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Není tomu dávno co jsme kra

janům dali zprávy od kterých e

nynější budou líšiti Náš tábor

dřívější jsme jmenovali "Camp
Santa Mcssa" kde jsme tábořili

až do 6 ÚDOra netušíce že nám

povstalci strojí úklady aby nás
m m

vyklidili Bylo dne 6ho února

den byl klidný až do 9ti hodin

veěer Tu v dáli slyšíme rány
povstaleckýcb pušek mezi které

sahučely rány našich vzdálených
stráží Náš trubač však již volal

nás do zbraně neb 1 nad táborem
kale začínaly hustě hvízdati Po
vstalci majíce výhodné postavení
střílen po ceiou noc a my jim
odpovídali Ráno za pomoci
dělostfelců jsme hnali útokem
íehož se povstalci nenadáli a brzy
stoupili do lesa odkudž ještě

vysýlali mezi nás smrtonosné
kule: teprve po našich několikrá
te opakovaných hromadných vý
střelech rány jejich řídly Na

krajinu byl hrůzný pohleď Bu

dovy stály v plamenech střelba 1

ohluchnutí a mrtvoly podle cesty
Ale to vše zavinili povstalci sami
eb měli Američané vždy naříze
no s FilipíSany se ve všem
snášeti a též první rány vyšly
jejich ručnic První den byli
ostrované zahnáni několik mil ač

jejich síla byla tři až čtyřnásobně
větší než naše Druhý den vojsko
naše poxračovalo v pronásledová-
ní Povstalci ohradivše se blíže

vodárny očekávali nás My však

je odtamtud brzy vyhnali na

prostranné místo odkudž málo

který tylé Zdi se že lotři tito
neumí otevřeně bojovati ale že
áčelem jejich jest bojovati v noci
neD stmeti z ňusteno houstl a
aoohou-- íi napadati nepřítele ze
zadu Obětí msty povstalecké stal
se poručík z americké nemocnice

jel totiž o února první jaen po
bitvě od nás pluku tennesee
skému Přijel až na místo kde
se cesty dělí na místě v levo dal
se v právo a byl napaden po
vstalci Kari pod ním byl zastře
len a on sám zavlečen z cesty kde

nyi k smrti utlučen Na prscu
měl hlubokou ránu a roztříštěnou
hlavu Povstalci potom mrtvolu
svlékli z veškerého šata Při
pronásledování jich později byl
jeden muž zajat který měl na
sobě spodky zavražděného poru-
číka Hoši s ním dlouhých okolků
nedělali Poručili mu "kupředu
narč" a když ušel as 15 kroků

prohnali mu hlavou as deset kulí
Náš nynější tábor jest blíže vo-

dárny odkud denně se rozesílají
setniny po krajině zda-l- i nejsou
na blízku povstalci Válka s nimi
nám připadá jako hon n velké

zajíce Když totiž táhneme kra-

jinou muž vedle muže pušku
připravenou k ráně vyskočí z
křoví povstalec Hned se mezi
našimi ozve: "Tamto jest jeden
— tamto dva' --— bum — bum —
bam Časem též někde třasknou

pušky povstalců v odpověď a ně-

který z našich klesne ale ani ste-

sku ze sebe nevydá pouze s úsmě-
vem se s hochy rozloučí Též

generál povstalců Aguinaldo s

veškerým svým vojskem jest již
nedaleko pročež v brzku zase
očekáváme bitvu
Zatím prozatím ukončím a se-

čkáme co se bude dále díti
S pozdravem

Antbony a Joseph Fisher
1 pluk setnina I
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Z BUTLER CO Nebr ob-

