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cha tak že odnfk rok co rok mftže

e spoléhati na vydatnou sklizeň a

muí tutlíž dobře proHpívath Když
st vzpomenu kterak ai nale rolnic
tvo stilo před dvřma lety když po
tři léta předi hizejícl v roce 1Í)0
1891 a 1802 mřlo dobré sklizné tu

pak musím oznivati že zde mus

každý stiti se bohičern když bude

míti dobrou sklizeň každoročné a

slovo neúroda bude mu řiezn&mým"

Nadření a jakým se pan Novák a

vyjížďky vrátil nepřekvapuje nia v

nejraeniini nebo před tím pánové
Tobiáš a Mik rovnéž přesvédčili se
o výhodtioati pozemka téchto a spfl-so- bu

hospodaření zdejšího tak jako
před nimi hned z jara pan Dongres
redaktor Hospodáře My utvrzová
ní jsme čím dále tím více v přesvčd
cení že jsou tisícové osadníka kteří

by si valně polepšili kdyby chopili
so rolničení na zavodňovaných po
zemkách O tom jak se na takových

pozemkách sklízí a hospodaří mfiže

se každý snadno přesvčdčiti neboť

cesta do North Platte a nazpřt stojí
s Omahy pouze ti 200
Jak známo má tyto zavodňované

pozemky na prodej pan T M Clark

son 503 First Nati Hank Bldg i
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redakce! Mooterey jest ataré ospa-
lé mésto polovic ipanélské a

a obchodné zcela mrtvé
Jediné co jest zde jest hotel Del
Monte kterýž je ovíem velice

pékný ba velkolepý a stojí v roz-

kolně upraveném aadé Podnebí ▼

te mi zde nelíbí neboť jest zde
moc mlhavo Nyní Jsou nejUpif
mísíce t celého roku a přec rnlha
se nezvedne až k poledními Jsme
zde několik týdnu chystime se k

návratu do Pan Franciaca Hodlal 6

jsem tento měsíc po vysloužení
mých tří ltt vystoopiti a armády
al rozmyslil jsem si to jelikož v

nvnějifch dobách jak a podobi
nebylo by tak snadno dobré za

městnání nalésti a proto Jsem ae

odhodlal dosloužiti plnou lhfita
totiž jltě dva roky do kteréž a

doby ae snad časy aminf a budoa
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ek ? kterém ndržuje e vlhkoMt
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Jelikož jet to voda z pinka jeat
ěiati jako křišťál a chutni"

wProbné obilí mohu ivědomité
říci Jem nikdy lepií nikde nevilřl a

nikdy tak přkné neo?ekial Jet
oviem již poneženo a Í4tecné ae

mlAtL Na dotazy má zvídíl iiiom

od rflzných oaadníkfl Je ove aype
řO až 100 pnemce 3 až 45 buílfl

ječmen 60 až 70 builí po akru
Pravdivoati toho cauvřdóují četné

atohy a kopky kde ponud ientoho

vino neni % překvapující až bohatott
arna Obilí kteříž klidím ve ví a

abodoí čitl Nebraikv nelz co do

#ími f'il'l f řtr' řW f'% li( i

fií P i tj A iklilř říi ř

vhí Míjí lřfily f t
imi hf 4třA mUI' jn vt

ř(řmb'iff IMk0)i'ft břtíiti

ftilhn ihUtMi rn II m vjuti t vrt

im ovnifř nik!4 lit'

vl ) mtt M ř#tí Ml iim hikJy
nik f t umí Ipi a brh

f f l i M J pk U v ' i (tk !

