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uívoj liilu ahHo od St ťiul
V J Níbij Vine Šilřík Krel
šilafík a jich owc Jsn Šiliřík
Vít rn těmto IikJkoOiu díkoji Zi

pfátulské uvítání a rád bych toho

niiJ víte svlk pro tentokrát
Jest tri to nemofnoa polruíié sli-

buji to vyoahrsdít Fokr
uycii nciiiftci mkoviny a tifwn pranicii
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l'rwtll však jest pad fit vhíil
a místy uevelkýml slrictni prorvá-

na V tomto okolí jcit uiaien
asi 4 redín leikýib a vftllnu

zdejších csadoíkft tvoří l'olácl
Městečko 1'arwell rorlofeno jet
na mírném návrlí a svlářtl v po

sledním čase poíM virAttatl

ObchoJy Jsou zde iinlouproy ve

vlech oborech 1 mijclnícl jejich
až ni nepatrné výjimky jsou rov-

něž Tolicí Velké zásoby zboží

1 pěkné jich zařízení jnt dobrým
dnkszcm Že dávno jit asi minula

doba kdy o Jíowird a Valley
okresích kolovala mylná pověsit
Že by zdejíí krajina nebyla úrod-

nou AŽ podruhé opět do tohoto

ťiiti) jt urviil tímUi iittiuin uir f AiioiIi u 1
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učinit! o vieth správnější názor
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Josefa Horkého který rnl byt tak Jilffo Mflllti Jf
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stinec a ačkoli nikdy dříve se

mnou se neseřel přece tulytev Novinka pro orchestr ř'JnovjM nvrnnmy IDO ekýťh lalířori li )!) 7 a IOmlcvýcli reker
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I tmmny říkydí knih Jídla eesniify íSunkýl-- přviiýcli Morft rr ct

český pozdrav ardečoě mne vítal

1 jsk nejlépe mu jen bylo možno

seznamoval mne se vlerní svými

hosty a přimlouval se aby ti otfili ké miolky I)ll vak m yinny ímportovanycli (nkfvU tenoc- -

llutlaki tíiftA lkrui ílřllhil ti#l nídi koiiKkft ouvertura ní jSíirotlnlnli r#y™
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na list nál so předplatili V ho
pt( Jufcontl ta n }lvřiJí ceny
74 druhé rukv uótfj? rtobř ijrave-
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11 n d)tfnt lvé ťyňrívh htidebiifch nínlrojl vyko- -

iii vím vUtit( ríílnf tiroftt mohu
stinc! tomto jett stále čerství
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-Cfny dtanovlt ' fiíjlevnjl
soudkové pivo na čepu a i lahve
vé pivo z razných známých pivo-

varů ixofno zde obdržet! v malém jcu j iraxi
24é 45' Wít 9 la Ht Chicago III

i ve velkém Také vína a různé
- _ „ - — mm m éé m IHO (t 4 Sjiné lihoviny jsou prvé třídy Jako ~

ČÍSuík za nálevnou otáčí se oanej
8výie vlídný krajan p Ant Novák

kterýž til před několika roky by-

dlíval v Ornizo Jak Horký tak i

Novák ke každému vlídně se cho 2vají a není sni jediného kdo by

fekl že nebyl vždy vzorně obslou

žeo neboť jestli Anton pilně aobě

hledí aby Žíznivé k jich spokoje-
nosti obsloužil tu Joscí opět jas

výtečným společníkem pilně při
hlíží aby hosty v dobré náladě

Z mé cesty

l'í Víc Vtly ciat jndnuití '!' 7'

Bt ťiul místo £f tající kolem

9000 obyvstelů jest sídlem okr

u Howsrd Velkeré hlavni bu-

dovy Jiou témlř vlechny cihelná

óhledoostí ivojf vyrovná it vltm
podobným mlsteíkům Mlslo
vlastní ivojl vodárnu i elektrárnu
Jest ide vylil ikola kdet n uči-

telských lil posobí Maji zde ob

cbodoí kollej kterou nsvltlvuje
as! 150 iáko 1'rojlidf zda dvé

rotná cjráhy a polti má 3 cesty
avobodaé dodávky V mlsll ia
mém Jskož I v okolí převážnou
vltllnu obyvatelstva (voli hlavo!
Švédové a 1'olícl Čecha není

tde mnoho usazeno Obchody

jel toliko nlktcré jsou v drženi

krajana jiou yelico čilé zvláitá
obchod zbožím imíleným který
vlaitol p J01 Kolík tlil se den

nl obrovské návltévl velkerého

obyvatelstva Hoitince jsou tU
tli z nich! jeden vlastni p Jot
lílobodný V druhém hoitiocl

p Adolíjoho zamlstnán jest jako

sklepník Hlavni tyto dvě mfst-no- iti

asii krajané navlilvujl
štípán Newman jeit zdejlím ko-

vářem ťrenk Gruber lidí dobře

uřízený restaurant kdež každé

mu dostane st vzorného obslouže-

ni IJratí! Uartfiňkové maji zde

zařízený a hojo zásobený obchod

aedlářský Va svém oboru dobře

le vyznají a proto jak obchodníci

tik I vflkolnf roloíci pro tvé pota

hy veíktré potřeby jako postroje
aedia zimní pokrývky 1 vleliké

jiné řemeni u nich kupuji Dalll
ledláři )ou zde pp Vác Šalda a

Jos Uoshofl Karet Tenopír
vlastni zde rozsáhlý obchod muž-atiý- m

i chlapeckým Iststvcm obu

ví vrchním i spodním prádlem

klobouky a vedle toho má též za-

řízenou krejčovskou dílnu ťan
Jrsok 1'olsniký má zde moderní
zafíisnou lékárnu kdež vyplilo
váol lékařských předpisů věnuj'
velkou pozornost Jiný obchod