drželi jsme dopis kterýž zní ná-

sledovně: Dostal jsem do rukou

Katolík ze dne 10 března a četl

jsem v něm jak Vás tupí a celou

Západní Jednotu Ti bídáci ni-

čemní věřte nic bych si nepřál
než být jen hromem tak asi na

hodinu! Vždyť to nejsou ani

lidé atd"
HAILEY Idaho Milý příteli

pane redaktore! Odpusťte že

Vás tak nazývám však Pokrok

Západu jest mým jediným přité-

kat po mnohá léta Mně je zde

velmi smutno po mé mateřské ře-- ii

neb jsem ji neslyšela již dva-

cet let Přijela jsem do Ameriky

v roce 1867 to jest již dlouho

promne nevidět lidnou ta če-

skou maminku Kdyf válka ny-

nější začala byl to doktor kdo

m cbče dát oa vojna Ji také

Ulsila že půjdo ošetřovat ran-

ili sfc on mi řekl le lenské ne-U- W

Cfatčla jsem také mdUtí

tlí cro mou vlast Te jpoala- -

"ture dntaiy pln m Jmánem taMteleovattoai
jujuob uovtiinnuii a twpuvmji iMi"Jr

tHiHHÍfmitné HDonymni nnlasauu
' pohuuluébo uiúta v kuM

EAST ST LOUIS Illinois —

Sdělte v Hovorně které ostrovy

připadly Spojeným Státům ná-

sledkem minulé války se Španěl-
skem Odběratel

Odpovlí—Porto Rico ostrovy
Filipínské a zlodějské
CAMP McKINNEY B C Ca-na- da

— Prosím sdělte v Hovorně

jestli může kdo v Americe hrát s

velkou loterií ze starého kraje Já
chci koupit rakouské státní losy z

roku 1860 ale má žena praví že

můžeme být trestáni

F Pollak

Odpoxiliř — Nejsou nám známy
dopodrobna zákony platné v Bri-

tické Kolumbii aneb v Kanadě
Že tam loterie není dovolena to

čerpáme již z toho že když ze

Spojených Států vypuzena byla
loterie louisianská nešla do Ka-

nady nýbrž až do jižní Ameriky
do republiky Honduras Však
zároveň pochybujeme velice že by
se musil kdo obávat trestu kdo

by si koupil nějaký státní los

evropský Kdo by ho chtěl ' ku-

povat tady nepochybně že by
trest asi spočíval v tom že by za-

platil zaň mnohem více než jakou
rrá cenu jako mnozí zde ku své

škodě učinili Rovněž nepochy-

bujeme že není dovoleno losy
prodávati a může se tak díti pou-
ze jen pokradmu
HAVELOCK Nebr — Pro

sím sdělte v Hovorně: 1 Co

soudíte o "The Midland Life
Association" na život pojišťující
společnosti z Omaha Nebraska

Jak je spolehlivá dostávat svým
povinnostem? 2 Zda li mají ja
kou mimoobyčejnou cenu čtvrt

dolary z roku 1853? Čtenář

Odpovíď — Není nám tak da
lece mnoho o ní známo a za těch
okolností je těžko soudit Audi
tor ji oprávnil k vedení obchodu
avšak ve světle odhalení správy
popuhstické že totiž domělá 'pře
hlídka knih' byla vlastně jen ždí
máním společností postrádá to

významu jak vyrozumíváme
společnost zmíněná vede obchod

po způsobu obyčejných společno
stí pojišťovacích kapitalistických
ale bez kapitálu Po naš-- ná
hledu jsou bezpečnější vespolné
spolky než takové společnosti
Buď společnosti' které mají kapi
tál a zálohu aneb spolky jež ne'
hromadí velké zásoby ale také ne-

mají žádné vysoko placené úřadní

ky žádné nákladné úřadovny a

platí na úmrtí jak se udávají Co

se nás týče nemáme důvěru ku

podnikům jež nejsou ani jedno
ani druhé 3 Čtvrťáky z roku 53

jsou dvojího rázu Ty jež jsou se

šípy nemají žádnou zvláštní
cenu: bez šípů mají cenu I voo až

$500 kus dle zachovalosti

Sbírky pro české Museum

ABIE Butler Co Nebr 16

března 1899 Ctěný pane Rosi

cký 1

NíŽepsaní Žádáme za spro
středkovánt zásylky následující
sbírky Na české museum a zoolo

gickou zahradu v Praze uspořádal
sbírku Frant Shorný předseda
Českého národního hřbitovního

spolku v Abie a přispěli násle

dující:
Mat Hasík50 Josef Čuda 10

Jiří Spatz50 F J Vac(nto
M A MaŠek50 V J Uřídil50
Jor Koskan50 M Šimerkaio
rrt bhorný25 l'etr Škarda 25