břéřfi V řiiífrh ♦ř1 f#ftf H ti
ii !ř m J ln Jk' dřibl

Mhtf a ani í4 vf(tS'k rn I A I

ftro V !( h ti íi jm í i k a ji

pl fbr kř4r)ř M-- V

A

p5i W T'mf f klřl pře l

My byl tjMíf--
r vidíf jřfi

Í!ípty míjíriř) Í!i'k4 h jrf i#tfii

al li jb!ka I

kr4ýrh !ikfrh
n iví'UI m !tn ani ni nf

ti i lify m limy a iirA vm

!M m I t1 v hn]Mf pí
'íivř4 a v J břt r (( í b'tM I vl
k'0 74fhnj jrm jik(řfiv I ik

fé fi#t!řf I" I j ři'ili vyřru
koiky řa ýa Vidřf tn In

P"I llk'é a r n(n Istrií ratné

hl4ky od lial ď ao liWr vi lřl

]! til f I líjf klffl j#-l-

i't fib víte tfdftS mi r6ti a

hlavy ji! o libr h i vitíl Vi íll
jf-- ta feler h r4i fwvaný k'ro 'i

iřevíce vy'ký a t

chutí VíIt jfn tu l aíity oneté

lípnicl a bílým jtli tuk kr4#ní

jako jíriii před tím nikdy lievidřl
i lťl joem tu ciťuii ze ncmene i jara
ttho velkosti ji! jako vrlki jablka
a porote jeítř net tdnftM

"Jedno co jtem zde vidil překva

pilo mne nejiíce a to bylo že koro

polovice osevu tyla kukuřice Ne- -

ořekiíal jera že ie zde kukuřice
valní vede neboř jncra vřdid že

krajina tato jet výíe položena než

východní íánt Nebraky a že tudiž

muaf mlti chladntjíí noto nežli iuy
mime Shledal jxem tu vírtk ku

kuřici znamenitou tak píknou jako
my míváme na nejlepiích potcmkich
při řece a to vzdor totuu že jet
tu podnebí poníkud chladnřjňí totiž

apon noci to ale nahražuje zane

ttlunko ve dne jelikož nebývá zaHtř

no mraky To vže vidřl jaem na vlaat

ní ofci a když jem vidíl u každého

osadníka který tu již po několik let

jent — nejetarél tu bydli ukoro již 7

roku — nejen dostatek nýbrž hoj
noBt a upokojcnoít když jnem vidřl
Že mají nejen hojnost pokrmů nýbrž

hojnost pochoutek jež role jim po

skytuje když jNem vidřl ten jejich
vzrůstající blahobyt véřil jsem
ovřem rozličným udajím oadníku
které zdají e býtí rřehnantmi a

tikmřř k neuvěření lomu kdo we

4m očité nepřesvědčí Tak ku pří
kladu když vidél jsem v jakém stavu

jsou brambory věřil jsem že klidí

jich tu 200 až 300 bušlft a akru

Když jel jsem 25 mil testy a nevidřl

jsem ani jediného suchého listu na

kukuřici a klasy vřude jako cepy
visící věřil jsem ovsem že klidí 50

až 60 b po akru Když vidřl jsem
třetí sklizeň vojtřřky již 18 palců

vysokou uvřřil jsem že klidí až 8

tun x akru že klidí až 15 buíift se

mene i akru a prodají je po 1500
husí Když jeui vidél farmu pana

Spurriera který tu bydlí po řesl t- -

kň a letos vzdř-lir- i již 110 akrft a

když Jsem vidřl to osení na ní vířil

jsem mu rád že tipinky jeho vyka

sují že za šest roka stržil za své plo

diny 113000"

"Kolnici zdejií zan&sí se vesmés

polařením a chovem dobytka vepřo
vého raéné víak chovem dobytka
hovřzího chovajíce jen co potřebují
krivy dojné Fnahou víech jest vy
telili co moíno nejvíc a polí avých
Jelikož dobytek hovězí vyžaduje

véiiícb rohh pro avi pastviika te
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pelem JskoJ ) Allenova groerie A
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krátit Pan WlVk mt om „
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Volnol rtevelanďki nastoupila

pritě íetř(4ý rnértlk Jaké to

obrovské mnoltv( f&# píle a pl
íínéníí Přejeme Volností aby pro

spivala v Itfidoiirrioítl jeitě lépe fte

v rniiiulonti

j V minulém éisl přinesli j#ma

fprivi o poláni v Algoiifjiin III

při niž uhořel jakýsi p Kaxer a děc

ksm Hned im rnéli aa lo { lo

byl krajan a nas tuírní a Inihult

vyplnilo 7 pozdřjífch zpriv no do--

vldime že to byl pan Váo F KoSař

který míval v Chicagu na Rlue

Island ave obuvnický krám víak

nyní v Algocotiin usedlý PoŽir
vznikl a neznámé přiéiny v jeho bu

dově a dostali se viichní t bořicího
stavení ven až paní Kosařovi pohře
šila evou pětiletou dcerušku Pan

