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za jednoho mladého bělocha cow-boy- e

a náčelník za trest odsoudil

ji ku prodeji ve veřejné dražbě

Quaumah Parker považován je
za vzdělaného Indiána a poněvač
dosud se nikdy nestaloaby oěkte

rý Ženský člen z jeho příbuzenstva
byl obětován ve veřejné dražbě
tu jeho jednání s dcerou Anny
vzbudilo všeobecné podivení

LeS ono dá se vysvětliti tím že

indiánský otec nezná mezí pakli
některé jeho dítě proviní se proti
jeho vůli

U velikém smutku který se pa-

trně jevil v sličné její tváři vede-

na byla Anna Parkerova k pod-

stavci na nějž každá z nevěst se
musela postavili aby si ji muži
mohli dobře prohlédnouti

nebyla vina jeho ale vina námoř

ního odboru že ho vyslala s tak
chatrně vyzbrojenou lodí na mo

ře

Když lhůta jeho trestu vypršela
tu Barrow podal žádost aby byl
přijat opět v námořnictvu neboť
Amerika nalézala se v té době ve

válce s Anglií avšak žádost jeho
byla zamítnuta
Aféra nešťastného Barrowa se

stala předmětem rozprav v námoř

nických kruzích amerických po
léta a Decatur byl jedním z největ
šleh odpůrců Barrowových takže
tento konečně v roku 1818 viděl
se nucena poslati Decaturovi list
v němž ho požádal aby mu sdělil
učinil-l- i fistý pro něj(Barrowa)po-nížujíc- í

a urážlivý výrok
Decatur odvětil že výrok ten

neučinil avšak přiznal se že uči
nil jiné a celý ton jeho odpovědi
byl urážející To vedlo k dalším

dopisům a konečně následek toho

bylo vyzvání na souboj
Oba soupeři byli stateční muž o

vé Decatur 1 Barrow a na jméno
tchoto uvržen stín zbabělosti ťí pl-

ně bez jeho viny
Setkali se dne 22 března roku

1820 u Bladensburgu zbraně je-

jich byli pušky a následkem toho
že Barrow byl poněkud krátko-

zrakým tu určena vzdálenost na
8 kroků Bainbridge byl sekun-

dárném Decaturovým a svůj povel
k výstřelu dal velmi rychle v na-

ději že oba soupeři nemajíce čas
k míření chybí avšak po výstřelu
oba padli k zemi

Decatur byl smrtelně poraněn a

Barrowova rána zdála se být též
smrtelnou Koupajíce se ve své
vlastní krvi oba soupeři se usmí
řili a Decatur uznal že křivdil
Barrowovi
Oba tito muži nebyli přátely

soubojů avšak v té době souboj
stal se jediným soudcem k rozlu- -

štění jich sporu □ Oba sáhli ku
ZDranim k van oDnaieni sve cti
Decatur nechtěl odvolati svá slo- -

va která pronesl o činu Barrowo- -

vč ne o jeho osobě a Barrow chtěl
světu dokázati že není zbabělcem
a že obvinění to na3 vrženo beze
všeho práva
Decatur zemřel za několik ho

din Barrow však se vybojil ze
své rány a žil do roku 1851a
zemřel stár jsa 82 let
To byl poslední souboj který

udál se v americkém námořnictvu

Dražba nevést n Commanchň

V dralbl tito prodána také dcera
nitelntka chtěla

uprchnouti

Přinesla nejvjžší cenn-- 63 koní

Výroční rozdělování indiánskýh
nevěst z kmene Lomanchů událo
se v nedávno minulých dnech v

Saddie Moutain reservaci naléza

jící se v jižní Oklahomě
Padesát těch nejhezčích dívek

které kmen tam usídlený měl bylo
prodáno ve veřejné dražbě a staly
se ženami oněch mužů jež v draž- -

bě této nejvýše je vycenili
I

Tvrďlo se že loBská dražba
nevěst byla ta poslední kterou
Comanchové odbývali ale letos
barbarský tento zvyk odbýván je- -

ště s větším) slavnostmi a to před
očima bílých osadníků !