Jos Malovec25 Ant Chládek 10

Frt Hanuš 25 Anton Spatz25
F J Roh 50 Jos Marušák25
Jan Dušátko10 J Procházka 25
Fr Johanes 10 Jos Jelínek 10

A- - Hun 15 Jan Krenk 25

Úhrnem vynesla sbírka $585
Srážka na zaslaný p Uřidi- -

lem check 10

Zbylo #575
Dříve ohlášeno 1 890
Celkem S2465

Cukrovar Standard Beet Sngar
Co Antes Nebraska

Velké množství řepy cukrové
bude pěstováno v údolí Platte ře

ky od Waterloo až ku Schuyler
podél Union Pacific dráhy zvláště
okolí Fremont Atnes a Nortb

Bend Ihe Standard Cattle Co

pěstovati bude 2000 akrů cukrov-

ky a stavf jistý počet domků pro
dělníky s rodinami kteří budou

chtíti pracovati v polích Zkušení
čeští dělníci obeznali s prací při
řepě i jiní naleznou hojně za
městnání v krajině svrchu zmíně-

né dtAohtí

O blilií zprávy pilte na: Stan
dard Beet Sugar Company Agri- -

ného presidenta len nechce ze

žádného dělat otroky Co mluv

ten Johnson to je jen Bryanova
řeč On chce jen zamotat Arne
riku jako Cleveland S tím stři'

brem je to tak jako farmář má

hromadu pšenice on ji prodá
co mu zbyde tak je jeho on Žád

nému nemusí dát nic Když má

někdo ty stříbrné doly prodá ru

du a zaplatí dělníka a co mu zby
de je jeho a iiný žádný z toho

užitek nemá Anna Hailey

WESTON Neb — Ctěná re

dakce Pokroku Západul Četl jsem
mnohokráte o významu hraní ka
ret ale nikdy ífem nemohl to

srovnat až teď a proto vyložit
chci milovníkům karet otázku jak

povstaly Možná že již to někdo
dávno zapomněl a proto to obno

vuji aby ti mladí hráči s kartami

tak netloukli když prohrávají
Nebude na škodu připamatovat
jakou měly cenu za starých časů
Původ karet ztrácí se v mlze Se

dověkosti O nich činí se už

zmínka v pověstech Indů a Číňa

nů Teprv ku konci 13 století

objevily se karty v Itálii pod jmé
nem "naibi" což znamená "vě
štění" Věštění z karet udrželo
se také u nás po dnešní dobu

Jak se pravdě podobá zavedeny
byly karty do Evropy od Arabů

nikoliv od cikánů kteří teprv na

počátku patnáctého století se do

Evropy přistěhovali Orientálské

karty skládaly se z tabulek dřevě

ných neb ze slonoviny na nichž

figurky byly namalovány V Evro

pě zhotovovaly se ze silného pa
píru (latinsky "charta") odkud se
také jejich jméno odvozuje Na

nejsťarších italských kartách byly
namalovány kalichy čili číše (cop- -

pi) penízky (denari) šavle (spa

dej a hole (bastoni) což mělo

poukazovati k stavu duchovenské
mu živnostenskému vojenskému

selskému Francouzi namalo
vali na svých kartách na místě

penízku uhelný kámen (carreau)
na misce nou trojlístek (trene) na
místě kalichu srdce [coeur] a na
místě šavle oštěpový hrot (pique)
Za čtyři krále považováni byli:
uavia Alexandr velký caesar a
Karel Velký což mělo značiti říši

judskou řeckou římskou a fran-

couzskou Královny nazývaly se

Argine Gesther Judita a Palaš a

mely značit narození pobožnost
udatnost a moudrost Spodkové
namalováni byli jako panoši a ští
tonoši Karty byly zavedeny do
Francie v polovici 14 století
Tehdáž skládaly se z pergamenu a

