
ADRESÁŘ SPOLKŮto barbaři že tam vraždí nejenupokojilo a navrátilo se do svých
domovů

ae otázal: "Marku co pak ti udě

lal?" "On mi plašil kozu' od
větil muž Hned na to vyšli obaZ PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ

BUĎTE
Z EftW ostrDva

Čtyřy lodé stžiť nntkly zkáze

Obyvatelstvo opouítl ostrov Marti-

nique ýonévadl noví výbuchy

softy Mont Ptltt throiujl
jeho trváni

Oíi celého světa pohlíží nyní k

dvěmi malým západoindickým

ostrovům které dle nejposledněj-líc-

zpráv inad vystaveny jsou

úplně zkáze Dne 19- - května

řtyry lodě a sice anglický křižák

Indefatigable vleCný parník Spoj

Státn Potomac parník Estafette

la škuner Coníerin byly zasypaný

opětným straílivým deHtěm lávy a

žhavého popele které sopka Mont

Pelee vychrlila ze svého kráteru

Lidé museli se dát rychle na útěk

ale přece byli na nich vzníceny

ohně které lodníci však udusili

Farník Estafette vydal se na

cestu k St Pierre v 6 hodin ráno

Sopka zuřila celou noc a kouř a

popel tvořily hustý mrak kolem

sopky který bylo viděti daleko

široko Kdy Estafette připlul ke

Carbet tu Setníci zastavili loď

upozornivše kapitána 2e jest ne-

bezpečno přiblížiti se s lodí blíže

k sopce Avšak kapitán nedbal

tohoto varování a plul dále
násle-vá- n

isa lodí Comerius na níž na

muže ale i žery a dítky lnu

vždyť jest to válka Vláda ame-

rická poslala taiif avé vojsko

by vysvobodila ujařmený lid t
otroctví španělského avšak Fili

pinči místo aby byli vládě naší

za to povděčni vraždí surově své

osvoboditele Tu pak není ovšem

divu že též vojsko americké v

rozhořčení mstí se na pioradoých
Filipinclch Já bych takového
člověka který pro to vojíny ame-

rické nazývá barbary měl spíše
za blázna Nahlédněme do histo-

rie a čeho se v ni dočteme? Že

žádná válka nebyla vedena aby v

ni nebyly páchány všeliké suro-

vosti Všimněme si na př dějin
Francie

Ve dvanáctém století bylo ná

boženství křesťanské ve Francii v

úpadku V roku 11 70 prodal zá

možný kupec lyonský Petr Valdo
všechen avůj majetek peníze roz

dal chudým města a stal se kaza

telem dobrovolné chudoby Stou

penců jeho přibývalo Toto vzmá-

hání se nové sekty náboženské

mělo v následek že Petr Valdo

dán byl arcibiskupem lyonským
do kletby Než to neodstrašilo

Valdoa Papež Alexandr III
schválil sice dobrovolnou chudobu

Valdenských ale zakázal jim ká- -

zati bez zvolení biskupů Když

pak neohrožený Valdo odvětil že

mu jest uposlechnouti spíše Boha

než člověka dal jej papež Lucius

III do klatby Valdenští prohlá
šeni byli za kacíře a zahájeno

proti nim křižácké tažení Nyní
nastalo strašné pronásledování
Valdenských a dlouhé boje bratro- -

vrazedne v menz nešetřeno ani
žen a dítek V kostele Máří

Magdaleny 7000 lidí bylo upále-
no a přes 20000 osob bez rozdílu

stáří a pohlaví pobito Kolem r

1400 byli Valdenští v jednom údo

lí přepadeni uprostřed největší

zimy a nnam pres lednate ponoří
vysokých Alp neroluvSátka nesli
v kolébkách odrostlejší pak dítky
vedli za ruce Mnoho prcbaifcícb
nešťastníků bylo pronásledovateli

povražděno mnoho jiných zemře

lo hladem a zimou a 180 nemluv

Šátek nalezeno mrtvých v koléb

kách V jednom údolí Itálie skrý
valo se 400 žen s dítkami svými v

jeskyni Vyslídivší je suroví ne-

přátelé rozdělali u vchodu do je-

skyně veliký obeD a udusili kou

řem všechny ty matky i dítky
leden z nejsurovějších mučitelů

pronásledovaných Valdenských
dal na místě jednom povraždili
800 mužů ženy jich však zahnal

do atodoly kterouž pak zapálil
tak že ubohé znenáhla uhořeli mu

sely neboť některé jež utéci

chtělyházeny byli dlouhými tyčka
mi zpět do plamenů To se stalo

roku 1550 kdy bylo 22 měst

mnoho vesnic vypáleno a zničeno

Ještě se zmíním několika slovy

Bartolomějské noci ze 23 na 24

srpna 1572
V Paříži slavena byla svatba

Jindřicha IV a Markétou Valoi

skou sestrou krále Karla IX Na

svatbu tu sjelo se do Paříže mno

bo vynikajících hugenottů z celé

Francie v jichž čele byl sám ad

mirál Coligny Z návodu králov-

ny Kateřiny Medicejské vydal sla-

bý král Karel IX rozkaz aby
všichni hugenotti byli povražděni-
Dne 23 srpna rozdána byla všemu

