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a to m n A té] vystačí na celoroční

útratu Co te ly více já a synové po-

třebuji? Ti si těl někd vyjdou na

prácí a jim prý se honba lepší líbí
Inu ovšem Sodejl by ne jsou ovšem

těl výminky ale velmi řídké Však
není se jun co divit jak jsou vycho-
váni tik též lijí Zima je netrápí
ani celé této nenvisí praovat aby
se na zimu zásobili ani nemusí svrch

nlky % rukavice spravovat aby ne-zmr- zli

a tak žijí svflj beztarostný
život Jak jsem se to začátku zmí-

nil bydlím zde již 2 roky a po celý
čas dávám na ve dobrý pozor a

přicházím k náhledu že by ide při
lehčí prácí a starosti jen trocha při-

činlivý člověk se v brku blahobytu
dodélal Teď právě jest česání a

odesýlári poneranču v plném proa
du v čase kdy vy tam na sereru u

kamen koleny třesete my zde bez

čepic ano i bosi trháme to nejkrás-něj- ší
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i 1 i
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spoaAein Nrloi
proutky nati m stariího jil pole a la
pluhrmdo brády pouitřjf alt
tak aby Jeden konec ven vyčníval a

olattk následující brát loa ta
rá v krátkém řase rostou a vydají a

400 bu í líi io akru Cukrová třtina
ide sází tím samým spniobem

jnom v tom sazení se lití Ie se ce-

lý kousrk stonku zaorá Turky zde

netřeba sázet nei jednou neb rostou

po kolik roku a toho samého kořenu

a lze celoročně zralé turky a zároveň
i květ vidět Kicinov bob l kte
rého seeastorový olej tlaM zle ro
ste v mohutné stromy Hýle (up
land rice) která se pěstuje na bu

chých pozemkách bez zavodňování

se zde též dobře daří ano i na těch

nejchulsích pozemkách Kukuřice

a bavlna se též dosti pěstuje Ku

kuřice se zde prodává po $1 buši

keno zde dosud nikdo nepěstoval
ač jsem jist že by se pěstování toho--

to znamenitě vyplácelo neb jej zde

množství náramné upotřebí balené

se zde prodává za 20 luna a všechno

se sem ze severu přiváží Pros by
se sem nejlépe hodilo a bylo by mo

žno až tři seči ročně docílit Vidě

jsem toto rostl na severu ve mno

hem špatnější půdě nežli zde jest a
dosti dobrá úroda se docílila V les

natcb pozemkách by s pěstováním
tohoto ovfiem byla by potíž avšak

jsou zde výáe zmíněné prérie s dosti
úrodnou pQdou na kterých by ae to
to hned prvním rokem dosti malou

výlohou mohlo pěstovat Tyto pre
rie místy se táhnou na kolik mil t

nejsou o nio těžií ku zdělání nežli

prérie ve Státech severních Mno

hému as napadne jak to asi muže

být aby atát kter tolik výhod má

do nynějíi doby nepovšimnut od

piluýcb lidí kteří ve státech a teri
toriíuh severních se o pozemky rvou
a soudy vedou tak dlouho mohl

ostat Nuže tato podám vysvětlení
Florida jest dosud pilným seveřa

nům docela neznámá ak torno všemu

hezky vzdálená nikým nerozhlásená
a za velmi nezdravý stát považována
Jedinou zprávu kterou Seveřan v

Floridě má jest jun tu a tam nijaká
historka v časopisu sebrané kde

jistý loveo byl aligatorem spolknut
tu opět jiný hady uškrcen a ukousán

jiný opět v bařinách utopen a podo
bné hloupé myšenky někým psané

který ani neví v kterém dílu světa

se Florida nalézá Druhá překážka
se vyskytuje v tom že když se ně-kd- o

na severa ptá po cenách pozem
kft ve Floridě tož jest mu oby jejno

odpověděno $50 neb 1100 akr aneb
trefí-lita- k tazatel na poctivce ten
mu odpoví od $1 do $3 akr nevzděla-

né pfldy a vtdělané $25 a! $100 ce- -

mul opět tazatel neuvěří neznaje
adejší poměr Tj laciné si myslí
sou bahny a na ty druhé třeba ne

jaátn dost peněz a tak raději pěstaje
na levita plenici ta 35 ct buil a

Přítel lidu Nová Iti forina a

tle btiňí do DoihucA Dolikího

kola pro jejich iloučoní h Nřrnci

pro jejich protiulovanMkoi] politiku

pro jejich hamižné nobecké jcdnún!

