
3Pokrok západu
město se buduje můžeme smělemen ze stropu své cely dostal se

Ukončeni dlouholotó krviny v Kenlucky
ADRESÁŘ SPOLKŮ

Cesko-Klo- v Dělnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy:

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-ak- a

a obé Dakoty

Státní Milice dvakráte povoláni k utišení zápasníkův

Okamžité

l zastavení 1

V bolestí

výstavišti řka že byl odeslán

newyorskými Čechy aby na výsta
višti zřídl Český restaurant Vy

pravoval že za tím účelem přijel
c Paříže více krajany což jest
pravdou neboť mezí nimi nalézal
se i jim okradený Frant Sírovatka
z Chicaga avšak ostatní krajané
zůstali v New Yorku V New

Yorku prý byl okraden o 500 fran-

ků ač v pravdě neměl ani 500
haléřů leda by je někde ukradl

V Bi ífalo ubytoval se u jistého
Slováka Tuzákav č 397 Pratt ul
a jak jeho zvykem žil na dluh —

Tuzákovi Pakra vlastně Jíšku
živili v naději že až začne jako
zruč ý krejčí pracovat vše zapla-
tí avšak zklamali se velice neboť

14 března Pakr zmizel a ním

zmizelo 1 120 pozlacené hodinky

tvrditi Že jeden akr pozemku tam
má cenu dvou akrů v kterémkoliv
z okresů severní h a že v desíti
letech bude niti cenu dvakráte
tak velkou jako pozemky v kte-

rémkoliv jiném okresu ve státu

Zajímají-l- i vás pozemky tyto a

pakliže přáli byste si něco bližšího
o nich zvědětí pište do poboční
úřadovny North Wisconsin Colon-izatio-

509 So lath St Omaha
Neb

Prapodivná povídka o pravém lék

Jest tomu více jak sto let co v

Marylandu žil původní dr Peter

Fahrney — daleko široko známý

jako dobrý a proslulý lékař — po-

mocník a uzdravovatel svých

Potomci oněch mezi nimiž žil
a pracoval zorganizovali před ne-

dávnem Fahrneyovo pamětní druž-

stvo v San Mar Marylaud k vůli

udrfenf jeho památky
Jeho slova v léčení byla: "Li-

stí stromů budiž k léčení lidí'
Vlastníma rukama sbíral kořínky
a byliny a protrávil dny míchá-

ním jich v zdravé léky Však ko-

runou jeho životní práce bylo ob-

jevení proslulého krevního léku

který je pravou silivkou pro celou

soustavu tělesní a trvale spomáhá
Lék tento stal se známým jako
Dra Petra Hoboko a přešel dě-

dictvím na tři pokolení Připravo-
ván je dnes od vnuka starého Dra
Petra v přísném souhlasu s jeho

proslulou formulí

Dra Petra Hoboko předvádí se

lidu na plánu úplně různém od

obyčejných léků Prodává se od

od místních jednatelů v malém —

nikoliv od lékárníků ale sousedů

jež znáte a jimž důvěřujete Neví-

te li o žádném jednateli ve vašem

sousedství dopište na Dra Petra

Fahrneye 114— 114 So Hoyne
ave Chicago 111

Bolesti trapné trvalé bolesti

jak těžce je snášíme jaké dobro-

diní tak rychle jak možno se jich
zbaviti! Za žádný prostředek ne-

bude trpící vděčnějším nežli za

světoznámý Anker Pain Expeller
protože nic lepšího není proti
reumatismu pakostnici neuralgii
a podobným bolestem Pouze 25

a 50 centů za láhev

Střežte se masti proti katarrhn obsa-

hujících rtuť

pontvadl rtuť zničí {leh a áplná polkodt celí
svitem vniknuv!! do níj sllznatýia povrchem
Takovíto předmity nemají bytí nikdy použí-
vány lei na předpis zkusenáho lékaře Jellkoí
Ikoda Jimi sposobená Jest desetkráte vétli
neíll dobro jel rám snad a nich vzolknoutl
mohlo Hall a Oatarrh Oure vyráběni F J
Oheney kCo v Toledo O neobsahuje tád-no-

rtuť a byvil braná vnitřně áčlnkuje
krev a zevnčjtek celého systému Kdyl

kupujete Hall's Oatarrh Oure pfesv&dčte ae

abyste dostali ten pravf Uiivá se vnitřní a
hotoven Jest v Toledo Ohio společností F J
Oheney Oo — Odporučeni zdarma
Na prodej u všech lékárníka T60 láhev