katolickému obyvatelstvu města

Paříže zbraS a to v noci za bia

bolu zvonů vrhlo se zrádně na bu

genotty té noci zahynulo v Paříži

přes 2000 protestantů a v celé

Francií přes 20000 A vrahům

úkladným dostalo se za krvavé

dílo to ještě pochvalyl S pozdra
vem na čtenáře "Pok Záp" trvám

váš Franc Fajman

KINGFISHER Okla - Red

'Pok Záp"I Počasí zde máme

dosti pěkné vláhy dost a obilí
nalézá se v pěkném stavu — četl
isem kdysi v některém listu že

kdesi světí dobytek Tu mimo-voln- ě

vzpomněl jsem si na událost
z dětských mých let Jednou

jsem šel a oleem svým do kostela
Na cestě setkali jsme ae a knězem
a otec mne vybídnul abych šel

velebnému panu políbit ruku

Uposlechl jsem a líbaje knězi ruku

dobře jsem si všiml jaký má ka-

bát a klobouk Druhý den poslal
mne otec pro tabák a já vraceje
se a ním domů potkal jsem muže

jenž vedl kozu Muž ten měl na
hlavě cylindr a oblečen byl v dlou-

hý kabát V domnění že to jest
kněz rychle jsem k němu pospíšil

chtěje mu políbit ruku Ale koza

jakmile mne zočila začala tančit

tak že ji muž stěží jen mohl udr-

želi Já však toho nedbal a jako
posedlý hnal jsem opět a opět po
ruce mužově Týž konečně pře-

táhl mne nehorázně holí domní

vaje se že mu schválně kozu pla
ším S plačky pelášil jsem domů
a setřev si slze dal jsem otci ta-

bák a šel jsem do zahrady na

švestky Muž a cylindrem a dlou-

hým kabátem zjednav si člověka
dal kozu odvésti domů sám pak
zaměřil k nám Pes zaštěkne já
se rozhlednu tu brkne ve mně

jako ve starých hodinách Muž

jemuřjsem chtěl mermomocí po-

líbit ruku velel do světnice a po-

vídá otci: "Martine máš roz-

pustilého chlapce!" Otec ihned

Četka-SU- T D Inlrke Todpor Jedattr
pro eeverotápadnl atátyi

Minnesota Iowa Wlarontin Nebraiku
obe Dakoiy a Micmgan

fllaml JednoU v 8t 1'aul MHa
flKrfnUi éretnlm vf borem aa aaldota

Wlelnt nařei iHMlHirofm půlkám vflixdky
lauf lány budou VeikprdM)t frant akok
M Vaul Mioo I mlaUiprediMla J Auhrerht
Mlnnrapolla Minn II mnuipreiiveaa nmvyo
Hroniátka Hopklni Mlnn Valkotajamnlk
rrant A Hrrh Ht 1'aal Mlnn Valkupokladk
nik Joaenn ryra Mlnotapollv Mlaa
Úřadovna :tMUooduuet st ibí M lna

Č I v Vantireiaery Mina

odbývá avá echtM kaMon Hvrtna oedlll
aWci tt K Blaník Ta)amr'l
r Mlxa Cfemlk Vojt Kaaanda Pokládá a
'ouái Havel

t II íladocech v Le Hneor Center

Minnesota '

odbf vá tvá arhaie katdoa I nedill v nifeit
InMOOF Jakuu Kreaik tajemniki
ři Bárta IHueurCenuir Mlnn átet J Blr
ck pokladník Vás Kráva

t III V tt Pani Mína

Odbývá avá achnu kaUoi:! trelu v máeief
rrwiwida TBomaa Rbiiua: in uooriaa A ve
tajemník Fraol eanda 4M Hárlmn ave Ht

ru Mlnn Ofe-nl- rrant Horaček M
PWwaaal A v poal Václav KotDour

Karel Havlífck Beremký f IV

Mlnaeapells Kina
odbývá tvá aobtie kaldon 1 nadáli v máele
lni i BII corner nf Waablnirtoo A Vedarav
o rredaeda nalr&man mlatopraoa Antona
Vávra tajemník Fr Jindra Met nik MKolát
pokladník K Albrecht

Č V v Koré Praxe Mina

odbfváavá achtie kaldon 4 nedáli v měale
rteduMa Ant T Hudin ta] Ant V Vrtl
nf áfetntk Václav Posel nokladoik Jakobu
Svoboda New ťraaua Mlnn

KomřBHkf ř VI v Hajward
Minnesota

odbfváavá aobáw I nedáli v mMcI Pfám
3 Vunfar mUUipFrda Vojt Paoovaký taj
Joaef Htraka Olenvllle Mlnn Metala
rr rranmer poaiaa vaciav greoi naklaná
Mlnn

