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ne v r aktu a linu %v proMtá pn

llS cm VnjlHka vydá Um prů
mírní 11 um t akn a prodává h

íí! len po fdao luna Obilí o v Irm

přiuiU n íuc za U ale tahraJni
ct v í (mimo chov dobytka hočilh
i vepřového) a dt Atu budou

in jvýnoancjslmt odbory na ct-lé-

TirhnmnM Chm#d rukrnvke

slibují tam býtí nejen domovem

ale vyktipiu
li-r- A co sladké

brambory melouny (cantalotipe)
atd? (Pokr) Frank Pftfkal

v Honostccl So Duk„

Má na prodej krásné pozemky v

Kom bud reservaci Cena od J400

do Ji 100 Pozemky té samé Ji
kotěti se prodávají v sousedních

okresích ta la 000 až 15000
Úřadovna první dvéře k Security
bance 17x10

'i

ADDISON Va t6 proiince platil abych inhyl jako strýček
Nedbal vražen do novin Já jsemCt rcdakccl Ve čtyřech dnech

napadlo aám tu ai na 6 palců
mihu a pfi tom mrzne jako na

myslel vždyť noviny neutečou
ale ct redakce asi řekne jest to

aevcru v Kanadč a tu ae vám s lim chyba a Špatný pořádek 1 já to
chci pochlubit jeho jctt to pro nyní nahlížím a proto abych nám

všem ulehčil na srdci zaplatím na Kupon k zaslání přodplntntiho a kzdejSI krajinu skutečná novinka

Jicm zde již 13 let ale nepama půl druhého roku Vždyť mi to

tuji aby sníh ležel na zemi déle beztoho dělalo velký "trubl ' tak
že jsem nemohl celé noci ani oka výbfiru proiniínež tři dní zvláSie před vánoce

otevřít samou starostí Nužemi Kdyby tak Bůh dal a zima

byla tuhá a suchá bez dešťů pak milí spoluČtenáři dokažme redak
ci Že si můžeme na noviny svéby snad farmaření ve Virginii bylo

nejvýnosněji! 2e všech států Unie předplatit!
Co zdejSího rolníka zabijí jsou
zimní mrazy a lijáky neboť mráz

Také musím podotknout že

tady jdou pozemky rychle v ceně

zem nakypří a voda ji odnese nahoru Před pěti lety jsem psal
Minulou zimu jsme měli suchou a že pro toho kdo by chtěl koupit
proto jsme dostali dobrou úrodu pozemek byla by zde dobrá příle

Žitost udělat pár set dollarů roč

Kd)l by tel klu pud slkuonn
nmlo poxrmet ubral právu vo l

ni ihnrd nekoupil tol mul na

kařdý akr vydali fofně Ji 00 na

ftruvuání poitfuku a tualu j i
ta dva roky nmí míti jt-d- a r

pozemku zavodněný a ca tří ni
trio 11 iřitiuu vStlio poimiku Za

}'fi f"ky mnil puk při plrjilo
vání svědky nilli dokázáno že

nejen celý potemek jeho byl ta
vtnlftován ale Žo se též v minulo
sti úrody na něm klidily neboť jen
na takový dává strýček Sam pa
tent V případu Že by byla velká
část pozemku příliš hrbolatého a

k srovnání neschopného musí

býti takový kus na mapě označen
na akry změřen a svědky dosvěd
čeo Jinak jest nemožno na po-

zemek takový obdrželi patent
Krajina Imperiál jest toho druhu

takřka jediná na světě obdivu
hodná a počátky které tam pio-

néři museli prodělali byly snad

ty nejhorší Než poměry ty se již
valně zlepšily tak že jest možno
ba radno oďporuČiti aby se po

zemky tam na domovinu (home-stead- )