1

Tyto slavnosti vydraŽování ne--

věst jež Comanchové nazývají a

'pony smoke udržují se v kmenu
snad již od nepaměti Málokdy
dražbě octlo se tolik indiánských

dívek jako letos avšak kmen měl

jich prý příliš mnoho a musel sel
jich zbýt

Rodiče těchto dívek nechtěli je
více vydržovali a medicíně noen

kmene jež považováni isou za

Šalamouny usnesu se že je dají
jako obyčejně do veřejné dražby a
ten kdo podal nejvyšší cenu
mohl si ze všech padesáti vybrali
která se mu nejlépe zamlouvala

Big Bowšeredný tlustý Indián- -

zastával úřad dražebníka a v tom- -

to úkolu podporován byl ještě ně- -

kolika medicine meny kteří záro-- 1

veS stvrdili hned manželské svaz- -

ky mezi jednotlivými párky když
byla dražba uskutečněna lář

Přes 500 Indiánů shromáždilo se

k této dražbě v Saddie Moun- - o

tain musil jež jest umístěna 35 o

mil jižně od Mountain View na

úpatí pohoří Wicbita
Děvčata jez měla být vydraže jen

byla před dražbou držena ve
zvláštním stana kde jim poskyto- -

vány nejlepší pokrmy a dána jim
všemožná péče Všechny tyto
nevěsty oblečeny v pestrý indián- -

ský šat a vlasy jich spleteny a o--

zdobeny různými tretkami Ro- - to
diče snažili se vyšperkovali je co I asi

nejlépe aby přinesly bodně vyso- - zde

ceny

Zajímavé bylo podívání na tyto la

dívky Některé seděly ve stanu

zadumány jiné zpívaly jiné upa- -

Poslední souboj v americkém

námořnictvu

časy ae mŽní a nimi pomřry i

lidé Před sto lety ku příkladu
apor Sampson — Schleyav který
dnes stále ještě rozvlBuje hladinu
amerického veřejného mínění byl
by dle pravidel tehdejších musel
být ne vyrovnán cestou míru jako
jest vyrovnáván nyní ale ou

souboje na život a na smrt
ZbraS bvla jediná instance k

níž se odvolávali uražení Když
sir John Jarvis byl velitelem an
Rlického loďstva u St Vincentu
tu urazil sira Johna Orda jednoho
ze svých kapitána tím že Nelso
novi svěřil důležitější postavení s

jeho lodi nežli Ordovi ačkoli ten
to byl starším kapitánem a když
bylo po bitvě již anglické loďstvo

yhrálo tu Orde vyzval Jamse
aby mu dal zadostuěinění zbraní

Vyrvání toto považováno za při
rozené v tehdejších dnech vzdor
tomu že Jarvis byl velitelem Ord
ovým
Za několik roků sám vévoda z

Wellingtonu vítěz nad Napoleo
nem velikým vyrovnával jeden
spor se svým odpůrcem pomocí
bambitek a později dva jiní an'
gličtí státníci Canning a Castle

reaqh z nichž tento poslední byl
presidentem anglického minister
stva setkali se na poli cti a krví
snažili se vymazat i učiněnou si

urážku
Proslaveného amerického pre

sidenta hrdinného AndrewJack
sona jedině

-

jeho presidentská
hodnost zdržovala od toho aby
nevyzval jiného znamenitého ame
rického státníka JJenry Claye na

souboj Jackson vykřikl několi- -

itraie ve nnevu ku svým p atelam:
"Až odložím toto presidentské
roucho tu se vyrovnám s tím

chlapem !' Tím vždy mínil Henry
Claye
Ve veliké řadě znamenitých ná

mořních hrdinů které zrodila tato
země zaujímá Stephen Decatur

jedno z nej přednějších míst On
dví ave uodv íaeaiem nejen ame
rického námořnictva ale i celého
národa vzdor tomu že v té době
v americkém námořnictvu nalézal
se tito hrdinové: Preble Trus
ton Stewart Cbauncey Perry
McDonough Hill Bainbridge
Porter a iawrence
Decatur stal se ideálem celého

národa ve yálce v roku i8ií a
sám lord Nelson anglický admirál

nejkompetentnější soudce se vy

jádřil že zapáleni lodi Philadelp
hie spůsobené Decaturembyl ten
nejodvážnější čin celého století
Decatur nenáviděl souboje ale
vzdor tomu věřil že spory v ná
mořnictvu a ve vojště nelze jinak
vyrovnati nežit zbraněmi

