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1 teti syn jrho jisit Irnit a taitivlVipomínky t výletu do Minnesoty nými věky teka Colorado kdyPONCA CITY Okla — (Po
kratovánl) Zalrl jrm si do mě bylo údolí Imperiál jtště jciertmINU Ví Pllbjt rrot jiilmUl ' I' Mccka litawlcy Irííclho asi to mil Mimo půdu úrodnou nalezneme

nížině coloradsU těl místa aolnoseverně od Ininr-rit- Tam vlast

nervosFmoíi"
OpU inattifahA ffrdplu w aailt
katilťmii Ida polN-bii- J pomwfl
dn4 C O 1 lAjUy aorb uerijr

hnnttHiUhkl 1'řrřtcle peiornf
doIrJU

Tul Jt mino tn tnula kuti irnt

ní krajin pan Frant- - Hajný ttro alkalická jch2 tuui viak tolikDalším cílem ccMy mé bylo mi
aby ohrožovaly úrodnost krajinylo St Paul avtak nejel jem Um

movkii pnlcíat k p logprsonem
mladým intclligentním Švédem

vzdělaným zejména v oboru bota

té A místa t lz odstranili Kdo
pflmo nebnť chtil jtn nobí

by mil kus takového pozemkujftté prohléinouu jiné české mé
můi při dostatečném množstvítcíko i ice Wesvly Jtilo vltk řolinjai ijriinNitui nitMiioRt m '1lklýah

tHlř-ilní- itl Myli moji rilu ttatlfoM
Hkuftt lktrlekf in bjr norky lokl
ttttunliiiral Uky a vrulm Hlit iv mm-- l

niky Pan Hajný mimo hospo
dářské Školy měl vzdělání také '
oborech jiných a pracoval též dří

vody půdu tu odplavili jako se toneveda Um iájai drilu ujednal
děje na př v Fcyptě Aby sc

iem tinlíi tobi povoz vo veřejné
umo rr nylM uié uftlvánl lokl
ám nttl trátvii! kutrírlreli tlteave v Cilifornii pro bohaté krajanypůjčovně koal ii k velké ioko ttuntlt tuniky do tnirtl

bratry Korbely as 3 a půl roku i'o leu trpsi jim Btnindkatn jtiretnniMv mlidt a na varlcnralp norvonnoat urátujenontl Hdl pp Kasal a Sintmrr
Kidit prý veškeré práce v krásnéUk kolem 4:30 hod v poiulill

rnmn alahoa painll' urátu nmill ttra-t- u

llToial allr na akieiliiiit uithII na bojio
uiMt atd a 14 bl dixll bláhorf m ui vat! via

mláto plíručiho leriía
V hotind pana Pichy sclcl

}rm ie a p Matlarlitm intflli

grntním krajanem t Ncbiaiky
kterýž lynt jest ředitelem minna

sotaiiýrh novia V Omni vdáva-
ných Laskavostí jeho dutalo
te mi vzácné pllletÍtoti setnámiti
su p Frank Skokem kterýž
vlastní zde vzorně zařízenou dílnu
kovářskou a kolíbkou Pan Skok

jest zručným řemeslníkem a mi-

strně vykonává veškeré práce v

obor jeho spadající Jest mužem

vzdělaným a přítomně zastává
velice zodpovédoý úřad velko

předsedy
Česko-Slovansk-

é Podp
Dělnické Jednoty S ním navští-
vil jsem p F A Krcha rovněž

intelligentnihó krajana kterýž v

ten den churavěl Pan Krch za-

stává opět velice obtížný úřad

velkotajemníka té samé zdárně

ospívajleí Jednoty Zde sezná
n jsem se a p Frank Ryšavým
kterýž přišel p Krcha navštívit
Za společného přátelského hovoru

jich zahradě rozsáhlý jejich dvůr
okrašloval křovinami atd Uvl

(19 pros) odpoledne dostal jsem

někdo obával snad nedostatku
vody v budoucnosti ve zmíněné
nížině bylo by zbytečným Vláda
to má již na starosti a ta již po-

volila prozatím tři miliony dolarů
na stav přes řeku Colorado který
se již staví 10 mil severně od
Yuma A jakmile ony tři miliony
budou vydány povolí prý vláda

