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vých a nových lidí Připočtěte k

tomu ještě obrovský počet lidí

odsouzených až ku několikaměsíč-

nímu Žaláři pro hlášení se Českým

ní bylo trůnní řečí uznáno Státo-

právní ohražtní není obražením

slibu poslaneckého ale — je to

politické krédo — a pak což až
češi pánům Němcům násilí oplatí
doma kde tito z milosti jich žijí
ve sněmu a v zemském výboru a

ve všech úřadech? Clary to

nebezpečenství poznal a odmítl

radu Ale je to svědectví zářivé

NOVINKY Z ČECH

Hrad si laformaoe od aprnvodaje "Pole Zip'

Pro Cechy to nejde iu — Cechová v obatrnk-c- l

- Blábolí vídejte se mandát - Pra-

vice Ceakou obatruket neutrpí — Poplach
a ánaká obatrukoe a vyjednáváol — Závod
v alnvaoikám řečněni na Klik řade —

Zoologická sabrada v Praie — Potomci

tenkých exulant v Cechách — Morava
— vésenl jéoa plna — "Bler" v BaUel a v
Cechách — Droboty

Nejlepší cesta do Kalifornie

jest ve spacím voze touristském

kterýž osobně jest spravován po

burlingtonské dráze Neměníte

vlaky Jedete rychle Vidíte

krajiny na světě

Váš vůz není snad tak nákladně

vypraven jako palácový spací vůz

ale jest právě tak čistý a právě
tak pohodlný právě tak dobrý k

jízdě — a skoro o #2000 levněji
Má široké vestibuly Pintschovo

plynové světlo a vysoké lenochy
u lenošek Pullmanftv posluha

jest v stejnokroji čisté prádlo-posteln- é

pohodlné zařízení k umý-

vání stoly a vytápění Byvše

pevně a těžce staveny jeuou hlad-

ce jsou teplé v zimě a chladné v

letě
Každou partii výletníků provází

zvláštní konduktor z Omahy až

do Los Angeles

Vlaky vyjíždějí z Omahy každý
čtvrtek odpoledne a přijedou do-Sa- n

Francisco následující neděli

do Los Angeles v pondělí Pouze

tři dny od břehů Missouri ku pa-

cifickému pobřeží zahrnuje zastáv-

ku jeden a půl hodiny v Denver a

půl hodiny v Salt Lake City dvou

nejzajímavějsich městech celé pe-

vniny
Pište si o "folder'' v němž na-

leznete úplného poučení
J Francis Genl Agt

Omaha Nebr

naday jenž honil v jižní a střední
Africe po dlouhá léta kde zvěř

nalézá se v neobyčejném množ-

ství dovozuje že stáda bůvolů v

této zemi před rokem 1870 převy-

šovaly nepochybně počet veškeré

zvěře v Africe žijící Jistý vojen

ský důstojník jenž konal službu
v západních pustinách vyslovil
se že při jedné příležitosti nalé-

zaje se na nevysokém pahorku
těchto pustin obklopen byl bůvo-l- y

v takovém množství že kamko-

liv oko jeho pohlédlo všude viděl

jen černou srsť bůvolích těl Bylo
nemožno odhadoouti počet těchto
bůvolů a společnost jejímž Čle-

nem zmíněný důstojník byl tonu-

la v obavě aby nebyla ušlapána
bůvoly kteří v neodolatelném a

nevysvětlitelném útěku prchali po-

jednou z těchto míst Plukovník

Dodge ve svých pamětích praví
že na jedné jeho cestě Arkansa-

sem jel pět a dvacet mil stádem
bůvolů maje pouze úzký pruh
volný skrz který mohl mezi búvo-l- i