Když James Bainbridge vyzván
byl jistým anglickým důstojníkem
znamenitým střelcem k souboji
na bambitky tu Decatur jsa

v tomto souboji na
bídnul se že zaujme místo o

který byl špatným
střelcem ale šlechetná tato nabíd-

ka byla zamítnuta Náhoda přá-

la Painbrjdgeovi a on zastřelil
ívého soupeře

Později Decatur byl sekundan
tem v pověstném souboji kommo
dora Perryho s Heattem a za ně
kolik roků na to slavný Decatur
nalezl v jiném souboji také s ame

rickým kapitánem svůj předčasný v

konec

Souboj ten přivoděn byl divný
mi okolnostmi které zde pro svou

zajímavost uvádíme
V roce 1807 kommodore James

Barrow byl jmenován velitelem lo
dš Chesapeake a rozkázáno mu
abv vvdal se s ní na moře bv ieiír ' J

posádka nabyla nutné zkušenosti

pro možnou válku jež tehdy mla
dé naší republice hrozila s Fran
cií
Barrow opustil sotva břehy A

meriky když dohoněn byl anglic
kou fregatou Leopardem vyzbro
jenou 50 děly a velitel téže nařídil

aby mu vydal tři námořníky kteří

upřenu x jeoparaa a dan se naj
mout! k americkému loďstvu
Ačkoliv loď Barrowova nebyla se

připravena k boji tu tento poža
dávek andického kaoitána odmít
nul a Leopard ze svých boků vy
střelil na Chesapeake a zabil tří a

poranil 18 mužů z její posádky na
Barrow pomocí žhavého uhlí vy
pálil jednu ránu ze svého děla

proti anglické lodi a na to se
vzdal vida že jeho loď úplně ne-

připravena nemohla by pustili se
v zápas s nepřítelem Leopard
vzal ony tři desertery z americké
lodě a na to hned odplul
Celá zem nalézala se v rozčilení ké

nad tímto surovým překročením
mezinárodního práva a vše volalo

po válce s Anglií Tato ale rycb
le sesadila kapitána Leoparda za

jeho čin poslala omluva a navrátí
la desertery a zároveS složila

vefl do jiké míry lze rozsáhlé ty

lány obnášející miliony akrů po
zemků vzdělali

Tato část Kanady je sice hodně
studená ale zima tam není nesně
sitelnou — Pouze během měsíce

ledna a v prvé polovici února jsou
veliké mrazy avšak i tu jelikož
není žádná vlhkost ve vzduchu
lze je snésti velmi dobřeV březnu

počínají zimy uvolfiotati a jaro je
zrovna takové jako v kterémkoliv

severozápadním státě
Osadníci se hrnou do této části

Kanady proto poněvadž lze tam

získati pozemky ještě za poměrně
malou cenu kdežto ve Spojených
Státech cena jich v posledních
letech značně stoupá Ovšem komu

prostředky dovolují aby získal si

pozemek v některém ze státu Unie
tu jest lépe na tom neboť cítí se

spokojenějším a spokojenost e

farmě jest hlavní věc

černá panna Orleanská

Princetna Howa jel zachránila
svimu bratru trůn

Zvláštní její statečnost a válečné
nadání

Království Bórou v Africe má

svou černolící pannu Orleánskou
která pochází z královské krve

jež v době války staví se vždy
čelo vojska aby hájila království
buď před nepřátely aneb vydala
se k potrestání uch

Bojovná tato amazonka priu
cezna Howa Činí tak k vůli své
mu bratrovi sultánovi Fatarellovi

jehož osud sice postavil v čelo

království Bornu ale neobdařil

jej energií a silou aby to dědictví

po otcích dovedl hájiti
Království Bornu leží zrovna v

samém srdci Afriky a lice jižně od

obrovské pouště Sahary Jeho
hlavním městem jest Kuka jež se

vypíná na březích jezera Chad i

zde soustřeďuje se velmi Čilý ob
chod neboť Kuka jest střediskem
nesčíslných karavan které ubírají
se od východu jihu a severu tak
že celá severní a střední Afrika v