00 ml tiylo ralno a co Jm kde Oll alo ťvlo
ml lilt) hftr naá Na kunoo Jam odjel
doiiaré l(l kdn jiam navHMI joduobo

te do nevelké sice ale úplně če
jsem skutečně překvapen tím

ké osady Wesely jejíž objvatel
itvo čiti se asi na 300 dufcl

množstvím mladých dosud strom
f diiřjálho léktrnktar tnno úplni uirira-vi- l

Tnutu vjhláleu) a ilrah')Cnn ijřeclpu
kterj mne fluln vyl4ll mim uáí v mim
vlattnlťťl Jeli kot vtoi t vlattol íkulsnoatlunapaiem jicnz meu aa 150—Zde ihned veSel do útulné

300 tisíc různých druhů Jest
Jak Utio lett v Uto tanil naléitl vyléfent
roxlKMll Ikbiu u iibocI Jlufrii a ktdmn
kdo trul Jako Ji trull ktarí ml doDÍíe

ho hostince p štéplaa kde seSe
Tbec známo že pp Hainv oclioten laulall v uxavtaném dopletl opiu tojsem se b více upřímnými našimi
Iagerson mají již nyní nejuspořá nuto inaineimano racnptu ttroven a poireu-no- u

Informaci únlnl idarma Tento raci nt

více tak aby byl stav přes řeku
dosti vysoký aby se mohla voda
v řece té dle potřeby zastavili
Vláda chce prý prozatímně do

podniku toho vložit $12000000

antUvit vllvuplnych ale noikodnych lekft a

Jt tak taután to l Jej mftlote nechat udl--
danější Stromovku v údolí tom 1

že hledí vstříc skvělé budoucno

krajany ZvláStě p Vác Topič
kterýž jest zde více rokň usazen
učinil na mne pHvčtivým svým

lati v ka?d dobr lákám aa nepatrný po- -

látek Já vlin c tonto tuaincnlt} lék vy-o-ni
E Ou vi vrhojf NaaleduJto moJl radusu jeiiKoz jsou ve meite ne

jednáním velice milý dojem neboť skuMte to a nalninete vtom to neJlepli co
Juto do' ud utivall a tajleté vá to oplul vypostačilo by to k zavodnění víceměli dosud pro závod svůj dosti

místa Podíval isem se na ieiich
málo kdo pochopí jak člověk jsa noji jem necm ete ai mu ten lék udaiat„ tl _ ti _4n t IXnčkde neznám — bez přítele

než 600000 akrů půdy v údolí

Imperiál Posud dodává sc voda lati v CtiIfftKU Ji neitiýlim nlo na dobír
0 # -

sladké brambory jež mají nasázevděčností chipe ae ruky přátelsky časmile nám ubíhal a když počalo
ku neonoi svai vviaicati peniie a lák neebol
viui prodali láky které byáteanad necbtill
Vy aliledite te vinil Jediiim Doctlvl kat- -

řeky strouhami a sice prý třemi
jemu podávané Pan Topič vy

dém ohledu a pukli ne tu mne odhalte jakokonává zde různé práce a poctivě
vyživuje četnou svou rodinu Jest

numoukare
Motni te Uto obliika nebude více uveřej-

něna proto ml d ite dnea abych vim mohl

se šeřiti rozloučil jsem se a p
Krchem abych zase jinam se po-

díval '
Srdečnými díky jsem za-

vázán p Skokoví za poskytnuti mi

kra anského pohoštění Velkým
potěšením bylo mi též mezi jinými

ny na pozemku v rozměru 16
akru kterých však jak se vyjád-
řili sklidí 7—8 tun Brambory
se tam mohou nechat přes zimu v

zemi a do jara kdykoliv kliditi
Libra jich prodává se prý za 4 c

Pánové ti nahlédli do srdce té

krajiny lépe než kdokoliv jiný z

krajanů a mají krajanům velmi za

přepit onoho lecepiu cailatl xroveO nivo-der- a

k utlváni idariuk obratem poity ák

iděllra Jak Je ml moíno uílnitl
tuto nabídku anlt bych mil ptl tem itritu

od 7 do 13 mil jižně pod Yumou

které společnost nevelikým nákla-

dem zhotovila Osadníci byli le

tos opatrnější než loni V měsíci
září vyvolili si ze svého středu

jednoho aby zmíněné strouhy
prozkoumal a zároveň" aby změřil
hloubku jejich i hloubku řeky

pracovníkem svědomitým a proto
každý rád jej zjednává S ním
zašel jsem do pohodlné zařízeného
hostince p Jos Trendy kdež