EV Hall'1 Family Pilulky Jaau neJlepK

Dr Fenner'8 KIDNEY

and BACKÁCHE CURE
Proti vsem nemocím ledvin máchl-ř-

a močových ústrojů proti boleni
v kríái vadám srdečním nemocím
koznim revmatismu mimovolnámu
močení std tr

_ _j t 1 r I

necnynrci pn zeisayca nemocna l

oDcnoanikn nDRveiicostsaouc posroni
Na prodej u všech lékárník! Prcdoola N Y

DO ' CALIFORNIE
LACINO A POHODLNĚ

Vyletní vozy spací vyjíždí
z Kansas City t 905 večer
každé úterý poMISSOURI
KANSAS & TEXAS DRÁ-Z- E

jedou bez přesedání do
San Francisco přes Fort
Worth San Antonio a Los

Angeles
Cena spacího vozu $500
Cena úterních lístků v

březnu a dubnu z Kansas

City $200
NEZAPOMEŇTE že t

úterý prodávají se lístky
lacino

do podkroví a spustil se se stře

chy k zemi pomocí provazu uple-

teného z prostěradla na postel
Slídící psi stopovali Svátka z

Mansfield až ku odboční dráze %

míle vzdálené Svátek již dvakráte
dostal se z vězení a sice prvně z

polepšovny v Mansfield a podruhé
z pracovny v ColumbusVe vězení

v Delaware držen byl pro loupež

1 Ve čtvrtek večer 20 ledna

1887 byl byt Václava Cabálka

jednoho ze starousedlíků českého

Clevelandu dějištěm krvavé tra-

gedie Cabálk byl tesařem Když

p Beyerle upravil svoji farmu v

park nyní známý co Forest City

park byl Cabálek zaměstnán práv-

níkem J W Sýkorou který byl
duší podniku co tesař při čemž

přivydělával si co dozorce nad
loďkami Na sklonku listopadu
porodila paní Cabálková synáčka
Willie Porod byl těžký a osudný
Jak se říká matce zarazilo se mlé

ko vstoupilo jí do hlavy a nebohá
minuvši se rozumem dopustila Re

několikanásobné vraždy Zprvu
vrazila nůžky do tělíčka novoro
zeRátka které spalo v kolébce

pak zabila óletou Amálii a 4letou
Annienačež odebrala se k soused
ní posteli kde i6kráte vrazila

nůžky do synáčka Václava a 14- -

kráte vbodla nůžky do tělíčka
druhého dítka Matka pak odebra-

la se na půdu a tam se oběsila —

Před 9 Uty nepřirozenou smrtí
sešel se světa Cabálek Nyní dle

předlouhých úřadních loktů byly

pozůstalé dítky úřad ně ze staré
vlasti vyzvány aby se prokázaly
nároky na příbuzenství a hlásily
se o dědictvf

1 Samovraždu zastřelením spá
chal v Chicagu v úterý z rána
min týdne krajan Josef Novák

bydlící s rodinou v číi 433 záp
17 ul K samovraždě dohnán byl

nevyhojitelnou a dlouho trvající
chorobou — Byl 44 roky stár
pocházel z Vostré u Mladé Bole-

slavi zaměstnáním byl natěrač a

zanechává manželku a 6 dítek Byl
členem řádu Říp čís 4I ČSPS

Pozemky v severním Wisconsinu

Stoupání cen pozemků v sev

Wisconsina v posledních dvou
letech jest věru podivuhodným
neboť vstouply v čase posledním
ze $400— 600 za akr na $8 00—

$1200 a platí to o pozemcích v

okresích všech
'

Výjimku činí

pouze pozemky společnosti North
Wisconsin Colonization Company
kteráž po krátký ještě čas prodá-vat- i

buďe pozemky své při dřívější
ceně totiž za I500— 800 za akr

Jedinkou příčinou toho jest že

poskytoouti chce příležitost pří
znivcům svým vybrání a zajištění
si pozemků při ceně staré načež

pak podobně ceny své zvýší Není
žádné jiné pozemkové společnosti
v severním Wisconsinu pozemky
vlastnící kteráž by domov si hle-

dajícím tak velké výhody poskyt-
nout! mohla jako společnost ta-

to Na prvém místě má velký vý-

běr a na místě druhém pozemky

jejf jsou vzhledem k trhu nejlépe
položeny při čemž co do úrodno-

sti vyrovnají se všem pozemkům

jiným Dokázali jsme již několi-

kráte že rozdíl v ceně plodin v

okresu Douglas a v okresích již-

něji ležících zaplatí cenu pozemků
již ve dvou letech To znamená
že plodiny vypěstované na pozem
cích v okresu Douglas přinesou v

