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Idealista jest blázen se srdečVJ

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ AMERICKY HUMOR
na tom dost hanét a popouzet
Čechy proti Čechům tak nějakého

zde hlavně Timothu pak seno ove-

sné pšeničné a stoklasné které
není na východe známo lest to
druh štěpné stoklasy která se se

V W

je vetsmou do mokrých míst na

prérii pěstují ji v bílé půdě s úspě
chem Voda na ní může státi celou
zimu aniž by ji dost málo ublížila
Tu by měli krajané zkusit na vý
chodě na mokrých pozemkách
Myslím že by se i tam výborně
osvědčila Seno je z ní velmi dobré

pro koně i hovězí dobytek a oboje
ho rádi žerou Seno se zde nyní
prodává od 10 do $14 tuna a mno
zí zde tvrdí že ho vypěstují až

4 i tuny po akru Jelikož zde bě
hem senoseče neprší jest práce
s ním velmi lehká viděl jsem ho
na louce v kupách ještě ku konci

srpna ačkoliv bylo sekáno ku
konci června a bylo dobré a zdra-

vé jen trochu povrch bylo od

slunce zběleno S pšenicí jest též
tak začnou sekat a sekají třeba
dva měsíce aniž by jí to uškodilo
Tak jsem to alespoň viděl dělat
minulé léto Zde mohou síti ozim-k- u

od počátku září až do konce

ledna a pak sejí zase járku až do

polovice tohoto měsíce což jest
zajisté velká výhoda S ovsem jest
tu to samé Ten sejí též na zimu

po jaru jak se to komu hodí
Tabák se zde též začíná pěstovat
s úspěchem Chmel se zde pěstuje
u velikém množství a dle zdejších
novin má zde býtí největší chme

lový kraj na celém světě V čas
sbírání zaměstnává se tu mnoho
tisíc lidu — tak v okolí sousedního
městečka Independence bylo vloni

zaměstnáno přes 6000 sběračů
Přál bych ctěn čtenářstvu jen na
chvíli popatřit na to obrovské
mraveniště lidu hemžícího se na
takové chmelnici při sbírání Zde

spatříte všemožné typy lidu kteří
se sem sjíždějí ze všech stran Na-

jdete zde Indiány Číňany i bělo-

chy s celými rodinami děvčata
a hoši z okolních měst a časem na

jdete mezi nimi i velmi bohaté ro

diny z měst kteří sem přijdou pro
zdraví Zpěv a hovor ovládá celou
tu chmelnici a jak by ne když
při ukončení každý odnáší domů

plnou kapsu wašingtonů Chmel
se též dosti dobře vyplácí Tak
mně zdělil jeden zdejší farmer Že

přirentuje 40 akrů chmelnice

platí z ní $2000 rentu a Že letos
dostal za chmel přes $8000 Bram

bory zde téŽ pěstují ve velkém
množství a dle úsudku mnohých
myslím že jsou vždy v dosti dobré
ceně neb sobě letos farmeři naří

kají že za 25 centů je nemohou

pěstovat Příště více F Hrubetz

SPENCER NEB Ct redakce!
Snad Vám známo že můj syn Josef
byl v Omaze v nemocnici Svatého
Josefa a že tam pobyl pouze týden
od 3 do 10 března Dosud o něm
aic nevíme a zdá se nám to být
poaezreiym Rayoy Dyi z nemoc

—yadou

lohn: "Mezi tím co slečna
j

Fitztreraldova kuoovala v New

Yorku vvbavu k nastávaiící svatbě
měl její ženich George jejího

pouška ve svém mládeneckéní by

tě"
Jimmi: 'A co se stalo?"
John: "To já nevím ale když

se vrátila a měla chvíli ptáka od

nesla ho na půdu a o Gcorgcovi
nechče více ani slyšet!"

