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Mexický Tracy

Mařucllo Catreros ohrožuje celou Zachránil
dolní část Callfornle
cit ttfrehlým trestancem který nbii
tvéh$ soudci a erganisovel
bandu xrahň
Obyvatelstvo dolní řásti Cíli
fornie se cbčje v přítomné době
hrQzou přej bando" lupičů a
vrahů která tam bohopustě řídí
Za posledních iest tnřsícu přepadeni a vraždy jsou v této části
Californie skoro denní události a
Maugello Cabreros jest tam skoro
neobmezeným pánům' se svojí lu
pičskou bandou čítající 20 Členi
V poslední dobi: bylo zastavenu
všechno cestování v doetavníkách
mezi Ensenadou a Tiajuanou
poněvadž tato banda každý do
stavník tam přepadla
Maguello Cabreros
stojící v
íele této bandy jest lupičem ne
jen odvážným ale i ukrutným a
lidský život neznamená proti niPřed šesti měsíci iavraždil
čeho
soudce Ramona Appleglase a sice
z pomsty že hotentJ odsoudil do
včzení na 6 roku pro krádež koní
Lupič hned po svém odsouzení
prohlásil že se dostane z vězení a
soudce zabije a také dodržel své
Za tři měsíce po svém
slovo
odsouzení vylámal se z vězen! a
zmizel
Marné bylo po ním
všechno pátrání a po celé tři mě
sice nikdo ho nespatřil
Cabreros celou tu dobu číhal
na příležitost
aby spáchal svoji
siíbenou pomstu na soudci a ko
nečnž se tru to 'také podařilo
ObCť své pomsty přepadnul v
Ryerson Canyonu když se soudce
se svým sekretářem ubfral do
sousedního okresu Maguello zavezl pak oba muže do Seurces
Canyonu kde je ukrutným způsobem zmučil horším ještě způsobem nežli Apačové- Nejdříve jim uřezal jich uši
nosy a prsty a pak je přibil ke
dvíma stromům a zde je zanechal
aby bídné ve svých bolestech zahynuli
Za deset dní po tom nalezeny
byly mrtvoly těchto nešťastníků
kteří bolestí a hladem okousali
elou kůru stromů k nimž byli

přibiti
Od té doby Maguello spáchal
že obyvatelstvo v
oněch krajích již při vyslovení
jebo jména se chvěje
Každý
nový zločin tohoto bandity jest
Poslední
hrůzněji! předešlého
dostavník
který vykonal cestu
mezi Knsenadou a Tiajuatjemmu-e- l
být doprovázen vojskem aby
Maguello se svojí bandou ho
V těchto Šesti měr'
'h spáchal Maguello se svými
jdruhy více neřji třicet vražd a
ta osadníků bylo jím oloupeno
en o své peníze a skvosty ala
:
1 dobytek
ovce a koně a co
bandité nemohou potřebovat!
to
klidně zabijí někde na~ cestě a ne'
í
chají to ležeti
Nedávno John Westrasn Švéd
na Qnadalupe renči
náležející Johnu IX Nortonovi z
Detroitu byl beze vší příčiny
zohsfta a zavražděn Maguellerc
který vždy dává podnít své bandS
aby se řídila jeho krvelačným
příkiádem
50 této vraždě stala ae' Ma

tolik zločinů

o--

dina sestávající z otge matky a
čtyřech dílek
Jejich chatrč byla
spálená a mrtvoly zavražděných
obětí vhozeny3 byly do veřejná
studně aby zde otrávily vodu
Maguello jest pravým lidským
ďáblem" který se pase "na zoufalém utrpení nešťastníků padnuvších mu do rukou
On zná dů
kladně celou divokou krajinu v
níž se svou bandou řádí a proto
ho nelze tak snadno polapiti
zvelebovat! a zakládají se tam veliké dobytkářské reače a bandité
zde nalézají mnoho kořisti
Dle nejposlednčjšícb zpráv nalézá se Maguello nyní v Qnadalupe
distriktu a jest tak odvážným že
napsal poselství k mexické vládě
aby ho přišla chytit -- může li
551 lékaře —

