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rady že e uzdravím

Němou má počátek v tmmáhavu

práci Movik munl Setřiti chce li

aby iit-mo-o přeila při tom mi nařl

dil abych užíval bedlivč jeho lek A

'Kickapoo Indián "tagva Sent

láhví mojí 500 Dví lálne oleje

na mazání hřbetu neb zbité žíly a

dvfi bedničky manti kterou se má

otok natírali Užívá ne a maže ne

dle potřeby až nemoc na řicto zmi

zí NeHpotřebujMi se víechny léky
nechť ne unchovují neboť ta nemoc

ne canem vrací U ná e lík dobře

OHvedčil ve třech případech Návod

tinteii ject na láhvicce a bedničce

dontali jej Ie ukorem v každé lékár-

ně V imSem okolí řádí celý leden

krutá zima a 1 února dontoupila

zima bodu nejvyřřlho tak že bylo

nebezpečno víibee ven vyjiti
Váň F SalaSek

CIovi'1'dah' Sonoma Co Cal

30 ledna 1893 — Ctfná redakce!

Přál jsem hí leton na podzim abych

ne rodinou podíval do Omahy a 'o

Salině Co mezi tamřjňí krajany

kde mne tak moc tříívalo a pak ná-

hodou jnem ne dontal do Cal 1'řed

nějakým canem nenlře zemřel man-

žel a okolnoHti vyžadovaly abych ji
navítlvil Moje matka ni plála léž

jeti a tak jnem zajel pro ni do (iood-lai- it

Slierman Co Kanu Zde v

KannflH jnem ae zdržel týden abych

videi dobře tu změnu v líhlo kránné

rov ne a urodne ale canem nueiie

krajaní kterou jnem ncvidřl od roku

1886 VSe Um uJídalo hezký po

krok ačkoliv rok lwyo odtud mnoho

lidu vyhnal Někteří zde již roz

uměli jak vzdělávat pAdu v suchém

kraji měli ten rok hezkou úrodu

korný a pak ji jiným draze prodávali
a to jim dalo (akový začátek Že
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j
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lepňírau a podobá n že tito krajina
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1'rojlldlmn velkým tunelem a nfko

