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Jeden akr švestkové zahrady vynese

šestým rokem přes 200 dolarů čistých

peněz a nese více každým následují
cím lokem

DokonEeni bud

Pobřežní krajina v Texasu
Pobřežní krajina Terasu závodí

Kalifornii jako krajina kde lze s ú

ipěchem pěBtovati hrušek vína a ja-

hod Z třinácti akrů osázených hruš-

němi strženo bylo během jedné sézo-n-

šest tisíc dolarů oož můžete i vy

(iocHiti E L Palmer P A Sautá
Fe Routě lock box 1265 Omaha Neb
s ochotou zašle vám bezplatně illustro
vané pamflety Texas popisující Za
šlete si na nejbližšíbo jednatele o ce-

ny jízdní Cena lístků do čelnějších
stanic texasských bývá obyčejně nízká

pouze a jedině na vzdělání ao poze

mek zdejší jest vesměs stejně dobrý
Půda Jet Jakýsi druh sopečné blíny
na úpatí a vrchách červená podél po
toků úplně černá Tamější osadníci

dávají přednost oné černé ornicl Ne-

viděl jsem však velkého rozdílu v úro

dě ač jsem to velmi zkoumal

Ornlcn Jest všude velmi hluboká

velmi zřídka méně než 6 stop dosa

buje však až 600 stop hloubky Místy
to pouze na jižní sttaně návrší lze

nalézti kámen sopečného původu a na

některých kopcích jezera což myslím
že jsou staré krátery jež za mnoho

tisíc a snad milionůjroků byly zaneše

né blinou a vodou O úrodnosti

tamnější půdy svědčí to že jakmile
se vykácí kus lesa hned tam vyroste
krásná tráva sama od sebe hned

prvním rokem a to do velké výše

Obyčejuá tráva na lukách a pastvis
kách jest divoká tlmotka divoká sto

klasa musquito grass bílý jetel a j
Bílý jetel zde roste na divoko po past
viskách cestách a vůbec všude Obilí

zde dosahuje úplné dokonalosti Sté-

bla jsou silná dloubá klasy stejně
dlouhé a plné zrno velké kulaté a

těžké Obilí ač dosahuje až 10 stop

4-- vír 4- - --
p ifiz

tečně dobrá velice úrodná a nadevše
zdravá
Následkem toho vydal Jsem se letos

do tamnější krajiny a po důkladném
i tamnějších poměrů prozkoumání

zakoupil jsem tam farmu o 1000

akrech z nichž jsem sebral ony plodi
ny a ovoce jež takový obdiv mezi kra--

any v Omaze způsobily

Krajina ona jíž tuto mfoím popi
sovat nalézá se na pobřeží Tichého a

oceánu v Západním Oregonu tedy
skoro na konci Ameriky K moři oď

mé farmy jest asi 60 mil Krajina
tato leží v rovině ověnčena horami ze

všech stran a velice přlpcmíná naši

milou vlasť Čechy Na východ jsou
nebetyčné bory Cascady v nichž i ně

kolik pokrytých věčným sněhem Na
ib jsou bory spojující Cascady s po
bořím pobřežním jež bi táhne podle
pobřeží od Californie až k Washingto
nu Na severu nejsou sice žádné ho

ry krajina vsak jest kopcovitá a dosti

vysoká
Kotlina neb údolí toto jest asi 60

mil široké a asi tolikéž neb více dlou

bó Středem jeho teče řeka Willa-

mette jež jest splavná celý rok ' pro
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Mapa ukazuj oi jeraemky "800" dráhy v okolí
vyčárkovuné nabizi dráha ku prodeji

lodě parní Do řeky této stéká se

množství jiných menších řek a poto
ků jež jsou yroubeny krásným stro-moy- jm

a ploé krásných ryb jako:

pstruhů kaprů bryk (catfish) loso

sů (tyto poslední pouze v určitém čase

ročním) Mimo těchto jest zde mno

ho druhů jiných ryb a není snad ryby
sladkovodní) aby nebyla zde zastoupe
na Voda jak v řekách tak v poto-

cích jest nad míi u lahodná a čistá

úplně průhledná

Kraj tento jest úplně osazen a

skoro vesměs vzděláu celé údolí jest
rovné pou7e kde se blíží k borámjest

místy kopcovité ač i tam 'dále 20_30
mil od řeky Willamette jsou velká

údolí a velice úrodná ano úrodnější
než poblíže řeky a jsou mnohem

levnější ku koupi než v okolí větších

měst Jak řečeno údolí toto jest ve
směs vzdělané ač místy zvláště na

úpatí hor jest hojnost lesa a sice lesa

nejlepšího Stromy jsou velmi rovné

a dosahují značné výše 200—800 stop
Jsou zde borovice smrky duby osy

' '

