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probíhá oběma údolími) ale tam

mají sami svého tolik že nevědí co
tím
Okres Wallowa v severovýchod-

ním rohu státu ležící má též roz

náhlou rovinu g okresem stejného
jména která leží ato přes 4000 stop
nad mořem jest v zimě přilil
chladnou a nemá spojení Proto
vtdor dobré jinak pudě málo osa
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dopifHch Midnlkt) smolných
Nechci tím dokonce tvrdili le

nad práv! mé retopiv byly by

nijakým lářfcírn Rvltletn meti
oílitiiími Hole chraň! Já naopak
ráJ dotnávám i pravdu mřlí ti
kdo pro mé práce naivali mne
"metl hloupými tím nejhloupéj-iím- "

avíak to nikterak neodutraH
mne abych vykonal ulíb daný ct
redakci P Z le totii dle avího

nejlepílho védoml popili pobřeK
tichomořnké ae alanoviVa houpo-dářakéh- o

Připomínám le nelte
rni tak jako iádnému centovateli
ručili ca abaolutnf aprávnont úda

jo čerpaných po vřtžiwfi pouae s

informací oaadníkQ Ty pak t př
rotných příčin nebývají vldycky
právny Pokud človčk t břžního
přehlednutí krajiny avfij vlastní
ÚNudek uČiniti i může Ite mu

oviern ručili ta to Žo jest správ-
ným ale jen dle jeho včdomí a

avčdoml Neaoetnó třoban chyby
a vady nejxou na prvý pohled pa-

trny a ty objeví no teprvé osadní-

ku tam žijícímu V tom ohledu
tfintane každý pi kuMým a ne-rnÚ-

Udy brán býti ea úplni apráv-n- ó

ročřílko pro domoviny hledající
Jsem dalek toho domýřleli se že

v ohledu tom já činím výminku
ie2 tím jnetn jist že nejsem říit--n

žádnými rávazky a ohledy a dám

pravdě průchod dle nejlepšího
svého včdomí nechť se to pak ko-

mu líbí neb ne To považoval jsem
ta svou povinnost předeslali aby
Iova má nebyla považována ta to
čím nejsou totiž ta "oznámkový
cestopis

Oreafon
Stát Oregon má výměry něco

přes 95000 čtverečních mil čili
asi 61000000 akru VJtíf díl
hranic jeho 'voří vody Na c ápadě
Tichý oceán na severu vletok Co-

lumbia na východě více než polo-
vinu hranic tvoří Snake River
V popisech dělen jest Oregon na
dvě části a aice východní rozpro-

stírající se od pohoří Cascade ku

řece Snake a západní od těchže
velehor a! k pobřeží se táhnoucí
Ze alanovitka zeměpisného rozdě-

lení to snad postačuje ale v hospo
dářském ohledu jeví se v oněch
dvou částech samostatných tak ve-

liké rozdíly le neuikodf rozdělí-m- e

li si je jeitě na dvě jiná oddě
lení

1) První jeat poříčí řeky Snake
táhnoucí se od Modrých Hor k vý
chodní hranici státu

2) Od Modrých Hor ku Casca--

dám

3) Od Cancad k pobřežním ho
rám zvaným Coast Itange které

zahrnuje údolí řek Williamette
Umpoua a jich přítoku Konečně

4 ) Pobřeží Od hor pobřežních
k oceánu a jiho-tápad- nf roh státu
údolím ieky Kogue
Údolí řeky Snake po obou atra

náh jejího toku jak v Idaho tak
▼ Oragonn jeat přilil úzké a nzaví

rajícl Je pohoří příkré ne! aby
lákalo oaadnictvo k naazovánl Me
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ŽtJtznični trnC zoliHtníhn druhu
má um kýt z D'Viiihiru Tatolraf

jde kolem do kola po jeho panstvích
a m v dť-lct-i dtseti anglických mil

Vlak sentává parontroje tenderu

a osobního vagonu opatřeného kní-řecí-
m

přepychem Při každé vyjížď-

ce konnjí službu mUdlí členové ro-

diny nevyjímaje ani dámy jako
hlídači vyhýbek s červenými signaU
nimi praporečky ped hlldačskými

domky Markýt sám vytápí páro-siro- j

a řídl j j projí f děje se ae

svými hosty rychlostí čtyřiceti angl
mil za hodinu Často také alarmuje
svfij "železniční personál" (jak na-zý- ví