Kosař vrhl se znova do plamenAaby
zachránil dítko jež slyšel kvílet by
ale zahalen plamennými Jazyky a

vzdor úflilí hasičA kteří za nim vrka
li proudy vody nedostal se víc ven

Zanechává manželku a dví malé

dítky
Pan Rudolf Mutč který byl v

Chicagu ztolen do atátni zákonodár

ny státu Illinois měl minulý týden
afni p Novotného přednášku v

n(Ž dával úcty ze své činnosti co zá

konodárce

I Rodák p Jan Karel jmenován

po p Karlu Jonášovi generálním
konsulem v Petrohradě použil dovo
oné své k nivštěvě nové své vlasti

Na cestě do Chicaga zastavil ae ve

Washingtoně v Baltimore a Cleve- -

andu přibyv tam ve středu dne 21

srpna večer Ve čtvrtek odjel do

Chicaga O ruském nirodu oplývi
samou chvilou Není dle jeho se

znání pohostinnějšího lidu na avěté
nad Rusakter jeat vlídný upřímný

k cizincům neobvčelně nozorn
i —

j[{do vidí Rus ten musí prý užas

nont jaké křivé zprávy o té řiii a

ejfm národě roztrušuje západní tisk

obsluhovaný vesměs zarytými nepři- -

tely Ruska

1 Vojtěcha Vivru který rracuje V

North GregorIowana pile potkal
anoutný osud Spadl totiž na něho
niklad odřezku a výio Irt stop Mi

proraženou lebka a utrpěl též íiná
0

poranění na ostatním těle

V bytě krajana Jos Brambory
1312 — 1 ave v New Yorku vy

pukl požár než-- li ae hasiči na místo
dontavili shořelo nešťastnému kra- -

anovi vil co měl PoJár povstal
tím že hosik Bramborftv shodil ae

štola lampu která vybuchla

1 V pondělí dne 19 arpna otrávila

pařížskou zelení paní Marie Pro-

cházkovi g éíala 400 veh li ul v

New Yorku Jed požila t poledne a

teprv k pftlnoci po hrozném trípení

hoimlnvi knnirt alnvittriZIm nsl' !"

J j M v k

krajana dra Ant Dvořáka —dílo -

a kterým dodělal se ▼ Londýn l V-
-1

sálního úspěchu Lze se nadíti! ''z
i v zemi iio iuae unarickovi
přáno nových velkolepých ún LJť
ae dodělali

ee

di

n

li

rt V Chicagu spáchal v pálil J
movraždu obéňením ae kralan
Česek bydlící v č 1085 Van Ho#v
ul ČeSek byl delíí dobu bet prát
a poněvadž žil a rodinou v dnJ:
shodě má se za to že to bylo přlř
nou jeho zoufalého éinu Zanechá

čtyry dítky Do Ameriky itřistěh' -

val se před 28 lety i Cech i h7

Cejkov v Písecku a zde přináležel
ku řádu "Český Lev" 5 101

i
Do St Louis Mol':
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V první iterý r měsíci září n
počne vyočoviní školních áli l
České řikoln 'Svobobné v VCAnt

S P S na Dolman a Allevf
aves Pravidelné vyočoviní bude
každé úterý a pitek od 7 do 0 hod

večer Ilodlime obvaliiti tant4'
rok všemožnoa pozornost věnovatTš2

českým dítkim Uk abvehom V

nich věrné ayny a dcery dm niroX'
KAi L I! Au- -b vvcnovBii a Hite 2 d
rmličové nznají snahy naše a

% J ' 1
dítky avé pilně do české svobodné ffkAl rnllt! T I

8 přinfm mnoha zdaru ia č-i- ko í

Josefa himana Tom Mazanec %r

V
dozorčí ytborrf í

vKaldi rodina
teh Ti I Heverftv itlim
plícnl ad aby Jest nejlpéím ft+ f rItemfala Co príčioa siUmldv