Potilrd na oovt utlotení mtwteíko Tony na
duiliiy mini tnávajíci 60 lidí

kr olše ořechy javory cedry a vůbec

vše možné dříví nejlepší jakosti
Ptactva je po lesích a zahradách

hojnost nejrozmanitějších druhů prá
vě tak jak tomu bylo a jest v Če
chách Jak praveno tato krajina
připomíná velmi naši vlasť v každém

ohledu jen že jest úrodnější—ale co

se krásy a polohy týče věro není roz-

dílu
Abych předešel všelikému nedoroz

umění podotýkám zde ie nemíním

popisovat celý západní Oregon nýbrž

pouze onu část kterou jsem shledal

nejlepší a ve které Jsem sl zakoupil
totll východní část okresu Linn na

potocích Crabtree Thomas a na řece

Sontlam
Krajina tato jest poněkud kopčitá

původu sopečnatého Mezi vrchy jsou
velmi rozsáhlá údolí mnoho čtvereč

nich mil obnášející obsahujíce tu nej
ňrodněiší půdo na celém světě jíi se

nevyrovná žádná jiná v celé Americe

a dle odhadu rolnického odboru ve

Washingtonu pouze půda na ostrově

Sicílii v Středozemním moři se jí vy-

rovná co do plodnosti Pozemky v

této části byly zabrány většinou roku

184548 a jsou osívané beze všeho

mrvení ai po dnešní dobu dávají

každým rokem lepší úrodu Jsou to
vskutku pozemky co se plodnosti

týká nevyčerpatelné Neúroda Jest

zde úplné neznámá 20-- 90 bušlů

po akru Jest obyčejná nejmenší sklí-

zeli
Asi 8 mil od má farmy severový-

chodně Jest německá osada kdei a
klidí 40—60 bušlů patnice a W--

10O

bul! a ovsa po jednom akru to zilcíí

HODINKY j

ŘETÍZKYN

JEHLICE
PRSTENY
ODZNAKY

neb jakékoliv zboží stříbrné zlaté aneb

platýrované dopište si pro náš český
cennfk Jenž odesíláme zdarma na každou
adresu Zaručujeme vám trvanlivější
zboží a od 15 do 30 procent levněji než

kdekoliv jinde

W J Wíša a Syn 381 W 18th St
Chleasot Illinois

Největíí a nejstarii hodinářský závod v městě

nejstarii teský lékárník v Neb rase f
má lékárnu v Prague Neb

Je vždy Čerstvě zásoben všemi

hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky iťá
vičky prášky mastě pro různé bolest

jako podlom [fellon] mast pro otravu
krve začínající v končetinách mastě

pro koDské boláky léky pro kotlskou

koliku rňzuá mazání pro lidi i pro do
mácl zvířata to váe připravuji dle

dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitě účinRujíci

proti píchání v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a Loiení blavy mast

proti kuřím okám užívání pro játrv
a ledviny Elexir pro změnu života u

ženských a kdo ví co jiných věcí

Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla

tak žemobu vyplnit každý recept ať
ho psal kterýkoliv dokt Dovolává

je se Vaší přízně doufám že v čas

potřeby navštivlte vždy
A MA8INDU

kupte en

přeplavní - lístky
DO ANEBO Z ČECH U

J J HeLvells-- y

Z Chicaga do saBk
Bodenbachu Čáslavi Chru-

dimi Chebu Karlových Var

Klatov Litomyšle Nepomu-
ku Pardubic Plzně Písku

Prahy Tábora Domažlic

Teplic a t d

Adresujte: J J HAVELKA

Lake Sbore Je Michigan Soutni-r- r

Depot Chicago II'

Téi obstarává pojištění ta nejnltfi ceny
e H4 k van uuran si uoom w

PňEPLAV
po nejlepších rychlolodích a jízdu
po všech železnicích obstaráme

'v±čiy nejlearmějl
Kdo přeje rí někoho za sebou po
volati račiž nám ozoámit jeho
adresu a také jemu odporučili
aby nás o podmínky převozní la
skavě požádal
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POZEMKY

