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Mlékal-n- l zd jet výnosné ntt
iiiov dojme pil jde letbě v jwro n

ni a místy kl dobytek musí s

krmit za dloubá a studené zimy C- -

na mléka a tuasla Jet zde vidy
dotrk
Všeobecné farmařeni též lépe se

vyplácl nel kdekoliv jinde jelikol
jk zmmťno neurody jsou zde ne

známy pAda rodí 35 al &0 builft

pšenice a akru 60 al 7& bustu ovsa
a Jiutbo obili v téml poměru
Nevím o Žádné krajině kde zele

nina narostla by tak velká pěkná a

dobrá aneb kde by lépe a dráže se

prodávala nel zde ani! zuáme zde

červy zelné bramborové brouky
podobné skftdce

Chmelařstvl Jest zde značně vyvi-

nutým promyslem Klidí se 1500

až 2000 liber z akru a často i v(o
Letní a podzimní dobou nemáme
žádné deště ani bouře které by
poškodily úrodu aneb zdržovaly
sklizeň
Pfida v údolích řek jest černá na

plavenina po výšinách pak místy
hlinitá pGila s pískem smíšená a mí

sty opět červenavá blina obsahující
kysličník železitý Všechna půda
jest však nevyčerpatelně úrodná jak
pro obut uk i traviny zeleniny a
ovoce Červenavá p&da na výšinách
považuje se za nejspatiobilejdí k pě
stovaní švestek Nikde nenaroste

krásnějších jablek hrušek sliv
višní broskví a vína i všeho drobné-
ho ovoce jako zde — Oregon jest
njlepA(m státem ovocným ze všech
Sadařství jest budoucím všeobeoným

porolaním osadníka Willamette udo
II a jest nepochybně také i nejvý-nosnější- m

ze všeho Zde roste v

úplné dokonalosti italská švestka
kterou skoro jen zde a místy v Idaho
a úspě-jhe- pěstovati lze V Cali-forn- ii

ji nemohou pěitovat jelikož
nevydá ovoce lato švestka prodá
se vždy o cent až dva na libře dráže
než obyčejná a v našem státě jest
nejen vytrvalou nýbrž i dává jistě
každoročně hojného ovoce Svést
kový sad o pěti akrech pět roka neb
déle tarý vynese sadaH nejméně
♦ 1000 ročně hotově a mimo to ovšem

poskytuje hojnost zeleniny a drobné
kp OVOce jež lze mezi stromy pěsto
vati Pět akrů dostačí skoro každé
rodině k pohodlnému a příjemnému
živobytí a na desíti akrech lze zbo-hatno-

Podle úředních zpráv jest údolí
Willamette nejzdravAjší končinou v

celých Spojených Státech Mnohé
nemoce jak revnutism malane a

pod pominou v podnebí údolí toho
to Léta nejsou horká noci jsou
vždy chladné V zimě není mrazu
a často květou růže v zahradách po

všechny zimní měsíce Není tu
žádných bouří blesku a hromobití

žádných blizzarda větra ani vichřic
a trávník po celý rok Jest seleným

Srážky vodní (psul deště) obnáší 44
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nyal Proto jet li nktM a tef4K)
rbtl isbefpeitl tobá 14 mfři'Mi
ku pft ly která po relý vk b le

Ji in bojnlin idrojetn iřiířnl a varn

lati btid v ťn4 kaldfm rokem

fnll by této plílalilKtl nyní pn
lítl Přea thdsl roJinj lied4tno

vyetehutsbi se i jednoho okolí
Nebr a uetdilo m píblfje Dun
dee iiíkteM u NswUrry a ji n f v

Daylon Mine trmy na proile:
rzliřn(ml apfteoby HuT mohou
oaadnfci přílOiovat se na potemek
hned a jej sami vid(14vati anel
prrnUme pozemek a strni vysadím
jej ovocným elromovlm a budernt
toto ošetřovali al úrody vyd4tati
xcne a odvvzdams pik v nejlepsím
poralku a nesoucím stavu kupu
lícím
J4 bydlel v II rnznýt h státec h a

bodle mého n4hldu není krajiny
lepši nežli Willamette v Oregonu
Kdokoliv př4l by si podrobnějších
zprav v anglicině budou mu ochot
ně jionkytnuty když a ně požádá
pod Dlít? uvedenou adresou Iěl
ochotně každému okážu majetťk kdo

by mně navštívil v úmyslu aby
Oregonu usadil Ku kotci podo
týkám ještě že obyčejně lze zde

praiu obdrželi při dobré mzdě Do

pisy adresované na 314 Cbamber of
Commerce Portland Oregon mne

dojdou nechť jsem kdekoltvěk
Geo II Brown
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Jit dploi eochim smeřeiia oul Jeat telkna
renea provtMbor ocutnlkv J- -i to tli drobe
rok oo krajin U natrodoa [kUUo byl

