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jme odbliiovalí aby třídili vo-dárn- v

a a prací co nejdřív zapo-

čne TtHm ne ni to le fněto
olm budu kspholetn Hucho nám

neublllilo neb ne tepiv krajina
vzdělává Oi lam lo auchej bylo
doat tak ie každý byt jil netrpě-l- i

v ale dn & t rn dostali jame
hojný déíC po ctdé krajině tak lo

jo vody opět dost a tráva počíná
znovu rflst — Onehdy jsem ai vy-

jel na lov ryb k řece Arkansas asi
30 mil severovýchodně od Perry a
tu jsem viděl lány kukuřičných po-

lí a trávu docela zelenou Jsou to
indiánské pozemky vzdělávané bě-

lochy a ti si libují že sklidí letOA

až 10 builft po akru a zpeněží buSl

po 40 al 50 centech Dále Jsem

jel k jihu městečkem Pawnce kte-

ré čilá asi 250 obyvatelů Klíže
něho jest indiánská agentura a vel-

ká škola pro Indiány a bělochy
Tam jsem se objerstvil a jel jsem
dále a shledal jsem že čím dále na

jib tím více rozprostírá se překrás-
ná krajina pěkné roviny a pře-úro- dná

zem která vydá 50 i více
buSIft pšenice po akru zem je

tráva neobyčejně zelená a

vysoká tak Že oo muže nadělat na

tisíce tun sena V této krajině
jsou některé pozemky k zaujmutí a

některé zaujaté Indiány a je zde

též hojně Školního pozemku zabrá-

ní" Zde jest velká budoucnost

kdo by se zde chtěl usadit Co je-dij- ě

zde schází jest dráha vsak

tím právě muže dostat příležitost k

le aleapoA to trodm promícháme
Jak nedomnívám budeme mfti dvale v líto krjinS v iifřtha )4t
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líotku a doufám že budou od via
tencli polporováni
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ádné mřito Jipui nřmM tako-

vou přlIelitoxC ni prohlédnouli ja-

ko lVtrburgh Mřnl toti má

aí třicet liníu ťbyvatelft t nich!

polovice jeat černochu Ulice jnou
úiké a domy

"

vyhlflí Uře Jent

patrno Je Jen t mřuto ntaré které
neMH tnámky uvého veku Jak

mnohým čtenářům bud tnámo u

tohoto mČHta vyhodilo everní voj-k- o

pevnoHt vojk kenfederačního
1'řed nčkolika dny jem navžtlvil
ono mínto ani pftl druhé míle od

mČHta vtdálené Kde prftkop byl
udělán a kde pevnont byla vyhoře-
na junt doMiid dobře tnát ač dul jii
není tak hluboký jaký byl hned po

výbuchu protože vojnko konfede-račn- í

v té Harné Lit vři h trnocnilo

tpét toho míntA a vykopalo přikop
vedle Ale doHud jeftt tnát dul
hni dect ťtop hluboký a asi Hto

Htop dlouhý 7 onoho míta jem
krásné vidčt položení obou vo]k
Příkopy a pevnosti jeHt vidčt na
obou Htranách ale již no ttrácí a

jen kde se ujal len jitou zachovalé

Majitel farmy na níž ne "erater"
naletá má dobrý příjem Za 25

centu člověka provede a ukáže mu

ibytky t války které nazbtral na

polích Má jich tak au na f&ru

Vyrůstající pokolení již nepře
inyřlí o Htarém nepřátelství tolik

jako otcové jeho a doufejme že až

tnárnky války tmizí že zemč že i

zmizí z mynlí lidHkých
Mčl bych mnoho jeStS psáti o

otázce HfiolečenHké jak lze jí vidčt

alo nebývalo vždjtky tak Ityla
doba kdy Vírginia xt&la v popředí

IIIKIA WIIISKEYssctr
a dala americkému národu mul"