Karel Veliký ř TU v Korá iřebouU
Minnesota

odbfvá avá ecbtie kaldon 4 nedál máalck
rredaeaa vojt UMIř mlítopředa VáciIMl
tajemník Jan Nijak a aietnlk Jan Podojil
pokladník Vojt Klein prtvndt! Joa Balata
Ant Velílek Joa FjllJobn Pllipek vf bor aet
Vojt Klelo Joa Edl vfbor majetku Ant
Veliáek J Klllpek airáfcl Yt Staaka poaeU

Č TIII Rovnost Owatonna Mina
odbfvá tvá acháae kaldon S nedill v mtalci

Íedno
hodinu dpol v alnlC B P 8 Předseda

miitopredi Fr Burel tajemník
licopnit narva viv r Biem pt aretnik rr
Peche k pokladník Vác llerdlieka at prft- -
VfwlAi IWim Mnrttft vnlltnl atái 1 I - -- _
Sleaák venkovní atrái Joaef H VavHn

Spolek ě IX v Plae City Minnesota
AflhVvá avá afháJI lfl1(in rfuhnn altl
máaicl PFedaedaJao fitocbl mlatupredaeda
Torna Balil Ujem Fr W Kv-- Pice (Jity
o tem ik Jan Hejda Hne (Jity Mino poklad
Jan Sambavr Fine City Mlnn

í X ČechotiloTan v Ollvta Mlaa
Předseda Karel Kobn miatopredKda i

Lepelka tajemník Karel Svlhnvec íetnlk
M PetHrka pokladník Václav O Plnybard
Drtvodel V Jakel vnitřní atrái 9 Křií v
kovni atrái V Uaraiio Met vf bor i Pávek

Čechle í XI v Ho Omaha Seb
Odbfvá achůie kaldf drnhf (tvrutk mřal- -

et o osm hodin vCer v alnl J Koutakf ho Pfedl
aedaJan Kubát tajemník Adolf Zeaulák Si
a u m rr Kunci a B Ht pokl i
Vocáaek 11 A 8 St

tiU XII Chrudim v Raeloe WIs
odbfváavá acbtsa kaldon třetí aobotu v má
etcl v 7 bodln večer Předaeda Joa Duáek 101

HairererrH taj Joa Htehlik I4 Mljwaukea
8u otetnik J L Bya 1038 Hlfh Ht

číslo XIII Český Lerv Seaforth Ked
wood Ca Mina

odbfvá aohtae kaldon druhou nedill v mlelo
Prederda Karel Bnuiek mlatopfeda Antna)
rerbua tajemník Jaroslav Kovanda ácetaíb
Fr Jarot pokladník Jan Svec

Číslo XIV Ladlmír Klácel
v Hauge i tria

odbfvá acbtie kaMou drubnu nedill v měala
rreasena rrant Kfxnír tajemník vac Kl
acetnikjoa Mendlik Uaug-e- Wla pokladnik F J Koukl

Jaa Has ( XT Hepkln Mlaa
odbfvá avá BohUie kaldon druhou aobotu
městci rreaa vaciav ryra laj Joa Hromád-
ko Hop kina Klon

Kebraakaí XTI v Omaha Seb
edbfvéavátcbnaekaldá první áterf v měslok
vatni p j n Mrixns rreaa Joa uoieli
mlatopteda J W Hrnch UJemnlk a 4'átnlk
Jakub Marci ISIO Bo Uth Ht pokladník
Káral Mareá 8 K cor áth and Williana
"t„ prtvodM Anton Kycklf vnitřní atria
Tomál Doiek venkovní atrii Jan Polívka
Jan A HnlllekaJ W Hroch vfbor
mateiKD

ČíhIo XTII v Lowrj Mina
OČ""" oravld jn eboae Drnl nedill PA
u arita HrtoJ ujem Wencel flartui:

áíetnlk J F Upeaka pokl Fred H Cban

Číilo XVIII BratH Nevěra

v Drywood Wli
volili al aáaledullel ářadnlkyi předaeda Tom
Kyaelko místopředseda Jan Pl lerisj Frank
V Kiokor ácet Jan Kyselí" pokl JIH
étfpek: přivodil Fr Mar á vnitřní atrái Jaa
Nybrt venkovní atrii Petr petrlik
seodbfvaji kaldon u rubou nedill v máaicl

Josef Kavan
0' pozemkový - - --

Oll a pojišf njící jednateL

1410 William ullcc

Prodává loty v- Ornáte I v Po Oraase po-
seta ky asrová a tarmv v pobílil Omaby I v
etitu á pojlliání npslři várn n ter-- nellrfllcb
Srem prl rent b or)nltiíc-- Tél tabf vá a
vvbolovovinlui alwtraklt

