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MZá Iný jt pravím

Vsit hni s Iiupji tíin iť kávali to
lo sm ta vthoilu jn a Ja Jako krai

Šalamoun inyle Je rozluštím ďile- -

iton ntáku pravím:
"Žid maje dlouhý nos niftíe víe

co se jeho trospechu týká dříve

vyčit hatt nel kdokoliv jiný a proto
lobře vždy pochodí ponřvadl kdo

llouhý no4 do in' čeho strká zlato

zpéi vytahuje"
Némci se smáli až se za břicha

popadali a Ži l mčl od NémcA pak

pokoj
Od té doby stal se mné žid příte

lem a po obapolaém dorozumění éli

jsme spolu na lov aliatoru
IPoVrrfnvánf)

Nemá kIov vyslovili díky
Kígl y P 10 7iH m

Ctěný punc I Fulimey!

Nemám ani tolik slov bych Vilm za

viíS li-- díky vyslovit! mohl Vríš lék

zvaný dra Petru HOHOKO jtřlpravova
ný v čísle 112-1- 11 lloyno ave Chicngo
111 osvf-dři- l ho výborné na mé innnželoe

kterit po tři roky trpěla vnitřními bolest-

mi po porodu VSechno liíkníení bylo

mitrné a oba vzdávali Jsmo s již naděje
na loji uzdravení VtH lék Jest vínk Je

jím osvoboditelem od tuk dlouhých již

skoro smutných tlnft a snad i předčasné

imrti Protož přijměte nevyslovitelný
dík za vás lék který se vždy v mém domě

nulezne a zmtmcuám se a úctou

Frank Záhřebský

JeStě jest mnoho výhodných příležito

stí ku převzít! jednatelství jelikož dra

Petra lIOBOKO není prodáváno v

Kdo chce prokázat! dobrodiní

vým bližním a sobě poctivý výdělek ti

má příležitost tak uřinit PiSte

přímo na dra Petra Kuhrney o v Cluca- -

Omaha Neb _ Ct redakcel

Ve VaHem listu jsme se dočetli o

výtečné masti pí A Krctschmerovó

a poněvadž zajisté bude mezi Vašimi

odběrateli některá rodina nešťast-

nou jako bylo u mné a bude hledat

pomoci proto sna I uveřejněni těchto

psrřádkft velice jí prospěje Minulý
rok s mému synu rozbolela noha a
lékaři po celých 8 mésícft ji nemohli

vyhojiti ačkoliv mně to stálo na

f 200 Když jsem se dočetl o masti

pí Kretschmerové použil jsem jl a

mtlj syn byl v peu neaencn vyuojnn
Proto vřele děkuji pí Krotsehmero-v- é

a tuto její manť každému odporu

čuji S úctou
dt 15x2 Jos Langfellnor

Uéí dodís OKianomy centy

za 2

AUnin nu pr dt i Oehhýell onulácll vý-

borní frn)Tnk poaiuky I" mnolu m li

n A kut'ii4 Jich coiiii ta proti la
MDSÍ bj PllODÁSlf Pll o poitnitiniMlI

12TUiu3 llAOASfc PAISK

Outhrlc Okl

y nf+ lt Jiřii tlili ♦Iffři4
řillflij "'f'k tnUh r#-l4- f

t ínpri(ř
K4Ulkm hkftt ik# }!
ft'f t fh t1 l J'

#MM rftdíl # iV"kl 0

##(#
ři4 0ff f klri lářPftlm

Alt I I !
1 t ?fi! nfir 'if'it

tjftfi' tttkk k'f # n ''"'řt
k- -i lt # r I f t fit ftMiO il

Sjtf l )ti p f)rl l"pUM
kul lU f řki 7 VtVti

l i J (irk Itiikt K íbt
ViUf KU'kt IMt KiU'k

l

V CyMU t u Viíkoti ty
P'I1I J frttfr#i l"ilř BtJ flfšfll
)ii tltri( Uř di'i řt lniif
Sko-I- l p4l h% 'fKrJ VltiíM

pojiitlnt
iir 31 rrn imM OI ifti'1-ir- i

lrlřn lirio# f ha Ifýi f tluťUřfl i mrk
i diitijlo kriíj jk)rlil m4m po
h Ikt l!l po 2 Ut řřlfrn t Krw