trhu o tolik více že rozdíl v ceně

k zakoupení pozemků postačí
Tvrzení toto bráno bylo v po-

chybnost některými osobami jež

zájem mají v pozemcích v okresích

jiných a proto činíme každému

kdož naše pozemky prohlédnouti
si chce tuto nabídku Nedokáže-me-- li

pravdivost shora uvedeného
tvrzení našeho k úplné spokoje-
nosti zaplatíme každému kdo
tam pojede výlohu jeho cesty
Tvrzení ono je pravdivým a

dokázali jsme to již několikráte
číslicemi a cenami tržními Skli-

zen" z jednoho akru v okresu

Douglas vyrovná se v ceně sklizni
dvěma akrům v okresích jižních
Farmer okresu Douglas má trhy
Chicagské u samého prahu Do-

stane plnou cenu za veškery své

plodiny kdežto v okresích jiných
dáti se musí nejméně polovina
dráhám za dopravu a komisioná-- ř
ům Ač tisíce mužů již přítomni
zaměstnáni jsou kácením stromů
v několika letech práci svou do
končí a jinam se odebéřou mísia

jejich však zapluěna budou tisíci
a tisíci jiných zaměstnávaných
hlavně při dolování Železa a mě

dě jsou v okresu Douglas ložiska
nesčetná mimo čehož nalézá se

tam též i zlato stříbro a nikl a to
v množství takovém že dolování
na tyto dobře se vvplaceti bude
V oboru tom učiněn byl již počá-

tek a zajisté ie se zvelebováním

dolů rychle pokračovali se bude

Jest to pro farmera okresu Dou-

glas nemálo důležitým an zajišťo-

ván je tím hezký trh pro hezkých

pár příštích roka Pozemky North
Wisconsin Colonization Co leží

pří některých z těch nejlepšfch
dolů Vezmeme-l- í v úvahu nerost-

né toto bohatství a posoudíme li
So v okresu tom přítomně velká

Hlavni Jednota v Moutgomery Mina

odbývá svá schůze kaCdá 1 pondčlt vmáiiol v
síni p Jana F Vanáska ví b večer Velicí
předseda J Nestával Velkotajemnlk Jakub
Vondra PO Box SI Montgomery Mlnn Vel
koáčetnik Jos K ťokol P o box 118 Montgo-mer- y

Mlnn Velkopokladnik JHaruika

Č I r Montffomerr Mlnn

odnfvá ivá achflae kaídou Čtvrtou nedčll v

mesicl Předseda Fr K Btanék Tajem n'

Fr Mixa Účetník Vojt Kaaanda Pokladník
Tomál Havel

6 II Mladocech r Le Suenr Center

Mianegota

odbfvá své schůze každou t neděli v mesicl
inl IOOF Předseda Jakub Krenik tajemník
Fi Kurt LeSueur Center Mlnn účet J Bl
cek pokladník Vás Kráva

Č III v St Paul Mlnn

odbývá svá schůze kaídou 8 středu v més ei
Předseda Thomas Bbťda tajemník Václav
Záluskd SB7 Duke St St Paul Mlnn dčet-nl-k

Frant Bálka 1 Blcnmond B pokl
Václav Kotnour

Karel Havlíček Borovský ( IV

Mlnneapolls Minu

odbývá svá schůze kaídou 1 neděli v mesferv
siní i 231 corner of Washington & Oedarave
8o Předseda Kaicbman mistopředs Anw-- i

Vávra tajemník Fr Jindra účetnlk MKolál
pokladník E Albrecht

Č V v Nové Praze Mlnn

odbývá své schůze kadou 4 nedSli v mesicl
Předseda Vojta Chalupský taj F J Novot-

ný áčetník Václav Posel pokladník Jakub
Svoboda New PraKue Mlnn

Komenský č VI v Hayward
Minnesota

odbývá své schůze 1 neděli v měsíci Předs

Fr Šistek mistopředs J Funfar taj Vojt
Pacovský Box 88 Glenvllle Mlnn áčetník
Karel Fuufar poklad Matěj BeneSOakland
Mlnn

Karel Veliký l VII v Nové Třeboni
Minnesota

odbývá své schůze každou 4 neděl měsíci
Předseda Jan Klein mistopředs Vojt Uhlíř
tajemník John Filipek áčetník Jan Podojil
pokladník Jan Noska průvodčí Vojt Klela
Ant Velíšek Jos Edl Fr Staska výbor účet
Jan Filipek Vojt Uhlíř výbor majetku Jos
Balata venkovní straž Ant velisek vnitrní
stráí Václav Edl posel

Č VIII Rovnost Owatonna Minn

odbývá svá schůze každou 2 neděli v městci v

Jednu hodinu rdpolvslnl 6 BP S Předseda
Fr Důlek mistopředs Fr Burel tajemník
Leopold Marek 019 N Biem St účetnlk Fr
Pechek pokladník Vác Herdllčka st prů-
vodčí Dom Moravec vnitřní stráž Kašpar
Slezák venkovní stráž Josef H Vavřín