Obraťte se a důvěrou n neho a
bude vám spravedlivě posl úženo

Marešův
:Balsám proti kašli

Jeat to ceela spolehlivý
rodinný lek pro kaiel
chraptivou boleni v krku
ztrátu blaau vyiycháni
lekUni vkrku iakuitíl-- l m smi
ným nemocem hrdla Jeat

lahodný ta dltkám cbut-- 1

na a jest tak cisty se ni-

komu ublíiiti nemftie
Potom Je Uk spolehlivý
ie byf jalo měli některou
a vyjmenovaných nemoci
sebedlleMareifiv Halsám

prolá kaAli Vám hned ulo-

ví a rychlí wl&eni i led
na Předfl daleko vlecbny obyčejná Ukf
a ivroby proti kaill Vytáhne zápal kta-r-fí

kailání atd pfiaobi polom ty tiatky
sahoji a posilni takle turá nemoe ae iL

Proto kaldá rodina by bo méla
chovatl po ruce aby vyliVila nemoci ta-

ková bned t poéátku ooi bývá poměrné
anadno Láhev 25 a 50 centft u Vaieho
lékárníka Kikdy se nepedluje

MAREŠ KEDICIIE CO

2876 Archer Ave CHICAGO ILU
Kaíí knlíecku "Nejleníí Ukti" poileme

kaidemu na poiádáal sdarma
Banner K D 8 dubna lísOa

M ARES MEDICÍNĚ CO

Chicago LI

iů vám iaýl4m 50 ctň na Mareiovr
rheumatické Ubletky Ty dvě škatulky
co iem si od váa objednal dobfe ao
oevedřily Má matka méla rheumatirm
v ruce co užívala vaie ubletky tak ji
to přestalo Já myslfm ie tl využívá
Jeátí Jednu Škatulku bude po v tem

Soctoo JCKVSCL

Sesednutím půdy které se udá

lo v Basse Point na severozápad
ním pobřeží lae 20 května ve

hodiny časně ráno bylo zni

čeno ao domů úplně a padesát

jich bylo poškozeno přívalem blá-

ta které zaplavilo Valee de la

Rivieře Žádný lidský život ne-

byl však utracen poněvadž mě

stečko jest opuštěno
Americká výprava která se vy

dala do St Pierre ku hledání mrt

voly amerického konsula byla

zachráněna před záhubou jen tím

že vanul silný jižní vítr který hnal

dešť žhavého popele a otravný

silný zápach směrem severozápad-
ním Výprava naleznuvši mrtvolu

konsulovu musela prchati a ní

ku břehu klusem ale na loď

nemohla ji více dopravili ne

boť bylo nebezpečno zůstati tak

na blízku sopky Teprve když

výbuchy byly slabší tu Potomac
se navrátil ku bfebům a mrtvola

konsulova byla dopravena na pa-

lubu a později předána byla na

loď Cincinnati která s ní odplula
do Fort de France

Poslední tyto výbuchy Mont

Pelee utvrzují obyvatelstvo Marti-niqu- e

v domněnce že ostrov ten

jest zasvěcen úplné zkáze a nyní v

duši každého propuká to jediné

přání dostati se z tohoto nešťast-

ného ostrova Každá loď která

nalézá se v přistaví jest obléhána

prosícími lidmi aby byli odveženi

z Martinique a mnozí jsou hotovi

platit za toto odveženi tu nejvyšší
cenu I na kapitány válečných
lodí amerických naléhají tyto stra-

chem polozoufalé davy

Dopravní americký křižák Dizie

jehož velitelem jest kapitán Berrv

připlul s nákladem potravin a růz-

ných potřeb dne 21 května do

přístavu Fort de France a byl s

velikou radostí uvítán Loď sic

žila polovic nákladu svého na

Martinique a druhou polovici po
veze aa ostrov St Vincent

Výbuch sopky Mont Pelee kte

rý se udál dne 20 května byl de

setkráte silnější nežli onen jenž
zničil město St Pierre Hrůzný
ten zjev řádící sopky nelze popsati
a když se obrovský mrak kouře a

popele hnal k městu Fort de

France tu lidí strachem šílení bě

hali zmateně ulicemi křičíce a na

říkajíce někteří se modlili jiní
vrhali se do vody odkud lodníci

jen s namáháním je vysvobodili

Ohromný mrak valil se přes
město bez ustání

Asi 010 hodině ranní americká
loď Potomac vydala se k St

Pierre aby pokud možno z blíz

kosti ohledala řádění sopky a tu

kapitán Benjamin McCormick zji-

stil že zničené město bylo nyní
zavaleno obrovskými kameny ze

sopky a po budovách nebylo již
ani stopy Miliony tun popele

pokrývaly úplně kdysi nanejvýš
krásné to město Poněkud jižně]i
menšími kameny byly rozbity do-