byly od malířů zhotovovány Ce
na karet řídila se krásou miniatur
nich maleb které malíř na nich

provedl Vévoda milánský Vis--

conti zaplatil za jednu hru paříž
ských karet 1500 dolarů U
Němců obdržely čtyry barvy karet
jména obrazům odpovídající: Žalu-

dy zelené (listy) červené (srdce)
a rolničky Svršek žaludský po-

jmenován byl po svatém Václavu
a zelený svršek po svatém Šebe-

stiánu (Baste) Němci přijali s

velikou zálibou hru v karty tak že
už roku 1321 byly vydány zá po-
vědí proti hře této Dafi z karet

vybírala se už v nejstaršícb ča-

sech Kdy se karty poprvé do
naší vlasti dostaly nedá se určiti
zdá se však že se to stalo na kon-

ci 15 neb na začátku 16 století
V zákonech českých neděje 6e o

nich zmínka až teprv v druhé po-

lovici 16 století Pozoruhodnou
sbírku karet všech zemí a všech
století chová britické museum v

Londýdě Nejstarší karty pochá

zejí ze 14 století a jsou pravé ne-

stvůry co do objemu a velikosti
Vedle nich nacházejí se ozdobné

karty francouzské které jsou dva
a půl pal dlouhé a jeden a čtvrť

pal Široké V nejstaršícb kartách

Španělských cbybf dámy Za an-

glického krále Karla LI obsahova-

ly karty podobizny panovníků
neb znamenitých mužů ano i pra-
vidla z mluvnice neb zeměpisné

pohledy Na jiných kartách vy-

podobněn je spůsob jak se má

pečeni drůbež a zvěřina rozkrajo-va- L

Na místě Čtyr barev vypo-

dobněny jsou ryby maso drůbež
a pečivo a na každé kartě zobra-

zen muž jenž rozkrajuje tu neb

onu věc Zajímavá hra karet jež
nemá na světě rovné byla r 1889
v Londýně ve veřejné dražbě za

1500 franků prodána Pochází

zpočátku 18 století a obsahuje řa

du kreseb a podobizen t doby vlá-

dy královny Anav anglické Na

jednotlivých listech vyobrazeno je
vítězství vévody s Marlborough a

námořní bitva tebdejlf doby Srd-cov- oa

královna představuje krá-

lovna Aaaa srdcového krále princ

J2Í diasiý její sáaaleL Karovou

trliva trl-rr-za iiaiU kilo

ská Ostatní figury představují
státníky oné doby — Máme zimy
neustále a proto na ranní setí jest
malá naděje V úctě

Josef Kastl

ČEŠI V AMERICE

l Páter Ignác Lager z Pine

City Minn cení svoji nohu na

$50000 Na takový obnos žaluje
dráhu Northern Pacific na jejíž
tratích o ni přišel Lagrovi při
dělána byla noha umělá

1 4letá dceruška Antonína Su- -

chana bydlícího na farmě blíže
Little Turkty la popálila se

tak nebezpečně že přes všecko
ošetřování skonala

1 V Racině skončil sebevraž
dou krajan Josef Pavel zaměstná
nim klempíř Asi před týdnem
zanechal práce a od té doby byl

tězkomyslný V pondělí odpo
ledne řekl Ženě že irá nějakou
práci pro souseda odešel do ho

hořejšího pokoje pečlivě uzavřel
a všecky otvory ve dveřích
oknech bedlivě ucpal kytem na
čež uprostřed pokoje na klempíř
ských kamínkách zapálil dřevěné
uhlí nasycené alkoholem a ulehl
na lože aby se nadýchal jedová
tého plynu Zemřel klidně a bez

zápasu Teprvé po 6 hodině na-

lezla jej jeho choť již mrtvého —

Zesnulý míval před lety obchod
ale přišel o něj Zanechává choť
a dceru

Značnou ztrátu utrpěl chi-

cagský krajan Václav Stejskal
jenž již po 15 roků vozí z města

krejčovským kontiaktorům na
stříhané obleky ku shotovení

Když poodešel onehdy za nějakou
záležitostí neznámí darebáci od

jeli mu s povozem a zboží v ceně

{300 ukradli Potah nalezen byi

policií následujícího dne — Když
manželé Urbanovi z Chicaga na
lézali se v práci navštívil byt je
jich lupič nějaký a odDesl za £40
šatstva