ČESKÉ OSADY

ve }fiHow Jiivev

Afinněsoia
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Přijeďte se podívat nyní a po

suďte tu bohatou sklizeň pšenice

jež právě se mlátí Sype 30 až 40

buílů po akru Přes Šedesáte ro-

din sí až posud vybrali pozemky

zde Každý zajisté má nyní tu je

dinou a nejlepíí příležitosť pojistit!

i dobrý domov

Pozemky cd 3 do $600 akr

Pamatujte (taji to poaM CO koloví a 110

toto pH proč ároku k aakoopcnl 40 akr

potem kt po akr

rzťMkj akiiesae váat zdaná

Ptfu o mapr a clrkulář

JAMES KLUZÁK

ttf mUhoTaleckf Jmtnatel
01 UWN BVdf 8U l ani Mino

utk :

HOPEWELL CLAKKE

Lud Oommtaiiooer St P D R

T PACL MIXIf

Knii Jtcctví PcircJtu Zípsin
Mime aa kUdě velké moolttvf apl-- ft

aibavpch a jpooCnfch s víech

noioych oborů Divadelní spisy mi-m- e

vtechay Jes Jmm k doatinl v ras-mýc- h

abu-kic- a Pilte ai o ssnam
obdrCt jej adama Adreaa jte Jeda

mnohi krajany o českém dau v Oma

ze abych popsal krajinu v západním

Oregonu a doufaje že mnohému tím

posloužím vyplňuji tímto svůj slib

Nemám vůbeo ve zvyku psát cesto

pisy a popisovat krajiny jimiž jsem

projel ač mohu říci že jsem proces-

toval více západní státy než mnohý

iný Cestování a prohlížení krajin
eat mou zvláštní náklonností a abych
tak řekl váSní' neboť za posledních
asi 5 rok S procestoval jsem od 6 do 10

tisíc mil rečně a projel jaem bezmála

viecky západní státy Muobý řekne

in se železničních vozů jsem toho mno

ho neviděl Oviem jsem neviděl

všecko ale kdybych cestoval po voze

viděl bych ještě méně Dále dráha

obyčejně vede nejlepšfm krajem aneb
obráceně okolo dráhy se nejvíce osad

níků osazuje Cestoval jsem tedy po
dráze a kde mě krajina zajímala tam
kde možno jsem se pozdržel a krajinu
okolní po voze projel neb i pěšky se

pustil mezi lid Tím jsem nabyl

mnohých vědomostí o tamnějších po
měrecb jež bych jinak nedocílil

Kde se osazuje nová krajina tam
se obyčejně popisují pouze její nejlep
if výbody třeba jen vymyšlené Tyto
se postaví do toho nejlepšího světla a
o Spatných stránkách oné krajiny se

hezky mlčí Stane li se pak jako se

vždy stává že se některý krajan na

pálí v té vychvalované krajině si za

koupí a pak sezná že byl napálen tu
ne aby varoval své krajanvon naopak
onu krajinu tím více vychvaluje A
to pouze z té příčiny aby tam více

krajanů nalákal doufaje že některý z

nich mu jeho pozemek odkoupí však

ak už mezi námi jest ten nový kra
an když přijede si krajinu prohléd
nout nedůvěřuje svému krajanu kte-

rý jej tam vy vábil a neodkoupi poze-

mek od něho nýbrž koupí opět od

agenta a tím- - se taková osada více a
více zvětšuje a naši krajané v naději
že snad se přece někdo napálí a jich

pozemek odkoupí tím více vychvalují
až konečně nemohouce" jinak jeden

po druhém krajinu onu opouštějí
ovšem mnohem chudší než sem dříve

přijeli
Stane-l- i se však náhodou ze nékte

rý z krajanůjenž si přijel onu krajinu
prohlédnout! vzmuží se tak dalece že

poví o ní svůj pcavý náhled a onu

krajinu nechválí pak se obyčejně se

sypou urážlivé dopisy ano i nadávky
na takového ubožáka Proto mnohý

jenž by rád krajany své varoyal před
možnou ztrátou ráději mlčí a tím se

stává že tolik krajanů jest připraveno
o svůj domov neb dobré postavení a
zavlečeno do špatných a ničemných