zbožím smíleným vlastni paní
Veronika Uártová kdež jako klerk

zamliinán jest Karel Ilumpál
Krejčovský závod vlastni zde pan

Jos Černý Na skladě má hojný

výběr pěkných látek na laty a

také velkeré opravy vykoná ku

spokojenosti každého Ant Je

dlička jest mistrem obuvnickým

Suntych a Usrtonlk vlastni zde

dílnu doutulkářikcu a musi praco-
vat! pilně aby četným objednáv
kám vyhověli Chcete-l- i ai po

chutnat! na dobrém doutníku

Žádejte vždy a vlude doutník

"Our Manager" a buďto jisti že

podruhé o jíoý nepožádáte CV

Svoboda zamlitnává so pozemko-

vým jednatelstvím Ant Gruber

vlastni rozsáhlou cihelnu a jest též

osvědčeným stsvitelem Mezi ji

nýml kteří sem z razných příčin
zavítali bylo mi potllenlm aezoá

mití so a pp Ševčíkem a Petrem

Ševčíkem Vydatně nápomocným
mi byl p Adoll John velíce pří-

větivý krajin kterýž od dětských
let zde obývá Za jeho přáltliké
služby srdečně mu děkuji A mt
již kolem 4 bod odpolední spě
chat jsem ku vlaku abych naviti

vil rovněž utěfieně zkvétajícl m'

stečko 1'arwcll v jehož okol! pa
někud více krajanu oaticb j

ussieno
Hnoj když vyjel jsem po U I'

dráze 1 Grand Island měl jsem

příležitost pozorovat! krajinu ku
rá každých několik mil ae měat

telíce Uylo to poprvé kdy

do tohoto okresu jsem uvltil
a ač dosti jíl dříve o zdejllm okolí

j tem elylel přece se zájmem sto-

poval jsam polohu této knlioy

1'oiemky jak bylo ml možno vy-ivid-
ěti

jou vlce méně úrodal

OJ Grand Island al bifla k tt
faul jsou dotti rovné avlik os-moo-

pUiilé 1 nemohou li ni

kterak drodaoall fovaitl lim jel

udržel Jsouť oba velmi oblíbeni
a proto hostinec Horkého tlil ee

Na zaíálku íáltří vždy mnoho a proto musíme hlcdlti aby k

vteho a zvláltě nového roku byl ten nejlcpll a ahychorti v nim

vykonali néco dobrého pro celý rok Uííníto rozumný poíáttk kou-

píte li si pro svou domácnost jeden i pejlepíích lékft na ksicl totižvždy velké návltlvl Pan Jos

Horký mimo avůj hostinec vlastní 1zde též pěknou residenci kde

milá rodina jeho obývá i' nu

Horkému jsem velikými díky za
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vázán nejen za veškeré alužby
které tak ochotně pro mne vyko

beveruv tsaisam ij

pro Plíce—==x

usl ale i za nejvýie krsjsoské po
hosttění jehož v útulné jeho do

mácnostl se tni dostslo rroto
stalo se že neměl jem nijak pří-ležíto- tt

abych navltívil hotel

který zde vlastní p Karel Hrdý
po 35 let stoji v tele vlech léků na na uásltdujfcl chorob) t Qkterý jižObchod zbožím železným vlastni

zde p J W Horký Na akladě

má velké zásoby velkerého zboží

železného plechového kamen

ataveboího materiálu barev a ole
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Kašel
Nnst uzení
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Soiicliotliiy
jů Také jemu jde obchod zna
menitě Mezi jinými s kterými
měl jsem potělenf se seznámili

byli mnozí kteří jíž déle nál časo au dceru a po 25 let jsme k nim nikdy nemilí lékaře Kdykoliv'Máme tří syny a jed8
Ijaký jiný plicof neduh koupili jsme Vál IJalsám pro plíce a 9j j ohrožoval kttl aneb n

t _i i " Kodioa Jana houstala Kading Ta 15
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V Urodíte se fávMenc smočíte

X

si nohy sednete si do provanu — náaledtk toho nak V
U jet ksltl a nsiiuitní Kálel i naatuzeofr nejsou 1! chronické moino vylétiti za V

pis odebírán t za pomoci těchto

podařilo se mi i několik nových

příznivci! pro "V Z " zUkati

zvliltě tfelými díky jsem zavázán

za ochotné služby p Jiou Hor-

kému oblíbenému nitem u jedna-
teli kturý vlemožn! se vynasmžJ
abych hodně nových odběrtlQ
zítkal Dále byli to následující
rolníci kteří vesměs dobře sobě

stojí a zvlált! a letoíol úrodou
iou spokojeni) Frank KIptko
t iámý zdejlí senař který vlak os

své dfmee za Živý svět poklůpek
nemůže udržet!} Jan Franci dáv-

ný přílet listu oalebo který toho
večera sem zajel aby milenou

svoji manželku doma si (ziverl
psul Fraoclová byla totiž návlil-vo- u

v Sl Paul kde tárovcR rfti né

iťol! na svátky nikupovila a tu

míl jem vzácnou přiivlítost a

11j'dn den volíte li k tomu
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přívětivou touto pani se seinámiii
Ve vAťch lkitníitťli MkaNkti ionuln xtlirnitijot Inaci Vác rvlik frank

tliáha Vác Novák Jot Novák

l ' r i n k Kučeia kuiít asi před
rokem do tohoto ukiim o i VVe

ion Neb ae přesil ovl{ Vicc

llurk an Jeři t$k rrmk Am

brul sya p Alb Ambtole plístaikiitiit i kolem l''areil U