my a villy nalézající se několik

mil od St Pierru McCormick

vzal na palubu Potomacu 180 ne

šťastných obyvatelů a odvezl je do

Fort de France kam ae nyní utí-

ká obyvatelstvo celého ostrova

Francouzský parník Suchet vy-

dal se na okružní cestu kolem

ostrova by poskytnul pomoci
těm kteří jí potřebují
Mrtvola amerického konsula

Prentise byla pohřbena na hřbi-

tově ve Fort de France dne 21

května

Dalil výbuchy sopefné na osiroví
St Vincent

V noci dne 18 května počala

sopka La Soufriere znovu bouřiti

a vyhazovala ohromné množství

kameni a popele jež padaly až do

vzdálenosti šesti mil od Kings-town- o

hlavního to města ostrova

Tyto kameny a popel pokryly ce-

lou půdu kolem sopky do výše
dvou stop Ze sopky řítil se též

proud lávy
v

Město Cbateau Belair jest úpl-

ně opuštěno a Kiogstown jest pře
plněn uprchlíky Největší obavu

vzbuzuje dosud nezjištěná zpráva
že kráter se otevřel v Mamaqua
údolí které se nalézá vzdáleno

pouze 6 mil od Kingstownu Celé
údolí jest zabaleno v hustý mrak

kouře a ten se rozkládá nad celým
ostrovem a sirnatý zápach z něj
vychází Všechny ulice jsou lidu-

prázdny lidé sedí tiše ve svých
příbytcích a zírají se strachem v

onu stranu kde ozývá se temné

hučení sopky podobné vzdálené-
mu rachotu bromu

Střežte se masti proti katan-h- a buf-

aoj ideu rtuť
pc-n-f vadl rtnf inlřf Clrhaípln polkodlcelf
vetem vniknu vát do eál sllznatf m DOVrcbem
Takovéto předměty nemají bytí nikdy poulf- -

tibt lee na preapts scuseneno wiare jen so
ikoda jimi sptoobeaá Jest desetkráte vetáí
nelil dobro jel vám snad nich vsolknoutl
mohlo Hall s Catarrh Cure vyribíná P 1
Cbeoey AGo t Toledo O neobaabuje iád-Bo-

rtuť a byvM brtsft vnitrné slinkuje
krevasevnéJAekceléhoayatmu Kdyl

kupujete Halle Catarrh Care přeavádtte se
abyste doetail ten pravf TJiivá ae vnitrná a
botoven Jeat Toledo Ohio spolooatí t J
CbeoeT Co — Odporučení sdarma

Ka prodej B viech MVáraíka 75c lanař
IV Hall'1 Family Pilulky Jsou nejlepei

SV '08 PAZDKHKA kterýllLiLiltX „ fftá „kra zdrtOTil
aekde v Mtnoeenti neb Jiini Dakot Jeat M
roky atár atop patel vyeokf Bii ilrokf
obllrej evětlé vlasy a modr oíi Krajané
kteří i o nyoějlim pobyta Jebo erMI Jsou
uctivé Udáni by tu obratem poéty edéllll
i K H aU caraof Pokrok Zapadá Omaha
Seb 42kS

Předplácejte na Pokrok Západi
pouze řioo ročně

ze světnice a otec mne zavolal:
"Martine pojď sem!" Blížil jsem
se k nim jako hrisnlk a zase jsem
chDapal po ruce neznámého muže

Otec usmívaje ae dí k muži:

"Marku víš co to znamená? Máš

právě takový klobouk a kabát jako
náš kněz a syn ti chtěl políbit
ruku" Marek mi dal groš a otci

řekl: "Vidíš Martine to není

dobře učit děti líbat ruce vždyť
kněz není nic více nežli člověk Já
jsem rabín ale ruce líbat si nedám

Dítky se mají učit číst psát a po
čítat ale nemají ae učit hloupo
stem ' Ovšem před sto lety ne-

bylo v Čechách skoro ani dovole-

no aby se dítky dělníkův a sedlá-

kův učili číst psát a počítat Nyní
však tomu jest jinak zejména zde

Americe — S pozdravem na

Čtenáře a dopisovatele "Pok

Záp" trvám v úctě

Martin Mertl

ARMSTRONG Neb 19 květ

na — Ked "ťok ap" rocasi
tu máme dosti ucházející a minulý

týden nám tu hezky namoklo

Drobné obilí pěkně roste kukuři

ce jest již všechna zasázena a ně

kteří rolníci počínají již s oborá-vání-

Onehdy obdržel jsem od jistého

krajana z'východní Nebrasky do

pis v němž mne žádal abych mu

sdělil jaké jsou zde pozemky a

zač se prodávají Vyhověl jsem
ochotně žádosti jeho a vše správně

jsem mu vylíčil V sobotu přijel

týž krajan do našeho okolí a v ne

děli přišel k nám Ptal isem se

bo kde byl přes noc a on mi sdě
lil že přespal u jednoho Němce

asi 3 míle od nás vzdálenéLo Já
mu na to odvětil že to nemůže

být ježto v tu stranu žádných
Němců není Ač jednání jeho mne

poněkud zarazilo přece jsem za

přáhl a dovezl jsem ho do města

Verdigre kdež jsem jej dovedl k

pozemkovému jednateli S tímto

se dohodl že se v pondělí pojedou

podívat na nějaké pozemky Když

jsem druhého dne jel opět do mě

sta potkal isem souseda lenž se

mne tázal kde prý jsem nechal

toho člověka S počátku jsem
nevěděl koho tím Člověkem míní

avšak konečně jsme se domluvili

a tu k překvapení svému jsem zvě

děl že onen podezřelý krajan byl

přea noc u tohoto souseda a niko
liv u Němce jak tvrdil Jakmile

jsem přijel do města zamířil jsem

přímo k pozemkovému jednateli
a otázal jsem se bo zdali ten Člo

věk jejž jsem k němu přivedl ně

jaký pozemek koupil Jednatel
mi sdělil že se u něho v pondělí
vůbec ani neukázal Dle toho