Adrřma:
C HENTSOV LJ Box 622 ChlcafroJHseznámiti se s p Kotnourem

rovněž slušná společnost se nalé
zala Pan TrenJa poslouží ochot

llAiiiAiAiAiAAiAiiAAiliAAepředsedou řádu "Orel" a p Tom
Žákem majitelem bohatě zaříze Tak se také stalo a když osadníkzlé že prý jí nerozuměli Krajinan6 každému vždy výborným pivem Jakub Svačinaného obchodu sedlářského tato dá se prý tak dalece uspořá- - vykonav svou povinnost se vrátil

jakož 1 všelikými lihovinami a ví
dati a zvelebit! Že Be ji konečně oznámil v místních časopisechDruhý den věnoval jsem hlavně vlaitnlnem rnaa Hostincem nalézá se

prohlídce krásného kapitolního pravý stav věcí Zpráva jeho ELEGANTNÍ A HOJNĚ tzněla: "Osadníci mohou nyní
prostranná a krásně zařízená ta
neční SÍD Pobaviv se zde pří

nevyrovná kraj jiný Mnoho jest
těch kteří věří že během jednoho
století krajina Imperiál zvaná
jinak nížina coloradská bude pře

města St Paul Na mou snažnou

prosbu laskavě uvolil se pan Ma-tlac- h

bti mi průvodcem Pan
být uspokojeni Změřil jsem

jemně odebral jsem se do hotelu
ZÁSOBENÝ

sronerní obchodp Lapíce kdež během mého po Matlach nechť přijme nejupřím- -
hloubku řeky i struh a shledal

jsem Že jsou strouhy na dnech o

stopu až dvě hlubší než jsou nej- -
bytu dostalo se mi přívětivého

nčjŠI mé díky za přátelské služby
přijetí a vzorné obsluhy hlubší místa v řece a dodávámjež mi za pobytu méno zde pro

Ve Wesely mimo nedělí bývá kázal

r i 1209 Již 0 nllce

V obchodí tomto naleinate dnlny
vbír vlho iboíl Zboti
je íerxtvé a prvé Jakotl Míra dobři
neb u MvaMuyJttHt ve svykn nnkoukatl
na nijaký tnn pHvaítťik Navttlvte jej
Jednou a podruhé přijdete taae

Veleměsto St Paul učiní snadpoměrné ticho a jen málo krajků
během týdde z vůltolnícli farem na každého cizince příznivý do
ssm přijede Nemaje mnoho času jem vzdor tomu že křižuje se zde

jel jsem ve středu ráno množství namnoze dosti úzkých a

nervových ulic Jest zde hojněVFStépánem do Lonsdale' nedáv
no založené avšak uŽisně rostoucí Dr C Rosowaterkrásných a nákladných budov z

že se teď nemohou strouhy zaná-šet- i

bahnem jako loni ježto proud
jejich obnáší as pět step za vteř-

inu'' Osadníci kteří su dříve
báli zaseti oves po tomto ozná
mení strach odložili a zaseli ječ-

men i pšenici na kusech majících
výměr až několika set akrů

ještě sluší že nížina ta
má ještě výhodu které jinde ne

stává Řečené strouhy přivádě-

jíce vodu z řeky Colorada jsou
pouze krátké a pouští se voda

nichž nad jiné nádherností svojí
kapitola! palác' vyniká Jest zde' ČESKÝ LÉKAŘ

osady neboť zde nachází se želez
niční stanice C M & St P dráhy
Než vlak přijel bylo mi potěše
ním seznámiti se 1 p jak Shultz

také hojnost rozsáhlých obchodů
jež zvláště v době vánoční byly i

našimi krajany (jako všude jinde)
em uvědomělým krajanem kterýž

na úkor domácích českých ob- -

jimi do řek Nové a Alamo Obě

Úřadovna: "Bee Bolldtosf"