projeti Zvířata tato věnovala

mu svou pozornost uhýbajíce se

pomalu z cesty při čemž řev jejich
zněl jako řítící se lavina Během

jednoho dne byl nucen plukovník

Dodge zastřeliti 26 bůvolů ne
snad ze zábavy nýbrž aby mohl

proklestili si cestu jelikož pano-

vala chvílemi obava Že vozku

koně i vůz rozmačkají Po každém

výstřelu stádo poněkud se rozptý-
lilo avšak ne na dlouho

bylo na bůvoly mimo jiné pět vý-

prav z nichž každá sestávala z

610 kár jimž padlo za oběť 1 18-95- 0

bůvolů Od roku 1825 do r

1830 podniknuto bylo dalších pět
výprav o 750 kárách každá při
čemž zabito bylo 146250 bůvolů
Od roku 1830 do roku 1875 Šest

výprav o 895 kárách každá zma-

řily 174528 kusů Celkem možno
říci že míšenci indiánští za 20

roků pobili na Červené řece 652-27- 5

bůvolů jichž cena páčila se
na #336if375- -

Zajímavá jest též úřadní zprá
va podaná firmou J & I Bosko-wit- z

pojednávající o obchodu s

bůvolími kůžemi Firma tato od-

koupila během devíci let 246175
kůží v ceně #924790 V roce

1878 přijala 41268 bůvolin v r
1883 pouze 5000 a v roce 1884

žádné Nastal konec a bůvolů

nebylo Jiná firma Josefa Ullma-n- a

odkoupila v roce 1 881 celkem

41000 kůží po #350 a 12000 po
#750 Lovci většinou prodávali
kůže za následující ceny: Kůže z

krávy za #300 z býka za #2 50
z jednoročáka #150 a z telete 50
centů

Smutným úkazem v minulých
létech bylo že vláda naše rázně
nezakročila aby tomuto šílenému
hubení bůvolů byla učiněna přítrž
Nalézalo se zde hojně sportů
kteří zabíjeli bůvoly jedině proto
aby dosáhli "čestný'' rekord v

množství zabité zvěře Jedním z

takových chlapíků byl kapitán J

Bridges jenž během šesti týdnů
zabil 1142 bůvolů V některých
státech pořádány byly ohromné

výpravy na lov této zvěře V tom-

to směru stal se také pověstným

pan Cody jenž všeobecně jest na-

zýván "Buffalo Bili" Muž tento
uzavřel smlouvu že dďdávati bude
dělníkům pracujícím na dráze
Kansas Pacific bůvoli maso a z

výkazu Cody-h- o možno seznati
že během 18 měsíců zabil 4280
bůvolů za jejichž maso pro dělní-

ky železniční obdržel měsíčně 500
dolarů Za to také dostalo se mu

jeho titulu

Způsob jakým Indiáni zabíjeli
bůvoli byl dvojí Buď stříleli je
puškami prokláli kopími a šípy
aneb sehnali je ku propastem a

tam je vehnali čehož byl nevy-

hnutelný následek že se potlouk-
li Tímto způsobem odhaduje se

počet zabitých bůvolů na 650000
kusů

V Nebrasce konány byly též sil-

né výpravy na lov bůvolů a účast-

nilo se jich často až 3000 lidí
takže kdyby každý z nich byl za-

bil pouze deset bůvolů značí to

smrt 30000 těchto zvířat

Dostavěním západních diah roz-

děleni byli bůvoli na dvě stáda
severní a jižní V roce 1871 bylo
odhadnuto že jižní stádo sestává
asi ze 3000000 kusů z nichž

průměrně - bylo zabíjeno denně

3000—4000 kusů neboť od roku

1872 do roku 1874 bylo z tohoto
stáda zabito a zmařeno 1780461
kusů Do východních měst do-

pravila dráha Atcbison Topeka &

Santa Fé 3 158780 bělochy zabi-

té zvěře V téže době pak Indiáni
zabili 390000 kusů osadníci a

horští Iodiání 150000 kusů tak-

že celkem za dva jmenované roky
zabito bylo 3698780 bůvolů V

roce 1882 předpokládalo se že na

pláních západu Žije ještě stádo o

1000000 kusů avšak na honu v

tu dobu nalézalo se 5000 lovců
kteří zastřelili každého bůvola do

rány jim se namanuvšího Tako-

vá nemilosrdná válka vedena za
účelem vyhubení zvěře nebyla
prováděna ještě nikdy v Žádné ci-