'Korýr LvovRký' praví (IohIovijÍ':

"Polnké kolo ni-n- f koalice k vylA

cení ono na ni umře! A potom na

dejde doba kdy i Pel 4c i octnou ho v

alovanskó koalici jako praví Slova

né Souhlasíme s temito hIovv

Jen !e kdo tn4 pomfry polkí kd

Zabolený ievřdťliiný lid nazkrz je v

I rukicb Šlechty a žid A ten přiarvi ?c

jonen obrat nenaHtane tak brzo Ntí
buďni

V politice nerozhodují lela Ce

obové jnou také na to připraveni To

onditi ne d4 i toho žo vítají Hvé po
Unce radoHtnS doma a že dekuji
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pozemky $125 akr hotově jiné spo
lecnosti pak za $150 až $" akr a na 3

roky splácet při koupi zaplatí třeťu
a #

nu rikem opst at i v se- -

věrnější části státu kde jíž každý
kousek pudy jest rozprodán jsou

pozemky ovšem dražší však nejsou
o nic lepší než tyto zde a ani tak do

bré jelikož jim často mrá zeleniny
neb stromoví poškodí V lednu se

již zeleniny počnou na sever zasýlat
Zvěře jest zde dosud nojoost nejví-

ce srnců a krfit Hyb ovšem též hoj
nost tyto se počátkem měsíce záři

posýlají na sever na ledu a mnoho

lidí jest lovem a nakládáním jich za

městnáno Též ústřic jest zde hoj
nost a té nejlepŠÍ jakosti Zde jest
v obyčeji že ob čas některý soused

na ústřice si vyjede což jest as 10

mil dolu po zálivu pak pozve všech-

ny ostatní k sobě večer zspálejí ně

kolik velkch obfifi přes tyto pak
navěsí velké želetné plotny a na ty
se ústřice naházejí a upekou při
kteréžto operací se ústřice pěkně
otevře a ostatní nemusím dokládat

Komu chutnají lépe syrové či živé

tož má na vybranou O několik dnu

později pak na ně jede opět někdo

jiný a tak to J1e až se všichni vystří

dají Též se pokusím vypnuti čím

as se rozený Floridan po celý čas

zaměstnává jejich spflsoby a zvyky
Floridan jest lenoch první třidy

který žije jen ode dne ke dni a pfi
všech svých pracích a spusobech jest

aspoň 50 roku za Seveřanem Nebýt
ustavičného proudu přistěhovalců ze

severu tož by se dnes nalézal na

stejném slupni vzdělanosti se sever-

ním rudochem Všechny podniky
jakéhokoliv směru se nalézají v ru

kou seveřana ano ty pomerančové
hájo větších rozměru náležejí jemu
Mladý Floridan jakmile se ožení

tak jeho první starost bývá st za-

koupit pár akru pozemku sekeru

motyku a Winchester rifle a jest ho

tov a připraven se o budojcí rodinu

starat Pomocí sekery a motyky si

vyčistí a překopá as 1 akr pudy po-
-

oviny pak osátí alalkými zemák a

oilatní pak cukrovou třtinou a jinými

Ale tak zhola bez politiky to na aoé

mu nopnlde Kozpoctv dají k ní

doHti příležitOMli a vídeňské počíná
ní dosti příčin

Trutnovská předloha byla odlože

na — na dlouholi? Ale aby bez

punktao nebylo přijde jak námi

dřívo pznámeno na pořad předloha
o Teplickém Moudé totiž o peníze
naň K Hchválení této položky ta