Spisovatel sensační plácán ir

při jejím provozování v divadle
vedle sedícímu kritikovi: "Pro
bůh ti herci tiše mluví!"
"Kritik: "Buďte rád že všec-

ko nyní slyšet"

Soudce "Vy jste zúmyslně
McConellovi rozbil nos"
Obžalovaný: "Jen žertem!"

Muž: "No tak já uznávám žej
jsem se mýlil!"

Manželka: "Tím to není ještě
odbyto ty musíš říci že íá mám

pravdu!"

boudce: "Iste odsouzen ke

smrti provazem máte snad leště

nějaké přání?"
Odsouzený: "Pane soudce íá
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jakého prostředku?"
Otec: "Já jsem neměl nic ji

ného po ruce tak jsem mu dal jen
pár facek!"

sirem
Zmocni hj člověka obyčejně slabosf

znoalátnělosť a stálá unavenosť ospa
lost nechuť k práci itráta síly těles
ní 1 duševní To m jmenuje jarní
nemoc Krev potřebuje důkladného
vyčistění

severuv Krvcčistitci
stojí v čele všech léků pro ryteěnf d
ěinek svůj na vyčistění a sesílení kr
ve Pan Jan Kardoš z Forest City

li piše: Před krátkým časem jsem
vám psal že má dcera přišla ze staré
vlasti s hntoavou ránou na noze: ne

pomohli jí ani lékaři f staré vlasti
Psal jsem vám o radu co mám tím
délati a učinil jsem jak jste mně po
radit Severův KrveólsUtel a masfna
rány a bolesti jí bez dalších dokto

ských účtů dočista pomohly
Severův Krvečistitel účinkuje všu

de kde nečistá krev je příčinou vyrá
žek boulí vředů hnisů krtie netá--

živnosti a tělesné slabosti jakož 1 v

chorobách pohlavních Láhev tl 00
Mnohý člověk trpí bolesti a říká ie

mu nic nepomůže Kdo zkusil Seve
rův Olej sv Gottharda ví že ten ka
ždnu bolest zažene hned Cena 60c

W F Severa český lékárník

CEDAIl RAPIDS IOWA
TH

FR CUBA
Český právník

VE SCHUYLER NEBI

Vede právní pře při všech sou
dech v kterékoliv části státu a po
slouží právní radou ve všech pří
padech Pečuje bedlivě a osobní
o všechny záležitosti mu svěřené

í?eference: Bankovní dům F

Foldy Adresujte: Fr Cuba

Shuyler Neb

Frank Doležal

REMONT NEBRASKA
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Miloslava pošle do Cech aby ha
něl v Praze Čechy neb do Araeri
kána psal že CeŠi vytloukají Něm
cům okna ale jak je Čech utisko
ván ve své vlasti to nevidí Proč
tam do toho Rakouska a Čech ne

poalal nějakého Michla místo Mi

loslava? Jest to hanba z Ameriky
na člověka s takovou pokorou
vídeňským Němcům se kořit a př
tom ještě Cechy hanět! Jak jsem
jednou Četl dopis z Chicaga tož
takovému zrádci patří naprášit až

by jemu ani 60 kbelíčků zázračné
masti Geringrové nepomohlo Kdy
Dy Amerikán necntel dělat mezi

Čechy žádné mrzutosti tak by do

pis žádný bez podpisu neuveřejnil
Nás pár ví kdo to psal někteř
to svádějí na jiné a to na nevinné
Též bych rád věděl kdo to tomu
Amerikánu nakukal Že tu věř
v nějaké zastavení slunce Přece

každé osmileté dítě nyní již ví co

je slunce a naše země zdaž stálice
či oběžnice Chicagský paša myslí
Že každý Čech musí odbírat jeho
list aby mohl na Cechy haíat