soudím že člověk ten neměl dobrý
rozum anebo že to byl nějaký po

vedený dareba S pozdravem na

Čtenáře "Pok Záp trvám váš

John Juráček

Jemný a tvrdý jako rozmělněné

sklo jest jed který reumatismus

působí Ten nás trápí dělá ne

mocné a zabíjí Překvapující vý
sledek světoznámého Anker Pain

fcxpelleru v potírán! teto nemoci

osvědčují tisíce uzdravených ve

všech jazycích světa 25c a 50c
láhev

Naše

nízké

ceny
za které prodá
tlíme zaruíťué
zkolf hodinář
ké a zlatnické
ziikávalf nam

kaiiíý rok n
ta nových od- -

kupniktl v 8p
BlálOCU

Pakli potřebujete alatá neb stHbraé
BodlnkT řetízek praten au pisto ti pi
nái Ceaký cennik a přetTřdíle se ie ki

pováním o nás utetHte 15 ai 40 procent

W J Wíša & Syn
j8r West 18 th Sít Chit ago lil

n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1' n 1 1 1 1 1 1 1 1

—NEJVĚTŠÍ—

MASNÍ KRÁM

a 6 a ťleree silici
má kralao sál

i FR KUNOL i
Nejvgtifceiký řeznický távod

aa East straně

Í Velké záaoby maia vieho druha
uzenek laláma lanek a vle co do

Í oboru vurtcalkft sáhá — Koupíte f_ _ "
1 I I 1 4"

sub tcTueji m dhv icpai jaa u bc
koho jiného

iiimmimiHiiiiiini

feMASIIlf KRÁM

aa Jli stran miita vlaitol krajan!

Orn-tř- í X£unclov5
Osla 1244 jilnl 13 ml

Bejvětif záaoby mata vieho druha

uzenek talámfi iunek a vůbec vieho co

f obor tento ipadá
'

Ceny levnější ntl kdekoliv jinde

Kupujte Dra Hellera

léky pro nemoce
koňské a dobjtcí

PňlPRAVEn
aa léto Matičním tileoa
ouatavy Zdravé allaé
télo a £ltON bohato krvi
nadrio oáoté Jttokam
let leh emoci

SEVERUY

KRYEČ1STITEL

podporuje atniveai pokr-
mit ztMVNjo krev jedová-týč- u

látek a vyllvujo tka-Iv- o

čimi atává ae pevnou
hradbou proti chorobám

CENA $100

ABSTRAKTY
— vrnoTovDJB -

Q M: Setdler
17th and Farnam Patterton Blk

tr naB u tohoto listu Tel 1330

Charles Eaufman
poj Isí 11jící jednatel
a veřejný notář

ZantUDUJe najlepH DolUruKel Doletnratt
prodává a kupuje inajciek nemovitý vydává
přeplavní lUtky Evrupy a do Evropy aul

Ptyluje ptníu na ntmomtf majetek

Office: 817 80 14 Ht Omaha Vb
Na drahám poachodl

Omažské školy
ohrlimlnf

uznávány jsou právem ta nej-Itp- ll

ve státu a taopatřily lá
kům svým více mst nel kteri- -

koliv podobné ikoly jiné
Celé řadě ml krajanů a krajanek

dostalo se prostřednictvím jich

dotrébo postavení
Kdo by si přál dítky švédo stol
tich postáli a tak

dobrou bndonenost

ťim tabespeliti netht dopife
nám a my

za cenn sníženou

dciivotnl íkolné mu odprodáme

Adresujte dotazy ná:

pokrok gápadu
Omaha Nebr

lit limited" evenlnz tralnandTbe Expran
noon traln from Omaha tor Chicago

UNEXCELIED SERVICE

Dar traln and evening traln from Omaha tor

atlnneapoUa and St Faul

TlekeU of agenta of eonnsettng linea
W H BRIIX Dltt rw'r Agt Omaha

4H HiSSOXOPA J řMEBRT iO J- -

%Imm iMBaaaa

11 A rtch birt nndeveloped
f II tractlB Northwestern Wyo- - I
i fully food opentngt tor 11
i snull ranchaf along good
II trcam A mlllloo acres II
II of Undopenfor settlement II
IV under US II

I I landUws #1

ni I I Biz Horo Ba- - f 1
VV I fia #olUr frn J

ftljfTaM0JAOaaC~?

