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Z mé cesty MoráveČtk po srdečném rozlouče
ní spěchal ku svému domovu

vítal Vzdor tomu Že manželé

Klímovi pronásledováni byli ne

mocemi přece dobře se jim daří
Tuto zimu krmf stádo hovězího

dobytka pro trh a také chovu ve-

přového dobytka věnuje velkou

péči a nelituje peněz aby sobě

Česká nemocnice v Crete Neb
Dokonale zaHený ánlai k Měimí íSeeh nemocí

fjUv t nimlfon ml dJiiovJhI Hrnll spurítv tak ew nomocnin loU-- D

Dnjloplilio olelful— Nwiiueul Jsou poil p6t tok Jeli oJul fovatoluk

Zvlitílnl pozornost so vřnuje KMotil víw h žen-

ských nemoci rakoviny a nemoci prtnfch

PÍSfl Vic Přibyl cest Jednatel 'V Z

FokrsCoiinl

uruny aen zapřáni opet pan
Skala avé "poniky" a provezl mě

krajinou abych prý měl příležitost
viděti nejen kopce ale též i pěknéVe Čtvrtek ráno nastoupil jsem

cestu abych přes St Paul dostal cenné pozemky Ze začínají být
fa i ililai inh w latířlih tifliiualn h na tinruriu 111IIM lál iiiiilnl li lb ¥velice cennými dosvědčuje již ta dobré plemeno vypěstil Po vee do Ord ve Valley okresu (mé lul Ur llrvuar m pMpritvujo n (mkíiiJi — V ypUlti á iN[al podrohnA (JoplHe a

líce chutné večeři když ještě semno tohoto okresu již zřejmé mluví t mH Tlll UUII0 finiMllil luk n mním ri j n immj rniiipro ililriikokolnost že p Jos Turek zaplatil
za 160 akrů přes $8000 a jak

t nouiocut jmut potili rí ft Iwvní oblou- -lnut Tfití laaki ni)Uinriili'B t AiierW'1 I1 011

Ivui Uk Undukáikt miiohi lly V vf (Kanímio poloze této krajiny se vžech

trao možoo zříti meoíf a i vyíSI KAHťh II JtlCll Klt i rvU NehO iio(lrobnotl tilíle na fldltclu 1)11

zavítali pp Josef a J W

tvakři p Klímy spo-

lečně nastoupili jsme cestu k síni
tomu vše nasvědčuje budou po

zemky stále v ceně své stoupalijiž kopečky které v celých pá
MVVA kdež napotom odbývalaPo delší jízdě za pěkného počaaímech a různých tvarech vSemi

směry se táhnou Dráha tudy Modcrné Mnn4mnnittf( liilínn Trnifnnhlndojeli jsme na farmu p Jos Šin-

deláře bývalého osadníka Salina

okresu kterýž jest velico spokojen

ae schůze výroční Jsem též čle

nein tohoto spolku bylo mi do-

voleno súčastniti se této schůze

kdež mimo volby úřadoíků měl

býti do spolku uveden p Skala

sobS cestu razící obratné vítíím

překážkám se vyhýbá a kolem

vriku hadovití se vine Dle stohu s úspěchem jakého se zde dodělal

Mají několik dítek dosud doma z

zařízený MUDIIIIDU JUIIUO 1 1 Dl IdUIMU
obchodník ImportornnýMil a (lomdcíinl

vlny lilcry et doutníky501 u na:i jiui ki lwo
CtiruU II koupili kořili kjř nub viru rnldfUt k filmu mi vnik fklid Klioftl J"lio vt

li injlill Jk(jmi~!iir Jo m!n4— Telefon UúH mi

slámy sena a kukuřičných roli

vtak dlužno přiznat! Že i v této nictž Václav Antonín vlastní Za konsula znovuzvolcn byl p

Igo Klíma kterýž u svých spoparní mlátičku a drolič kukuřice
Zvláště letošního roku měli velice

pilno aby všem náležitě mohli
lusousedú těší se velké oblibě a

jsa mužem uvědomělým výtečně
zastával po mnohá léta již důležiposloužit Mlátička Jejich jest ve ISSMSSSM 0HHItft
tý úřad konsula Pokračvzorném pořádku držena a proto

a obdržíte
ZDA UMAi Pište siCiížBÍci alap pozor !