Václav Černý

LIBERTY OREGON Jeli-

kož jsem si obral za úkol popsati
dle možnosti vše co by bylo pro
spěšným a zajímalo rolníka sada
ře a dobytkáře jenž hledá dobrý
domov a jisté a snadné živobytí
nechám všeho dalšího popisován
cest po státě neb jich bylo aŽ do
omrzení Ten tolik podotknu že

nejlepší půdu pro farmaření nalezl

jsem v okolí batem kdež též

jsem se usadil totiž asi tři míle
na poledne Půda ve Willamete

Valley jest původu sopečného
Stát Oregon obsahuje asi 60000-00- 0

akrů z čehož jest 20600000
akrů lesa 17000000 akrů mladé-

ho lesa a 19000000 akrů beze

stromů A ze všeho jest jen 3500- -

000 akrů půdy vzdělané Wilh
mete Valley má své jméno od řeky
téhož jména kteráž protéká celou

jeho délkou a vtéká do řeky Co

lumbia pod městem Portland Jest
to hlavní údolí ve státu a obsahu

je asi 7800 Čtverečních mil neb

4992000 akrů nejlepších pozem
ků Pozemky jsou od rovné prérie
do zvolna vlnících se vršků Půda
na rovině jest většinou bohatá čer
ná s hlínou neb pískem smíšena

pak bílá kteráž dostává bílou bar
vu od vody na ní v zimě stojící a

jež nehodí se než na pěstování se
na leč když by byla jak se patří
odvodněna Na vlnitých kopcích
jest půda většinou červená tmavo- -

červená a pak šedivá Červenka

jest velmi úrodná tak jako půda
černá a na pěstování ovoce nemá
sobě rovné nikde Jsou zde íar--

meři kteří sem přijeli před pade
sáti roky a celý ten čas pěstují
pšenici na tom samém pozemku a

jest tak dobrou jako kdykoliv
jindy Pěstuje se zde obilí všeho
druhu traviny ovoce zeleniny a
vůbec vše co jen jeden pěstovati
chce ovšem mimo tropických plo
din Pšenice jest velmi těžká a vá
ží průměrně od 62 do 68 liber
buši Oves jest též velmi bohatý
a váží od 33 do 45 liber buši Pše-

nice dává od 25 do 50 bušlů po
akru a oves od so do 70 bušlů
ečmen jenž se zde též výborně
daří sype asi tolik jako oves Žito
se zde mnoho nepěstuje neb roste
do velké výšky ale má pěkné zrno
'ohanku zde pěstují většinou jen
pro domácí potřebu se skvělým
výsledkem Kukuřice se zde neda
ří tak jako na východě což přičí-
tám studeným nocím ale slyšel
sem od několika kteří tvrdili že

vypěstovali 50 bušlů po akru což

myslím že není tak zlé Len kte-

rýž se zde teprve nedávno počal
pěstovati jest prý velmi jemný a

povolaný sem znalec prohlásí! jej
za ten nejlepší ve Spoj Státech
Letos poslána byla jedna tuna do
rska na zkoušku a tam prodána
byla za $500 Seno které zde má
ak jsem slyšel vždy dobrou cenu
sc zde též rodí nimi dobře Pěstují

Z NEW YORKU Ct redakce
U nás se opět připravují na poli
tickou schůzi O jakém předmětu
bude jednáno se neví jen nČko

lik representantů
New-Yorský- ch

Listfi se o tom radí a chtí přckva
pit české obecenstvo s důkazy jak

republikáné škodí dělnictvu Jsem
žádostiv s čnn vylezou! Posledně

přednášeli doktoři právník a re

daktor nechytili to však za pravý
konec —- snad proto že mezi nim

nebyli pohlaváři od Tammany Dr
Schewtschik a V W Wojtišek
První strká doktorství na hřebí

řek a chápe se dohazovačství neb

vidí prý v tom lepší budoucnost

Na prvního května vyjde prý tu

opět nový časopif Sociální dele

gáti navštěvují všecky spolky

žádají je o podporu téhož listu

bude prý to Časopis ryze dělnický

Poukazují na Hlas Lidu že jest
to nejkoruptnějŠÍ list co poznali
a že píše pro toho kdo dá více