Spolek č IX v Plne City Minnesota

odbývá svá schůze každou druhou neděli v
městci Předseda Jan Stocbl místopředseda
Tomái Bažlltajem Jos Bartoibox 32 Beroun
účetník Jan Hejda Plne City Mlnn poklad
Jan Šambavr Fine Olty Mlnn

C X Cechosloran v Olivla Minn
Předseda Karel Kohn místopředseda J

Lepeika tajemník Karel Svlhovec účetník
M Petříčka pokladník Václav G Ployhard
Drůvodčí V Jakei vnitřní stráž F Kříž von-

kovni stráí V Harazln účet výbor J Pávek

Čechie i XI v So Omaha Neb

Odbývá pchůze každý druhý čtvrtek v měsi-o- i
o esm hodin večer v síni J Koutskýho Před
_ ll Á ~ wnt4 oamnflr A Vl ]

r „1 AXA„{1 fa Vnnol 91 1 B úl twib-- T

Vocásek 21 8 St

Čisto XII Chrudim v Baeine Wia

odbývá svá schůze každou třetí sobotu v mě-

síci v 7 hodin večer Předseda Jos Důlek 101

Hagerer St taj Jos Stehlík 1602 Mllwaukee
St účetník J L Sya 1022 High St

Číslo XIII Český Lev v Seaforth Red-woo- d

Co Mlnn

odbývá schůze každou druhou neděli v měsíci
Předseda Karel Bouiek mistopředs Anton
Serbus tajemník Jaroslav Kovanda účetnlk
Fr Jarol pokladník Jan Švec

Číslo XIV Ladimír Klácel
v Hange i ffig

odbývá schůze každou druhou neděli v městci
Předseda Frant Kozlík tajemník Vác Kla
sčetnik Jos Mendlík Haugen Wis poklad
nik F J Koukl

Jan Hus i XV Hopkins Mlnn

odbývá svá schůze každou druhou sobotu v
měsíci Předs Václav Tyra taj Jol Hromád-
ko Hopkins Mlnn

Nebraska i XVL v Omaha Neb

odbývá svá schůze každá první úterý v měsícá
v síni p J W Hrocha Předs Joa Dolejá
mistopředs J W Hroch taj Frank Soukup
1813 Bo 12th St účétník Jakub Marel pokl
Josef Vopálka N W cor Sth and Wlllian
St průvodčí Anton Rychlý vnltřni stráž
Tomái Došek venkovní stráž Frank Mareá
A Hnilička K Mareš výbor Baletku

KRUŽÁTKO NA ZELÍ
se lešti noži jež vždy zůstanou

V T ostrá skrouži bulllilávek v I
minutách po nějaká praksl tak-tá- ž

jablka mrkev okurky cibuli brambory
řetkvičku vodnici atd pěkně a rychle ir
7alle se postou vyplacená sa It Tři zatffOO

LUSHER BROS ELKHART IND

Tániipill rychle vyléčena -L-

HUUUnA The Swedish Asth-m-a

Cnre to dokáže Paklíček na

rkoušku zaSle se zdarma 107m6

Oottin Srot MeáCoMLouu Mo

71qU flll JIstd vyláčent rychlá áleva led
sMtla LU1 Boducná láčba nali RedCross
Píle and Fistulae Care a knížka zaále ae zdar-
ma D KeaátCo Mlaneapnlla Mtan 6m

Záchvaty trvale vytáčeny Záchvaty a ner
vosnoat smlsl po Jednodenním užíráni Dr
Rl!se'9 Qreat Nerve Beatorcr ZaSiete gl pro
$2 00 Ilhev na skouiku Obdržíte Ji darmá
Dr E Kunc Ltd tM Arab 81 Phlíadelpbla
Pa HMDTSHÍ

Háiral
10 Masoi sil

Tel 128

Rhennatlsm nerrosnost bolení bia
vy ženské nemoci nerv napnatí

okamžitá úleva a Jistá vyláčeni užíváním

Orangelne bez slýcb následků

"Oranieine vždy zprostil mi bolesti hla-

vy a duievni námahy Richard E Hofma-
ny oznámkoyý jed n Lion Storu Chicago
Na prodej ve vlech lékárnách po 96c a