Kuka hledá tržiště pro své zboží
Jen málo bělochů vidělo dosud to
to město avšak ti jimž se to po
dařilo popisují ho jako velice vý
stavné a podávající důkaz bohat
ství a orientálské nádhery
Z Kuky sultán vládne kmenům

daleko široko kolem rozptýleným
Lina láieiera království uornu

byl Rabah otec bojovné amazon

ky princezny Howy jenž zem tu-

to si podrobil a vyhnav z ní staré
ho sultána sám posadil se na jeho
trůn a vládl železnou rukou
Avšak on netěšil se příliš dlou-

ho z ovoce svých krvavých vítěz
ství Dostal se do sporu s Fran-

couzy před několika roky ti roz-

prášili všechno jeho vojsko sultá-
na Rabah zabili v jedné bitvě a

potrestavše ho takto opustili pak
království

Syn jeho Fatarella s malou
družinou uprchnul z bitvy v níž

byl jeho otec zabit a zůstal v úkry
tu pokud Francouzové byli v ze
mi

Obyvatelstvo Kuky počalo Se

však proti Rababově dynastii bou-řit- i

a ozbrojeno valilo se úzkými
ulicemi k sultánskému paláci aby
vyhladili celý rod podmanitele Ra

baha
V této době nebezpečí protu

díla se v princezně Howě lvice

Vzpomínka na hrdinného jejího
otce dodávala jí síly a usednuvši
na arabského hřebce objevila se

před ustrašenými zbytky vojska
střežícími královský palác a pla
mennými slovy vyzvala ho aby
do poslední krůpěje krve bájil
dědictví jejího otce pro jejího
bratra

V jedné ruce držíc oštěp a má

vajíc jím vyzvala stráže aby pří
sahali při bradě proroka Moha
meda že vykonávají svou povin
nost

její sauiecna krása jevící se

hlavně v rysech její tváře a pla
menná její řeč tak uchvátily zbyt
ky vojsk že všichni do jednoho
přísahali že ji budou sledovali
kamkoli je povede
Howa na to nechala otevřití v

brány paláce a v čele vojska vyří
tila se na vzbouřené massy lidu

obklopujícího palác a nyní nastal

Zuřivý krvavý zápas
Howa pohádala hlouček svých

věrných k statečnosti a ač tito by
ve veliké menšině tu měli opět

značnou výhodu ve svých rychlo- -

střelných puškách a po několika
hodinách rebelové prchali na vše

strany zanechavše sta mrtvých
kol paláce a v ulicích k němu ve

doucích
Howa ve středu jásajícího voj

ska navtatua se ao pauce a v

krátké době na to objevil se v Ku
se svou družinou bratr její a

ujal se vlády Duší této byla a je
však princezna IIowakterá osvěd
čila nejen statečnost v době nebez

péčí ale zároveB moudrost v době
míra
Království jehož základy poča
se rozpadávat! bylo postaveno

a základy ještě silnější k ochra

jeho sestavena pravidelná ar-

máda čítající 2000 pěších vojáků

jeden balíček sáxracného léku I lékař
aké dobrocdáni pro vál případ jhoím kaidou nemoc apflao-ton-ou

t JakékoU příčiny

Pro kaldčůo řlovřka by mřla být Jakási
hriz a každý mladík by mři vřdítl lo
pohluvnosř Jest pramen riulostí mladí
studnice síly a koření života Ti kdož
trpí alýml následky pohlavní alubostl
vytoku semene a nořních ztrdl impo-U-Dc- e

neschopnosti ztráty mužské sily
vfllisu kapavky a varicocellc žádají se
aby nám psali že my ho--

Ílme
každou nemoc pOobenou z
pKřiny Vypište ivými vlastními

slovy co vám aebází Neodkládojte ne-

boť al neprospřjete žádným odkladem
1'iíte nám hned a zbavte ae navždy Jaké
koli nemoci kterou máte Tčlesufl zmo-
ření kteH by rádi stlouMli dostali chuť
sl jiuiu se z ebcerstvujfclbo spánku
a cítili že každé tkanivo v jejich Uie je
posíleno mřlí by se léciu u oáa Tisícer dopisů dostáváme od lidi

pozbývali vsi nadéjí fctcfi od nás
t utrpení nejzastarelejSich vytečeni byli
Muži ieny detil Zašlete v listu popis
své choroby do

State fledícal Institute
1230 tieuroa Building rsrt WayM M
nay pu-t- laiinteseo Pokroku Zipwiu