Od 11 do 13 dopol
Úfadnl hodiny 1 Od S do I I

Od:íUdoSf Mp'
V nedlll od 10 do IV dopol

Tel t ářadoraé 604-- Tel r bytu lf 17
Bydh— Ciilo UM Jonei nMaa

Evliltni poíornnut vlnujo aa lenikyn ne- -
mocem a rauhniikvt

vlastní zde kovárnu

Na vlaku šťastnou náhodou se
známi! jsem se s p W T Shimo
tou dlouholetým osadníkem min- -

ty řeky mívaly dna suchá a voda

chodn kft hojně navštěvovány Až

do samého poledne chodili jsme
různými směry obchodní částí
města a vzalo by to mnohem déle

kdyby člověk všude chtěl se po

nesotským a majitelem rozsáhlého

se v nich ukázala jen tehdy když
se řeka Colorado velmi rozvodnila
a z břehů svých vystoupila Voda

tato vpadla do koryt vodou již

vymletých a těmi tekla do nížiny

obchodu smíšeným zbožím ve

Wesely Jel se svým synem dívali V době kdy matička pří
rovněž do St PímiI aby tam na

koupili zásoby kamen a jiného sice tam kde se nyní nalézá je

roda jest v ztleném hávu oděna
musí zde pobyt býti přímo roz-

košný Odpoledoe jeli jsme se

podívat! do blízké vojenské etani

zboží železného pro obchod kte- -

leWif é paiížliii D3 ŽIFOl

za skutečnou cenu

WooÉen' World
ryz p Dnimota synu svému ve

zero asi 200 stop pod Hladinou
mořskou Voda ve slaném jezeře
tom nemůže stoupati výše jžto
se voda propadá do země otvory

Wesely zařídil Cesta za přátel- - ce starobylé to pevnosti "Fort
Snelling" Pevnost tato nalézá

Ví sicého hovoru rychle nám ubývala
"a než Jsme se nadáli octli jsme se se v cípu kde řeka Minnesota to v samém okraji jezera toho

ČESKÉ TÁBOKY V OMAZEBude tedy náklad na strouhy zavlévá se do otce'' řek Mississippi
přes niž pne se most spojující
město s pevností Zde lze posud

měněna v nejlepší a nejkrásnější
zahradu na světě

Od p Hajného zašel jsem se

též podívat na Japonce kteří tam
zahradničí již od minulého jara
Ačkoliv městečko Brawley založe
no bylo z jara r 1903 a teprve v

tom čaue tam voda byla zavedena

přece Japonci platili do roka již
řio nájmu z každého akru četl
jsem o tom v anglickém časopise

"Brawley News" který odebírám

Myslil J9em že to nemůže být
aby se tak vysoký nájem v kraji
tom mohl vypláceli Když jsem
Japooce navštívil sázeli právě ci
buli na polí majícím sotva dva

akry výměry které měli závodně

ny Volili k tomu půdu měkkou

již měli upravenou na způsob
kukuřice Udělanými

brázdami pouštěli vodu kterouž
zeleninu tu od spodu zavodndi V

cibuli takové neroste tráva než jen
v brázdách kam vodu semeno
nanese kteráž se však dá plouž-ke-

snadno vyorati Sdělili mi

že z jara budou cibuli tu klidit a

že za ni strží as Jjoo Zdálo se
mi to k neuvěření ale bylo mi ře-

čeno ži tam vyroste cibule veliká
a v t jm čase kdy jí jinde 'není a
proto že se dá též draze odpro-
dali Po cibuli mohou nZ jaře do
téže půdy zasázeti melouny druhu

cantaloupea kteréž ae v tamější
krajině daří lépe než kdekoliv

jinde Cantaloupes z nížiny Im

perial a ony z Rocky Ford Colo

nejsou k přirovnání Z Imperiál
budou posílat a to dost brzy ne

jen cantaloupes ale i mnoho ji-

ných chutných plodin do celého
světa Egyptskou i jinou bavlnu

jakou jsem tam viděl nepředčí
Žádná kdekoliv jinde a možno s

bezpečnosti očekávali Že se tam
bude bavlna s prospěchem pěsto-
vali Rovněž i chřest (aspara-gus- )

tykve (pumpkins) různé

druhy cukrových a vodních me-

lounů atd rostou tam značné ve

likosti a jsou výboroécbuti Od

poručuje se tam jmenovitě pěsto
vání plodin dřevnatých a kořena-týc- h

jako stromoví křovin a p
Voda tvořící se ze sněhu ve stá-

tech hornatých přináší ssebou
velké množst í rozličoého hnoji
va jako Černé hlinovatky a též i

bílé sopečné půdy a vápnem a ji- -

vodňující v údolí tom malý ježto
A SOUTH OMAZE

31erA t éé—
mohou bráti do sebe vodu z řek
Nové a Alamo Za druhé spád

v St Paul Vřelými díky jHtm
zavázán p Shimotovi v jehož
průvodu Šřastně dostal jsem se do
čtvrtě Čechy obývané Kam jinam
jmll jsem se obrátit nežli zase do
hostince? Již v Nové Praze odká