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chica

go St Paul Minneapolis & Oroa
ha dráha ml na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akru vybra
nýcb pozemkt rolnických Ti
kdož koupf záhy mohou vybrat!
si pozemky při krásných řekách a

jezerech v nichž jest hojnost ryb
a jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody tak pro rodina tak i

dobytek

Pozemky po vetšini jsou zales-

něny podá jest úrodnou a anadno

zpracovatelnou Chicago Milwau
kee 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 farmerské
O blížil podrobnosti pište na

Geo IV Bell
poaetnkovf komlvaP Hadeoa W

G Jí McRae
ltBroe A0 P Aitt PbuBJXIbb

LARWOOD Ore — Red"P
Z" — V posledním dopie slíbil

jsem Že seznámím Čtenářstvo s

tím největším zlodějstvlm jaké

kdy bylo provedeno v celém světě

a které bylo počátkem nynější pe-

něžní buržoasie Mnozí z krajanů

byli již tehdy v této zemi ale

nyní jest to velmi málo komu zná

mo co byl "Credit Mobilier' a

jaké darebáctví se provádělo

Bylo to v roce 1862 kdy celá

země byla ve víru války kdy tekla

krev potokem na bojištích kdy

každý muž jenž schopen byl

unésti zbraS a měl jen trochu

vlasteneckého citu v těle spěchal

aby zachránil unii před rozpadnu-
tím a nedbaje ani ničeho jiného

opouštěl své drahé i svůj majetek

aby sloužil vlasti kdy snad každý

byl nadšen pro svou vlast a nevá-

hal po všem možném strádání po-

ložili svůj Život a vylévat svou

krev pro zachránění avé vlasti

By' o to tehdy když byla největší
bída v zemi o peníze a kdy kongres
s presidentem nevěděli jak u

hradit náklad vojenský a kde vzít

peněz a kdy byl celý národ ro

zechvěn jakou budoucnost se utvá

ří V tom čase spiklo se několik
darebů kteříž neměli pro nic jiné-

ho myšlénky než jak by dělali pe
níze Doba byla velice příhodná
ježto byly mysle celého národa

rozechvěny válkou a také se )im

plán povedl Co záleželo jim na

válce co na zásadách jim jednalo
se o to aby sebe co nejvíce a nej

dříve obohatili Vždvť oni neměli

žádný zájem o to jak válka do

padne oni byli cizinci v této zemi

ano vlastně mnozí z nich ani tuto
zemi neznali Jsouce vychováni
v přepychu v cizé zemi a majetní-

ky půdy v Evropě věděli že

všecka moc spočívá v pozemcích
a proto se spikli aby uchvátili co

nejvíce pozemků v této zemi a také
se jim to podařilo Proto též si

vybrali čas kdy celý americký ná

rod byl na nejvyšší míru roze

chvěn a požádali kongres o po-

zemky ne snad o několik jen
sekcí nýbrž o miliony akrů a také

je dostali Jako úvod pro tento

dar nvedli že budou stavět dráhu
která by spojovala Atlantický a

Tichý oceán

již od roku 1 802 bylo zvykem
národní vlády Že rozdávala roz

ličným státům pozemky veřejné
ve prospěch všelikých vzdělávacích

ústavů neb pro rozličné potřebné
opravy v oněch státech Však r
1862 utvořila se společnost z ci

zinců ku stavbě dráhy zoámé pod

jménem Union Pacific a požádala
o pozemky jichž dostala ao mil

na každé straně projektované drá

by Aby pak tyto pozemky měly
více ceny požádala tato společnost

kongres aby jí dal peníze tak aby
si mohla postaviti dráhu což se též

stalo a sice tím spúsobem Že kon-

gres dne 1 července 1863 dal této

společnosti bondy a sice 20 tisíc

dolarů na každou míli

Nejen tedy že americký kon

grea dal cizincům miliony akrů

pozemků Spině darmo on jim

ještě dá peníze aby si mohli na

oněch pozemcích postavit dráhu

aby tyto měly větší ceny
Jelikož vše tak dobře dopadlo

utvořilo se bned více společností
většinou z bohatých cizinců a Žá

daly více půdy kterouž též dosta

ly a sice pod záminkou stavení
více dráh a sice šest najednou
Některé dostaly až 50 mil pozem
ků aa každé straně tedy pruh 100

mil šířky přes celou pevninu ame

rickou a mimo to na každou míli

20 tisíc dolarů hotových peněz (ač

jest dokázáoo že žádná z těchto

dráh tolik nestála ano mnohé

byly postaveny nákladem 8 tisíc

za míli) Nemohla vláda postavit
dráhu tuto sama a sice mnohem

laciněji a pozemky rozdat chudým
lidem? Nebylo by to spravedli

vější než je dát cizím boháčům a

ještě jim přidat peníze? Až do

roku 1864 rozdala vláda těmto

společnostem více než 215 milionů

akrů pozemků neboli 333 tisíc

čtverečních mil tedy více než ob
náší celá britická Indie její 240

miliony obyvatelů neb bezmála

tolik jako obnáší celá Evropa
Vláda tehdy vydala na dráhy

bondy a musila pak platit z mcb

úroky a jak čtenářům známo před
několika roky veškerý dluh dráhy
U P jenž obnášel 600 milionů
dolarti sama zaplatila až na malý
obnos Může se směle] říci že