Máčení nohou
Pro rýmu Jest zlou vřel řinlti tak leda

Dvste tsk :lml obezřele Jinsk
Tř-t-

rýma bdde následovsti Máte li
krk zsšlemovaný ciilto Jako byste jej
mitii novazany aamoosicym Ilanelem
Tebdy Jest řas abyste k nám pHšli
Bude vás to méně aiáli než kdybyste
těkali déle

Marešův Balsán proti kašli

odstraní ilem )ako slunce zaplaší mlhu
Jest to dokonalý !!k pro krřnl a plícnl
neduhy Jednoduchý ve taru a chutná
dobře Cena 25 a 50c Jedině u lékárníku

UeproiiAv se podomně)
RHECMATISM m6e býti vylcYen po

umím Marešových l(beimatickýc!i ta--
bletek Cena 50c K dostání u aíich
lékárníků aneb dopiste si o ně po&tou

pua aaresou:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO
2S76 Archer Are Chlrafro III

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oma
ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra
ných pozemkt rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a

jeterech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales-

něny půda jest úrodnou a snadno

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Duluth Superior Ashland a četná

jiná prospívající města na dráze
C St P M & O a na dráhách

jiných poskytují dobrých" trhř pro
plodiny íarmerské

O bližší podrobnosti pište na
Gto W Bell

posemkor komisar Hudson Wis

aoebn Jf jjp
Itoro AOP A St PauL Mlnn

Tne Limited" evenlng ln and --The Express'
doob traln from Omaha for Chicago

UNEXGELLED SERVICE
Par traln and evenlng traln (rota Omaha fa

UlnaeapoUs and St PauL

Tlekets of sents of eonoeetuig Unes

V H BKILL I)lst Pass r Agt Omaha

4B HiKBOMO Su 1 r MFHBr IXlia
Dainuaa

rv Sa Brodal a r Miuentda ŠT Marto ht
Jana tUw a va rtock íaakok auatiaetck err i

fatarella 1000 jezdců vyzbroje-
ných rychlostřelnými karabinami a

icvoivery usoudí jetio straž je
ta též na koních avšak oblečena

jett v ocelové lesknoucí se odění
a poskytuje skvostný pohled
Howa jest čestným velitelem

sultánovy jízdy a Často osobně ji
cvičí a manévruje s ní
Fatarella utvořil vedle stálého

vojska ještě nepravidelnou milici
která čítá 30000 mužů a z řad
této v době války rozmnožuje pra-
videlnou svojí armádu
Posledně se princezna Howa

vyznamenala v boji s kmenem
Kilbasů klerý stále znepokojoval
království Bornu Sultán vypra
vil zvláštní oddělení do boje proti
Kilbasům a Howa vyžádala si od
svého bratra aby směla býti vůd-

cem tohoto oddělení On se nej-

prve zdráhal věda že boj s Kil-bas- y

bude nejen nebezpečný ale i

obtížný ale konečně přece svolil
a vojsko k výpravě proti Kilba
sům určené přivítalo ji jako veli
lelku s láso'em
Howa opětně v tomto boji s

Kilbasy dokázala že má zvláštní

vojenské nadání a porazivše Kil
base v několika bitvách obsadila
pokořila jich území a toto bylo

připojeno k sultanatu jejího bratra
Na to ve vítězném triumfu navrá
tila se do Kuky a sultán a všichni
jeho úředníci i celé obyvatelstvo
vyšlo jí naproti před brány města

aby ji a vítěznou armádu její uví-

tali

Princezna Howa jela v čele

svých jezdců na skvostném arab-

ském koni a sultán vroucně ii do-

líbiv a objav uvedl ji do paláce
Nyní obyvatelstvo celého králov
ství Bornu Howu z' ožBuie a sul
tán Fatarella má děkovati pouze
jí Že trůn jeho i potomků nyní je
v úplném bezpečí

ČEŠI V AMERICE

1 V Chicagu skončil předmin
sobotu v záchvatu okamžitého Ší

lenství život násilným spůsobem
65letý vdovec Matěj Semerádjenž
bydlil se synem svým Františkem
v č 530 Ashland Ave — V pátek
večer bavil se ještě se známými z
nichž nikdo jeho hrozný úmysl
netušil Tfm větší bylo překvapení
syna jeho když vstoupil v sobotu
ráno do toaletní místnosti a nalezl
zde otce mrtvého Oběsil se na
stočeném povlaku s peřiny jehož
jeden konec dal na krk a druhý
uvázal na vodní rouru Polekaný
syn přivolal rychle policii která
nešťastníka odřízla a oznámila
ú nrtí koronerovi Matěj Semerád
přijel do Ameriky před 11 rok v ze
Zábrd ovic u Čáslavi Ku spolku
nepatřil žádnému byl však poji-
štěn u společnosti Zůstává po
něm syn s nímž bydlil