rolníci mlácení svého obilí rádi

jim svěřují neboť jen velmi zřídka

se stává aby jen dost malou
chvilku prozabáleli Úroda na

drobné obilí byla velice bohatá

Bylo mi sděleno Že vzdor mokré-

mu jaru pšenice sypala od 35—38

Mám za mírnou cenu na prodej
S kohoutů plemene llouden dále

14 kohoutů ušlechtilého plemene

Hamburg Oba tyto druhy poctěbuílů a oves od 35— --54 buŠlů

na pohled nehostinné krajině pa

nuje poslední léta blahobyt Mí

sty lze zříti pékné a namnoze vý

sisvné farmy na svazích jakoby v

závřtří mírných vrlko a jinde
zase po růzou roztrouiené ve vel

mi úrodných ouvalecb Viděl

jsem též Že i značně táhlé vršky
jsou obdělávány a dle doslechu

hojně odměOujl se přičinlivým pa-Ží-
m

nalicb zkušených rolníka
VSude spatřoval jiem dosti hově

zíbo dobytka jehož tuto zimu

značné mnotstvf pro trh zJe bude

krmeno čcíí u větfiím počtu
vlastní své úhledné a moderně za-

řízené farmy asi xo mil od Ord na

západ a odtud blízko až ke Com

stock Vétlinou jak dříve již

jsem se zmínil fařiry jejich roz-

kládají se v prostranných ouva-

lecb avšak mnohých naléhají to

íírmy i ve vrikách Pozemky v

těchto údolích nejsou úplně plo-

ché nýbrž včtlinou mírně vlnité

nejnovřjfií seznamy 100 fkých Inlířotýeli l)c) 7 fl J Opnlcovjf rfi rekor
dfl takých ?Aleřkovteh rckonJfi m fonoxrnřy a {rfi(f(iiiy ZiiroveA

jittMlWm seznsmy fenkíeli limleljnlii pro víechny tiudelml niintrojn JíikoA

I seznamy hniji U knih IMIt nmmry řcskyiih zpřuiyeli nUuth r""" et

7iřviícl(é spolky jukoí 1 seznumy kupictfi duott a komických umn ro

et ocholnlckd spolUy Ulilo rk seynnrny Importovunýcli řeskýeti turieí
nich kounkft ouvertura suijhI Niírodnfch f plnl r et hudební

kapely jakož 1 seznamy feskjřch tnljtcích harmonik a huduhnfch )iiistru}n

Hudební závod a ktilhkupoctvíi 10—

EO JEDLiŮKA AVA Nev York N Y

Mlátili pilně po celou sezonu až ny byly první cenou na drobežní-ck- é

výstavě okresu Pawnee Okla
do 16 prosince Jelikož úroda

korný jest z většího dílu též velice Přátele a milovníky chovu ušlechti

lých druhů upozorňuji na příležíslibná — odhaduje ae Že dá od
tost tuto Přihlaste se brzy nfcte

35—55 buŠlů po akru—mají tudíž

naději že i s droličem budou
na JOS HAJEK

35x3 Valley Okla )issssohsiissssh ofxe#eftstftěpilně zaměstnání Na laskavé po
zvání zdrželi jsmate zde na oběd

načež poděkovavše za přátelské

pohoštění vydali jsme ae na další

objížďku Musím též podotknout)'
že rnně bylo milým seznámili ae

pří této příležitosti p Jerrym

m9
isasnnBVMSMssHSHsmw — — — " -— r ~

balóamI

Na zaiátku záleží vždy mnoho s proto musíme hlcdčti aby za-fáte- k

vlcho a zvláStS novéhoVoku byl ten ncjlepSI a abychom v ofcm

vykonali nřco dobrého pro celý rok Učiníte rozumný počátek kou-

píte li si pro avou domácnost jeden 7 rejlepíích léků na kakl totiž

Severův Balsám
PUCE

Kuklišem a A Kadilem

První kterého při další jízdě
doma jsme zastihli byl statný
rolník p John Moudrý dávný to

přítel listu našeho Potom zajtli
ještě na následující fsrmy kteréž

vlattní naši vesměs přívětiví kra-

jané! Pp Jos Lukeš J Novotný
kteréhož jíme našli v polí pilně

obírajícího kukuřici Jos čapek a

Jos Slavíček rovněž dlouholetý

příznivec listu našeho Za suchých
let měl p Slavíček dosti s Čím se

cháněti a posloucháme-- li vypra
vování o jeho trpkých zkušeno

stech s udivením pohlížíme na

nynější jeho úspžchy jichž roz

umným svým hospodařením se

domohl takže dnešní doby hledí

jíž vstříc bezstarostné budoucno-

sti Jest mužem velice uznalým a

dobrosrdečoýmj rád kde může

pomáhá a nelituje časem potřebné
obdarovali Také mně slíbil a

vím že dojista danému blibu jako
vždy dostojí Když konečně zlaté

Wt
Trnů
IMHtUffftlUtr

íWyf fisnaniM UhkMtM

tmi uti Uittm

pro PlícetŠHt SMd MWf

iM4 tm tm

UMU(UtBHP

který již po 25 let stojí v Čele vSech léku na na následující choroby

Záškrt
Zánět průdušek
Obolela prsa

Záduchu
Ztínét polirudnice
riiviíní krve
Modry kaččí

Kašel
Nastuzení
Zlínět plic
Souchotiny

velice úrodjé Oatoě vtak
nali krajané jsou buď ojediněle
aneb v počtu několika rodin na