Jsou' doby kdy
upotřebení lékařského nože jest
zapotřebí k zachránění lidského
života ale v devíti případech z
desíti přirozenost podporována-l- i
patřičným lékem přivodí vyléčení
svým vlastním dobrým způsobem
Miss Barbora Tungviková z Vang
Sevv Dak' byla cbStí nože lékařova třikrát následkem náderu
Praví děkuji Bohu
bez úspěchu
za Dra Petra Iloboko které mne
Necí to Žádným lékem
7y!éČilo
lékárnickým Prodává se lidem
Adresa: l)r Peter Fahr-nepřímo
112-11- 4
So Hoyne Ave
Chicago 111

y

KUBÁT
Plidrnoi Barker Block roh IJ
'
Faritam Clilo pakcefS

niagarských

jii fit

vodopádí

HJt z jich peřeji

oimřnžn kongresem
zlateu meáal!l

Za svou odvahu

Nyní když se jedni o tom aby
niagarských vodopádů zřízena
byla záchranná stanici' tu obyva
telé usídlení kolem vodopádů krčí
rameny a praví: "Záchranná stanice bez Torna Coaroe nebude
'
ničím'1
A kdo jest Tem Conroy jehož
mají všichni obyvatelé v takové
vážnosti a úctč?
jest to Člověk obr který zcela
chladnokrevně dovede sevrhnouti
do šumících peřejí vodopádů pakli
se jedná o zachránění lidského
života
Až doposud zachránil Conroy z
těchto dravých vodopádů 5 lidí
Jen pět? Snad řtkae mnohý čtenář: "Vždyť jsem četl o zachráncích z nichž jeden zachránil :3 a
druhý 35 lidských životů z různých
proudů
Leč tito zachráncové nemuseli
zápasiti s tak dravými vodami
Jest to veliký
jaké má Niagara
rozdíl vrhnoutt se do těchto hlučících šumících proudů a jeden
lidský život zachráněný z Niagary
znamená tolik jako 10 zachráněných z jiných vod'
Conroy jest irskího původu a
příroda obdařila r o obrovskou
postavou a zároveS bázně neznajícím duchem a kdo pohlédne do
jeho upřímné tvále ten vidí v něm
ihned Že Conrjy jest hrdina který koná svou lidskou povinnost v
každé době a bez rozmýšlení Za
niměstoáním jest průvodcem
agarských vodopádů a výletníci
kteří se clití podívati do jeskyně
větrů která nalézá se zrovna pod
vodopádem a k níž cesta jest nanejvýš obtížná a nebezpečná ti
všichni vyhledávají jedině služeb
Torna Conroye poněvadž každý
ho zná dle pověsti a ví že mu
může důvěřovati
Jednoho dne když vedl jednu
takovou malou společnost výletníků po úzké stezce přes hučící
proudy vody a černé útesy skalní
tu pojednou zavzněl zoufalý výkřik
z několika set úst:
"Muž spadnul do peřejí!''
Conroy okamžitě nato vyběhnul
po schodech nahoru a spěchal k
V peřejích nedaleko vobřehu
dopádů nalézal se jakýsi starý
muž jenž zachytil se při pádu do
rody skalního výběžku a?: dvě
stopy velkého a zde se hleděl
udržeti nad vodon
Celý "Kozí ostrůvek" a "Třetí
sestra" pokryty byly davy křičícího lidu ukazujícího na ubohého
Mnohé ženy při pohledu
starce
na něj plakaly a modlily ee Muž
spadeuvíí do vody byl natěrač
McCullough který pracoval na
mostě vedoucím z ostrúvka Druhé
oá ostrůvek Třetí sestry" dostal
závrať a spadnul do Niagary a
proud ho divokou rycliiostí nesl
V tom
do neodvratné zkázy
Šťastnou milosrdnou náhodou zachytil se onoho výběžku a držel
se ho zoufala - Byl to pohled
skutečaS k pláči
Pouze štdá
hlava starcova vyčnívala nad hladinu vodní celá tělo bylo ponořeno pod vodou
Kdyby síly
byly nešťastníka opustily tu za
několik vteřin byl by se stal obětí
bouřícího vodepádu
Conroy se nerozmýšlel "Kde
Okamžitě'mu
je provaz?" zvolal
několik
set stop
byl podán provaz
uíOuliý " Cuiiiúy I ho rychle ovinul kolem jedné své mocné paže
na to rychle se pustil na První
sesterský ostrov a pak se vrhnul
do peřejí
Lidé sa ostrovech a na březích
vzkřikli udivením
shromáždění
nad odvahou Conroyovou na to
nastalo hluboké tiebo
Jen vodopád bouřil a hučel
'
mocnými rozmachy
Conroy
svých paží si razil cestu peřejemi
často byl stržen proudem ale zase
namířil k vetchému starci jehož
bílá hlava vyčnívala nad hladinou
vodní
Konečně se k nčmu dostal Lidé
na břebu jásali Conroy uvázal
natěrače na provaz a nyní ee pustil s ním opět na zpáteční cestu
proti proudu a po nějaké době oba
Ženy jež
vytaženi byli na břeh
byly svědkyněmi tohoto Conroy-ovhrdinství plakaly opět ale radostí a muži se tlačili kolem zachránce' aby mu-- ' mohli potřásti
mohutnou jeho pravií
Tom Conrcy- - pak po nějaké
cbvíii se opět odebral k Biddie
sjhodům aby novou společnost
výletníků doprovodil k větrné jeskyni
Za'nedlouho na to jedné měsíční noci se rozlehnul opět městečkem pokřik: "Kdosi spadnul
do Niagary!''
Conroyještě necpal a sotva zaslechnul tento pokřik tu vzal si
železnou bil a tou se pustil do
peřejí aby zde vyhledal nešťastníka který spadnul do řeky Šťast
u