vilizované zemi V roce 1883 ti-

sícové lovců pustili se na západní
pláně aby dokonali dílo zhouby a

pověstný náčelník Indiánů Sitt-in- g

Bull a několik jiných bílých
lovců mají tu zásluhu že zahubili

posledních deset tisfe kusů v stá-

tu se nalézajících
Dle posledního vládního censu

před osmi lety vydaného držáno

jest v zajetí 256 plnokrevných bů-

volů kteří byli posledními z těch

četných milionů po Sirých pláních
amerických v posledním půlstole-
tí se prohánějících avšak ani ti
neušli svému osudu neboť nedáv-

no ježtě oznamovaly časopisy že
neznámí pytláci postříleli posled-
ní zbytek zvěře jež patří nyní
pouze minulosti

"ZdeT při kontrolních shromáž

děních a máte výmluvný obrázek
o situaci v jaké se dnešaí dobou

ociťujeme Byla by to práce
vděčná sestavili statistiku trestů
kolik Němců bylo odsouzeno za

obstrukce dva a půl roku trvající
a kolik Čechů za krátkou dobu od

zrušení jazykových nařízení a jaké

tresty byly přisouzeny

"Ifier" r Halitia u nás Jak se
měří dvojím loktem a že uvězilo-vá- ní

záložníků na Moravě a v Če-

chách je namířeno proti českému
národu to nejlépe vidět z toho že
v Haliči při kontrolním shromáž-

dění záložníků a obránců je úplně

lhostejno jak se každý hlásil V

Kolomyji bylo doplňovací shro-

máždění kterého se súčastnilo

přes 500 mužů se každý při pře-
čtení hlásil v jazyku mateřském
Tu zaznělo "jestem" po polsku
"tuť'' po rusku "zde" po česku

"hier" po německu aniž by úřa-

dující důstojník byl se proti tomu

nějak obražoval Vidět z toho
že jen my Češi v naší drahé vlasti

jsme stíháni pro jazyk mateřský a

proto by bylo záhodno aby se

proti tomuto neuznávání jazyka
českého bojovalo všemožně

Droboty: ronoda Krásny je
podzim stále Z Vídně věje seve
rák a policajti se na nás zle mra
čí ale podzim pěkný mírný Zi
ma se čeká též taková Bude prý
mírná pohodlná ale vlhká Pro
rolníka dnležito -

Novinářský kolek bude konečně
zrušen v Rakousku Byla to že
lezná kráva která dusila mnoho

dobrých listů

Nový spis o státním právu
sDíricu 28 jistu a resknptů privi
legii a zákonů snesl dr Podlip
ný Stojí 1 zlatý a vyšla u Jar
Pospíšila v Praze
Novou operu na starou pohád

ku složil Ant Uvof&k lcšl se

velkým úspěchům
Nový most přes Vltavu zatím

provisorní stavětí se bude přes
Štvanici do Holešovic

Proces Hilsnerův se teprve teď

hnul z Kutné Hory do Vídně

Zdrželo jej v Hoře dodatečné vy'
Šetřování
Pozdraví —ica

Vyhubení bůvolá

Neobyčejnou událostí chrak
terizující poslední půlstoletí jest
vyhubení amerického bizona čili

jak všeobecně se říká amerického
búvola Na všechny ty kteří

se aby tento ďruh zvěře
amerického západu byl vypleme- -

něo bude v budoucnosti trpce
stěžováno že americký civilizova

ný lid devatenáctého století nevy
snažil se aby bůvol nebyl tak ne-

milosrdným způsobem huben jak
dělo se v minulých několika desí-

tiletích
"V létech sedmdesátých a po-

zději ještě' praví vojenský dů-

stojník spolkový "prohánělo se

po pláních našeho západu takové
množství bizonů že při přecháze-
ní těchto pustin často setkal jsem
se s velkými obtížemi Kdyby
tehdy byl mně někdo řekl Že za
dvacet neb třicet roků americký
bizon bude vyplemeněn byl bych
zcela jistě takového Člověka pova
žoval za šílence A hle slova ta
ukázala se býti nyní pravdivými''
Historie bizonova spadá do do-