svou rodinu) upnntř)d noci

Hosté mini opustil lože a vlak a ni-

mi uhání krajinou magicky osvětle-

nou bciigáUkými ohni

Zdmi poUonnich fioluOil jsou

jedníai z nejoblíbenějsích sportů v

Hťlgii kdež chov holuba jest velice

rozšířen V Ilelgii není rnfsta neb

vesnice kd by nebylo spolku pro
chov holubu h jest šj rýmovný po-

hled v nedéli tub v svátek kdy se

pořádají dostihy holubí pozorovati

obyvattde celé vesnice anebo čtvrt

měsia upírající zraky k obloze ane-

bo na střechy po celé hodiny a oče-

kávající návrat holubů Jakmile

nijaký holub se vrátil do holubníku

dají jej do kolika a lioíi kteří se na

centí' několikráte střídají uhánějí a

ním ve střcšlěném běhu do spolkové
místnosti Helgičtí závodní holubi

uraili již vzdálenosti více než tisíc
mil Tak uspoiádány před několika

lety dostihy z Barcelony do fírusse-l- u

IIolul i dopravení dráhou na

španělskou hranici ▼ určený den

puAtěni a něktt-ř- i z nich vkutkusa
vrstili po dvoudenním letu Belgičtí
holubáři t ii o a a t n i I i se též evropskch
dostihů holubích jež uspořádány v

neděli v Pařili a jichž se zúčastnilo
na 00000 holubů většinou francouz-

ských as 2000 belgických a aa rov-

něž tolik holsrdiikých Belgičtí
holubí b)li vypuštěni v 10 hod a

první t nich byli již o 2 ho I odpol

nazpět v Brumel u Přišil neděli

bude UNpořáláno ZNjímavé závoděni
Holubi budou dopraveni na parníku
klerý k lonmto úěVu najal pařižsk
"Pttil Journil" na vzdálenost 350

kilometrů od francouzského břehu a

tam u prostřeli moře vypuštěni
"Petit Journal" vypjal ceny pro
francouzské konkurenty bruselský
"Petit Bleu" j ak pro belgické
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zenou jest Hornictví a vedle něho

hlavně chov dobytka jsou prameny
přljmft nečetného obyvatelstva
Dopravní prostředky jsou v&beo

spatné
Totéž platí o velikém okresu

Grant který měří přes 0000 čtver
mil ale jest z věilí části neobydle-
nou pustinou

V celku možno o dobré třetině

Oregonu meti 42 — 44 rovnoběžkou
a 122 — 117 poledníkem ležící říci
že dnes pro farmaření se nehodí
Tvrdí se že i tde možno dodělali
se hospodařením úspěchu ale po-

chybuji Že by kdo lesnaté a baži-

naté poultě okresu Klamath a Laku

zvolil si za domov když má kousek
dále dosti pftdy v krásných kraji-
nách na vybranou Myslím že kra-

jané hodlající v Oregonu se usa-

dili netfistanou v tomto prvním
jeho oddělení ale pojedou raději
dále na západ

Druhý střední díl Oregonu tá-

hne ae od Modrých Hor ku Casca-dá-

Jeat to hornatí ni prorvaná
četnými říčkami a prtoky kolem
nichž rozkládají se rozkolná úrod-

ná údolí Vrchy zvolna k údolí

řeky Columbia se sklánějící po-

rostlé jsou řídkým lesem a travou
na které pasou se ohromná stáda
ovcí Jako bys oblázkA po zeleném

drnu naházel tak jeví se ti i ú lolí
v závratné výši paaoucl se stáda
bravu
Vlak dráhy O R A N po mn--hýc-

h

oklikách svolná doplazí se

temene Modrých Vrchu a za ne-

dlouho sjíždí po úboči příkré strá-

ně do údolí v hloubí pod nohama
cestovatele se rozkládajícího Jest
to pohled úchvatný zříti téměř

ptačí perspektivy v bujnou teleft

zabalený dol v rěmž klikatě vinou
se říčky a bělají úhledné osady a

farmy
Okresy Umatílla Morrow (íil- -

lam Sherman a Wasco mají v se-

verních dílech dosti úrodné pftdy v

údolích dosti travnatých strání
dosti lesu a dosti vod aby nazvány
býtt mohly krajinami úrodnými S

výminkou plačitých nánosu řeky
Columbie místy as 10 mil liro
kýeh jast zda dobrá úrodná v ní- -

Harvev and Blue Island Land Association

A Qr SPALDING předseda
Nejlpíl majetek k uložení penr jenž rychle itoupati baie v cené

Kapto nyní dokud jou pozemky laciné

Víorá elektrická dráha a nové toTárnj bnka výíí jejich cenu

řítíte posorně naAi norou RmloilTU požadující pouto f neb 10 mčničné

Židn lirolřy
První ipl&tka $10 Dtlif mřsíóní fplatky po ft Deiet

procent urážky při splátkách $100 neb více

V případě ie by třetina ceny kupní na lot byla uplacena a kupu-

jící aetuřel lá cpolftnortt tato úpin na lot bes daliích po2adavk& neb

plátek kterémukoliv členu jeho rodiny dříve jmeiiovauému když vie-eh- ny

povioné uplatky al do mrti kupujícího jnou aaplaceny

Takto máte táruku le i kdyby uturt ne dontav ila před úplným vypl-a-
cením lotu bude mít i rodina vaíe užitek t penři vámi vydaných

Žádné úroky! Lehké splátky! Pojištění proti smrti!

Přijďte a promluvte námi Dop sy ne iodovídijí

Harvey and Blue Island Land Association
75 Hartford Rulldin?

Cor Madlson and Dearborn St - - Chloago III
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