všechny sttany o 1 Ord rořtrou-íen- i

Do Ord přijel jsem ve Čtvrtek

14 pros ve a hod odp a večer

téhož dne na laskavé pozvání vy-

jel jsem si 1 p Janem Skalou na

jeho farmu asi 6 mil západně od

města vzdálenou ťan Skala
muž ryil povahy a srdce dobrého
oikomu dosud neodřekl ruky po-

mocné a zvláště cizinci rád vypo
maže a tak et stává že není jed
natele který by bodrého tohoto

krajana neznal a jemu za výpomoc

vřelými díky nebyl zavázán Má

za sebou bohatou sice ale velmi

trpkou zkuleoost Do Ameriky

přijel o ctěnou svoji manželkou

nemaje téměř ničeho a vzalo mu

to hojně strádání a všelikých útrap
zakusil nežli za pomocí rozSaíoé

své manželky pomohl si tak dale-

ce že dnes má tolik aby cennou

farmu si zakoupil Rodina sestá-

vající z třech sličných dcer a dvou

vlídných synů nyní půobí sta-

rostlivým rodičům velkou radost

Pečlivý otec nelitoval nijakého
nákladu aby détem svým dle

okolností vzdělání nedopřál Jak

doslýchám možná dost než toto
bude otištěno bude Marie již pro
vdána za pana M Klímu kdežts

přívětivá Matylda vydatně doma

matce ve všem vypomáhá Jeden-advacetile- tý

Bedřich nebyl právě
doma Malý Jeník a 7letá Aouinka

ebo iijí pilně do školy V rodině

této dostalo se mi velmi přátelské-
ho přijetí a pohoštění zaltž všem

tímto skládám vřelý dík — Pan

Skala jest též i u svých sousedů

velice vážen a zhusta se Mává Že

mnohý z krajinu jedoucí 1 města

domů u něho zastivujc aby v

kruhu jeho rodiny příjemně se

pobavil Tak také ten samý večer

sotva Že jsme my přijeli domů jit
rachotil jiný povoa 1 tu k radosti

vlech byl to p Ant MorivtCek

jeho! firma jtiti al 7 mil odtud

jest vidilena Kdyl polom na

dobři večeři jij ti pnchutoili

sluolčko schylovalo se k západu
navrltílí jsme se zpět na farmu p

Skaly Cetin 25c a 50c
V sobotu ráno však rozloučili

jsme ee opčt a zvláště pan Skala 'Míme tli syny a jednu dceru a po 35 let jsme k nim nikdy nemilí lékaře Kdykoliv

j! ohrožoval kašel aneb nčjaký jiný plicní neduh koupili jsme Vá5 Ualsám pro plíce a

vždycky pomohl" Rodina Jana Sousta' Keadiog la
jevil jakousi tesknost (měl býti
totiž večer téhož dne přijmut do

svazku mocného spolku Novodo-

bých Dřevorubců) dojemně loučil
ae b milou jeho rodinou Spolko
vá sífl Táboru "Gerauium'' M

I
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e

I

W A nachází se od farmy p

Skaly asi 12 mil a sice 3 míle na

sever a g mil na západ Kolem

I

I
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Hrodítn se závjeme smočíte ti nohy sednete si do průvanu — následek toho pak
jeitt kaSel a nastuzení Ka&el i nastuzení nejsou li chronické motou vyléčili za

n den volíte li k tomu

Soverovy Tabletky proti nastuzeninám

které jsou tnámy co nejrychleji působící prostředek u nímž lékshká véda vl

Ony vjléil chřipku rýmu i nsstusenf uetaoechávejte po soťé žádných škodlivých
ntiledk6 jk bývá obyčejem u tak zvaných lóko proti naituiení Mřjte (ti íttift
vždy jeduu krsbičku Jest to pojilténl proti nattusenl Cena 35c

poledne ustavili jsme se na farmě

Franka Krahulíka bývalého osad-

níka Claiktoaského kdež dostalo

senám laskaného přivítání a po
hostin! Po krttkém odpočinku

poděkova íi tlele ct manželům

Krahulíkovýin vydsli jsme se

opět na datli cestu a asi kolem

4:30 hod odp šťastně dorazili

jmt na pékoě ifcliícoou farmu p

Ui KHmy i }í míle dále na

lápad od spolkové budovy
Ne-vJil- o

docela že hospodář nebyl

právě doma hyliť jsme vlídni

přivítáni pí Klímovou která nám

odtála to msnlvt jejt na nedale-

kém poli jest iiměitnán lámáním

kuk ittcv Vypráhnuv! tedy vír-n- i

mls koal a opati I vlaje v lplé
Uji vydali jícne se a p Klímo

Vo všedi liikárnáťh LtkHtHM porada darniit
natul přátelský huver a tu tu o ts

tUčoa Matylda uhrála na varh

v třl černi til avivfla tahu
VV "t CMíYraA (tU itejmo re dobN m

''viti a ani )n ttf poiiovaii i

dá pole iakt on upřímně oas
j