zabíraly Jest tam ovšem
času letního horko a i časem se

tam práší ale to obé se dá Časem

napravili a očekává seže to vezme

rychlý převrat jakmile tam bude
dosti vody zavedeno ccž již dlou-

ho trvat nebude Nynější vodá
renskou společnost má totiž na

přání a Žádost tamních osadníků
vláda co nejdříve již vykoupili za

13000000 O uskutečnění koupě
té již dříve osadníci požádali vlá

du washingtonskou a již tehdy s

touto ujednali aby buď ona sama
dílo to převzala aneb když to ne

aby alespořl peníze do podniku
tohoto potřebné na ioletý úvěr

bez úroku zapůjčila Zapůjčený
mí těmi penězi bude společnost
jak již řečeno co nejdříve vykou-

pena ježto jíž vše prošlo úspětoě
skrze ruce presidenta i sekretáře
Oba tito pánové nejen podnik ten
schválili ale í přislíbili že budou
k tomu pilně přihlížet! aby vše

dobře prošlo tak aby osadníkům

bylo vypomoženo (Nejvíce snad
bude vypomoženo S- - P dráze
která vlastní velké procento těch

nejlepšícb zavodňovaných pozerr'

Zvláště kukuřicí předčí Virginie

všechny snad státy ostatní Zá oě Toho Času byl zde pozemek
za Jiooo a teď týž pozemek másluhu o to mají též přistěhovalci
cenu 15000 Po minulých pětkteří sem přicházejí ze všech díla

světa a jíž půdu dobře vzdělávaj roka sypala nám pšenice průměr
a hnojí Proto také klidí dobré

Přiloženě naleznete předplatné ca Pok Záp zárovefi

s doplatkem na prémii a žádám abyste mí zaslali

Občanský kalendář koruny svato václavské
Týž má obrazovou přílohu "Poselství české u Bedřicha
Falckého" a množství statí zábavných i poučných Cena

jeho je 35c jako prémii dáváme bo za doplatek 15c
aneb za získání nového předplatitele zdarma

Velký Slovanský kalendář
S krásnými obrazovými přílohami a mnoha obrázky z

nynější rusko japonské války Cena 35c dáváme za

doplatek 15c aoeb zdarma za nového předplatitele

Vlasť nový prostonárodní kalendář
S obrazem Vereščagínovým Napoleon I na útěku z Ru-

ska Krásná Četba Cena 35c co prémie za 15c
aneb zdarma za nového předplatitele

Kalendář Amerikán
NijkrásnřjSÍ kalendář jaký jest vydáván Cena 50c
za prémií ho dáváme za 30c

Vilímkův humoristický kalendář
Nejkvostnější illustrovaný kalendář Nevyčerpatelný
zdroj zábavy Četa 40c jako prémie za doplatek 25c

Oznafte který kalendář sl přejete

ně 20 bušlů po akru a prodali
jsme ji za 65c buši Tu si může

spočíst každý jakou sumu to dělá
úrody Poněvadž pak lidé jsou

jako opice tu se zdejší lid počíná
ročně a té lze docíliti bez velkéhojiž probouzet! ze své duševní

ospalosti a tělesného lenošení namáhání J V Sušank
Lidé v okolí Petersburgu ano i v

samém městě učinili za posled
nich osm le: pokrok nevídaný Dteto toto nabídnutí
Kdyby to člověk neviděl tak by

tomu ani neuvěřil co dokážou Řídká příležitost k nabytí mco
peníze a duch Yaokeeáv Až ha velíce cenných (velkosti 160
zdejší lid procitne úplně ze spánku akrů vládních domovin (horné

steadů) a mezí nimi i pěkného po
duševního pak Virginie bude
moci býti opět předním státem zemku zavodfiovaného ve výměře
Unie pokud se týče rolnictví