OVŘAVA
V úmrtní oznámce p J Koubv

z Yukon Okla v předminulém čísle

uveřejněné mělo státi že vzdává

díky p Tondovi Černýmu místo
Karlovi Cernýmu což tímto na žá

dost jeho opravujeme

J F PRAJ
)dlat Ceiký Htiíalloí 1dneM

v Morse Bluff Neb a okolí

Odprirool m 1'řlitil oUolbo obneenetva Z- -

etapaje ne))iiU]M polainocU (15 lm

Užívejte prážek

pro vepřový dobytek

Zabrání vzniknutí prasečí cholery
Ničí veškery červy a pročisti systém
Když prasata kucajf mají

ir-rv- y

Deite i trn mál orášek a nebudou mft
0 4 f

červy ani choleru Vše co jest po-

třeba jsou dvě až pět dávek pro
každé prase V každé libře jest sto
dvacet šest dávek Dvě libry posta
čí pro 40 kusA Cena $300 za libru
aneb 2 libry za 1500 pošlou ne na
adresu vaAi na C O Ď Hekněte
vašemu lékárníku aby ho objednal
Uplny návod v kaldém baličku
Máme poštovní schránku 124 Oflice
216 Exchange Bldg So Omaha
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iL t I í- -lv ani i k proiiajiuui jťj je'iuuiu'i u
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A
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bo Amerik&nQ Nas krajan ab4
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věrnou } )

chvalozpóvv o Nathanu Straussovi_

jeden a nich zabloudil i do "biavifit
Pau Straus zařídil krámy v nich?

prouava mieso cnuaym uaem p

nnntmdi kvart a 'AU lí)ur ripilm-in-

_ '
éino utni za o centu Jisto novwK
lei to jako neslýchané lidumilstvi
Je ovšem pravda že z takového) i

fltlrirulll tisn M VIAtllAlal aarA

onv také ie ale nravdn la ca tv cr' l I " --i - u

prodává se uhlí i mléko ve větívX

obchodů jichž majitolové jJbu živr

uyurn n ne ousazani v saa cnvai
xt- -i _

y iiusn oirauses iiespíc
koíili SH S VTnáJenffii 1ehf nf)i
museli tiotnnit vAcckv Iv VAn

t — t— j j
protlejtm zmíněných věcí zanášej df
rodávail prf kvart mléka aa 8 cen' A

m Innn nKtf inoníK w A~~Á

fřfrii!Nf Mimiko k(ilirk4 tltki
N'if4')f iHrt p'iM44f fiiikMí t
fintit tm jm tv!frfolH řilMřfl ťt
UhMHhml AU

Wffř#ri Wi li htin-- —

( t ř# kf i — 7til tnn i ffoém

(ř'f l# ♦ titmnm iklii#r t lili

JJfrny pokrwtany )'lftU nv

I'#ř4tajř fřfi fiMfíf ďt-ř-

fil f 'uht (i Mfcrtlik iýlftí li
n řtnj řfi iftlťt a hiiU lk
bi j ni4i k"' l#k k!#f #1

t t t Ě lili 1 é

FH — N ! f I ř pii f J f

1i a jinf i jihi 1'ttntmt ftff-t- la

ksikrtfi- - al II if-- p 'ýf a!§ U

m ilřfť f'lii4 PfiNJfl MI ml
! al li pl-

- al m'ikt ('jí
%%m dva pytia -- n akr prý Um

f (# yfl#fi ř#ta Mk' m Tri
To f ij#-- ~ T"ř J h4ftk

k l# ď!l oi#řnky a ďmri
ri j!#ilji vlatmlhn krova

! yf poutníky f-Ut- iJI

li f' 1 I0 akr fcinljt( j- -
k ! jil j tkn) drsh difvl vybra-

ný Jk bif4t4m I- - W ( min m4

dobrou !' bmi n"t Z-l-t m4fi r A
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Jindřich Janko

Norma) Neb 21 Ařrvence—Ct
l Tok Z4padu : --Byla jem lá

dána od ťrkýcb studenta zde bych

napala několik alov o "Lincoln Nor

mal Universitě" do vaieho ctěného

listu Škola tato není mnoho roz

blásena byla teprv vystavěna
otevřena v roka 1892 avšak od té

doby pokračuje s velkým úspěchem
Pro letní Líb ikolcl jest zapsáno

403 studenta mezi nimiž následující
Cesi : F Sobotka Cainesville Moj
J Hynek Wilber Neb Lizzie Ie
hovec St Paul Neb Otilie Mreí
Crete Neb Itose Kovařík Crete

Neb J Kutií Lodge Pole Neb

Berta Zvoneček Wilber Neb J
Doležal Weston Neb K D Ba

benxký Praha Neb Ema Zerzán

bchuyler Neb Minulý týdeu jsme
rozmnožili knihovnu LNU o jednu
knihu totiž 'IIÍ8torycf Bohemia

která byla a radosti přijmuta i

pozdravením na české studenty ve

Western Normál College a v úctě

Ema Zerzán

Dodge Neb 26 čce— Ct red- -

Před nějakým časem uveřejnili jste

výstrahu proti jistému V F Fabi

anovi o němž uveřejnila jeho vlast

ní manželka že jest lhář a podvod
nik Tentýž vyskytl se zde v Dodge

Přijel po dráze "na slepo" celý otr

haný a prosil o nocleh který mu pan
Huběnka poskytl a tak se nám tu

usadil Jednou z jeho nectnosti je
že rád kupuje a zastane za vňe po
čtivě dlužen Jest řemesla stého
kovář jak se chlubí a při tom i hu