vláda mimo oněch pozemků za

platila na dráhy přes jeden billion

dolarů a mimo to musí platit tak

velice přemrStžné ceny za dovoz

pošty 1 vojska 1 všech vládních

potřeb Za peníze jež zaplatila
vláda drahám za vozbu pošty v

posledních několika letech mohla

postavit čtyřkolejnou dráhu z New

Yorku až do San Franciska Však

pak by nebyli mohli boháči dříti

chudší třídu a proto nemůže vláda

dráhy vlastnit
S pozdravem

V Chládek

CLARKSON Neb — Red

"Pok Záp"! často slyším od

lidí í čtu v Časopisech o vojínech
našich na Filipínách že prý jsou

lézali se dělníci kteří měli pomá- -

bati při spalování mrtvol

Dělníci vystoupili na břebavšak
▼ tom okamžiku z vnitra sopky

vyřítilo se takové množství lávy a

popele že dělníci se rychle opět
navrátili na loď která rychle se

vzdalovala od břehu moře Ka

pitán z parníku Estafette zpozo
roval hned po tomto výbuchu asi

50 lidí kteří přiběhli ku břehu

moře a lomíce rukama posunky
prosili aby byli vzati na loď

Sopka se poněkud utišila a parník
na to blížil se ku břehu aby
uorchlfkv vzal na loď V té době

připlula také loď Spojených Států
Potomac aby vzala na palubu

svoji mrtvoly amerického a aogli-ekéh-

konsula Malá výprava z

této lodě vystoupila na břeh a

bned na to připlul anglický parník

Indefatigable ale nežli mohl

tu sopka počala opět zu-

řili a dešf popele a proudy hor

ké lávy naplňovaly vzduch kolem

AngHcký parník okamžitě vyplul
na moře a za ním následovaly
ostatní bdě prchajíce před deštěm

žhavého popele který lítal do

vzdálenosti několika mil

Po dlouhém pátrání podařilo se

konečně nalézti mrtvoly americké

bo a anglického konsula jakož i

jich rodin Mrtvoly tyto dopra-

veny byly do Fort de France aby
tam byly pohřbeny s vojenskou

poctou í

Parník St Germain přivezl do

Havru poslední poštu z Martini-qu- e

a v ní nalézá se tento lajíma
vý dopis zaslaný mladou damou

meškající na ostrově Dru Peche-ronov- i:

"Moje chladnokrevnost mne

překvapuje" píše dopisovatelka
"Očekávám klidně co bude násle-

dovat za těmito slabými výbuchy

opky z které prší jemný prach

který vniká všude i zavřenými

okny i dveřmi My všichni zde

jsme chladní ani matka se nebojí

jedině Editha počíná míti strach
Ocekává-l- i nás smrt tu odebéřeme

se na věčnost ve veliké společno-

sti Jak zahyneme? Ohněm či

udusíme se? Děj se vůle boží

Řekněte bratru Robertovi že jsme
dosud Živi avšak pochybuji že

budeme ještě na živu když budete

čisti tento dopis"
V tomto listě nalézalo se trochu

vulkanického popele který padal

po několik dna na zahubené mě-

sto Popel ten jest modřešedý

jemný jako Čerstvě semletá mouka

a vydává silný sírný zápach
V jiném listě psaném dne 3

května píše dopisovatelka:

"Obyvatelstvo z okolí sopky

stěhuje se do města Obchod jest

úplně zastaven neboť vše nalézá

se ve sirachu Hasiči kropí ulice
i střechy aby nechytly od žhavého

popele který naplňuje celý vzduch

Město vypadá pod rouškou tohoto

popele jako by bylo zasněženo

Nesnesitelné horko Siní pobyt v

městě strašlivým '

Dle těchto dopisů je zřejmo že

se sopka připravovala k výbuchu

po několik dna ale obyvatelstvo
v nepochopitelné bezstarostnosti

zůstalo v městě až do osudného

okamžiku který přinesl strašlivou

zkázu St Pierru a skoro všem

kdož zde meškali

Poslední výbuchy sopky které

se udály 19 a ao května způso-

bily zděšení i ve vzdáleném městě

Fort de France neboť až sem za-

látaly horké kaménky velikosti

ořechu ze sopky Nejprudšl

příval byl asi okolo půl šesté a

obyvatelstvozachváceno strachem

vybíhalo na ulice v nářku

Kolem sopky rozkládal se těžký

Šedý mrak kterým probleskovaly
veliké plamenné jazyky a láva v

Širokých proudech vytékala po
úbočích hory Mnozí hnali sek
přístavu a vsedali zde na lodě

avšak když asi okolo 7 hodiny

sopka se poněkud utišila tu se

obyvatelstvo města Fort de France