240 a více akrů v imperiál Cal
neboť má k tomu vhodné ponebí NíŽepsaný nabízí pozemek svůj na

delší čas k pronajrnutí těm kteříž Jmánc:a jest jen třeba aby bo člověk

dovedl využitkovat ve svůj pro by chtěli samostatně hospodařili
Stát:PoStufPronajrnutl pozemku toho hodilospěch Výhodným jest pěstovali

více dobytka všeho druhu a dělat
by se zejména k výpomocí těm

více hnoje pěstovat jeteliny všeho
již by dosud vodního práva ne

druhu a hráchy používat málo

aneb žádný umělý prášek neboť
měli ježto by je nemuseli hned

kupovati pro své domoviny chtěli
farmář kterýž používá stále guana
ten nejen ochuzuje sama sebe ale

li by si tyto tam zabrali IiliŽS

sdřlí FRANK PSÍKAL
22— Ponca City Okl ků v údolí tom jež ovšem dosud

i příští pokolení iežto hnojio
umělé málo jest prospěšným v

ladem leží ) Nyní stojí před kon

gresem dva rozumní vyslanci i

Pfi té příležitosti dovolím s

poněkud obšírněji pojednati nejenpodé bezhumojní Příště více

Přeje vám 1 ct čtenářům 'Tok
Imperiál s listinami v rukou jižo krajině té ale í o způtobu jkým

Záp " veselé vánoce o Šťastný tam osadníky byli vysláni aby sby sí mohli všichni kdož by si to
Nvý rok trvám v úctě

Frank Marek přáli ve zmíněném údolí pozem

Lumír Rye
Prará IMA KsmoŽItná 10 rokfi fctará

i plné kvarty $350
o ziúUmý v soudku neb v láhvích ÍK50

" " "41 1550

Úplné xclfirriifi
obdrží láhev dobrého vína každý kdo u nás

koupí za f2 50 a více

ySvlťÍKiní rIlli9
obdrží ten kdo u nás koupí za JÍ3 00 a více

(Nabídka tato netýče se piva a líhu)
ZrlfUbií výhody tj p trvJí ai! 7 prosince do 1 ledna

kongresem pro dobro jejich jedna
li a vyjednali to co jim náležíky zabrati buď pod zákonem
V údolí Imperiál očekávají žeHACKETT Pa 19 prosince

hornesteadnlm aneD pod "desert
act" Jelikož bez práva vodního tuto zimu budou sprostění poutCt red I Počasí zde máme krá
nelze v krajině tamní nic pěstova kterýmiž údolí on krutě bylosné měli jsme dva tuhé mrazy v

spoutáno A pouta ta jak samíli musí každý osadník který bynocí ale přes den jest teplo
První sníh co nám teď napadl krajané letošní jaro oznamovalisi nechtěl aneb nemohl právo to

byla—nedostatek vody Nemožnokoupíti si je pronajmout! anebudělal dobrou saoicí Práce zde
A jiným způsobem zhkati Popíšujde pomalu jako každou zimu totíž kanály malými oskytnouti

a dostatek vody jak toho pozem

ky vyžadovaly Jakmile ale vláda
podrobntji jakým způsobem by
vodárenská společnost právo to

iti
HP

I

r 1 Klein
Přítomně se zde pracuje pouze v

jednom dolií a to jen dva neb tři

dní v týdnu Důl náležející
tam dosud vlastníci poskytla je lynéfší ípolečoost vykoupí tu

těm kteříž by tam měli domoviny"Pittíburg & Uuífalo Coai Co prý začne íhnel zavádčti vodu na

všechny pozemky ať jíž zavodilozabrané ať již pod zákonem home
byl teď prodán koupila jej "Pitts- -

sieadním aneb pod "desert act' vané aneb ještě bez vody jen že
Jediní hltí obchodníci llhTÍnaml r flp KU