Z V Kewaunee Wis přišel
předminulý pátek v noci k nebez

pečnému zranění krajan JosKace
rovský Na cestě k domovu zakopl
o hranu chodníku a padnul obliče
jem na chodník Právě té chvil
měl v ústech dýmku a ta mu byla
vražena do hrdla kteréž bylo zle

poraněno Okamžitě krev prudce
se vahla z rány Přivoláni lékaři
dr Rice a dr Martin a těm do
amáhání trvajícím několik hodin

se podařilo krvácení zastavit Te

prve k ránu byl těžce poraněný
odvezen do svého domova Lékaři

prohlásili poranění za nebezpečné

1 V McCandlesově lese u Bay- -

wayNJ byla předminulou neděli
nalezena mrtvola krajana Václava
Krále z č 228 Delaware ul z Eli
zabeth visící na stromě a není po
chjbnosti že se zemřelý v sebe
vražedném úmyslu oběsil Král

byl 31 roků stár a pracoval co

strojoík v Singrově továrně na šicí
stroje Před týdnem pohádal se

Král s manželkou načež odešel
domu a od té doby nebylo po něm

ani stopy Nyní konečně byla na
lezena jeho mrtvola

1 Hrozným spůsobem přišel c

život František Kříž 24letý kra

jan v Clevelandu bydlící Kříž

poslední dobou trpěl horečkou
návalu třeštivky vyřftil se onehdy

polonahý na ulici a v divokém
běhu octl se na trati Woodland- -

ské dráhy ve chvíli kdy kára k

městu se řítila Dříve než motorák
mohl zastavili pološílený mladík
se vrhl pod kola a tělo jeho hrozně
rozsápáno Kára musela býti po-
mocí jeřába zvednuta aby mrtvola
mohla býti do márnice vnesena—
Křížúv vaz byl zlomen a ostatní

údy také přelámány minulost jeho
zastřena jest taeronou rouškou
tuší se jen že do Clevelandu při
stěhoval se před rokem z Moravy
Motorák z dotčeoé káry byl koro- -

nerem vší zodpovědnosti zbaven

poněvadž dokázáno že nešťastník

přišel o iivot vlastní vůli

"Naše děti měly velmi těžký
kašel ale úplně se uzdravily
kdyí užívaly Severova Balsámu

pro plíce dva dni Máme Seve--

rovy léky vždy v domácnosti
každému je odporuíuieme Se
Severovou Hojivou Náplastí vždy
jsme bylí spokojeni Jos Lilia
rodina Sherry Wis
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MLouis Svoboda
ČESKÝ LÉKAŘ

Úřadovna č 301 Paxton Block
na robu 10 a Farnam ul

Úřední bodlnr od IL do lí hodin dopoledne
od I do 4 odpoledne

Veíerod do 8 v obydli í UuS Williams nl
Poslouží ochotně krajanům tí

Dr C Eosewater
ČESKÝ LÉKAŘ
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st sc vm srvxal

První nabídku na ni učinil Jack
VVild Horše jeden z nejlepších
špehů kmene a sice bylo to 11

koní Sotva to vyřknu nabídka
ta byla jiným rudochem zdvojná-
sobena a přihazování stalo se tak
živé že konečně učiněna nabídka

padesáti koní za Annu
Ta zbledla a chvěla se když

zpozorovala že VVild Horše jest
odhodlán nepovoliti a že chce ji
získati za každou cenu VVild

Horše má totiž pověst nejsurověj- -

šího Indiána na celé reservaci

když je něčím popuzen aneb opi-

lým a vypravuje se že v hněvu
zabil již tři své ženy
Anna mu též neušla a byla mu