l a Chicaga ztrátu se asi 30

letý sazeč Jan Ctiborek jenž své
ho času také ve Schuyler 1

Schweinfurtova papíru pracoval
V lednu propuštěn byl z beoedi
ktinského závodu a snad z rado
sti že se z takového pelechu do

stal pustil se do pití Jsou oba

vy že se mu nějaká nehoda při
hodila
1 Řídký případ Šílenství u dě

cka vyskytl se v Chicagu Obětí
hrozné choroby stal se ani ne

61etý synáček manželů Pinčových
Rudolf Asi před o měsíci stižen

byl křečmi a ač záchvat ten v ma
é chvíli jej pustil opakoval se je
ště týž den poznovu a to a větší
silou Celkem byl hošík zachvá
cen krecmt t sedmkráte rincovi
úplně přestrašeni ihned zavolali
ékaře kterému podařilo se Ru
dolfa tak vyléčiti po třech měsí
cích že matka mohla jej všude

opět poslati Před vánoci však
hošík ač jinak zdál se býti zdra
vým počal vůčihledě ztrácsti pa
měť a dnpouštěti se různých ne
přfstojností které dříve nedčlával
Lékaři již k němu byli voláni
nemohli poskytnouti žádné úlevy
Duševní stav hošíkův stále se hor
šil tak že Pinčovi rozhodli se ma- -

ého Rudolfa odevzdati do někte
rého ústavu pro choromyslné děti

aby byl tam vyléčen bude-- h to
možno Hošík předveden byl
onehdy před okresního sondee a

po výpovědích utrápené matky a

otce rozhodla porota poslati jej
do Jeííerson

1 Chicagský krajan František
Pošvic o jehož seŠílení jsme se
minule zmínili zemřel na pozoro-
vací stanici kdež skutečný stav
jeho měl býti zjištěn - -- Jiný pří-

pad Šílenství objevil se u 3oletébo
truhláře Josefa Bodláka rovněž v

Chicagu Ubožák jest Ženat a
má dvě dítky u věku 3 a 2 roků
1 Známý sbormistr a učitel

hudby v Chicagu J L Šimonek

připravuje původní operu pod ná-

zvem Krakonoš k níž text i hud-

bu sám si složil
1 V okresní nemocnici v Chi-

cagu temřel toletý český hošík

Josef Drnek jenž hrál si s nabi-

tým revolverem a střelil se do
levé ruky Z rány vyvinulo se
strnutí čelisti a to stalo se nepro-
zřetelnému chlapci osudným

Snížení poštovného na 1 rent
Obr- - mnf vzrůst pottn dopisů poíton

Spoj SUtů dopravovaných v krátké do
M rmeipeří saíleof poitoTaíbo aa jedaa
cebt ca unci President kterému podaří
m tak zikoa v kosjrrett prosadili do-

dělá m neocenitelné zaelnby apomí-k-

celého národa Podobné zásluhy Vdí aa
UM m obecenstva Hostctiers Slota ch
B ttert Ik Unto aá eprekoatlé
táaluhy v létaní eJovMcastva nnadravn- -l

pnaila) tatínci ústrojí leaná
Dodává ehmi k Jídla mírni horečná ner-

voval podtr posilla) Mviajr a pfetvo
HtaonAn&ftUovéka lak ta v kážkoati

Stroj tento jest velmi dftmjslně a
druhy obili i trávu tak fistč Jako iádný

L A DEVIXE Tbe
ht jednatel
Cnnacll Bluffs la bii 161m4

Půjčuji penízeí' mnjetfcy

farmář

tu- -
o~

luížTnTííTJínúrTajvmHíe neb 80
Omaze Slctésplátky dle přání kupujících
Mim til [rmv na prodej v Harpy Co a plljmu
011 splátku dám lot Hlt# anel navštivte
mu L L STEWART K J6A87
M3t( V B Nat Bank Ulg Omuba Neb