čí prostá vetíina Plener a Win

dincligriilz do anému nepřijdou
Vzali ni dovolenou Kde pak pán
mandaríni do finřmu! Snřm nepotr
vá ani 5 neděl Mnoho tedy z ná

roiiohoMpodářrtkých a vůbec s daleŽi

tých předloh nevyřídí

Volby do ubciodni komory prai
k ukončily vítézHtvím českým
Zvolenoí 31 Čechu a pouze 17 Něm

cft Známo přece že obchody a hla

vní velký průmysl jsou v obvodu

pražském veamAa v rukách žida

Nřmcft proto uveden týiledek je

zajisté čestný

Za to ale na Moravě obA komory
Brněnská i Olomoucká octly se

rukou německých Jako dřív Ta
Morava! Co tam jen zavinila hříí
ná noňinnont bofrátu Dlouho dlou

ho bude se musit na Moravé praco
ván než prače ponesu ovoce

V Praze máme teď éru neSthti
Boří se dum za domem a to vesmés

domy nové nedostavěné Nejnověji
zřítil ae dfira v Holešovicích Pohřbil

onob jiné poranil Příčinu sho

ření komise hledá U náa jsou ty
komise směsný Kdepak bude ata

vitel proti staviteli! Proto přijde
taková komise vždy prohledá vie a

koneo konen a řekne: plány byly
lobré materiál dobrý práce dobrá
nle přece to spadlo! Svede se to pak

tedy na podzemní proudy ssednutí

fidy atd Tak bude i v Holešovi

cích A přece stavitel mnoho domu

akýsi Procházka má podobných
zřícenin už několik na svědomí

Staví na sucho a vždy alabsí zdi nei
udáno

Doufám víak ie tentokrát přeoa
trestu noujde

si jim tUícerýrrii linty ca vrouci4 a od- -

AnttU ntn( lUton llloa aU f(U Udí by
rhUU rád eUt unjelr Jen ! mobon poní-vid- l

trI Utoa Jiť io Proto oiwtřfbnjt
nullroa Aoitnlikoa mul m buďte n)ljr

veřejný notHf
VE WILBER - - NEB

Viechny prioe noUhkt Jemu iJrn bado

přivol )Hi-d- j Penlie n posemek pdjínje
m velmi sUkl úroky n výhodo! splátky
lnin]e nikollk polhllch pojlifujlotck

ipoli-ínont- l Dtonboleti ckokenoel ?
tomto obora 7b7penJ řádní vyMienl obchodu

1nia ivéf-uí- bo Knpnieltl neb prodáváte
bliwto a ni 1—

(ipa oiaiaísisajara sis laisaíaíBíSíaíSfaiaaii?1

Výlet do jižního Texasu

po C ft I 4 P lťy nnjrrohlnJM a nei-dri- fl

pod Mzcniin Tex nit lnd
Iminlgruilon llimmu bude so odbyvaU

i dno

20 leana 1894

Pojeďte s nimi in Plerco n my vám
Vká2em nc')í'knf'JSÍ n wjdroiliířlíi
kus pftily duHtiitkem vody řdrHvm

nn niiJnttrnftJM uplátky Juky
IioiliK-bl- vlilřll Olixtkye iKMlrotmottt

en uub ndromijte
C R EDUND

g 3M(m m N Kth St Omaha Nob
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Oř E HolOYCňiner

ČESKY LÉKAŘ

JfTlre na roba 15 a lloward ah Uhee

lj'sniofk H% dveH 210

DMAIIA NEBR

telrtonu 141N
pturrt k nuteienl nd 10 do 13 ráno ed t--á

ndp od 7—8 vofof

Obydlí v čísle 1819 Center ulice
Telefon v ©bydlí W4

"i odlan& nlova na říttakó r:ilň pronn

$íien4 To dokazují l neboze voliS-ilk-
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