krajů nesvědomitými agenty neb je'
Jich nádhončíml

O českém duu v Omaze měl jsem
malou výstavku obilin a ovoce z mé

farmy v západním Oregonu (již jsem

právě bvl zakoupil) jež však způsobí
la pravou sensael an výstavka tato

byla lepší než která jiná na celém vý

stavišti a mnoho krajanů se mě táza
lo zač tamější pozemky prodávám
Nechtěli ani svému sluchu uvěřitkdyž
jsem jim sdělil ie nejsem žádným
agentem aniž mám jaké pozemky na

prodej ani že nikomu nenadbanlm

Proč prý jsem to tedy s sebou přivezl
proč to vystavuji na odiv? Mnohé

mu se nemohlo v hlavě srovnale bych
to vše byl měl zde pouze proto abych
se tím pochlubil a mé krajany upozor
ni! na ten nejlepší a Dejkrásnějši kraj
v Severní Americe

Není to krajina nikterak nová

nýbrž jedna z těch nejstarších v Ame

rice co se osazeni týče neboť tam

byli osadníci již bez mála před sto roky
ač pravé osazení oné krajiny datnje
se o1 čtyřicátého roku Velké však

většině naších krajanů je kraj onen

úplně neznámý a velmi málo je těch

jenž o něm četli neb slyšeli ač t tam

jsou naši krajané usazeni Ovšem by
to bvl skutečně zázrak aby někde ne-

byl Čech neb dle mého náhledunajdeš
Čecha všude Dle dosleebu jsou
oné krajině t krajané usazeni již ně'
kolik roků a ie jsme snad vůbec

nich neslyšeli záleží asi v tom že se

jim krajina líbí a že nemají pozemky

jejich na prodej To dokazuje že Jen

špatnější krajiny jsou v novináeb po

pisované a vychvalované
Mimo oněch třech krajanů Jest jich

ještě několik kteří te tam však osa

dlli teprvé v posledních několika mé

sicích ač pan Jos Toung v Scio a p
P Hrubetz u Liberty jsou v oné kra

Jině něco přes rok

Pan Jos Young bydlel ve Wiscon

sinu a posledních 1S roků ve východ-

ním Kansasu Asi před 4 roky opustil
Kansas aby pro svou rodinu vyhledal
domov lepší ač východní Kansas není

krai neiborší ani tůze špatný Pro
cestoval za 4 roky mnohé krajiny
kde se mu zdálo ie by se mu líbilo

pobyl nějaký čas Kdyi shledal dobré

l ipatné stránky oné krajiny odjel

opět jinam ai konečně po jednorof
ním oobTtu v západním Oregona se

zde celá jeho rodina usadila

Nei přistoupím k popisu oné kraji
ny povím jak Jsem ae a ní seznámil
Loni jsem se vydal na cestu koncem

června abycb Jako obyčejně nové

krajiny spatřil beze všeho flmysln st
někde osadit Projel Jsem Nebrasku

Kansas Colorado Wyoming Utah

Nevadu Californil od aevera k jihu
Oregon Washington Idaho Monta

nu obé Dakoty Minnesota a Iowu

Na této cestě zalíbila se mně nadá

vše krajina okolo Willametle řeky

západním Oregoto tvláitl okolo

Albany kdei jaem pobyl den a okolní

krajina poněkud projel Na to přije
da doan studoval jaem veškeré popi

ty O) tcy ta Uanf krtiny a

Laciné a dobré pozemky na

gevero-západ- ě

Sněm státu Wisconsin přijal v roce
1805 zákon jehož první článek zní jak
následuje: "Děkan hospodářské kole

je na universitě wiscousinsfcé jest
tímto oprávněn a nařizuje se mu aby
s pomocí svých přfručích připravil
brožůru aneb spis obsahující popis

hospodářských zdrojů Wisconsinu
zvláště novějších a méně osazených

krajin tak aby se tím poskytlo po-

třebné poučení těm kdož domovů

hledají V této knize musí bytí po-

psáno podnebí půda a hospodářské

poměry krajin též má' obsahovat! po-

radu jaké plodiny jsou nejpřiměře-nějš- í

různým poměrům a jaký hospo

dářský průmysl se nejlépe provozovat!

dá atd"
V souhlase s tímto zákonem navští

vil veškeré okresy v severním Wiscon

sinu během leta a podzimu 1895 prof
W A Henry děkan hospodářské ko

leje se svými pomocníky totiž: T H

Klngem prof fyniky E S Goffem

prof zahradnictví 3 A Craigem

professorem vědy dobytkářské a FW
Wollem supplentem pref hospodářské
lučby vesměs ze zmíněné koleje