80c baliček— Baliček na skouiku saále se
po obdrženi to známky

ORANGEINE CHEMICAL CO
CHICAGO ILLINOIS

Dr E Ilolovtchiner

OFFICE na robu 16 a Howard ul 8heeiy'i
Block čís dveří 210 Telefon lá38

V pisárni k nalezeni od 10 do 1S hodin ráno
od i do 4 odpoledne a od 7 do S večer

xeieion resiaence

Dr C Rosewater
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna: 222 "Bee BHilding"

Od 11 do 18 dopol
Úřadui hodiny: Od t do 6 I

000Od6:30doí
V neděli od 10 do U dopol

Tel v úřadovně 504-- Tel v bytu 1217

Bydlí— Číslo 2417 Jones ulice

Dr J P Lord ' Dr Fbbd Rcbtis

Lord a Ruštin
DOMÁCÍ LÉKAŘI

nemocnice anr JOSEPA
Ranhojiči nemoci ženská a porady

501 Paxton Block 16 a Farním nl

OMAHA NEBR

I3T Dopoledne v nemocnici sv osela

ty Odpol v úřadovně od 3 do S hod

Dr K II BREUElt

ČESKÝ LÉKAŘ

V DAVID CITY NEB

Specialista v léčení nemocí uší očí tra-
ku a krkn a senskýeh nemocí

Má zařízenou laboratoř na X paprskv
a všecky potřebné stroje k lécegí chrg
nickýcb nemoc!

Jede na požádání do okolních mest

ÚŘADOVNA nad City National Bank

oeský prsVvnilc
ňtina t {Me 93 H 7 Lift Sldrt CiL
Kdokoliv potřebuje právnická pomoci shle

dá v panu Berkovi právníka ikuseaáho kter
dlouholetou zkušenosti svoji maže krsjanam
natím kdykoliv správně posloužit! 33-- tf

Jediný českýí
0 závod olovnlcký strojnický

a zámečnický v Omaze
vlastni

Leo Barooh
503 So 13 til Street

Telelon 1M7

Zaváděni vody plyna a kanalisace pro-
vádí se levně a dobře t48tf

Státní Jednatelství pro jediné osvědče-
né Cleveiandské pivní pumpy

C H KUBÁT
„ skuleny česky

práTBft a TefeM notář

Pisárna: Barker Block roh if a
Farnam ČUhypokoje 28

sum
Chcete se nauřiti snadno a brzy angli-

cky? Dejte se ode mne vyučovali angli-

cky poštou neboť to jest nejlepM spnseb
vyučování PoSlu vám ledna úlohu na
ikousku PiSte nvni Také vydávám če-

sko anglický časopis "AnaHcki Listý' a
mám na prodej tři rfisné knihy k učeni
se řeči anglické a sice "Praktickou ikolu

anglického jazyka" dále "Znalee angtM
ny" a pak "ČUnář novin angUck$c"
Chcete--li odebfrati mftj česko anglický
časopis nebo přejete li si některou moji
kniha pisté mi i Pokrok Západu odpo-
roučí čtenářům svým Soukupův česko-tnglic- ký

časopis i rýie jmenované kni-

hy) PÍSte hned adresujte:
lni M Sonknp 668 W 18U St

Pilsen Station Chicago Ul

TLIL©
lidské aiasl cřUatoi po-
trava ailellti itrivitl
ml li býti zdrávo Ks
fátaéaB atráveií po-

travy cjlépe poatie

Severoya

ŽALUDEČNÍ HOftgA

lék pMjťmní ehnti avýtoraého
účinka na vsbnxenf tělesná sily
ehdti k Jídlo srážeati Ul i
mysli Zabraňuj vnik M--
moeí řínf slabé (ilnymi skVea--'

14 etaWnými vlévá norý ti- -
vot ▼ ttlo

ru kdežto Whitrové kteří po léta

zaujímali všechny úřady v okresu
táli na stráni druhé a byli hotovi

kdykoli k boji proti Bakerúm
Krvina vzala původ svůj v hád-

ce jež se strhla mezi Tomem
Bakrem a A B Howardem —

Baker žil se svou ženou a rodi-

nou deset dětí čítající ve arubu u

potoka Crain asi 12 mil od Man-chest- ru

Howard který vlastnil
kus lesa poblíže najal si Bake-r- a

aby mu akácel něco stromů

práce tohoto však ae mu nelíbila
a me i oběma povatala hádka —

Oba mužové se rozešli v zuřivém

nepřátelství
Tom Baker a jeho bratří umínili

si potrestat Howarda jeho rodi-

nu a jedné noci z úkrytu zastřelili
Howardova syna a jednoho jeho
dělníka a těžce poranili Howarda
samotného

