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Pozemky zde #yM v caí
%tonpít kdo udy budím
vh%tmt poAíuky hudw n ťvn

někdy dolře ibť není žáé
pochyby ž# tyto ytopoon bty

& Z přátelských kruhů &

myJiHiíiuvyo db#
Cl rdl iAmim vím til hlco
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Cheyenn Vyo neboť jtem jíž
ÍAÚ 1liti'h0 dOphh !£ ÍÚZ(iý(JHít$
UÁ kh fMni íeit4 odtud

vod k zarodr'vváftí když Um
totiž jaká jest Vlak totJ kdy'
jsem s se přistéhovaf vyhlížel©
to-- tady matní Kanály cdhUmly do Zfitft4 výíe Prwťval jwm
vwt tak zčerstva jak se phun— —

jr a mnoho Vtiýn
S krívdfííito

uí%ttk jseví neviděl nikde Zdevalaásíedkem Uhoí fatíiti bylo
jest třeba jen rníti vodí a cb?iř k'o4ovto tnthé m písek se tam %vk'

val oa híomidky Lidé nařkaíí prá-- r a to ostatní přjde ' Zi
DOPIS Z ČECH oa nedostatek vod k zavodňování velních pohrom mmmf m zde

člověk c bá vat 'i ěkinťM stanea ú suchých vntnuích totá v

koma z vás bylo by o nim něco

povédomo připomeňte mu aby
nim o sobě pod! zprávu a aby
také odbíral ním míJý poučný
líst "Pok Záp" b pozdravem

" ZE ZViXHOVIC u Přelouče ž z jara přijdou lehké rsraz

spálí některé thonUMiié ro%tUnylC&Jty % Aubaš—Ct rtd Pok
než iMlát řípa z%lí hrách ápďftát7Ap Jsa horlivým Čtenářem val

v lem Ittaíítm a ctredakci "Pok

kopcích dobytek pocházel Madem
a Žízní Celých detét tiUkh w
piMopítd tim ní po hlkoťtk to
ků panovala citelná sucha a tím í

ftedostatek vody k zavod&ováoí

Jelikož jsou zde pozemky výtecVié

a podobné zdjU UiUAm nepoUho ItfOpttU VUtlhOZ jiz po
'ApS ttvím v úct6 vál odUtttti

díěhají yiéonttfi $9 zde sází velmnohá léta prostřednictvím pfl Vtnt Vokltk ka sííazvláiíě těcli malýcb ckrob?zných mých z zámořských va

vých Tak zvané "Jíocky PvriMIOEUIK Aríz - Ct redlích kt%h se mí dotíví a kterýž a lebce se dají připravit k zavoi
ftováoí a co neííepíííO pří tom že cantaioipes z Je vypěstovanévidy bedlivé čtu M i jiným spolu Uouiím že mi prominete že Jsem

tak dlouho odkládal se zisláním mají znamenitou chuť Zbylo mi

ÍÍHVÍm oíbírá-l- í uít 'A vUa

"V Z" Ja á# zde mí'0 Vn-n- fi

ťn'ro &ídtt4fiv se zit
wííhí pO'Ai4l tudy mni vslo

%p'h m Uk Vo m výcb&dé
aneb rČkde jinde Taw jiou víe
líjaké zábavy muziky pikniky
Udy vUk mni ikotatf túMo %n

u dívdl v imh církuty zas v

létě' Zima zde trvá tkerem sedm
ihtiítA š i v UAhí dohk bývá tu

jílě d'j%ú chladno pr'to zde ne-řott- ou

Kž žádé plodiny Ježto

pk kolem CuKywn jou samé

jen planiny a hory kterých je
celoroční vídčtí sríh a led proto
tady neroste afc než jen tráva

0tat'í plodiny jsou sem posýláoy
z jiných atáfíS Já ačk-slí- pracují
v hotelu je Stě jsem tu naapO'
til tak jko na východě Mám

prá'í etáíou dotí síulný plat a v

zimě v letě vle jest stejné Kdy

bych ale měl pracovat někde oa
venku tak bych tu věru nebyl
Minulou zimu jsem skero celou
ztrápil v Kaldorníí Myslel jem
sí až dávno že sí tam zajedu po-dív-

al

se jak to tam dopadá Jel

obtmbm ku čteoí zapůjčují orní
trochu osobo sem'i a kterýmDíl oi fobé i já ct redakci P Z předplatného na milý mí "Po