lik ineníbrli které Jwil npojeliy tak

zvaními nnownbeda — nandy které

kryjou tratě aby ne nezavály a to

víe dohromady tvoří jeden tunel IQ

mil dlouhý Ty nejvřlíl přírodní

krány le viděti jen 1 1 a tam nkrze

Štěrbiny mezi dřevy neb z vříiny
je ve vlaku tma Že jeden druhého

ani nevidí Dvě celé hodiny {tiine

jeli nkrs ten tunel

1'nk přijíždíme do té kráxné Cal

lo těch pověstných Sierra Nevada

oř Tyto co do krány daleko před
či ty krásné Wahnateh v Nevadě

Vlak čanem jede na boře a když
ohlédnu dolu mráz jde po těle ale

en pro okamžik neb ne člověk brzy

zamynlí a zapomene v tó krÚMe tu

ekalnnté krnjiny CaHem zane jxme

lole a notva dohlédnu iu horu Hpa-
-

tři t celou tu kráau Tu a tam tok

lělá nkoky dolu a finem ne ztratí ve

nkále a pak ne buď objeví aneb do

celí ztratí Věo k ranná jent radost

nekonečná Když jnmo byli v mor

inonnkém území začalo príi--t a pro-

vázelo nán to do Cal kdo při našem

příchodu jťňtě prňelo a vne bylo pod
vodou obzvláíť okolo San Francinoa

v těch rovinách Mokré počanf za

calo které obyčejně trvá od linto

padu do květnu (a nuché od května

do lintopadu) Na Štědrý den (Mine

přijeli na mÍHto a jeítě príelo
tokv velké lze vnude viděti Tráva

začala rftnti a dobytek ne začal bavi-

li Cal jent ráj Vnude jent viděti

ntromoví které ne nalézá v mírném

i horkém pánmu
Vnude jene viděti v zahradách víe- -

ho druhu zeleniny jako u nán v

červnu neb červenci Vnude vidí

me vinice a ovocné zahrady Po

meranče citrony pernimony atj
lnou leňte na nromecn Uvoch io--

zraje a M rotný začnou nvoji práci
znovu 1'očaní jent zde jako u nán

ke konci dubna neb v květnu Nf

kdy ráno npatřfm lehký mráz který

nic nepoítkodl a který než posnídám
ne vytratí rfida ne zde muže orati

celý rok vyjma když jent tflze nio

krá Když jnem nem přijel nvlékl

jnem nvrchník a více jeni bo ne

obléknul ač jnem kažJy den venku

až po nluncí západu Vneho druhu

ozdobných ntromfl a zimontrázu oz lo-baj-

chatrči toho nejthudilbo
Hadoť na ta pohlédnout! 8 malou

kr fk t pofcrěfij# 1 v vy

foiipl tu hjký tiře it akr
Jk ff 4ír: tpt ettf ]! f H Yf

híkftlik Crb6 ktnré byi b fn l bi
lit a $ á 1 ét a

i o navt tu ?'if at i

I rttM KorUlovýrh bych Ml rál vb

U a bud li mA zbýitt ět po II

v4m # tté h Obilí jet oi nakolik
ndM ntto a vybílil pfkn

Nl-kteř- í

jeit Iřoi hl nnjou abt obávají
ne Ž už jenl to fnoo pozdě

fráta pro dobytnk jet zd celý
rok vyjin kdyl jent dlouho nuebo

lak nn trochu krmí Vínire a ovor

né tahrady joti ul nkoro víechny

vyřenány vyjma kd jent jeStě ovoce

na ntromecb neb ntromy t nějaký
den bii ou jvíti nový život Zde

pořád něco roňte Sníh jem zde

jeAtě žádný neviděl vyjma kdyl
jnern nem přijížděl tak Jnem viděl

trochu při hranicích u Nevady De Sť

jent vidět čanto neb už teď pr4í za

třeli den Matka mynlí že není ni-

kde jako v Cal a ontane zde MS

zde velmi nvědčí a vne mě zde baví

Jelikož řádky rontou a vezme to

čan je tinknouti končím nvftj dopis
a za nějaký den í svou návntěvu zde

Sem jnem jel po U I dráze ale

zpět míním jeti po 8 Fé abych vi-

děl pravý atav věcí a ty scény v těch

ňpanělnkých osadách Teď nlyiíím
že iiiínty na kopcích a horách jent
zane viděli nnlh

Vine J Řtědrý

Pishelyllle Neb 2 února 183
Ctěná redakce! Pravíte na otázku

II Š v čínle 4 1 že žádná ntátní ntro

movka uenf a my jnme lady farmeři

koupili hodně htromkfi že jnou to

ze mátni zahrady od agenta Antona

Čabana Když není ntromovka Jef-femo- n

County Numery ve Fairbury
ntátní tak jnme jen podvedeni Já

mynlím dokud je čas my ty ntrom-k- y

nechcem ať ne z toho AČ zodpo
vídá zda-li- ž j to pravé co on udá

val nice Žádné jiné ntromky

jen ze ntátní zahrady Po--

čam tu máme mrzne jen ť praži a

žádný pnlli

Minulý rek nám zde byl nepřízni-
vý neb nám zde dvakrát potloukly
kroupy pňenice málo sypala koma

jente ujde Pneuice platí ň0 kor
na 30c huni pračata $715 nto liber

vejce l "c tuc mánlo 18c lib Yard

Macenek o které jnem do New Yor-

ku pnal jnem obdržel Se srdečným
pozdravem a a úctou

Matěj Kreycík

Pozn red — Je nám to věru div
né že tak dlouho a vSeobecně známý
lhář jako Caban o němž v canopi
nech byla Uk čanto řeč jeítě nalezne

víry

TřlLlady na ukázko
H II Cllltord iw Cwt Wl tilrn byl bo

leatml nr4 rpTmllrm ialuilrk Irho hjrl v

Jitra něl v mtnm itaiml akalaná
chuť k Jidla iřbo mitl ínoo méroo
thubnal Til Uhre Klrctrle Miller
M yléllr

dwartt Miriihrrd llrrlharf Til míl p
om mil n otrvh-na- a rtna Ulil IH lafcil
Klwtrte Rlitrra a dm krhlírk lnckla'a Aml
ra KaWa a folia aaá mjui apln adraroa loaa
Hpakrr a Calanba ( aitl aa aoa p dkianoa
doba l'l irtrTlVtifrk raa a lekar prahlá II )) aa

arrlfllobo Jda lat e Blitvra a

)daa kraiilrka Hacklaa' A mlca naiva )) apln
ryMlla Na pradr) IckarnA OicHati Ok
Itkámlka Tllmu li