by Cortezovy a jeho společníků v

roce 152 1 Montezuma měl jed-
noho v zoologické zahradě na
ukázku jenž dle všech známek

byl chycen v Coahuila V roce

1530 spatřil Cabeza jednoho bizo-

na v Texasu a v roku 1542 nalezl
Coronado celé stádo na pláních
jež nyní zovou se Indiánskou ter-ritor- ií

jeden z jeho důstojníků
nazval je při spatření jich hrozný-
mi zvífaty jež poplašili jejich ko-

ně Sir Samuel Argoll pozoroval
v r 1612 stádo bizonů blíže ná-

rodního kapitolu a není pochyby
že před 287 roky pásla se stáda
bůvolů na místě kde nyní nalézá
se washingtonský kapitol Z dal-

ších kteří spatlili celá stáda bůvo-

lů v minulých stoletích bvl kněz

Hennepin jenž spozoroval stáda
v místech nynějšího severního lili- -

noisu v r 1678 a plukovník W
Bird jenž je spatřil v říjnu 1729 v

nynejsi severní Karolíně a Virginii
Toto jsou některá data kdy

první byla viděna zvířata dnes

pouze ojediněle lijící avšak v dří-

vějších dobách v milionech po
amerických pláních se prohánějící
od atlantického břehu ku mexi

ckému gulfo a od Texasu až k

Otřela jezera a hluboko do

kultury

Zoologická náhrada v Praze Zá-

jem pro zoologickou zahradu v

Praze vzrůstá i mezi vzdálenými
našimi krajany Správního výboru
docházejí nabídky živých zvířat

kterýchž ovšem prozatím — pokud
není definitivně rozhodnuto o

zahrady — může výbor
používati jenom v obmeztné míře
Proto správní výbor vypracoval
pro nejbližší budoucnost program
jenž jest způsobilý velmi značně

rozmnoŽiti prostředky k zařízení

zahrady zoologické potřebné a

tak k uskutečnění této myšlénky se

přiblížiti Správní výbor se také
ukonsolidoval vnitřně uvěřiv hlav-

ní funkce do rukou těch kteří

opravdově věci se ujímají Před

šedou jeho jest nyní Vojta Zeman
velkoobchodník místopředsedou
Josef Hudl obecní starší jedna-
telem Josef Hafka adjunkt Če-

ského musea a pokladoíkeni Felix
Péro Kancelář Družstva přesí-
dlila se do Jámy Číslo 6 v I po-

schodí Koho by nový podnik v

matičce Praze zajímal a kdo chtěl

by i co akcionář se ho súčastniti
může v redakci Pokroku Západu
v pamětním o něm spise zvěděti
bližší udání

Návitlvapotomků íeských exulan-

tův v Čechá k Dleli zde bratří
Legrové potomci Českých emi-

grantů kteří po katastrofě bělo-

horské opustili vlast a usadili se v

Prusku kdež uděleny jim byly
pozemky a zvláštuí výsady a kdež

potomci jejich ve čtyřech obcích:
Horních Poděbradech Dolních
Poděbradech Předních Poděbra-

dech a v Husinci dosud zachovali

nejen tradice svých předků nýbrž
i český svůj původ Nynější pru-

ská vláda ovšem již nešetří výsad
kdysi exulantům českým uděle-

ných však nevystupuje vůči nim

tak příkře jako vystupují Němci
vůči českým menšinám v sever-

ních Čechách Dva z těchto po
tomků českých exulantů bratří
Legrové navštívili Horu Kutnou

jsou to muži úctyhodného vzezře-

ní z oka usmívá se jim stará če-

ská poctivost O naší vlasti k

níž lnou celým srdcem mluví s
nadšením které vhání slzu do oka
Po prohlídce Hory po staročesku

byli pohoštěni a odjeli k návštěvě

matičky Prahy a smutných plání
bělohorských

Morava Vítězstvím české stra-

ny při obecních volbách v Litovli

přichází od zavedení samosprávy
sedmnácté České město na Moravě
do rukou českých české většiny
dříve ujařmené německými a Ž-

idovskými menšinami nabyly v

obecním zastupitelstvě převahy
postupně v těchto městech: V

Kroměříži Třebíči Boskovicích
ve Velkém Meziříčí v Holešově
Strážnici Ivančicích Uherském
Brodí Valaš Meziříčí Morav