krok" který vždy dychtiví oltkí bych mohl kr)n(im posloužitslulné požádat! o uveřejnění Uiti

dopnu z Čecb Zaibj jim ho za 10? ncí plitouvíme Kádi Cítíme zprávy z oak
vyplacené'Mohoa se ázt týl ČasVMtím w v časopise tom o Čín ho starého domova(Co!íax okresu)
kdy se sází kikuříce Léto máma též zprávy z jiných krajň bývajoosti a skutcích oalcb vlastenců

tam za mořem bydlících vlak to osázeno zeleninou sedm kria víevelíce zajímavé Uznávám snahu

nkazwje mnohoslibné Mám dobrývydavatelstva po zdokonalenbszej jmeoa vlastenců tícn jsou
odbyt na zelenina zrovna domaroí neznáma ač jett Um maoho "Pokroku ' který se nyní vyrov

ná jiným dražlím casopísfim Pří lidé si píijdoíi pro ni sami lía pětrodía oi Kalia a od ŽíŽelíc
A At S M JL

akrech mám vojtělko a mám téžpravoval jiem jíž dávnože napílu
několik řádků abych dal svým

juoovetnic pax vacjav Cecb e

sestrou Kúženoujíž před více lety dost pastvy prokoně krí vy Mojí
konk jsou živi jen o vojtěic aniždo Chicaga odjeli mnoho jiných známým védet že dosud Žiju
by dostávali jikého zruf vykoníkufi o sobé véděti nedávají ač Jíž jsou tomu dva rokyco jsem

koliv mnohé srdce pto oč zde Lije

zde Člověk m6ž pěstovat plodiny
vžeho druhu střídavé celoročně

proto vláda povolila peníz na

postavení ohromné hráze která
bode eejvělSÍ toho drobu na sě
t£ Na hrází této se nyní pilně

praceje a dle šftAouvy tni býtí za

dva roky betova íírází touto za

drží se přebytečná vodakdyž prii
aneb tajou sněhy Hráz se staví
rnezí dvěma pahorky mezí nimiž

jest trhlina 650 stop líroká kudy

protéká Slaná řeka Místo toto

jež jest pro podobnou věc zrovna

}ko stvořeno vzdáleno jest od

Pboeou asi 60 míl severovýchod
né Nadržesá voda bude pokrý-

vat asi 14000 akro jinými slovy
udrží tolik vody že by se jí za vod
oílo í $ootooo kr(t zvýil 12 pal-

ců Dále bude hráz 370 stop vy
soká 650 stop dlouhá 180 tlustá
ti spop u a 20 stop u vrchu

í'ude zhotovena z kamene a cé'
mentu tak že to bude jako jeden
kut slitiny Výlohy jež odhadiii'

ty jsou na Jfjoooooo budou far
meří splácet vládě po deset let

Ačkoliv se mí tu poměry za U'

vajl všechnu prací a jsoi při tomse a rodinou svou vystehoval
tlutí a zdráni Vojtěíka znamenáa i já sám vždy toužebně očeká Nebrasky abych si vyhledal nový
zde tolik jako kukuřice v Nebratvím časopis vil koje se oadějíže

jieffi do iJeov&r cedo a tam

jem sí koupil levočjíí 1ítek do
San Vrum%knt (Ul iiy %tm Um

domov někde vmíroejlím podneb:
ce Nav krávy zeleninu nežerouDiltznu v til (ii cějaký článek aneb za příčinou mého chatrného zdra
ta je pro ně moc sprostá Také senějakou zprávu 0 tona neb onom ví Jaké svízele jsme museli pře
nám staložc vlezly d? zthrídky

pouta jeden dfi a jž jem obdržel
prácí v jednom veíkém hotelu
kdež jem vlak musel pracovat!

od některého z oicb vlak vždy žítto maže jen tenuv(řítkdo neco
ale ničeho se ani netkly DrtiUžmarné třeba z f mezi nimi jsou podobného sám oa cestách zakusil
nictví jet tidytěké výnosné Kurlidé pérem i myíléokoa vládnoutí se samými jen Japonci a to se mí

nelíbilo Pobyv tam asi tří měsíce
Obzvlálté pak když jest několik

malých dětí a dostaví se nemoc do níků není potřeba žádných a5umějící Pročež vás milí přátelé
íídítút ubytu až se tohoto do slepice aedajína stromech Kuřata prohlédl jem sí důkladně městorodiny tak jako se to stálo nám
řtete v milém lísté "P Z' dali se mohou líhnout iMofo'nh Vejce ba o Vtmúiko nateŽ jsem odejelNebudu vle dopodrobna vypíso
oám o 10U uíakou zpřim vat neboť chci jak jsem již shora zde platí od 39 do 45c tacet má

slo až 35c libra
zpět do Utneru a odtud navrátil

jíem se opět do Cheyenne Člověkpravil jen o sobe dát zprávu
Cechů jest zde usazeno málo