' zán byl tni ni slovo vzatý a chval

zřítí okrouhlou zděnou budovu se
střílnami kteráž postavena byla 1Í027iž v roce 1820 a byla baštou kde

na sever kiomcino se pozemku je

nevelký a přiměřený a za třetí i

srovnání pozemku jest tam po-

měrně snadnější a levněji se dá

provésti nežli v nížinách jiných

DO TEXASmnohý Indián v původní své divo
kosti v boji za volnost život svůjs né povisti požívající krajan náš p

t Vár Pfz-li-a Miilll X 1 dokonal Nynější posádka obývá

j
— —lJá bych však odporučoval zabírat!však veskrze moderně zařízené

budovy Majíť zdejší vojínové pozemky tam kde by vyžadovaly
více rovnání ježto půda těchtodocela jiné živobytí oproti evrop
jest bohatší a cennějšíským již namooze těžce nesou

neúprosnou soldatesku Vody studničnítam dosud není

(1 zeného hostince ve spolkové síni

yiáležející řádu ZČUJ Pan Píchá

jest zde již dlouhá léta usazen a

f velice činně účastnil se národního
života Jsa mužem vysoce uvi

vyučoval též zdejší
ÍJomělým nsší mateřštině a i jinak
nezištně kde bylo třeba rypomá

řfhal á Celých čtrnáct roka zákeřná
věrnou a milenou choť

ale očekává se že i této se nabudeChtěje vánoční svátky sirá víti v

kruhu Četné ivé rodiny rozloučil studnami artézskými Prozatím
se musí osadnici spokojili proči-
štěnou vodou ze struh Voda

setn se s četnými přátely a již
večer vlak unášel mne k Omaze

pročištěná se dá do nějaké kaV Minnesotě jest hojně našich
eno auzovaia az Konečné k ne- -

krajanů usazených avšak pro neV
menné nádoby jež se Žíněmi ob-

šije Žíoěním kolem hrnce nebmřMému žalu těžce zkoušeně

'Vř konala Jiná krutá rána ioé podobné nádoby docílí se
dostatek času nemohl jsem všecky
osady navštívit! Nicméně při
nejbližší příležitosti opět se tamnijrúijtiranébo otce úmrtím mi toho že i za dnů nejparnějŠích

od sedmit Jvane ucery xieraz kdy teploměr ukazuje až 1 15 stup- -podívám a potom přičiním se

abych vše vynahradil

FallmanoTT Barietorč spací tqzj a roiie

poMora Tozy naU TlaUcH

Nejlep&l dráha do viccb íuíit
Kanaas Indiánském áusní TexasOf

Mexika a na ťaelflckén pokřail
Jde pMmo do

i!MZ Shirmin CrettfiJi
'aJlas !t Worth HUiabara

rmlmoUiWaoo Tsnpla
iltoa Taylor GalmgvHl

ckliiTt Hfjnrietta SaaHarcof

i Qrange loatcí Airarado

Severův Vlastenecký kalendář

Sů ve stínu zůstává voda chladná
a dobře se dá piti Ba i pivo do
takové nádoby dané schladí ae i

za nejparnějŠích dní Jinak jest
tam ovšem teraperenc avšak pijá-
ci mohou v blízkém Mexiku do-sta- ti

vše co si přejí a může ae

tam svézt! po dráze která jest

ka zbožflovaoé matce své po
Mou její nemoc sloužila až ko

'Čně sama nebezpečně se rozne-'ihl- a

a po nedlouhé nemoci v

'Jepšfm věku zemřela — Nyní p
'ia druhou svojí dcerou

-

'pc to rozšafnou dívkou a sy

(
a Karlem kterýž otci svému v

' Uinci vypomáhá tráví pohro- -

na rok 1905 dostanete v lékárnách
zdarma Hlaste se o něj Ne li

pišté nám přímo Má pěknou
úpravu a obsahuje 64 stránek po
učného a zábaynrihnr) Wy vá