Budějovicích Uherském Hradišti

Prostějově Kyjevě LoŠticích a

Jevíčku Před týdnem přibyl k

nim VýŠkov a nyní připojuje se k

moravským naěstlm s českou sprá-
vou i Litovel Německou správu
mají dosud následující převahou
česká města moravská: Morav
Ostrava Hranice Hodonín Lip
nik Bfeclava Dolní Kounice
Židlichovice Českou většinu mají
mimo to i města Brno Olomouc
Místek Krumlov Záhřeb a Úsov
ale úřadní výkazy to popírají —

Obecní volby v Ky jově začaly kon
cem minulého týdne volbou ve

sboru třetím kde bez účasti stxa-n- y

židovsko-odrodileck- é zvoleni

jednohlasně kandidáti české strany
národcL V sobotu volil druhý
sbor Bez odporu se strany

žido-

vsko-odrodilecké zvoleoi jedno-
hlasně kandidáti české národní

strany Tím jest dobyt sbor který
přes české vítězství před 3 roky
posud německá strana v držení
měla po jediném tříletém období
městská rada tedy í zde vyčiště-
na od cizáctví

Vřuntjsou plná U krajských
soudů v Čechách a na Moravě

pracuje se plnou parou na vyše
třování a odsuzování účastníků
bouří jel se po zrušení jazykových
nařízení na některých místech

sběhly Celé spousty osob jsou
již odsouzeny vězení jsou plna
leč ještě není tomu konec ve vy-

hledávání a vyšetřovaní se pokra
čuje nové osoby zatýkány a v

poutech k soudu odvádlay Isktta

V Praze ag listopadu

Nejde to tas! "Zrušte jazyková
nařízení sboďte vládu Thunovu a

pfljde to'' radil starý makléř pan
Chlumecký císaři a s ním vysoká
byrokracie diplomati i vojenští
generálové Stalo se dle rady
Chlumeckého Nová vláda německo-D-

acionál ní na oko z prvu měla

úspěch' ale najednou při vyrovná
ní a při rozpočtu je zle Češi

jak my psali a tušili nahradili

prostě obstrukci německou ob-struk- cí

Českou a tak jsme teď tam
kde jsme byli dřív '

Čechovi v obstrukci! Ne podnes
v rozhodné ale od zítří už asi ano

"Dělný" parlament vázne už dnes
a — uvízne Agituje se zle aby
Češi od obstrukce ulevili I mezi

Čechy je proud mírný kterému se

do obstrukce nechce ale — tlak
voličů žene Čechové tam musí
A to obstrukce důkladné energi-

cké
Slaboii Vídejte se mandátů! Tek-

la nevinná krev česká pro český
projev hněvu nad znásilněním A

proudy nevinné krve volají o

pomstu Mocné projevy a výbu-

chy víle lidu ve všech zemích ko-

runy svatováclavské volají po nej-rázněj-

odvetě proti vládě českou
nevinnou krví zbrocené a žádají
jasně: "Kdo cítíš se sláb k

boji vzdej se mandá

tu'' Nuž bloudi kteří dosud věříte
Vídni (starý to bývalý staročeský
většinou personál který časem

přeběhl) bloudi zde máte alterna-

tivu: buď — anebo Usnesení pro
českou ostrou obstrukci ve vídeň-
ském parlamentě je dnes událostí
dne
Pravice se [eskou obstrukci neros

bije! Toť hotová věc Marně

jásali Němci marně vláda Poláci
nuceni svým voličstvem museli

uznati právo Čecha k obstrukci a
též í klerikálové dnes se s ní srov-

nali Pravice tedy ostane pevná
Češi provedou obstrukci a vládě

nezbývá než — svázat ranec

Kdo bude s námi v obstrukci? Mi

mo 60 českých poslanců budou tu
Jihoslované a - opposiční Poláci
celkem na 80 mužo Ti stačí svrh-