Též nesouhlasí s Dělnickými Li

sty a New Yorské Listy prý necht

ani jmenovati
Socialismus v češstvu New

yorkském spůsobil již mnoho zla
i hanby poškozoval a poškozuje
Češstvo a dělnictvo nejvíce A kdo
z toho těží? Cizinci a hlavně židé
čeští obchodníci živoří a židé bo

hatnou valem A jak by to mohlo

jinák jít než ku zkáze každého
dobrého obchodníka a řemeslníka?

Všechny naše časopisy radí k stla
Čování cen neprozřetelný lid ne

Jcouka na jakost věci nybrz na
cenu Židé kupují napořád chybné
neb zkažené věci — koupí to za

babku a prodá o málo laciněji
než jiní obchodníci věc dobrou
a lid se na to všude chytá Dobré
zboží se neptřebuje obchodník
s dobrým zbožím zaniká a dobrý
dělník pracující za dobrou mzdu
nemá pro koho by pracoval Žid
s hadrářským zbožím bohatne ob

jednávky se pak dávají ne do dí
len kde pracují dělníci nýbrž
tam kde pracují otroci Tuto věc

podporují nejvice socialisté poně- -

vač tím chtějí lid dohnati k revo

luci V každém kruhu sociálním se

najde několik prohnaných Šibalů

a ti ostatní jsou samí tulipáni
kteří dovedou těm prvním pouze
svědčit Jasné důkazy toho jsou
v městě New Yorku Nebýti soci
alismu Vojtíšek by se nestal ni-

kdy populárním Člověkem neboť

špatné zásady vynáší jen špatné

charaktery Pozorovatel

BARNESTON NEB Ct red
Žádám Vás byste přijali do ctěn
časooisu Vašeho oár řádků o na

padení zdejších Čechů v časopisu
Amerikánu Číslo 27 Ten pan do

pisovatel stydí se za své jméno a
co napsal je jen tlach Píše Že

okolo Barnston do 4 roků staly
se 2 vraždy a to jen proto aby

provedli hrdinský kus Pomysli si

soudný čtenáři jaké cancání přijí-

má Amerikán aby mohl své sloup-
ce vyplnit Tak žádný rozumný
člověk nejedná aby z mrtvých měl

ještě posměch neb takový člověk
nedělá to již z dobrého rozumu a

je spíše politování hoden než vý-

směchu Dále píše že jsou tu sa-

mí skorém stříbraři Zas lže jen
se mu od huby práší Je to všade
že lid není jednoho smýšlení Dá-

le píše že se tu Češi nesnášejí
Není pravda neb jsou okolo Bar-nesto- n

češi usazeni 14 až 15 roků
a může se přesvědčit mnoho-l- i
měli soudů Dále píše: Miluj bliž-

ního svého a kde můžeš tam ho
řízni! Tu se osvědčilo staré příslo-
ví: každý hádá podle sebe — jen
Že se mu každý nedal Též píše:
A ty můj ubohý národe kam to

spěješ! No to kdyby se národ po-

dle nich spravoval to by dospěl
to by ten národ mohl běžet k ryb-
níku jako ti zajíci! Ty národe
kam to spěješ že ten Amerikán
odbfráš neb ten Čechomil kde
může Čechy napadat a je hanět
tam jeho duž5 ié Amerikán nemá

A "Byl tedy párek lupičů př
činu chycen?"