Druhý syn Howardův přísahal
pomstu Bakerům a vyčíhav příle-

žitost zastřelil Bakerova staršího
bratra
Tom Baker ae domníval že

šerif White přiměl Howarda ku
odvetě a na základě této domněn-

ky vzplanul nepřátelstvím proti
rodině Whiteově a zastřelil VVilli-am- a

L- - Whitea bratra šerifova

Za několik dnů na to střeleno

bylo na Gilberta Garrarda syna
obhájce Bakerova avšak zločinec
zastřelil pouze mezka na němž jel
a Garrarďovi podařilo se uprch-nou- ti

Aby ušel nepřátelství ra-

ději se vystěhoval z okresu Otec

jeho však zůstal jsa odhodlán v

zápasu setrvat! až do konce K

tomu účelu najal si synovce Torna
Bakera a jednoho Černocha aby

'
bájili jeho dům v noci Za dva
týďny na to byli oba dva strážci
zastřeleni z úkrytu

Mezitím šerif White snažil se
zatknouti Torna Bakera pro vraž-

du svého bratra avšak Baker byl
odhodlán že se nevzdá Whiteovi
a jeho následovníkům a proto
uprchl do lesů

Zápas nabýval povážlivých roz
měrů a konečně guvernér vyslal
100 mužů milice do Clay okresu

ozbrojených až po zuby aby Ba-

kera přiměli ku vzdání se a chrá
nili jej před násilím hrozícím mu

se strany jeho protivníků
Baker se vzdal a byl milicí do-

veden do Manchestru kde byl

prozatímně dán do stanu posta
veného uprostřed dvora soudní

budovy a kolem stanu rozložena

byla milice

Když měl být soud s Bakerem

vyvolán tu tento vystoupil ze sta-

nu aby odebral se do soudní bu-

dovy v tom okamžiku však el

výstřel přicházející z domu
šerifa Whitea který byl zrovna

naproti přes ulici a Tom Baker
klesl mrtev k zemi

Manželka jeho při pohřbu zavo-

lala k rakvi všech deset dětí a ty

složily svatou přísahu že neusta-

nou pokud smrt otcova nebude

pomstěna t
Obě strany Garrard-Bakerov- a

a White Howardova najaly si nyní
ku pomoci ještě jiné příbuzné k

boji a platily jim $1 denně a do-

dávaly jim náboj a stravu a krvina
stala se tak zuřivou že podruhé
musela být do okresu poslána mi-

lice k utišení zápasících nepřátel-

ských stran
Tak tato zášť vlekla se od po

kolení k pokolení a mnohý lidský
život v ní byl utracen

Nyní však hlavy obou stran se

smířily a nejproslaveněji! a neizu-řivěj-

krvina v Kentucky jest
bohudík skončena

Pozor na podvodníka!

Chicagský "Denní Hlasatel'
přinesl v minulých dnech násle-

dovní zajímavou zprávu:
'Policie v Buffalo pilně pátrá

po mladém muži který přivlast-

ňuje si jméno Anton Pakr ač jak
z popisu policie jde na jevo není
to nikdo jiný než Anton Jiskra
který před krátkým časem okradl

svého přítele člena závodu "Den-

ního Hlasatele" v Chicagu o šat-

stvo a cenné šperky v obnosu

Ji 80 z krádeže měl se zodpovf-dat- i

před soudem kdež však po-

dařilo se mu líčení odložiti a zao-patři- ti

si záruku tuto nechav

padnouti prchl z Chicaga
Dle popisu hledaný pqdvodník

a zloděj jest 26 roků stár 5 Já

stopy vysoký silné postavy váží
od 170 do 180 liber má světlé
oči kadeřavé vlasy má jich však

málo kulatý obličej s jemnou
pletí a podobá se vzezřením něja-

kému velebníčkovi Nosí u sebe
růženec a malý medalioa s obra-

zem P Marie

Asi před dvěma měsíci přijel prý
z New Yorku do Buffalo ač ve
skutečnosti přijel či vlastně prchl
z Chicaga před policií a hleděl

přemluvit několik Čechů aby se o

to zasadili aby dostal místo na

Předešlého týdne telegraf roz

nesl po Spoj Státech zvěiť že

krvioa mz rodem Bakerovým a

Howardovým byla skončena amf

rera '