Odebírejte Knihovna Americkou

KKANK E BLI8S prodtmí
K O MMSX prodaVBÍ boTřt dobytka
JOS BLIHS prod orciatfen mna
J H BLIdd prodávat dob vepř

ji
Kterkollr 1 nich pracuje v tijmn

rycb tikasniko

Joseph Bliss
lomisioráf se 2irtm dobral

280 Hew Exchange Bídy

SOUTH OMAHA - - NEB

Viemoini uéCe vtnule as viera linlkin
taaf latelftm FKnl Vale jeat ucti Udána

Triaí etmj aa aeiádáai

Frant Welmann Tleobecl v Oolfax O i
inámr co Háaf a arMotnlty mni aechotoa
obelouCI krajany v teti bwké

rf m

1 Jedno natřeni čaato dostaH

aby vypuzeny byly bolesti z kaž-
déA části Ufla vezme--li ac k totnn

SEVERŮV

OLEJ Sv GOTHARDA

60 ctů

W KřlčMI dítě ceié noci dotá- -

W vá-l- i zoubky a má li borkoať

tis SEVERÚV

T1ŠITÉL DĚTI

je ctili uspf a vylcTH
AS

23 ctů
AS

AS SEVEROVY
AS PILULKY

SEVERŮV

AS PRO

AS pro játra vpraví zůstává posadVám stolici zbaví lékem proti
AS Vás nadýmání ob-

tíží
chřipce

z větrů zabrání
AS vaaikn mnohých Vyléčí

nemoci
25 a8 25 ctů

dokonale sbudoviSn a šeře a váže vírchny
jiný tro1 tobo druhu v trhu se nalézající

Warder Busbnell & Glessner Co

CHICAGO ILTj
Továrna ve Sprlnirfleld Ohio

(Udělujeme ceny

3 pudahy'3

DiamondÍMvdlem

Zailemt vám zdarma seznam ttm

ti prémii jet udílujeme
kml-'dém- u

odkupniku Piite:

ulítán Co

SO OMAHA

NEB

rlí

5Ž
Jste-- li Stlienl revmatiaroem

SEVERŮV

LÉK PROTI REYMAT1SMU

rychle Vám pomale

$100

Y
Ztratili jste chuť kjidln?
Jat slabými nevrlými ?

SEVEROVA V

ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ

Vám chuť k jídla vrátí dodá Vám

£ aíly a veich! mysli SOc a $100
SV

Kdo trpi aa
bostí nervů vysí-lenos- tí

třesavkou
tomu pomůže jen Y
SEVERŮV V

NERVOTON V
Dámy po porodu V

BOcta míly by ho vidy
užívati $100

Ý
[ NeČistá krev jest pHčinon vít- -

iiny nemoct Máte-l- i vyráiky Ý
na tčle boláky a vředy jate--li

ospalí mrzutí

Severův KKVEČISTITEL

Vás ozdraví 1100

Z Vn ""a nebo dcera řtto
ruíD "" tDoroDan"

I „kuuSc# aj £J{Q£f w
S

Bftnj tTmrýa) kvetoocími

{krásnými $1X10

pcžlste-l- i popis nemoci
=rs=s a'i

BALSAM

PLÍCE

nejlepsím
nastuzení

chrapotn a bole-

stem v Irkn
kaid kaíel

Ra6Kaňvaatawwwnv
AS Máte--li Obtíže močením ře--
AS zavka bolestí v zádech ilatoa
AS

SEVERŮV
AS

SIUTEL LEDVIN A JATER

Vás rychle vyléčí

75 ctů a $125

i Vypadáváni vlasn jest mm- -

tym holou hlaví nemá nikdo rád
AS

AS SmOvSUTELVUSO
AS způsobí Vám bájný vzrůst vlasů a

AS BČiníjc jemnými

A 50ctůa$lJW

A Zvlíštcí léky za $300

caltaral Department Ames NebU9d