ně ho také nalezl držícího se skalního výběžku nad Kozím oMrů
viiv ba na fála pustil e
t tiím zase ?pět a donesl ho šťastOd té doby zachráně na břeh
nil podobným způsobem ještě tři
lidi
Jednou z nejdrmatičtějších jeho záchran byla 'ona pátera Mo
nohana katolického kněe To se
udsilo v
zrovna pod ame
rickýnr vodopádem Poblíže těchto nalézá so místo kde se plavci
velice rádi koupají
Také páter
Monohan byl tímto místem přilá
kán a nemoha odolati pokušení
šel se tam vykoupat
Conroy
který pátera Monohana doprovázel varoval tohoto aby se nespouštěl dále nežli k jistému bodu
ltč Monohan se spustil dále a počal se topiti
Conroy skočil bez váhání za
ním 9 zachytil ho právě v tom
okamžiku když se po třetí ponořoval pod hladinu vodní
"Nedbejte na mne Tom" prosil kněz zschrásce "nechte mne
mému osudu aneb zahynete se
m
-

oi1'

Leč Conroy nedbal na tato

slo-

va šlechetného kněze ale zvednuv
ho na svá bedra proplul s ním

strašlivě prudkým proudem a oba
byli zachráněni právě v tom okamžiku když Conroye skoro opouštěly síly '
Když Conroy o tomto svém zachránění kněze vypravoval tu do- iuíil "Myslím že jsem počal ztrá
celi již své smysle nežli jsem se
sem
dostal ke břehu protože
držel jednu z mých bot v ruce aniž
bych to byl věděl a také nevím
jak se mi do ruky dostala"
"A 'nemáte strach
když se
vrháte do peřejí?" byla tomuto
niagarskému hrdinovi kdysi položena otázka
"Já nevím co je to strach" od
povídal obr s úsměvem
"A ten divoký proud vody nemá
pro vás Žádnou hrůzu?"
"Ani tu nejmenší
Já již od
dětství byl jsem k této vodě váben
a často jako chlapec pomocí bidla
jsem se brodil od ostrůvka k
ostrůvku a tak jsem se seznámil s
celou řekou a dnes je mi to zába
vou mohu-l- i z peřejí někoho
:

'

"Kdysi"' povídal ve vzpomín
kách svých Conroy "chtěl se in
ženýr Simons přesvědčili zdali by
bylo možno vystavili most od jednoho ostrůvku ke druhému a sice
pod papírnou a tázal se mne jak
by to učinil Buďte- - na břjshu
zítra o Čtvrté hodině odpolední a
já vás dopravím od ostrůvku k

osirůvku''

"Ale jat ?' tázal se inženýr
překvapeně '
"Na svých zádech a také jsem
dostál slovu" dokončil skromně
Conroy vzpomínaje bez vcEkeré
pýchy w čin ku kterému by se
sotva z milionu jeden odvážil za
milion dollarů
:
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VINING la 28 zálí — Red
Pok Záp''! Byl jsem toho mínění žs st přijedu podívat na vás
a na tu vaši slavnost kteréž bych
se byl velice rád Zúčastnil
Než
sešlo z toho Po celý týden u nás
pršelo a to mne velmi mrzelo neboť mi šeredné počasí zabránilo
vidět po čase opět něco nového
D:ie9 co toto píši je hezky Obilí
tu také moc vzrostlo
Koma do-!- !
dv jmHiai mrazy 3 již staV mlácení
ré neboť byly Šedivé
Na zdarl Váš
se pokračuje
Josef Koníček
DAVID CITY Neb — Red
"Pok Záp" i Dnes jest zima a
1

i

1

m—m

než
zbývá skutečně nic jiného
ab topil a seděl u kamen
A tu
mu tak často přijde leccos na mysl
zvláště když se nalézá v uzavřeaC
Mně na příklad přišla
světnici
na mysl káva ta milá a oblíbená
a' zároveň i nenáviděná a odsuzovaná káva
Nevím opravdu co bych měla o
tom líci neboť nechci přiznávám
se upřímně býti při té ani při oné
straně a proto spokojím se pouze
tím co o tom vím z vlastní své
zkušenosti- - Byla jsem ještě malé
divče když jsem slýchala
"Jest nám řpatně po pití
pojďme na černá "kafe"!'' Aneb:
"loma jest zle od žaludku dejte
mu čeřiiou kávu'V "Ten zvracel
dejte mu trochu černé kávy bude
mu dobře" ' Tak a podobně slyV naší
šela jsem mluvit o kávě
staré vlasti jsme uvařili kávu a
dali do ní pouze }tú mléko neboť
smetany nebylo každý si do ní
nakrájel hodný krajíc chleba najedl se také bez másla šel kopat
neb mlátit a byl silný a sytý dost
tí do poledne A nikdo po ní
atbtonal ani nebyl nervosní ani
ho nerozčilovala ani nerozpalo-val- a
a nikomu vůbec ani nenapadlo Že by káva mohla mít i na
Ale teď
něj nějaký zlý účinek
pře-čast-

ten mladý lid?! Toho bolí t kávy vž ly podati věrný a pravdivý pohlava on n má třesení v těle tíu- - lila toho co Ee skutečně stalo a
tí se nesmírně polí a čtvrtý jest někdy
krátkou poznámku
hlaucv Takové a podobné úsud směřující k cíli předem vytknuté
Nestalo se ještě za mého
ky slýcháme od naši mládeže Tak mu