Tím zastaveno třicetileté ne

přátelství která mezí těmito rody

panovalo a jemuž padlo za oběť
více nežli 30 lidských života a k

jehož utišení musela být povolána
několikráte i státní milice a

děly

"Krvavý okres'' Clay v němž

tato dlouholetá krvina vzala pů
vod jest proto pojmenován krva-

vým že půda jeho vsála do sebe

krev jiŽ několika set obéti jež

zahynuly v nepřátelských zápa
cech mezi jednotlivými rody

V celém okresu neof ani jedna
míle železniční tratě ba ani žádný
most k dopravě vozů a v okresu
strmí skaly k nebi skoro jedna
vedle druhétak že není tam nikde
mezi těmito skalami ani jedna
šestina čtvereční míle roviny hory

tyto pokryty jsou hustými lesyjeŽ
prorývány jsou horskými bystři
nami a potoky jež v letě jsou vy-

schly avšak na jaře a v zimě pro-

měňují se v dravé vSe unášející

proudy
Lid v okre-- u Clay koná své

cesty buď KoSmo aneb pěšky po
vozů se zde užívá velmi málo --

Nejvíce pěstuje se zde korná a

často pole které začíná u úpatí
některé borytáhne se do výše ně-

kolika set stop a sklizeň korný

jest ovšem velmi nebezpečna a

stalo se již několikráte že farmer

spadnuv při sklizni s pole zapla-

til to svým životem

Obyvatelé usedlí v okresu Clay

jsou z veliké větSiny potomci rol
nika a lovců přistěhovavších se

sem v r 1770 Okres nevábí k

sobí nikoho aby se tam příštího
val a mimo to domácí obyvatelstvo
nepohlíží na přistěhovalce příliš
přátelsky Přes více nežli jedno
století pozemky v celém okresu

byly v držení několika rodin jež

sBatky mezi sebou uzavíranými se

tak spříznilo Že všechno obyva-

telstvo mezi sebon tvoří příbuzen
atvo v růzoých ovšem stupních
Lesy jsou po většiiě dosud v

divokém svém stavu a hory skrý-

vají v tobě nepřístupných roklí a

krýší Lid Živí se zde jediní pě-

stováním korný chovem prasat a

mezka a část korný používají ho

ralé k protizákonnému zhotovová-

ní kořalky
Lid v okresu Clay podobá se

krajině v níž žije Jest zamlklý
vážný a úsměv objeví se málo kdy
na jeho rtech Muži jsou vysocí
ailni měříce více nežli šest stop
pleť jejich jest tmavá oči a vlasy
mají černé Také ženy jsou silné

soustavy a málo která z nich může

nazvati se hezkou — Roztroušeny
mezi horami a obyčej n poblíže
potoků jsou jejich prosté domky
zhotovené z neotesaných klád jež
činí velmi nepříjemný dojem na
cizince

Některé z rodin v okresu Clay

usídlených mají v žilách svých též
indiánskou krev Zde nepanují
žádné zdvořilůstky a chování lidu

toho možno nazvati drsným Pe- -

nfze nemají zde daleko takovou
moc jako jinde patrně asi proto
ie v celém okresu jsou peníze ně-

čím velice vzácným

Každý z obyvatelů okresu jest
botov hájiti své právo aneb svou
česťs revolverem v ruce a nazvat
někoho lhářem to má za následek
smrt jednoho aneb i více lidí
Všichni se navzájem znají a

když se v okresu objeví cizinec tu
bo považují buď za vládního

aneb za detektiva který
tam přišel vyhledat některého ob
Čana obviněného z krviny

Každý chlapec sotva dosáhnuv

15 roku svého stáří obdrží od

svého otce darem pušku a to mu

dává právo aby ae súčastnil v

krvinných zápasech Rozumí se

samo sebou že všichni muži jsou
znamenití střelci a ku zbraním
lnou s takovou láskou že vyna-

kládají na ně i poslední groš
#

Čtenáři P Z znajíce nyní z

tohoto předcházejícího popiau oby-

vatelstvo Clay okresu a jeho zvy-

ky lépe pochopíjak taková krvina

jež právě byla ukončena může

povstati často z nepatrné příčiny
a vléknouti se od pokolení k po-

kolení
V r 1844 dr Abner Baker vy-

nikající lékaf v okresu zastřelil

svého Švakra Daniela Bitesa Dr

Baker najmul si za svého obhájce

právníka Daniela Garrarda hlavu

jedné z nejvíce rozvětvených rodin
v okresu který byl synem druhého

guvernéra státu Ktntucky
Hugb White právník vysoce

vynikající a vlivu v okresu požíva-

jící převzal lízení obžaloby proti
Bakerovi a tento byl v přelíčení
odsouzen a koneční pověšen
Od té doby rodiaa Garrarda

podporovala Bakery v jejich spo

zlatý řetěz nový zimník a několik
maličkostí majetek to synů

Za pobytu u Tuzáka
chlubil se že zná všecka města v

Čechách zvláště Benešov — kde

bydlí jeho rodiče— a taktéž z toho
města obdržel několik poštovních
lístků Velmi obšírně líčil okolí
Třeboně—tam se Jíška narodil —