jichž j intna vidy jemu budou

pomůže ale proto přece aleupoň

ty pattvinka no trochu jeStě zlepSí
a pak vzduch trochu občerství
Orán! jent nkorem ukončeno a mlá-

cení též Též ho Heká tu kukuřice
která jent tu dosti obstojná na ty
letoínl Hucha Drambor tu e

letos pomalu ale co jeat Jhou mco

dobré a ostatní plodiny jsou tu ob-uto-
jné

A teď jeStě než ukončím muj

dopiH muaím povědět těm mým

spolužákům že bude hleděl co nej-

dřív zae do Nebrasky ho doatati
na zpět totiž jak jen budu mítpří-IcžitoH- t

tam obdrželi nČjaké za-

městnáni neb ne mně Hiát ten zalí-

bil lak i hodlám ho učinili gvýra
domovem S úctou

Franci II Havlík

Nu Hifi Hole řocc v Montaně 4

září Ctěná redakce ! Jent tomu
dva měsíce co jnem vyjel z Heleny
do západní Montany a Idaho Od

Když Angličané iaSli přomý- -

Šleti aby taloJili oaady v Americe

Virginie byla první Hiát který byl

vyvolen a roku 1007 tři lodfi při- -

t Tjlóíi Jltí rychlo

[jcduliy Jaludtiní a Jaternf řňfitnra-Joi- i

Eiicpii npfjiuť k jl(]lu ziívrat

(IfcMoby mnlnrii boleni I hlavy
utenku oíklivoHt' od íaludku

X itirjltJnf pro hnjJli
t4ly v Chesapt-ak- e Hay Nfjprvo
jen ho hledalo bohautvf když ale

p)i!itrn( ikrrnjr i olilifc Jn oiivřiiijo
omUuJo t en 70 ctQ

Sh KklíiilA vo všech Ilí íí rníífíi

poinalo ne Jo vdélavant pudy

bylo hlavni bohatnul nastala nova

doba pro Virgínii
Od toho camii lze roxdéliti lnuto-ri- i

Virginie na tři doby: doba
a vfrnoHti anglické vladé

doba revoluÉnl a tvoření lJnÍ a

Ženské nemoci

dý tok vWhny ncpravldclnonil dobrému pozemku a o tom nemůže

být pochybnosti že sem dráha při

f olitíw picd porodi-- I po
'"xirodii jtvIdAtň pak pil zinřuě

rivoui vyiuei vzciy vywicny jde co nevidět a pak se zdejší podoba roítrženl Unie

Vyntřhovalci kteří přijeli do

b tiiRlňikířiJíi iiuiiiiNí

Dcvino Htanice táhne ISig Hole ře-

ka na západ asi ho mil Tato ře-

ka vzniká v hlavním pohoří kde

nalézají ne vyaoko jezera t kterých
vytékají velké potoky ale přítoky
nemají žádné Panuje domněnka
že vtéká voda do jezer těch odnpo-d- u

ze dna Jedno Jezero jent asi

li míle dlouhé a tři čtvrté široké
druhé obnáší au 60 akru třetí šent

i! t'J vl3

n% pftdé polední ale to munítn od-

ložit až na podruhé
8 úctou Jan Prflcha

Oaklutitl Minn Ctěná redakce

Dne 8 září o dvanácté hodině v

á - ——
staré chttry pro MU!

Cítřeclek

1 ?É_i-- ti tt Jimi routou uly

ryd)má lívt ťlílkim kily Jim pořlnnjl
ktl nuliy UimiboJI ilii umírni ImiIkui !