LootkCUo roku bylo v Čechách

zle což vám ottatoí miif Lua&fí a

Utoiiky jett oi vovldomo jak
krátký popis krajiny kde jsem se když přijede do Cbeyenoe obdrží

prácí dříve než v kterémkoliv jíPan Pecka jest starý zdejlí osadkonečné usadil Bývá obyčejem
nik Pracuje pro vodárenskoujcm i dočetl ale o nát u Í5d ze Kajy bledl psat o krajině co oém městě jen když chce praco-

vat buď v itkkUrém hotel 1 anebspolečnost Jistý pan Wotava
kového sucha moc nelíbily (a pak
lidé to dělali jeSté horlí než bylo

třeba) přece přei to vle jsem se
c&ovie byio to aasa nmrti po mmpe ja aie jsem nemel co

Wíaconsínu zabývá #e oř chodem r!sura'itu aueb v dílnách U Pchválit a příto jsem raděii mlčelAévadž jtou zde pozemky vlude po
nábytkem z druhé ruky V tomtorozhodl že zde zkusím tvé Itěstítecb akaloatých vtltnicU ťttvo dráhy Ježto jsem zde jíž uvykl aCíl nalí cesty byla Kalifornie
boru se zde dělají velké obchody m stálou práci proto £e tuPrvní zastávku jtm uííníJídílo aím to hrozoý oedottatek

atralcoa bída jak pro lid tak Sao ťraocísktt Město se nám lí neb se zde lidé často métí Příjž
dí sem zejména maoho nemoc

usadím Psal bych vám více ale
bylo by to přilil dlouhé a proto í

a učiním nový počátek a to ntjvíct
k vůlí podoebftieboť jem semal
žer by bylo maroo hledat počasí

příznivějšího než bylo zdejlí Celý
pro dobytek feo bylo fíce dot bílo taktéž í ty rozsáhlé parky

nýctiz nichž velké procento orní" ta raději ponechám na podruhéale oík Jo fí momytlíl jak to dá vyhlídka na líré moře Povétroo$t

Posýiaje vám předplatné JI a 09 oa1 může dopadosut Seoo t Iscá ale byla nepříjemná Paoovaíyť rá oebof mnoí čekají přilil dlou
ho a pak to cestování je dodělá časopis "P Z žádám vás bystesyrové větry tak že to člověka00 prodalo obchodoíkfim a pak

rnéaíc jsem strávil ve měitéa dělal

plány co by bylo nejlépe začít

aby člověk mohl udžetí vlka ve

slulné vzdáleností ode dvtří Tady
na západě netrvá to dlouho že ae

mi ho posýiali oa abresuNěkteří sem přijíždí pouze prokdyž fláiledkem velkého tucha zrovna drtilo Zahrady se vyjímá
zábavu chtíce uniknouti kruté zily pěkně obílí ale bylo z vět!oíkd oebylo ládoé Otavy rouaeii
mě na východě panující a z jaraěáttí krátké a slabé na slámuí rolnici aami velmi draho kupo

Kduard Schtvartz
ííecker bolel

SH1NKK Tez 17 dubna —vat fíemealoící oemajf do řtho Jedou zpet iajy maji za zimyzvláltě dále oa jih Druhou za

bojoě vyraženíježto se zdejlí lidé
člověk octne v krátkých neb jest
tu víe drahé Vycházel jsem také
na veneka vídíl jser? Že příčin

stávku jsme uěínílí v Loa Angeleťtfkooti chody lid et oa zabál

ce oeboť oíkdo í dřloíka oezjed nejvyhlálenějlím městě na zápa postarají již o to a by je náležité po
bavili a z nich také co nejvíce pe-