1 1 lijn pM latrnof vH

dvnříttn a MinnU WiNon llleton
dítkoit b bad lovnd not wíiy
blit too wnll" noudee prmtal ji d v

prteplvny
d- - Oentva Neb

_ V CUrkfn Nnb trntiel taje-
mná dne R února loneph HobU a

dotud o nim ani alnrbu Zanechal

dopia pro nvou lenu aby mm vdala
dle molonti a dal ji 'gooI by" na-vl- dy

Ženaadvé dítek zfintaveno
kruté bídě

— Dr í H Milen známý a oblí

bený clefitit v Ileatrlce Neb ae
mřel ni vadu ardeěnt nánledkem
náruživého kouřeni eiuett Mrtvý
byl roen v Jemeyville lila a by- -

dlel zde txHtlednt tři roky llyl 60
roku ntár a zanechává ienu a několik
dítek

Dne H února v noci vypukl v

ll miini Neb nilný požár který v

mnlé dobé ztrávit ohradu Henry J
HiKinna Uhořelo nent koní a celu
množství obilí a krmiva a jiných
honpodářakých nántroja bylo zniče-

no Ztráta páčí ne na 15000 a jent

kryta pojintkeu Jinkra dráhy 1$ k
M zalétla do ohrady a zapálila ji
— Sděluje ne nám z Lancaster

Co že Chicago Kock Island dráha
mozi Lincoln a JohiiHon jest doho-

tovena a měntečko které jnme před
časem oznámili že se bude jmeuova-t- i
Iluda neponese to jméno neb po-

dobné jméno jent již zde ve státě
Na mítsto Duda se bude jmenovat
"Ilallen" a jest ani 22 mil polednA
západně oj Lincoln
— ZvlúAtnI a neobyčejná událosť

nběhla no v Dorchester Neb která
za nebou mftže táhnouti velmi smut-
né nánlcdky Mrs Minnie Arm-ntron- g

lOlet stará paní smála se

jakémus vtipu a držíc v ústech za-

okrouhlenou jehlu npínaeí polkla ji
Donud nepocítila žádných bolesti a
lékař praví možná prý odehraje ne

celé toto nestěntí bez jakýchkoliv
nánledkuv

— Před čanem přinesli jnme zprá-
vu že právník oraažnký Cromclieu

podal íúdost k noudu aby nařídil

jruvernéru by ustanovil volbu za

zvolení tří dalších ponlancn
do nynějšího kongrenuana Nebranka
dle počtu obyvatelstva je k nenti

oprávněna ale pouze třemi zastou-

pena Vrchní noud teprvé v úterý
vynesl rozsudek a sice že nemá prá-

va v té věci zakročovati

— Společnost pěstiteli dobytka
ušlechtilých plemen kteráž zove ne

"The improved Stock Breeders Anto-ciatio- n"

odbývala poslední dny svou
achftzi ve Fremont Neb kteráž

byla jedna % nejčetněji navštívených
jaké kdy v tomto státě se odbývaly
Členstvo skládalo ne ponejvíce s těch

nejlepAích pěstitelá dobytka v celém

státě Schůze odbývána v budově
Women' Christian Temperence
Union" za předsednictví p Filleyho

_ Státní Hanka (dříve První

Národní) ve Wilber těší se jak t
minulého úředního finančního výka-
zu vidno velké důvěře obecenstva
fciditelem a míntopřednjdou je vne-obec- uv

známý krajan pan Čeněk
Duras a kanfrem pan F F Gay
který rázem velkou oblibu si zinkal

Každý kdo prospěchu svého bledá
ačioí dobře kdyl ve viech banko
vních r!ažilostecb ra řečeny ban--
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