Jejich snahou ovšem bylo prozkoumat!
půdu a podnebí a spňaobilosl týchž k

rolničení dále přesvědčit! se o množ

stvf a zdravotě vody pitné a vůbec o

všech poměrech kteréž vztahují se ku

hospodářství Pomocí fotografa H

J Perkinse z Medison byly mnohé

pohledy vyfotografovány a z nich ryti-

ny pro spis dotýčný zhotoveny My

sami laskavostí prof Henryho mohli

jsme v minulých letech přioésti nékte

ré z oněch pohledů kteréž tak tiefně

život ve Wiscousině zobrazují
Prof Henry praví ve své zprávě

kteráž jest spisem úřadním že nikdy

nebyly postiženi v severním Wiscon

sině úplnou neúrodou O podnebí

praví: "Naše léta nejsou ani příliš

parnými aniž naše zimy tak' krutý-
mi jako byly by kdyby neležel stát v

úhlu mezi dvěma velkými jezery Su-

perior a Michigan z nichž jedno tvoří

hranici na severu a druhé na východu
Žádné z obou těchto jezer nezamrzne

úpluě y zimě Plocha vodní jest pří-

liš velkou neboť jezera tato obsahují

jedno 82000 a druhé 24400 čtverečních

mil a průměrná hloubka jejich jest
přes 800 stop"
Tato velká rozloha vody má patrný

účinek na podnebí krajiny svého oko-

lí Ona umírDuje výstřednosti počasí
letního 1 zimního a tím se vysvětluje
že ve Wisconsině vzdor značné sever

ní jeho poloze jest podnebí poměrně
mírné- - Osadníci usazení podél Sioux

dráhy neočekávají mráz dříve než se

dostavuje obyčejně ve střední Nebras
ce totiž asi v polovici září Spád
deště jest hojným a sice dobou letní

od 1 dubna do 30 září obnáší as 2Í

palců a jest hezky stejnoměrně rozdě

len Půda jest po většině blinitá a

hodí se výborně k pěstování plodin
mírného pásma i poskytuje znamenité

pastviny tak že krajina jest velice

příhodnou pro mléčné hospodářství a

dobytkářství To jsou poměry jež
seznal a popsal prof Henry v úřad

ním svém spise
Když jsem nedávno byl v Tony

pravili mi že mor vepřového dobytka

jest tam neznámým a přesvědčil jsem
se že co prof Henry ve svém spisu
severním Wisconsině praví jest pou
hou pravdou Krajina kol Tony Jest
ooměrně rovná půda blinitá a přimě
fená ku pěstování obyčejných plodin a

pícnin V okolí jest dosti pozemků

na nichž lesy byly částečně vymýtěny
a prodávají se po $3 00 az tó60 akr
buď za botové aneb na mírné splát
ky Městečko Tony bylo založeno

teprve minulého října a zbudována

něm továrna ná dužiny a chystá se

tam stavba nové velké pily touže spo-

lečností Nalézá se tam nyní asi 15

domů dva neb tři krámy kovárna
nádraží atd Tento podzim zbudová

na Um má býti škola nákladem 83000

Mimo zaměstnání kteréž poskytuje se

tam v továrně na dužiny a kteréž bude
se poskytovat! na pile lze obdržeti za

městnání též v dřevařských táborech
v kterýchž v zimě se dříví poráží
pak klády dolu po vodě plaví 'Má

tedy krajina tato veškeré podmínky
dobrého počátku a zdárného hospoda
ření: Dobrou a lacinou půdu a blízké

trhy v nichž zpeněžit! lze všechno co

se vypěstuje za dobré ceny Vody

jest hojně a mělko paliva tolik co sl

jen osadník přeje Příbytek si může
zbudovat stěnový x vlastního lesa
Podnebí jest velice zdravé a to vše na
lezné se v blízkém dosahu velkých
měst a trhů Do Chicaga jest rovnou
měrou 300 mil a St Paul a Dululb

jsou mnohem blíže Edo hledá vý

hodnou krajinu pro osazení měl by se

podívat! do Tooy napřed ale měl by
dopnatl na D W Casseday Land

Commissioner Soo Line Minneapolis
Minn o obšírnější popisy oné krajiny
Kdo chce se do té krajiny podívat!
může obdržeti vždy každé první a
třetí úterý každého měsíce lístky za

poloviční cenu af t východu ze zá

padu aneb z jihu J II C

Vsuvka Union Pacific dráhy
umístněnou v budovS dopravní
nemel by nikdo opomenout si pro-

hlédnout! Fotografie proslulé ká-

ry věhlasného našeho presidenta
Lincoln-- a můžete obdricti zdarma

od prodavače cestovních lístků v

městské písárně dráhy Union Pa-

cific Faraam cL S 130a 91tí

33tf
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7VVňPllá okružní dráha
Jest nyní otevřena