ftín a roku M4! knohfkirri

olomoitťiKým Jmífil nri vi hl 14

fli' ponv II tf hno i Jivobj ll

řoídnl— V l(Jvioi(((h irmM ttv
rol "iMkf pnlti#fl Kirl Za-plrt- l

ktnfl od roku t mořiv
kéin nfiémii ttUt
Dne 2 ífřftřieii nalricny bjly f

ře! Hvit%£ a Jřlibkovi mlýn v

IVtovíeieh tib mrtvoly v nichž po

íniiibyli Frntiirk Pelikán BOletý

olx Lodník ceteninou 20Utý jeho

tjn Rudolf Htarý 1'clikiu lil

uvoii manlelkou im6 ilétmi v J#vi

fku Dojíldlval do Hrna pro tele

mnu již Lfctovíeích prodával Dne

20 é rvna chyiital e ntarý Pelikán

opet na rentu do Hrna V II hod

v noci přiňel k Hrettchnndrov do

hoktince a dal mu klí£ aby jej
ode-víd-

al

nynovi Pravil že jde na ná-

draží Sotva utarj Pelikán odeíel

přiSel jeho nyn jemuž hoHtinttký klíft

odi-vrila- l Na to mladý Pelikán utí-

kal ta otcem O l této chvíle oba

Pelikáni činiteli NaSli je teprve
2 éervenee utopené ve Svilavé Dfl-mne-

ni

je ts mladý Pelikán dohonil

tatíka u lávky která jde přes řeku

Hvitaiu Tu e Hiad oba pohádali

chytli e a při tom oba "padli do

hluboké řeky Tak m to vieobecné

inynlí a to také obdokee druhý den

konaná dotvrdil neb nebylo na

mrtvolách žádných ran a nichž by

eiu wouditi dalo Je bylo nějakého
nánilí použito U Htarého Pelikána

našlo Me 20 tl Oba Pelikánové žili

v ustavičných svárech

Je tomu teprve onni dnf co máme

trochu Bfienitelné počasí Dříve

UHtavičně prAelo Lidé pocekali lou-

ky nemohli vřak Heno dontat domů

až Me nátn vyjannilo a elunko po ně-

kolik dní pražilo Pak sváželi seno

o vftechno pryč Sena bude letod

hojnost Nyní 5 července tačfná

detié poftaní znovu V mnohých

rnÍHtech byly velké lijáky tak že

pňenico a ječmeny po'ehly Na Hané
a v jižní čánti Moravy začínají už

žnč
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j „ „ezriam a thdržíto Jej zdarma
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OH I

fthtl JJ1 ehjtřotl mnpwt( ř"tlt
ft loliV4í h( ovífft 4 d ti líní-

ho 'i 4tkoi ilkořlio Itoiitiří-- n

jitt ffjila ámyl ď N'Ařnirk

přu! ft'lj4'hm iltíi wi Jt4 y4-k#- ř

lutiny ibttujrl mii J#jllm

inttřltl
Na Iřiilni iIaI j 4ntlil vI Ji

opít bl4to4Up hUťHjpřin a p4j Ui

píiky J4I Nci tyilkl Ji přee

M44 ikny oblek a ? ktp d""'l
dvaeíáift Í'řotol Ittl teiml plsft

til i mutrlinaou a Jjl tvakra k to

ma Hfttoho lyrh s b)l mid
uitavičnl ttolttl černými dílnlky
a te tlíinti bych natáhl brka a iel

nevím po jakém Jil etpreu ku

Abmhamovi

Nskoupiv si dotiteónýeh potři
vín as na týden vysel jem dne 15

února 1883 Jacksonville smfrem

jižním ku PaUtka

Iesy tde prořidly au okolí je do

statečné osazeno Pěstuje s hlavně

bavlna která tu a tam jil ze temé

vvráží Tamto vidím li trovna sá- -
f '

zeti a lo způsobem primitivním

Kidky má naznačené as 3 stopy o

sebe tažením jakéhosi druhu saní

které délají vždy 4 řádky zuatelné

vedle pátého dle kterého se nové

řídí by nalézaly se ve stejné od se

be vzdálenosti Nyní dojde se do

nedalekého lesíku usekne as 2 palce

prftmřru mající 4 až 5 sto

dlouhá tyč Na jednom lejf konci

oseká se do Spíce a nad touto as šest

palefi zarazí ho hřeb by noha mohla

tlačili tyč do zemé z čehož se pak

vyvine ohraničené nic (díra) do níž

bavlna se sází Tráva zde roste

velmi rychle

Večer dorazil jsem do Orange

l'aikClay Co marné vftak hledá!

jsem nčjaký ten pomerančový háj

bych v nčm mohl noo přespat) a nu

cen byl jtem položili se pod dub

Ilozdélav oheft spal jsem dosti do

bře ač noo byla pomémé dosti

chladná a ráno o 4 hodiné jsem Ře

již dále

Poblíže Palatka se pčstuje více

vína tu a tam zříti lze po ruznu

malý stromek pomerančový neb ci

tronový V době tehdejší právč pa
noval v okolí tomto tuk zvaný po

zemkový bfim Loty v méstž vstoup

ly na výši nčkolikeronásobnou po

zemky v okolí staly se velmi na to

hledanými vždyt prý jsou tu samé

pomerančové háje ač na 5 akrec

všeho všudy nalézalo se as pčt stro- -

mft a vssdil bych se o mé brkavó

řpády že to ani pomerančové stro

my nebyly

Palatka jest méstem nevelikým

víak obchodním Tehdy bylo jeňté

sídlem vládní pozemkové úřadovny

a vládních pozemkĎ bylo hojnfi do-

sud nezabraných v okolí tom

ChiČje se rychle dostati dále na

jih kde se ve velkých jezerech a ba-Žiná-

hemží alujatoH zaplatil jsem

sobó cestu do Orlando kdež v okolí

nalézá se velká část jezer když ue

jinde tedy na mapé

Ku rychlejší cesté této pobídnul
mne vlastní mflj společník nedávno

leckych moravnkých mentech hýbe plfťnf neiuhy jent nejlepfiím pro-Jho-
u

to zejména méta Hodonín
( „tředkem proti kaSli

Lipník Litovel a Zábřeh V Hodo ♦
níno otevřu e leto prvnf třída reál-- '

nich íkol V Lipníku bylodonud
na čenkoti reálkti nasbíráno přen

20000 tl Zábřeh též ne hlásí o

gymnanium a dlane je V Litovlt
budou brzy obecuí volby Mésto

toto leží v urotliiém kraji a je dosud

y rukách némecko-židovskýc- h Némci

se namáhají aby nadvládu v méslfi