poledne udeřil blek do Hlohu ty- -

metového náležejícímu panu Joh
Hallý-m- o a ten úplné shořel Blenk

zemky vyrovnají každému 150 až

1100 pozemku Také ta výhoda

jest tu že je tu dost lesa a voda

mělká a dobrá Zde muže pronaj-
mout od Indiánu pozemky po 25c
akr na více roku aneb školní ta ná

jemné 25 ze 100ti akru A koneč-

ně mflže vykoupit od 200 do 1000

domoviny JeStě jsem žádného

nevybízel ale kdo má právo homo-steadn- f

aby mohl tady zaujmout

takovým radím: Pojeďte sem a

učiníte dobře OvSem že s prázd-

nýma rukana nikomu sem neradím

každý aby měl do začátku co nej-

více potřeba neboť holýma ruka-

ma na holé prérii je nemožno ho-

spodařit Prozatím končím se sr-

dečným pozdravem podruhé více

VáS Jan Znamenáček

Wn t m mu k nmi vyliji veiroviiu niin
f)Mt nHI'lím uroiMfiMlkoin proti nrftjtim ujel Špičkou Htihu až na dno kdež
t& Uhvtlka í if li niuuif

rapáhl to dekovati mlat

Virginie ne llňili od routnlkft a

1'uritánu kteří Ht) unadili na Nevě-

ru Tito přinesli ideu demokrati-

ckou a Hiiaiili ho jak v politických
tak církevních vřcech ovSem jak

pokročiloHt té doby jím dovolova

la tuto ideu uvénli ve Hkutcčnonr

onino byli vetíinou royaliHté a

podporovatelé Htátní cfrkvo V

riymouth nebylo Šlechty ani pod-

daných ve Virginii mei 105 muii
Vtoří roku 1007 přUUli bylo 48

gentlemanu kteří hu práce Alílili a

elito li ubohatnoul núliodou anebo z

práce jinýo't V 1'lymotitU snažili

ho vyxátnout moci královnké ve

Virginii plcuali kdyl král r lOtíO

opí t doH(dl na Hun

riehání takové neliylo dlouhého
trvání Hry břlmÉ platu vloicné
na americké obce bylo nenneilelné
Muii xrosení na americké pftdé ta-ča- li

přemýMeti pro nebe Spra
vedlnont 2ádala mají-l- i platit dan

N THE WEST

(NO PACIFIC N —ICAOO HOCH

akru čtvrté jest ati 25 akru a leží

nejvýSe v rokli z které kolkolem

zvedají ho kolmé okalnf zdi na čty-r- y

ta HtřevícS výíky Na východ
má toto jezero odliv kde voda pa-

dá do hlubiny 300 střevíců dolft

tvořío čarokrásný vodopád k jehož
vylíčení mé péro nedosUčuje

Se-věr-

od této řeky nachází ne boji-it- ě

kde jenerál John Oibbon svedl
bitvu dne 8 srpna 1877 A Indiái y
kmene Nez Percen pod náčelníkem
Josefem a kde byl by málem ztra-

til vícehno vojsko i dobrovolníky
tak jako Cimter rok před tím na

liig llorn Vláda dala na to místo

postavit velký pomník na památku

Lfk kil uhOMt
V k JOHHHIIAÍT1tř Tl-- 1 MÍ rMrnf AW
K t lU iěitmé mé r--t Iwínu (li

c&tn od dvou mlátiček kteří h

Hbéhli a tak zachránili ohUIiií tři
Mtohy Jeden píeničný Htob mu-He- li

celý až do základu odházet ool

jim trvalo ani nu donet minut
K

Silver Lake Minn — Ctčná rod

Toužebně vidy přehlížím "loupco
VaSeho čaHopÍHti aych ne přťHvčd
čil zdali některý % mých bývalých
HoluHtudentu i WeHtern Normál

College t Lincoln Neb uveřejní
nějaký dopi al ai donud jsem

dliwll I)lt 1IOHNM--

řlm
irtmun Ziinn'rny ro
iti bolrk liro knl- -

ku 'lei Kliktrlck

— ČMJ Bái-do- Ulkibo y rok nntl Bb o

puliffitUn( Jt dotahu Hmol lkraki
(iliobl imraooiiéiua lioh-it- l V

iHkorAm pda
PAIN-KIÍLE-

bzpíným lákem
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padlým hrdinům Místo kde ne