JEDE PO VAN BUKEN UL PŘÍMO PŘED

Chicago Rock Island & Pacific
ta3alci

Cestujíc! kteří do Chicaga přijedou mohou
po zvýěené dráze dosáhnout! kterékoliv listí
města auebza poplatek 6c navštívit! který-
koliv obchod v středu města Vlaky zastavují
na Rock Island staniol každou minutu

m&že skýtatl pouze

"Great Rock Island dráha"
ZaSlete 2centový kolek a obdržíte poítou

perspektivu! obraz Chicaea v 6 barvách Jent
znázorňuje vše cosi o Chicagu a zvýšené dri--z

přejete vědětl Mapu tuto měli byste mitl
a žijete jinde chcete-l- i město navít! viti neb
b'dlíte-1- 1 v Chicagu Dopižte na

JOHN SEBASTIAN G P A

Chicago 111

Pozor krajané

kteří hledáte

pozemky
Vlastníme veliké množství pozemků

v několika okresích státu Wisconsinu
Pro Českou osadu jsme vybrali ty nej

krásnější pozemky v okresu Chippewa
kolem měst Cadott a Drywood při
dráze Wis Central Pozemky jsou

porostlé pěkným tvrdým stromovím

místy louky a mítiny Půda pozemků
jest první třídy bohatá ornice tak že

lepši půdy nestává Poloha jest větši
nou rovná místy málo "vlnitá DoRt

potoků řek jezer a pramenité vody
Dobré cesty na všechny strany Školy

mlékárny vše jest v kraji již zbudová
no ťoanebi nevíme sae by Dyio lepši
neb zdravější než v kraji naznačooém
neboť Chipviewa Sprinit voda má ve

velkých městech vysokou cenu Velké

větry sucha krupobití bllizardy v zi

mě jest zde věcí neznámou Vše se

zde dobře daří co jen rolník zaseje neb

zasází Pšenice žito oves ječmen
hrách kukuřice tabák fazole bram-

bory cibule melouny" ovoce atd Ty- -

moty a jetele rostou zde az ku podivu

vysoké Jest zde již hezký počet Ce-

chů a přibývají pořáde ba mnozí když

krajinu spatří koupí celou sekci Jest
zde ještě místa pro několik set rodin

kraji krásném a úrodném tak ze

ještě nemusí žádný hledat domov ně

kde na severu když možno obdržet v

zdejším kraji pozemek ve velmi nízké
ceně- - Město Cadott čítá 1000 obyva
telů 12 mil západně jest město Chip

pewa Falls které čitá 12000 obyvate-

lů 25 mil poledně jest město Eau
Clalre které čítá přes 22000 obyvate
lů 6 mil východně jest město Boyd
které čítá 800 obyvatelů a 12 mil vý-

chodně jest město Stanley-kter- é čítá
1500 obyvatelů Všechna naznačená

města vynikají velkými továrnami a

největšimi parními pilami ve státu
Wisconsin Tisíce dělníků zaměstnáno

jest v naznačených městech po celý
rok a veliké množství dělníků jest po

celou zimu zaměstnáno v lesích Může

tedy každý sám uznat jaký má zdejší
rolník trh a jakou cenu za výrobek

svůj obdrží když jest samými průmy-

slovými městy obklopen Úroda jest
zde každý rok neboť žádný nepamatu-

je že by zde byla neúroda Jest jisto
že zde bude veliká Česká osada v krát-
kém čase dobrá hndonenost jest zde
zajištěna Vzdělané farmy mají zde
vysoké ceny Mnohý osadník baží jen
po laciném pozemku když jen obdrží