Hluboké a ve Volyni kraj pí
secký kde má dva strýčky což je
faktem Znát rochu francouzsky
čemuž přiučil se v Paříži kdež

byl sklepníkem
Z Paříže přibyl Jíška počátkem

listopadu s několika Čechy mezi

nimiž byl i Frani Sirovatka do

New Yorku kdež zdrželi se pouze
několik dní a zanechavše ostatní

krajany v New Yorku Jíška a Si-

rovatka odejeli do Chicaga Popis
a veškeré okolnosti neklamně po-

dávají důkaz že hledaný zloděj
policií v Buffalo není nikdo jiný
než A Jíška starý zloděj hledaný
též policií v Chicagu Proto kraja-

né čeští střežte se před níml

Policie v Buffalo vypsala na

jeho dopadení $25 odměnyRovnČž
právník Fr Šmejkal z Chicaga
jenl v záležitosti p- - Sirovatky od

Denního Hlasatele složil za3 zá

ruku jest ochoten zaplatit náhra-b- u

tomu kdo Antonína Jíšku ode-

vzdá úřadům

Q ČEŠI V AMERICE o

1 V Clevelandu zemřel p Ant
Todl jeden z nejstarších českých
sazečů v Soustátí a sice podlehl
operaci při kteréž levá noha mu

odejmuta býti musela Trpěl ko

stižerem — následek to poranění
kteréž v občanské válce u Gettys
burgu utrpěl Střelen tam byl do
levé nohy pod koleno a ač k vý
služnému oprávněn byl nikdy ofl

nepožádal Byl 58 roků stár do

Spoj Států přijel ve stářf 1 1 roků
a v Clevelandu usadil se před 39

lety Vyučen sazečství naleznul
zaměstnání u "Woechtra" kdež
téměř 20 roků pracoval načež
zaměstnán byl u "Volnosti" a na

posled u "Dennice'

1 U "Denního H'asatele" v

Chicagu vypukla minulého týdne
stávka a sice zastavilo práci devět
sazečů a to prý následkem toho
že požadavku jejich by za podíl
níky závodu byli přijati vyhověno
nebylo — Stávkáři připravují se

prý k vydávání novébo časopisu
čistě dělnického

1 V Clevelandu spáchal 22

března samovraždu oběšením kra

jan Karel Kašpar Po večeři při
níž žádné rozčilení na něm znáti

nebylo odebral se beze slova do
ložnice kdež se zamknul Žena s

pěti dítkami zůstala v jídelně a

když konečně sama ulehnouti si

chtěla a dvéře zamčeny nalezla

přivolala policii po jejímž pří
chodu dvéře v} páčeny a Kašpar
již co chladná mrtvola nalezen—
Pohnutka samovraždy známa není

Byl členem spolku sv Josefa Čfs

32 I O I

1 V Chicagu nalezena v áterý
ráno min týdne ve škarpě u drá-

hy Northwestern blíže 47 ave

mrtvola ióleté Anny Plaché a sice
usmrcena byla parostrojem jímž
při přecházení tratě zasažena byla
Ráno odešla dívka na Lake a

Tbatcher ave ohledně služby a

domů vracela ae o i hod a zasa-

žena byla když na Kinzie ul trať
přecházela aby si káru na 47 ave

vzala Byla jí páteř zlomena tak
že smrt musela býti okamžitou

1 V Chicagu podlehnul min

středy popáleninám aletý hošík
manželům Stejskalovým z č 988
Ciliforoia ave Hošík Lrál si n
března se sirkami při čemž ša-

tečky na něm se vzfialy a 00 těž-

kých popálenin utrpěl
1 V úterý 19 března v New

Yorku zemřel krajan Jos Pospíšil
ve věku 41 roků Byl (o jeden z

nejstarších osadníků českých v

New Yorku přibyl tam již roku
1861 Jest také původcem slova

"pantáta" ve smyslu jak mu roz
umí nyní Američané z dob policej-
ního vyšetřování před výborem
Luxovovým- - Slovo "pantáta na
lézá se nyní ve slovnících angli
ckých kde rozumí se jím koruptní
úřadník

1 V Delaware O utekl ta
března z okresního vězení krajan
Jos Svátek alias John Kensley
Pomoci železo tyče vypálit ká

I"
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V srdci

Chicaga
Burlington vlaky přijíždí a vyjíždí z

Union osobního nádraží v Chicagu

KdyŽ tam přijedete jste v srdci Chi

caga Nemusíte brati káru neb povoz

by dostali jste se do hlavních obchodů

hotelfi neb nejlepšfch divadel

Tři chicagské rychlovlaky z Burling-

ton nádraží každodenně—ráno odpo-

ledne a večer

lífaiovu
1502 Finta tlíce

Tcl250