jeden káru odsuzuje druhý ji zase
Ano i lékaři nejsou
vychvaluje
O kávě jednoho smýšleni:
jedni ji
zakazují jiní opii odporučují
Jitý lékař na př mi řekl: "Když
ti káva chutoá pranic ti neublíží
jez jí co chceš" Též i v mnohé
lékařské kuize se káva nejen neodsuzuje nýbrž spíše odporučuje
v mnohých nemocech
Podle mého rozumu neměl by se
žádný zdravý člověk obáván jisti
kávu neboť mu káva nic neudělá
Mnohý jí nepije a není zdráv
Kdyby ji pil tu by jí snad mohl dá
vat vinu Dobrá káva jest zdravá
ať jest černá nebo se smetanou
Kdo chce sára poznali a posoudili
účinek její nechť jej zkoumá sám
na sobě a ať nevěří :o mu někdo
Kdo je sláb ať jí
jiný namluví
zaie jen kávu slabou a ať dá st do
ní více mléka a pak nebude mu
škodit Kdo jest ale silný a zdravý ten si zajisté pochutná na
dobré a silné kávě znamenitě a
nic mu po ní nebude
Když bolí hlava od žaludku
jakmile vypijeme koflík silné
dobré kávy ovšem že černé přestane nás v patnácti minutách hlava bolet
Já jsem to zkusila v
dřívějších letech sama když jsem
Je-l- i
mívala velké bolení hlavy
nám zle aneb ca vrhnutí debrá
černá' káva poslouží nám znameČasto i tlučení srdce má po
nitě
Mnohý lékař
požití kávy přestat
v podobném případu pití kávy
předpisuje a sama četla jsem to
na mnohých místech v kniza lé
kařské
Jinak ale pro najedení
jest lepší a sytější káva bílá se
černá káva tráví a co
smetanou
jest hořké a tráví to jest snad i
Zvláště pak zde kde sc
zdravé
jí silnější strava jest koflík dnbré
Znám mnohé
kávy prospěšný
rodiny jež pijí kávu místo vody a
členové její jsou silní zdraví a
červení lidé- í Já opravdu nevím jak bych bez
a i
Byla bych
kávy vydržela
jako ten hořlák bez tabáku Ráno
jest mé první koflík čerstvé čerré
kávy načež asi za hodinu mám
znamenitou chuť k snídani Kávu
tu piji nejraději venku na lavičce
což jest mi nejmilejším skrz celé
Proto nanejvýš mrzutým
léto
jest pro mne když jest zima a já
musím zamilovanou svou pochout
ku pít v uzavřené světnici Nevím
jak kdo jiný o tom soudí ale já v
pití kávy nevidím nic zlého spíše
něco dobrého a proto budeme piti
Na zdarl
kávu dál
Františka Otoupaiíková
'