debník rád hraje a učí hrát na hou

ale Vžak jeStě radii pije a když

přijde dávat hodiny bývá opilý
Pak rád též počítá dvojnásob kde

se jedná o braní neb ode mne samé

ho Žádal za dvanáct kdežto byl

oprávněn pnuze k šesti a když jsem
mu odmlouval hrozil mi vazit Žha

vé železo do hlavy Z vlastní zku
fienosti a osobního poznání mažeme

potvrdit pravdu dopisu paní Fabi
aoové s Kansaa kterouž tam opustil
a jí ujel Přesvědčil jsem se že jest

sprosťák a lhář S úctou

Krajan s Dodge

Omaha Neb 26 července 1894

Ctěná redakce! Jak ae podobá uči
i jste ve vaAem časopise zmínku o

tom že v Oregonu pěstuje se řtěpař- -

ství a ovocnářství u velkém rozmě

ru a avláiti pastováni ivestek la do- -

ly aepljml ep4h#eé '4kn ?

Jiiiili Ik ! tfUt tUht e##

itf4( Jifírjf ý hč lffhkpíts!}l
Tik ke ptlkl I f jednom If Jftu

kouří fm Si fV bylo 44 ♦f(wi
hjnávk I ?ýehd ři-- f f fl4ř'
jtlikoi )ť cbjeř)4iy ře UltM

týkaly Jrh íjřk pr

mytu ]! na Irvt vysvítlUelno I

al jtillfif stante ani tikonfV

afm slátkv laletnána rett f)ii
{ 4f)4 CUrUn 1 til rnlMftJ A'--

Dek aby m obioř Jeill nevyjasnil
Zde jest tidno lm # liiiUfi r4ro 14

opakuji Josef Kgyj tM J ř f
j "f f

dal 1 sedm buWnfh krav selers
sedm tačfiýih Na huleni krkty
Jsou kaldopilni Iravíjij neb nee

leroa jenom sedm taěnýrh al

{lích pMkv totomkv Mil-l- l

pak pan ClevrUnd #n mí ř 1 dvě

m letv k ' J t 1 tyl nit rlen v kon

ventl T Mil tl ho dát vylolit 1

Hii livot nirolrif trpí touJ# tlio
robo a jako livot veřejný Mil um
cbotinami KIo groiA tn4 dril
M Jích kfeovitř nrh m Dtvi jk
dlouho ten U njitotjr jílé Jx)

trvá Lid tříJjr pracovní m4 juitř
no lilou a veirne to Loln (in aby
a rioy ty aabojily Nyní j dubí

příhodo pro boodle ve vlkén? 1

n&a rořntk4 rada ul vytasila

jedním a nice m tak tvanou ''Ordi
nancí plynového apolku" Tatíček

Ityan přes veto mayora Hoj klone

přímil 53 vřrDých upolukollegft le

zaprodali něsto Chicago na plných
60 let ipolečnoaU jež neu4 nic oei

jméoo dooad My arci jeátě před

uplynutím této kr4tké doby padesáti
let budeme mít příležitost e dovo

dit kdo oni podnikaví lidumilové

jsou kteří ta i vrali na ataroHt plyn o

30 centu lacinčji vyrábřt nel nynčjSí
spolecDOBti M noh o- -l i užitku itobo
Tsejde mř-Ht-u a konsumentfim jet
dosud ot&zkou

Též jako na zavolanou přišla po--

alední vole papežova či jak tomu

říkají encyklika a Satolliho p rob li
šení válečné proti n&lonnikftm i

bumbalistftm Zdá ae však že úči

nek toho zákazu bude právě opačný
totiž ealoníci a jejich přátelé řeknou

panpáterftm : "Když vy boycottujete
náá buei nesa budeme my vám splá
cet touž mincí a boycottovat váš

krám páně!" Ze vétňina saloníkfl

zvláště ve větších městech jest vy
znání katolického jest pravda jsou
to hlavně Irčané a Němci již holduji
boba Gambrinovi a že byli velmi

dobročinnými nejen vflči své církvi

ale i ku jinověrcům se též nedá

opřít Že by na povel kněze vzdali

ae výnosného obchod a jest též

víře nepodobno a protož ku konci

bude to o jeden kua nepotřebného

papíru yice v archivech neomylné
církve katolické V Evropé by se

pan Sittolli nesměl a podobným listem

vytasit neb blavy pomazané jako
arcikníže Josef v Rakousku kníže

ďAumale ve Francii vladař bavor-

ský příjmem i piva kryjí svá vy
dání král wurttembcrský jest vlasu

níkem několika hospod v Stuttgartu
a kníže Biamark je světoznámý zna-le-

kmínky jež ae na jeho statcích

vyrábí A co páni Benediktini kteří

json neméně světoznámými jednak

pro vroba kořalky sváné "benedik

tiská" Jinak co nejltpíí koosumsati st 50 palců a přicbáai mssi 18 říj -- r v V"i