Y "Tak?"
A "Ovšem že zdravotním ú

ředníkem nechali za sebou venti

látor kterým se vloupali přes pří
lis otevřený"

Dobré odporučeni

"Před rokem jsem byl tak sla

bým že jsem jen s největŠím na

maháním mohl pracovati co však

jsem využil jen dvě láhve vašeho

podivuhodného léku sesílil jsem
tak že vůbec pracovati nemusím

Cestující jednatel: "Kdo to
dělá v soukromé úřadovně takový
randál?"
Krotitel herinků naložených

sudě po tichu: "To je náš tichý
společník firmy"

"Nevěřím že by byla na světě

stará panna která by se byla vzda

la vší naděje dostati se pod Če

pec"
"Mohu Ti jmenovat sám jednu

z naší ulice"
"A ty bys ji věřil?"
"Na první kouknutí!"

Paní: "Váše jméno jest Mc
Ginis jaké jest vaše prvé jméno
Mane Bndget nebo "

Nová služka: "A lady chce
věděti mé druhé jméno poněvadž
McGmisovou jsem již byla když
mne křtili Mary"

Služka: "Slečna není doma
ale jak se vrátí vyřídím jí že jste
zde byl"
Nevítaný host: "Děkuji krás

ně ale prosím vás řekněte 11 to
hned abyste nezapoměla"

Ona: ena jest statečnější
muže!"

On: Dej pokoj vždyť se Žen
ské bojí i myší!
Ona: "To jest pravda ale do

bře sám víš že má každý muž

před ženou vítr

Nejvyšší stupeň spolkářství: V

Dunlap Neb založen byl spolek
předsedkyň spolků!

"Hleďte slečno Carrie bych se

byl vzal kdybych byl nenarazil na

překážku nepřízně její rodiny!"
"A Carrie?"
"Ta přece patří k rodině!"

Paní "Annie kup také u gro- -

ceristy Matesa' herinka rozumě- -

Us?"
Služka: "Missis jak je jeho

křestní jméno?"

Mlékař který byl odsouzen ku

placení $50 pokuty za křtění mlé
ka: "I say stará to nám počítá

Učitel chce osvojiti klukovi po

jem nuly:
" ť ran tik--

u tatínek ti

rozkrájí jaternici na pět kousků a

ty je všecky sníš co ti zbude?" --

Frank: "Zelí!"

Lékař: "Zde mě nelze již ni

čeho učiniti na zachránění není

pomýšlení Proč jste mne neza-

volala dříve?"

Farmářka: "Kdybych si byla

pomyslila že to takhle dopadne
tak bych to byla učinila aby se

chudák starý tak dlouho netrá

pil"
V restaurantu host: "Ale do-

jevolte ta slepice s rýží hrozně

tvrdá"
Sklepník: "To není ani k víře

vždyť jsem ji musil již třikráte od- -

nésti na zpátek a pokaždé se zno

va vaří"

On: "Missis nepomýšlíte na
to se opětně provdati?"
Ona: "Můj román jest pane u

konce"
Om '"V druhém vydání nevy- -

jde?"

nice vyšel tak by nám bykjisiáJ"24 vodu víc' než mský Úřad!"

psal Víme jistě že z Omahy nejel
nikam dál —buď je tam živ aneb
mrtev Byl to hodný syn a nám

pomáhal se' živit Stár byl 21 roků
6 měsíců měl žlutavé vlasy

výšky byl 5 střevíců a 8 palců
Šaty měl sivé a měl u sebe $16

když přijel do Omahy Rádi by
chom věděli co dělat Každý říká
že z nemocnice mě nepíší pravdu
že s ním museli něco udělat Tá

0

sem tam psal aby mně psali
jestli vyšel zdráv aneb ne a oni
mi odepsali jenom tolik že tam

pobyl pouze týden a že vyšel a to

bylo vše Josef Zátopek

Yíee zlatýrh dolfi

Povídky o bofaatfch rfforiiUen tlil do
chiíl nU nejn s Klondika nbri t mnoha la-t- i

vntak o oleb doaud neataralo domřnek fa
by protkány byly ií'aml tobolo bohatého ko-

rá Kaaledek toho Jct obrovský popud k do-
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atrapy ra náUenfeh doliwh vidy pHnáfeJi
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