Big Bowem přiřknuta za 63 koní
které byly také hned odevzdány
Parkerovi načež jeden zmedicine

menů vykonal mezi VVild Horsem
a nešťastnou Anny svatební obřa-

dy dle zvyků kmene
VVild Horše na to ihned odebral

se do £1 Reno kde si vyzvednul
právoplatné povolení k sňatku a

nechal se oddati ještě evangeli
ckým kazatelem a teprve pak na
vrátil se spokojen s mladou žígkou
zase na reservaci
Za tři dny po svatbě chtěla An

ny spáchati samovraždu ale bylo
11 to zabráněno
Některé z dívek protestovaly

proti dražbě ale nebylo jim to nic

plátno každá z padesáti musela
se podrobiti osudu a Big Bow ne-

ustál v dražení pokud nebyla zá-

soba nevěst úplně vyčerpána
Nejmenší cenu docílil Big Bow

za míšenku která provdána byla
za bělocha a donucena byla navrá-

tit se opět ke svým rodičům když
jí manžel její zemřel Tato byla
prodána za 20 koní

V celku více nežli 1500 koní

fponnies) změnilo své majitele v

těch třech dnech v nichž dražba
nevěst byla odbývána a již po ně
kolik roků squaws nepřinesly tak

vysoké ceny jako v této poslední
dražbě

Kanada shání emigranty

Chct osadili jimi roisáhlý severo—

tápad

Kanadská vláda vyslala prel
několika měsíci celý houf agentů
aby hleděli sehnati vystěhovalce k

osazení rozlehlého území mezi je
zerem Superior a úpatím Rocky
Mountains Vláda přišla totiž k

poznání že země klesá nedostat
kem rolnictva a proto se snaží

přilákati do Kanady vystěhovalce
za nejpříznivějších podmínek
Dle poslední zprávy vydané

kanadskou vládou dne 30 dubna

901 vychází na jevo že okolo

18000 lidí usadilo se v Manitobě
v ostatních okolních provinciích

během jednoho roku

Manitoba Assíňiloda Saska
Uchewan Alberta a Assinabola za

ujímají asi 304340 čtverečných
mil Jak je vidět je to obrovská
rozloha a na ní nalézá se mnoho

pozemků hodících se k pastvinám
Emigrační kancelář odboru vni

tra napíná veškeré své síly abv
sehnala co nejvíce osadníků k ob
sazení těchto milionů a milionů
akrů pozemků a agenti této emi

grační kanceláře kanadské cestují
nyní po státech Michigan Ohio
Illinois Iowa Wisconsin Nebra
ska Kansas a Missouri aby zde

vyhledali osadníky již by chtěli

vystěhovat! se na rozlehlé pláně
severozápadu

V Chicagu jest ústřední kance
těchto agentů a odtud vysýlají

tuny různých popisů a brožůrek

kanadských pozemcích o klíma
cestě atd
Kanadská vláda nabízí nyní

veškeré možné výhodné podmínky
aby dosud řídce jen obsazený

svůj severozápad obsadila a v po li

sledních letech se jí to daří více

nežli kdy jindy
Ani ne před 25 léty veškeré bě

lošské obyvatelstvo usídlené

severozápadní Kanadě zahrnuje v

i Manitobu nepočítalo více než

něco přes 50000 duší dnes je

již několikrát stotisíc duší

Poměrně neivětší přírůstek dost- a-

tato část v posledních dvou ka

letech následkem toho že rolnictví

nese slušnou odměna za namáhá- -

obilím Connselman úroda pšeni

byla v této části tak znamenitá

sypala 40 50 a na některých ly
místech Drv až 60 buši a 00 akru

j —
Následkem tohoto náhlého rol ně

nickébo vzrůstá severozápsdní

Kanady a Manitoby z chicagské

daly v hysterii a některé se stoi-Ivo- u práci V posledním roce dle

ckým klidem očekávaly svůj osud výroku chicagského obchodníka

značnou náhradu peněžitou a tím
záležitost ona mezi Anglií a Ame-

rikou byla ukončena

Avšak nebyla ukončena pro
Barrowa Ten byl postaven před

Mezi nevěstami k dražbě určený- - i

ční nalézala se také dcera pověst- - ce
nébo náčelníka Comaochů Quau- - lže
man Parkera 1

Tato dívka nazvaná Anny uva-- l
lila na sebe hněv syého otce tím I

že chtěla uprchnouti a provdali se
1

vojenský soud a byl odsouzen ku ozbrojených nejmodernějšími pu