pozemek po dvou neb třech dolarech
akr ať již jest to kdekoliv ale za ne-

dlouho toho lituje a poznává že měl

koupit méně pozemku dobrého než-l- i

veliký kus pozemku špatného Jest
mnohem lépe malý kus pozemku ve

zdejším kroji nežli veliký kus v kon-

činách severních neboť zdejší rolník
vše dobře zpeněží co jen do města při-

veze kdežto rolník v končinách sever-

ních při malém městečku nemá trh
skorém žádný co vypěstuje aby u ob-

chodníka vyměnil za potřeby domácí
Vlastníme též množství pozemků ve
velmi nízké coně ale neaadi bychom
usazovali osadníky národnosti české
na pozemcích písčitých aneb hodně da-

leko od větších měst vzdálených Po

zemky v České osadě kolem města
Cadott prodáváme od $400 do W00
akr dle dříví na pozemku Podmínky
nsšejsou: Jedna čtvrtina neb jedna
pětina obnosu se musí splatit při kou-

pi pozemku a ostatní na splátky pět
roků s úroky šesti procentovými Za-

platíme polovici železničních výloh
každému kdo pozemek koupí Kdo

by ai takové pozemky Jaké jsou zde
naznačené přál ať se co nejdříve při-

hlásí pokud pozemky ty ještě lacino

ka koupi jsou Adresujte: 1 5

CYPREA1ISE1I o BROS

EAU CLAIRE WIS
V BENEŠ v teskim cddllcnt

Úplný seznam knih k dostání
zdarma v knihkupectví Pokroka

Zlpadu

nsm

"

Tony a Warner ve Wlsoonslnu Sekce

výšky přece nelehne majíc silné
stéblo

Pšenice zde váží až 68 lb na buš'

oves až 46 lb Každé obilí vyroste
zde přes váhu a ať je klas sebe menší

neb chudší zrna má vždy plná velká
a těžká Mlynáři dávají 40 - 45 liber

mouky za 1 buši pšenice

Novější dobou se pěstuje len jenž
má nejlepší vlákno na světě ano ještě
lepší než vyhlášený len Skotský V

Salem jenž jest státní kapitol jest
přádelna na len a v Portland jsou vel
ké olejny Letos mlátili až 20 bušlů
lněného semene po akru po 98o buši

Sláma lněná se prodává po 10—13 do
larech tona a lze ji na akru vypěsto-

vat od 2- -4 ton tedy čistý výtěžek z

jednoho akru od 40--
60 dolarů

Že nejlepší chmel se zde pěstuje je
světoznámé a ač nyní jest cena jeho
nízká 10 - 12c ža libru přece lze vy

těžit hezký peníz z jednoho akru
Sklízí se od 1000 až do 3000 liber z

akru a veškerá výloha neobnáí So za

"Boa" dráze ve Wisconginu a továrnou na

libru Die toho lze vytěžit od 60 -- 160

dolarů čistých z jediného akru
Ovoce nikde není možno vypěstovat

tak dokonalé jako právě zde Velí
kosť krása trvanlivost a zvláště chuť
v ovoci cení nikde taková jako zde

Zdejší ovoce není možno popsali to
se musí vidět a okusil aby dostal člo-
věk o něm pravý pojem Na mé malé

výstavce v Omaze mnozí ani nechtěli

věřit ie jest to ovoce přirozené - a
kdyby to byli na vlastní oči neviděli

byli by tomu nikdy neuvěřili
Ku př větvička 16 palců dlouhá

měla na sobě 18 velkých hrušek jei
vážila každá přes Jednu libru Větvi-

čka českých ívestek 10 palců dloubá
24 krásných velkých švestek a větvi-

čka 18 palců délky 5d velkých bílých
švestek Stromy jsou všude pod ovo-

cem polámané ale zdá se ie to nemá

škodlivý účinek na stromy neb tako-

váto úroda jest každým rokem a stro
mu si zde nikdo nehledí anii je pro-

řezává Zdejší stromy jsou plné

starých ulámaných větví obalené

dlouhým hustým mechem a přece plné
krásného ovoce Některé stromy jsou
ovocem tak obalené ie není ani listí
na nich vidět
Posledních několik roků se zde silně

pěstují švestky které vyrostou zde

lepší a větší nei kdekotiv na světě a
téi se velmi vyplácí Viděl Jsem
množství švestkových zahrad se Cletý

mi stromky které dají od 6 do 10 bui
na jednom stromo Čerstvé švestky
a prodávají do sušáren od 2 do % etfl

za libra a sušené do trhu od S do 8

ceotft Ty samé se prodávají na vý

cbodl ta lS-- tte libra Počítá se žs