dopisování
abych události překroutil j ž t o se snažím všemožně
abych čtenářům poskytl Čtení zábavné a poučné " Jestli jiem toho
docílil o tom neeliť toehudue veA urazil-l- i
řejnost fcama
jsem
snad někoho' nevědomě v některém dopisu mém aneb bezúmyslně
nějak mu ublížil prosím za laskavá prominutí přehmatu toho neb
všichni lidé jsou smrtelní
Jestiť
heslem mým: "Lásku pro všechny
hněv pro nikoho!'?
Nepřeji si
zkázy neb Škody
jediného člověka
neboť vždy zřím v pít d na
ony massy lidu obývrjícfch tuto
rozsáhlou a bohatou zemi a
přáním mým jest aby milý
lid ten mohl v čase budoucím žiti
A lidstvo
šťastně a spokojeně
veškeré může se dočkati šťastné
budoucnosti jen tehdy když bude
míti za vůdce své tieohroíc-n- é
svobodné myslitele ktelíž ovládáni jsou zásadami ' lidumiliými
poctivými
Počasí jest u ná3 pořál vlhké
Prši každý druhý den a tak farmě-ř- i
nemají toho uděláno mnoho ku
S mlácením obilí se stále
předu
odkládalo až prý sc dá "na čas"
ala "na čas" se nedalo a tak sc
nyní bude mlátit "any way"
Co
Stohy jsou hodně zamoklé
jsem prorokoval o korně stalo se
Přišel "Jack Frost" a pěkně kor-nNa celkovou úrodu
spálil
nebude to míti pUliš zlý účinek
ač sr pozdější koma jež byla ještě
"v nilécpVhcině scvrkne Ranná
Následkem
korná bude dobrá
stálých dešťů zatéká již korně za
kabát a některé klasy - počínají
hniti
Aby se tak stalo aby kor
na
nemohouc pro stálé deště
uschnout shnila na stonkul
Řád Sladkovský č 8 #ZČBJ
oslavil svato václavské posvícení
skvělou zábavou jež započala odpoledne a potrvala až do rána
Tancemílovuá mládež
jakož i
starší a usedlejší členové řádu ba
viii se výborně a od počátku až
do konce panovalo všeobecné veselí Pěkná taneční podlaha a
bodrá a veselá mysl jsou předními
Činiteli v podobném případu
Ji
sám a se mnou mnozí jiní těSfme
S po
se na podobnou zábavu
zdravém
J F Krevčík
a--
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spůsoby jimiž lze toho docíati a 1 ufluitl IptMixnG
sice mluvou písmem a osobním i II
PENFOLD CO
t
jednáním
Nepopiratelným jest
HOS Farnura ulice Oumliu
ale faktem že ne každý člověk
může všemi třemi způsoby stejně
zdárně pracovati k docílení zamýšleného účele
Jeden dodělá st
větších úspěchů
nluvou jiný
písmem a jiný obět osobním jedtlutoí
náním
Proto by bylo nanejvýš
nespravedlivo aby pokládán byl
za špatného Člov£kkterýž vážným
a hlubokým jsa myslitelem utvo11I
Omítka
úsudek svůj projeřený
ně )'teí- ochot
OUlonží
kaJJčlirt
ví písmem tak neobratně že by
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T
nemyslícími
poctivý úmysl
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Chutný tikustk vidy po ruce
Stává se
brány v pochybnost
t
někdy že si člověk myslí že úsudPodporujte krajana!
ky jeho jsou dobré a zdravé ale
když objeví se pak vše černé ca
bílém tu čaíto by si přál pisatel
aby níkdy nebyl řádky ty psal
Než již jest pozdě a myšlénka
uvedena jednou ve skutek' nedá
Pokud se týče 11
se již odčiniti
osobního jednání tu pozorování Vf I
iiasne nusi trijaioa počinnosti a působnosti jedince ob
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mezeno jest pouze na ' nejbližší
oiá-týtl zírávo Kb
sousedství
Člověka pak nelze
řádnému stráven! pooprávněně posuzovat! dle jednáni
travy nejlépe tetniue
jeho leč když cháme povahu jeho
i Vlastnosti obstojně odsuzovat!
Severova'
pak nesmíme nikoho' pokud ne
ŽALUDEČNÍ IIGÍiKA J
nepřesvědčíme že jednáni jeho
mnoNěž
nezásadní
bohužel
jest
zí lidé tvoří úsudek svůj o jednáni
V'k příjetno chuti a výrra(hn
n Vílmzťni V iu(i íly
jiných příliš rychle a tím uvádějí
cUbU k Ji'lla svřžwiti V i i
sebe i bližní švédo vážného neZiďmňuje Tznik rejmysli
bezpečí kdežto jiní opět dají se 1 noci řinl )bóei!riíml
uchvátili náhlým hněvem a v za}í lBt~npm vlí-v-i
norý £'- své
slepenosti
poštíváoím jiných
snaží se zoeucthi jméaa i dobrou
pověsť toho na nějž zanevřeli
Některý Člověk skrývá ovšem pra
vou povahu tvou pod rouškou jed
nánf avžak barva jeho pravá
objeví se po nějakém
Čas jest
Předplácejte na "PoČase y pravém "tvčtle
krok
Západiť' ponze $100
nejlepším naším soudcem"
' Já ve svých dopisech hodlám ročué
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Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chicago St Paul Minneapolis & Omaha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkách
platebních a 400000 akra vybraTi
ných pozernkt rolnických
kdož koupí záhy mohou vybrati
si pozemky při krásných řekách a
iezerech v nichž iest hoinost rvh
a jež poskytuji nevyčerpatelný
zdroj vooy ]a pro rodinu tak i
dobytek
Pozemky po větSiní jsou zales-nŽn- v
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St
Paul
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Duluth Superior Ashland a četná
jiná prospívající místa na dráze
C St P M"Jk O a na dráhách
jiných poskytují dobrých trhp pro
íarmerské
plodiny
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