-

Ct rdl Musím také napsatkráť
ký dopíši do valcho listu žel vlak
ž dopis smutný Jest tomu něko-

lik týdnů co se tady odehrála

líví Cíňaoé mají pěkné zahrádky idě Jak jsem vídělnejvět!í příjemcá též řemtalaíkovi oedoitaae §e

práce kromi té bez kteréž oefie I napadlo míže jsem také kousek (nžz tyMinutí Každý den ae tumu přinášejí východní turisté
něco pořídáí pikniky kofikéZdravotní poměry nejsou takové

ná truhhlohn Manželka a
zahradníka a že by to mohlo být
dobré Ale sám bál jssm se do to

6 obejíť Tak fí každý z vál má
že pomyalít jaké máme (etoi u jak je ohlaijjou a celkem vzato dostihy vhho druhu dívsdit

mnoho jíiýcb Cesty jsou la do dítko (ostía řteíka byly nalezeny
zavražděny asi 4 míle od Hhínerneodporucoval bych nikomu žádnéoáf blaho Ale vzdor tomu jest 10 pustítneb jsem byl velíce sláb

'laSel jsern sí tedy společníka amísto na celém pobřeží příhodné bré a proto a zde užívá bicyklů
více než kdekoliv jinde a vftbec se my bylo oznámeno p blefkoujeo pořád flySet teo bubeo do

prvního má být to oeb 000 11 pana vykoupili jsm jednoho ČÍAanavoli zdraví neb jett každé ráno
zdá ž by se tu bez nich ani nekterý jel zpět do nebeské své říiitarotty vyrovoiao Než kde brát moc mlhavo V Kalifornií jsem se

zdržel dva měiíce Pak jsem 10 obellí neboť jícli potřebují cd o

jenž udával že ae tu jedná o

A vlak dallírn vytetřo
váním vyílo na jevo &§ sprovoz'
ny byly se svita rukou vražednou

Pozemek byl pouze pronajat prokdyž oeol za£ zlatku utržit
Také f vámi drazí přátelé d& vydal do Arizony zastaviv se ročně IJile Jest zde juty pan

lloke kterýž vyučuje hudbí Pan
to koupili jsmn jeo koně nářadí a
tu úrodu Zahrádka byla dosti
zanedbána prác bylo maoho a to

'rcscott jfcst to měto asi o 5000lají že roíaulý mltíc jel pan Ští-

páš ze Zdecbovíc k jakémusi jVJ- -
pan httíka vzat k vyletřování
řed velkoporotu kteráž naA vzneobyvatelích moderně stavené

mého společníka brzy omrzelooial do rrahy Zeť mu při&el na rozložené v malém jen údolí Okol

VolíUU pracuje v tůmrním ob-

chodě Pochází 2 Detřoít Mích

Na venkově usazen jest p Jaro
slav Ondráček z lotvy jřdíoŽ strý'

sla obžalobu z vraždy manželky a
neboť to byl Američan a ti jsouní krajina jest vesměs hornatá

dítka Houd bude odbýván dneproti cetou ale mezí hovorem

raoíia p ítípíat mrtvíce a 00 ak zoámo na práci paláci Zamnoho dolA jest ve vůkolí pod
%i t m A vlak na tom nebylocem jest p &cJJck pyjnci 11nebí velmi příjemoétzvláltě v letěokamžité akooal leleioé pozfi eliě dost V pá(ekdne 14 dubna

Cfarkson Neb Přijel sem též kV zimé je tam trochu zima neLúť

mísíc jsem ho vyko-jpi- l a pak jsem
so oháněl sám Jak jsem nejlépe
uměl Po dvakráte jsem se prací

tatky jeho převezeoy byly z i'rahy ráno bylo sděleno Že ajlctl lévůlí zdraví ale zalíbilo s mu zdedomft za velkého účattaottví město leží 5600 stop na J hladinou
rnma hrodova náhle v noci ze

mořskou Zde se nim roznemohlyobeceoítva pochovány vln chva také tak Že s rozhodl usadit n

tu Koupil si malé místečko Zůdvě děti na hlavničku a sotva se
přemohl tak že- - jsem v ní musel

ustat Velké obtíže jsme měli a

ptactvem které se sletovalo z
kckýrr do hrobky na katolickém

mřela po porodu a po deflím pá-

trání bylo dítko nalezeno uscho-

vané ve skříni jsouc přikryto
stává ode mm míle proto alehřbitov! ve Zdechovicích 1'aní trochu zotavily rozstonal jsem se

na touž nemoc sám mojí posleď okolních pustin a ničilo vfe jak
to ze země vylézalo Také krti

ia Iry Lékaři uznalí že ae dítko
nadějí bylo: jen pryč odtud

délalí velké Ikody Letos mámeneboť lékaři kroutili nade mnou
narodilo živé a že teprve pak
sprovozeno bylo se světa Nyní