1232 So 13th St Omaha Nebburg Coal Co a zastavila v něm
Na domovinu aby si jí udržel a ty které mají právo vodní zavod-

něny budou dostatečně nejdříve
prácí Ve Fínleyville se staví

nová banka která "
byla minulé patentoval nemusí právo vodní

ony pak dosud bez práva vodníhoani míti Zákon žádá pouze aby
na ní bydlel a za domov ji měl až budou hned za nimi následovali
do toho Času kdy na ní obdrží

patent Patent ten v tamní kra
Ovšem že se za vodu nebude pla-

tit jak až dosud se děje voda od

vlády bude úplně zdarma Další

výhodou bude Že každý majitel
jině obdrží až za 6 Jet po zaujmutí
Když patent béře tu musí ovšem

domoviny t6oakrové bude oprávza každý akr složití Jr25 což by

Kdykoliv potřebujeta ko!ár k po
hfbu aneb k vyjížďce objednejte s!

jej f najvětíí pfijluvně koní a porost

Paláce Stablcs
C ffCREIfínT05f aiaj

roh 17 a Darcnport ni

Koříry Jou vyhřívány a proto
možno v nich podniknout! i dělil vý-

let- Povozy možno al objednat! Ml

telefonicky TEL Vil 28

za 160 akrů dělalo $ 1 00 00 K

tomu nutno příčísti as $19 které
musí žadatel složití hned při zabí

něn obdržtti vodu na celý pozt
mek na němž bude moci plodiny

pěstovali a ža tyto peníze tržití
A teprve z úrod bude muset kíždý
osadník v desítiletých lhůtách

rání domoviny Na domovinu
takovou jak již řečeno nemusí

vodní právo kupovati a postačí spláceli vládě penfzt které mu

léto založsoa tamními obchodní

ky Z jara zde postavila jakási

společnost z Chicaga továrnu na

zavařování a nakládání ovoce

Dosavade podnik ten mnoho ne

zkvetl neboť neměl co zavařovat
ani nakládat Se srdečným po-

lány tm Jos Dub Jr

HOISINGTÓN„Ks 18 pros
Ct redl Žádám vás za prominu
tí Že jsem se nepředplatil hned

jak mi došlo moje předplatné
Musím vám udat příčinu toho
Po každé když jsem obdržel ča

sopis přišlo mi na mysl abych

napsal do milého mí listu vašeho

několik řádek ale tolik času jsem
si k tomu nevzal Však ony no-

viny počkají Než myslím že

nejsem sám nýbrž že takových

Čtenářů jest více Není tu ani

tak o ten dollar jako spíše o ten

drobet dobré vflls proto moje
drahá polovička mi stále připo-mía- í

abych sí na časopis před

en když vyhoví jinému zákonu tato bez úroku zapůjčila Já pak
podotýkám že dle odhadu znalcůkterýž jest stejný jako ve státech
a těch kteří kraj ten znají při

I HOTEL PRAGUE 'Mffig
dostatečném množství vody zave-

dené vládou na dobrý pozemek

ostatních Takový domovina má

jíž vyhlídku že mu v budoucností
buď vláda aneb někdo jiný po

skytne příležitost aby vodního

práva nabyl ať již jakkoliv

bude míti teuto ani nemusí být
srovnaný průměrnou cenu od

í 150 do f 300 každý akr Já bychJinak se to má ales pozemkem
sám rád věděl proč by cenu tu

na rohu 13 a Willíam ul Omaha

Člilé a pohodlní zařízené" pokoje pro ceitujfcf Jakož 1 výborná řeiká

trav a vzoraá obíluha V hontlncl obdržíte výtečný STORZOV LEŽÁK

nejlopíí druhy vín a llkérft a neJJemnřJH doutníky

Krajané zavítáte 1! do Omany návitívou ubytujte te v hotelu Praha a

utatflte nejenom peníz ale zbavíte te I viellkých aeaázl I

TIA1M4 OpHzetikreJtnoMda YÍXCEXC J DOBROVhtt

nemíl když může ještě vědí pří
zabraným pod "desert act" Zá-

kon tento jest přísný Neusta

novuja ovlern Že zabíráte] musí

na něm bydlet ale vydání jest
veliká zejména v 006 krajin

jem přinéití Vždyť jak mi tamní
čeští osadníei sdělili jen ta půdu

vysiávijíoJ kaíírka vydá Um třii


