti na západní

konec Paco mostu a zříditi tam

polní telegrafní stanici Vylezl
jsem na telegrafní tyč a dříve než

uplynula minuta měli jsme spojení
hotovo Mezi tím slyšeli jsme ra-

chot pušek kterýž každým oka-

mžikem vzrůstal Asi k půlnoci
střelba ochabla aniž by dosáhla
naší strany řeky Však tak jako
před bouří bývá ticho i my nepo-
třebovali dlouho čekat Asi o 2:30
přeložili povstalci dějiště svého
útoku na naší stranu řeky a zahá-

jili palbu na srub číslo 11 kdež 3

setniny washingtonského pluku

stály v hotovosti Skoro soudobně

započalo útočení na naše vojsko
kol kolem města Hřmot kterýž
následoval jest k nepopsání Du-

nění děl rachot pušek chřest cvá-

lající jízdy a pěchoty ubírající se
ve všech směrech poklusem cvá-

lání koSstva převážejícího děla po
kostrbaté kamenné dlažbě bylo by
mohlo vzbuditi ťomněnku u pozo-
rovatele Že kaídý jest tak rozči-

len že neví co dělá Tomu však

nebylo tak neboť každý věděl kam

patří a kde má zaujmouti místo v

poli K páté hodině změnila se
neustálá střelba porůzná ve střel-

bu houfnou Tou dobou pozoro-
vali jsme že náš drát jaksi nepra-

cuje mezi naší stanicí a úřadovnou

Mowbrayho ve srubu č 11 Vse-

dnul jsem na poručíkova koně a

pádil ním jako vzteklý ku srubu
asi jeden a půl míle vzdálenému

podél drátu Mezi tím časem však

drát byl sproštěn překážek a já
sedě na koni pozoroval jsem boj u

srubu asi třicet kroků od cesty
Zdálo se že naší hoši musejí se
vzdáti svého postavení tam neboť

přesila proti nim byla veliká Chtěl

jsem se dostati do srubu abych se

podíval jestli Bert jest posud živ

avšak nemohl jsem tak kčinití je-

likož naší hoši stříleli přes cestu
Co jsem tu stál byli washington-
ští sesíleni a co pak následovalo

to nikdy nezapomenu Zdálo se
mi jako by peklo samo se bylo
otevřelo Horská baterie (čtyry
děla) zaujala místo na malém mo-

stě poblíže a počala trhsti posta-
vení povstalců Právě se rozední-val- o

a při světle denním viděti

bylo kde nepřítel byl v úkrytu za

cestou a co se tu dělo shledal

jsem později kdyi jsem se navrá-

tit Kdyi jsem se vracel k mostu
Paco slyšel jsem kale hvízdat!

kol mých uší Kdyi jsem přijel k
mostu shledal jsem ie ostrostřel-- d

kdesi skrytí stříleli na nás na
Bioctl Roa£al jame seznali ieoví jpl ťtr~ J sc5 fU£ail