často k tubě dojíždíme neboť
to vzácné Čechem se zdd sejít

Moje zdraví zl? plilo se tak dalece
ž si letos po včtlfflé vykonávám
prácí sám ježto žena má dosti

pilno l obsluhou odkupnfků Loni

od havěti té pokoj neboť má vlnlávami Jest totiž hlavníčka dost
ude v datlím vylotfování pokradu hojnost potravy Přes to vlezlá sama o sobe natož pak když

má Člověk jeltě neduh jlný'ífmco dopadlo to 1 mým prvním zahraď
čovánu Jest mi opravdu lilo Že
tni jet sdělili lak smutné zprávy

jsem musel skoro na vle jednatsem zkusil nebudu čtenáře una ničením dobře tak i jsem sl
nalí osady Musím jolifi podoDvacet akrů přinese mi nU vícemohl koupili malou íarmu blízko

fuíjíta zi lion akr Na to nám 23
tknout! že se obft ony truc liloliry

u2itku ne 160 akrů v Nabrc
novit řeknu jenom tolik že jsem

vyleie! lest neděl ve Ipitálv Po

příchodu doma horrika mi opět
viátila a tak )m se musel jolté

lály jenom asi míli od st le H

Hám bych touiti byl dřív© nevěřil velktrou Áctou
července 104 tačalo prlot načež

vln počalo ořivovat Letos nám

Kožené maoželce oevlantoího ay
oa p ftépáoa když jeli z pohřbu
od oá ze Zdechovíc do ťlzn£
kiež jeit pai Kožený ve alužbé

při dráže přihodila ae celtou váť
ná oehoda kterouž si ublížila na

zdrav roznemohla ae a v buku
zemřela Také její mrtvola převe-

ze) a byla e l'lzn6 do íídechovíc a

zde za velklho ťitiitcnitvl pocho-
vána Zesnulá zanechali zde 4

malé dílky
rícd p4l třetím rokem vypravil

můj %ya do Ameriky vélo syna
mllio vnuka oea Dolcika k

mám ti zďovl p KUřikvi v Cle-veland-

() odku-1- vlak po roce

odeSel a p Václavem Jaouulkcm
odjel do AntigQ VVíf íi j tomu

plti rok co o 9A žádnou a prá-

vu nedává Milí ileaáři a Cteoálky

Konrčnfi ale musím jíž přoslat Shlixnký odbčntil
eden týden postit KoneČnft jem r£l al moc Od nového roku do

abych snad thylečné neujímal mí
se probral ze v Ir ho Peníze vlak ao buzos nim tpaalo 1 1 palcs li IJ NlOlt Klí

tfiié Přil bycli vám mílí krsja- -yly pryč neboť si tu teprve unft
ŽIÍMVMb'žl

nd vidět to obilí vojiělky a vA'za vlu počítal livobytl jest tam

sta něčemu iiřlbřnřjíliiiii Podru-h- é

sí dám vlce na čai aby tu vy

hlíítdo pinii jako dupla uibnť
vím jak lidé dovedou knihoval

lako drahé a práce jakou bych cc vl co člověk nasifel jak to IrllH liull InNiI 1 1 nllllll tltimllíV!i'
In ImiiInIIíIi r lnvuli llt ví lt mllittiAvln roste Hvnoaeč 11 i jest V piniímyl mohl saitávalnci)la k doslá
tM rnliliM'líi liivAriillii) vt lkcjíivoirotidu Unt právl co toto plilní jeito by byla musila být vel
l SinU ilonilA WlnliNliilH poxdraviti vlm čtnátům a
(tiilmu Ih)mírnil l'nv# iiitNttiiii Mylostali jsma tase pěkný iJ4ftť poml lehká Pobyv zde lest měsíci)

odebral Jui se du IMiotnix Afll Tak snad ! iťilim imiHvMil tímli' 1 r ue tl km

♦ Vhlřtil AitMír lilew llliillin A 1 !u(nedělní pltslivtn číKnálkám lolmto llii trvám v

ťittfi Jos A PlálilavudflovalOH ntLu Itíiio fiitiítt IhM lvt'l Clilt tao lilMěsto to jest a 1 a 000 obyvalciah