nout deset kabinetů Historická

šlechta v obstrukci nebude Prý
pro své tradice a pro vztahy ke
koruně Litujeme 'V Uhrách

magnáti prováděli obstrukci až do

krajností "Národní Listy" to ka-

valírům vyčetly a oni zle se proto
durdili a dosud durdí Inu pravda
svrbí
Smír!!! Však nelekejte se a

nedělejte si planých nadějí Smír
není a nebude Vláda Clary-ov- a

pouze octnuvši se v nouzi hledala
cestu z bláta ven a soudila Že by
mohla vylézti kdyby sejf povedlo
smířiti Cechy s Němci Ba dostala
k tomu i rozkaz od císaře který
po rozmluvě a dr Englem pro-
hlédl že není vždy správně infor-

mován a Že Čechům bylo ukřivdě

no Ale trpasličí politik Clary
nedodělá dílo které by bylo tri-

umfem kdyby se podařilo pro
největší státníky Clary proto se
marně namáhal Se svým svatým
duchem ministrem Koerberem

jal se vyjednávat! s dr Englera'
Kaizlem Pacákem a s hrabětem

Palíym Tito mu jednohlasně dali

poslední slovo: Odstoupení vlády
Clary-ov- y a nastolení nestranné
Obnovení jazykových nařízení

PensioQování všech starých byro-- !

kratů á la Stibral Jansa etc kteří
o zrušení jazykových nařízení a

jinak se zasloužili — Těch poža--

davků se Clary lekl Utekl se k

milým spojencům a ti proti tomu
se opřeli okazujíce na svůj svato-

dušní program Tak vyjednávání
se rozbilo a jsme v boji který
vrcholiti bude teď v české vše

stranné obstrukci
Sloransk obstrukínt fe!i vpar la -

měnit vídeňském talaly První tří
bodianou začal poslanec Kaítao

čtyřhodinovou poslanec Biankini

rekordem pětibodinovým trumfl

poslanec Sílený

Leviti eiila Cechy znásilnit ra-

dila Clarymu totiž aby Čechy
zbavil mandátů a tím že se ob

ttrakce staví Jako důvod uv-

áděj l parlamentární lád nedo-vclz- je

aby byl slib poslanecký

tlzltu a ohrazením če&i ale učinili

jTi svÍ3 vttepa cbralení státo-rzlrz- i

a tii fřj— j' —To
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Adresář spolkli
Česko-Slo-v Délnické Podpor Jednoty

pro severozápadní itíty:

Minnesota Iowa Wisoonsin Nebra-ak- a

a obé Dakoty

Hlavni Jednota 1 Montgomerj Mina
odbývá v achbze kaftdon 4 tohoto v mMrt v
mul v v KtaDkHos a večer veiKopreaaeda
J Nestával Velkotajemnik F V Blaník
Velkoúíetnlk Jo E rokol Velkopokladoik
Joaef Maruika

Č I v ontcemery Mina
odbývá tv icbtM kafrlon ttvrtnu nedWI v
mtaicl Předaeda Fr K Staněk Tajema'k
Fr Mixa tffetnik Jot E Sokol Pokladník
Torná Havel

Č II Mladoěech v Le Suenr Center
Minnesota

odbývá tvá whAie kafdon t nedlít v mtaicl
siní IOOF PNdwda Jakub Kmnik tajemník
Fr Bárta LoSneur CbmUt Mino Aíet J Bl-c- ek

pokladník Váo Kráva

Č III t St Pani Mlnn

odbývá av schoze každou 3 mredu v mesloi
Předseda Jan Bednář tajemník Krank Skok
m Weat 7tb 8u Met nik Frant Bálka 611 W
Ttb tu St Paul Mlnn

Karel Havlíček Bororský I IT v

Mlnneapolls Xlna
odbývá vé ach&ze kaidnn 1 nedíll v mtaicl v
siní { til cnrner of WuablnutOB a Oedxr ave
8o Pferiaeda Petr Straka taj Aaiuat MendL
Hll S Ht 8o pokl Joaer Poapiáll Sťetnik Jo
Aubrecht 1KÍ! 2H 8t o

Č T v Nové Praze Kina
odbývá tvá achtze kadoo 4 v mtalct
Ptediteda Vol' a Ghaiupaký taj FJ Novot-
ný Híetolk Václav Hoael pokladník Jakub
Svoboda New Pracná Mlnn

Komenský ě TI r Hayward
Minnesota

odbývá vá aob&ze I nedáli v mMct Předa
Jo Pell doviroe Jot Funfár taj K Fanfár
Glenvllle Mlnn dfetnik J Kutéra poklad
MatíJ Beoel Oakland Mlnn

Karel Tellký i TU v Horé Třeboni
Minnesota

orihývá tvá acháte každou 4 nedáli v medici
Předaeda Jan Klein pokladník Joaef Nový
6'etiiik Jan Flllpek tajemník Jan Jindra
KUkenejr Lettueur Co Mino

t TIII Rovnost Owatonna Mina

odbývá avá acblie kaldou I nedáli v mtaicl v
InlČ 8 P S PFedieda Fr Malxner tulen-ni- k

Anfrm J VaBoua oVtník Karel Ring-bof-

pokladník Joaef A BtranakýOwatonna-Mln-

Spolek ě IX v Plné City Minnesota
odbývá tri achtze kaidou Ctvrtna neděli v
mtaicl Predaeiia Antoo Pávek mtatopHxleeda
Jan Stochl tajem Jo Rartoá box 31 Beroun
átotnfk Jan Hejda Plna City Miun pokladFrant Pávek

Č X Čechoslovan v Ollrla Mlaa
Phdaeda Karel Kohn mlať tnredaeda Mat

PetHcka tajemník frant W Kvárh boxlM
Ollvla Mlnn otetnik BedMcb Uuoek poklad"
nik Václav O Pluvharc

Čechle ě XI v So Omaha Heb

Odbývá rcháie kaldý druhý étvnek v mM-- ej
o oam hodin večer v inl J Kouukýno Pred

edaVác Snajdr tajemník Jan KomtkýnaM
aOnUácetnin Jan Hajný pukl J Kotre

iílo XII Chradím r tUctne Wis

odbývá avá acb&ze kalinu tretl aohotn v má
icl v 1 bortin večer Předaeda Joa Injtrk lot
HaKererHU taj Joa S elilik lnut Milwaukea
Bu átetnik J L By ICW Hl-- b t

ťíslo XIII Český Lev v Břhlew Mlaa
odbývá icháte kaidou dru bon nedtll v mtaicl
Pfeilaeda Fr Blutek tajemník Jan Powkaný
pokladnik Vác PMula belview Kedwooi
Co Mlnneaota átetnlk F 8 í Relvlew Mina

RYCHLÝJCINEK
Krásný cdraŽJIvý' lék proti

Zánětu sllznch blan
Zánétu průdušek
Chorobám plic
Zánétu plic
Chřipce Jest

SEVERÚV BaJiira pro Plícs
Jaal VTkixatl ea mata aeivátiiai aaš
tra vrieAenf Po4tkt aoaaaotla Za
awaf vidy vsnik pUeaiafc aaaiaaf Jb
vill a kov las 2aMe

SEVERŮV
Olo] Gv Gothcrda
atast aaaáa aa Mjlapai lak and

Y&ea bolestěn
Earcstlzza a NesrslsU
Ctrti=li:i Cc=a 10 cti

Určitý odhad tohoto stáda nelze
stanovití avšak pan Hornaday
jenž jest v tom oboru experterr
vyslovil se že stádo jež plukov
nik Dodge viděl mohlo čítati při-
bližně 480000 bůvolů tedy sko-

rém půl milionu
V roce 1868 stalo se že vlak

dráhy Kansas Pacific jenž konal

službu mezi Elsworthem a Sheri-dane- m

ve Vzdálenosti 120 mil

vykonal tuto cestu skrz nepřetrži-
té stádo bůvolů kteří byli tak
stlačeni že země zdála se úplně
černou a několikráte stalo se že

vlak musel býti zastaven Podob-

né a jiné někdy í rozrušující scé

ny udály se týdně několikrát v

zmíněných letech

Lovci slyšeli řev bůvolů v dálce

třech až pěti mil a země se chvěla

když nalézali se na útěku A není
také divu neboť býci z pravidla
vážili po 2000 librách kdežto krá-

vy byly mnohem lehčí vážily asi
1 200 liber každá

Naskytuje se nyní zajímavá o

tázka jak bylo možno takové

množství tůvolů v tak krátkém

čase vyhubiti a jakých prostředků
bylo k tomu použito neboť nelze

se domníván že by přirozeným

způsobem tak ohromné množství

zvěře mohlo vybynouti A tu vy
cbází na ievo že krávy búvolí

jevily velmi malou náklonnost ku

svým mláďatům následkem čehož

utraceno bylo každým rokem

mnoho telat avšak vzdor tonu
množili se bůvoli v počtu velikém

Mnoho bůvolů bylo také ušlapáno
při útěku a mnoho jich zahynulo

vpropastecb V roce 1867 stalo
se že 2000 bůvolů asi polovina
stáda uvázla v navátém písku na

řece Platte jindy opět zničeno

bylo stádo prolomením se ledu
což se přihodilo v Lac Qui Parle
v Minnesotě Někdy stalo se že

přikvačivší zima zničila mnoho

bůvolů kteří v severních kraji
nách se opozdili Avšak všecky

tyto pohromy jež na bůvoly při-

cházely nebyly ničím proti lov
cům kteří jali se bůvoly honiti

poznavše záhy jejich značnou
cenu Indiáni pobíjeli je sice po
tisících pro íeiicb kozí kosti a

maso avšak ani to nebylo by při
vodilo tak časné vyhubení této
zvěře kdyby bílí lovci byli si po-
čínali poněkud rozumněji při
svých lovech Někteří z těchto
lovců honili bůvoly jedině proto
aby dosáhli vysokého rekordu

střílejíce je pro svou zábavu jiní
stříleli je pro jejich kůži někteří

opět pro chutné maso jež jako
řezníci prodávali pak železničním

dělníkům a někteří opět stříleli

bůvoly jedině pro jejich jazyky

Odhaduje se Ze do roku 1870 za-

bíjelo se ročně průměrně tři čtvrtě
milionu bůvolů a vzdor tomu

stáda neubývala Moobo-l-i jich

bylo zabito a zmařeno nebude

nikdy známo
Dle dobrozdánípana Hornoday-b- o

měl jeden bůvol cenu asi #5

búvolina 1250 jazyk 25 centů
zadní čtvrť masa Jaoo 4 kosti

rohy a paznehty 25 centů Cena

koží byla hlavní příčinou proč
búvolové byli v takovém množství

zabíjeni Jedna firma v New Yorku

na příklad zaplatila lovcům ca

kůže #1000000 ▼ letech 1876 a

1ÍS4 jiná firma #216000 atd

Střetla se šustl aretl katarrha

fcajidea rtaf
aavávadl rimt tárh aáalae poákadi eelý
ifM valkaavM 4a atjalltaatýia Bovrrh-- m

Takovéto pMakf aeaaajt aru elk-t- poutí
vaar let aa rMM aaaaeoeao Ukal Jellťi
kJa Jimi aaáwbeaá Jeet desetkrát vétfi
acail eotiro 14 rúm mmé a alek valkaotl
aoMa HalPe Catasrtt Cara vrrabtaé P i
Ckaaay 0 v Toledo O- - eubakn)o

valtra aiekaja wH
—m hfv aegveteak fláka tf a- -i UlkaaaXta HaU'a Oaiafrk Cara wHmwWm aa
akvaaa doatall taa paavf LaWé aa valit a
immlatlt'a oa% inH iKrJ

Pan Ilcraoiiy praví fa od reka
i— jrlrj ca ccU r-- rrrj t ťZzl trzM KvaÍT Faa Hor er cre narrj rrp tmaca


