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ie vSrchny vychovat a star at

Podle toho by musel

mít nejméně 35 kusů na ruce O

něco dále pl& P" redaktor že

každý farmář měl by míti z vepřo-

vého dobytka nejméně 6 dobrých
plemeníc VÉ:cky by tu bylo
dobré jenom kdyby ten dobytek
mohl být! živ tu vzduchu Ale div
že mě neomráčil poslední 'pokyn'
pana redaktora o drůbežníctví Prý

každý hrmář měl by po odražení

února —- Cřná rul "Pokroku' I

Předně vám přeju dlouhého trváni

domácí své upotřel v udělat na

JrflbeŽi Čilých 1250 Pro vlečky
svaté inrioholi pak ten pin re-

daktor myslí že by k tomu bylo

prtleha rit pic ? Máme jích doma
8 ) ale kdybychom jich měli ještě
dvakrát tolik snadno bychom je

pod znaleckým vedeoím slečny

Kcnoerové jejíž zkušenost jeat

dlouholetá a kteráž následkem

častých návštěv v Paříži jest ve

atyku dokonalými modely tamní

mí Jak těsně tyto klobouky za

$i oo až j o oo přibližují ae pa

řlžským módám a uměleckému

zhotoven' jest právě podkladem

pochvalných slov jakých io jim"

dostává Dovolte abychom vám

ukázali náš výklad v druhém

jích výrobky opotřebovali doma

Náš rrodní laloo v druhém

poschodí jeit střediskem přítažli

voiti pro ženy omaŽiké a dámy

jiou okouzleny překrásným výkla-

dem v dosahu nejchudšl peněžen-k-

Ovšem že pařížské klobou-

ky jako vídy zaujímají prvé

míito avšak nenákladné oblíbené

klobouky za $$ oo až Jiooo je

deo doznávají velké pochvaly

Tyto zahrnuji klobouky na ulici

poloparádní a parádní klobouky

zhotovené v nsŠÍ vlastni pracovně

Mám 4 děti rok má 363 do! a ja

a hojně odběratelů Zůitl ju rn

jako zmámený když tu asi před
třemi týdny dostal jiem Čanopis s

titulem "Dskotský Pokrok ' Nu

ať je tak nebo tak budeme nyil
u nás v Dakotách přece jru hrdý
mi na naše vlastní noviny Zejmé-

na rád Čtu dopisy a také si my
slím že a nějakým tím štipcem

přijdu do mlýna Jiem vŠakjako
všichni ti ostatní rád bych pil

kdyby jiný platil Psal bych něco

z naší krajiny ale mnoho nového

tu také není Úrodu jsme měli

ucházející ceny rovněž nu a

zima byla také ucházející Čechů

je zde velice málo a jsou to skoro

vcttměa mládenci kteří mají ma

jetky úkorem jako Rothschildové
— no drobátek menší — říci im

vŠsk o ženění tu hicd kroutí

hlavou a říkají: 'Já jefitě počkám'

neohlížejí se na to Že už te blíží

půl sta Nu ale co je mně ko

nečně do toho já te přece vdávat

nechci ani nebudu --— Před niko

lilia týdny četl jsem v Hlasateli

třeba třikrát denně vafli obyčejně

pk maso zvláště v létě mnoho

mřkké a zajisté mu i lichotit bude

upotřebí li i jiní objev jeho
Za krátko jsme jeli kolem fa

rem které jsem znal z prvé mojí

cest) do Oklahomy V ti letech

se ale staly veliké změny Kde

dříve byly prérie tam nyní byla
rozsáhlá role kde byla staveoíčka

podobná více brlohům tam

nyní jsou rozsáhlé hospodářské
stavby Čistě natřené a koni do-

bytka prasat drůbeže všeho dost
Lid spokojený usměvavých obli

čejú b hrdosti patli na výsledek
své práce Měli třeba mnozí

začátky dosti krušné přiznávám
vfiak ty samé jsme měli všichni z

nás

Když jsme tak ujížděli po pěkné
cestě zamyslil jsem se a přemý-

šlel jak to asi bude vyhlížet za

dalších ir roku a opět za jede-

náct Půjde to uitavičoě výt a

výše? K lepšímu a lepšímu?
Jednou inad musí přijít hranice a

dál se nebude moci půjde su do

zadu? Kdož to ví Přemýšlel
jsem o té překrásné úrodné zemi

Americe Šlehlo mi hlavou co

chvály jsem jen již o ni četl a

slyšel 1 vždy byla vynášena a za

příklad stavěna celému světu —

Jest zde všechno všecinko jíž

dokonale perfektní? Zajisté' že

ne ~ zijís é Že jeit zde v léto
zemi též mu o no co by nemělo

býlí co by te nemělo připustit!
co by se mělo odsuzovat! a nač

by se mělo hledět! 8 opovržením
Nám vícm jest ale stavěna před

očí jenom chvála Chvál! ee zJe
všechno Imahem Slyšíme stále
že naše země jest nejsvobodněji

nejbohatŠÍ nejmocnějíí nejvzdě-

laněji nejmravnějšínejnábožnčj
61 nejstřldmější atd atd Podí-

vejme se na to z blízkajcstli je to

nechutná a tu v jec jsou ta jediná
výpomoc Tu jo každý velmi snad-

no spotřebuje Vždyť slepice nesou
chvíli a to po jaru pak začnou
kvokat je třeba naiazovat— a jest
po trhu Ono se to velmi pěkně
farmaří takovému p redaktorovi
za stolem s perem v ruce jinak
ale je tomu ve skutečností Znám

jednoho farmáře z WaUh Co N

Vi ten četl v "Hospodáři" že mA

co všechno lze vypěstovat na 80

akrové farmě než jsem to dočetl

farmář pěntovat nejen obilí ala i

dobytek hovězí! vepřový Poslechl

tedy té moudré rady poitavil
chlévy nadč'at pa tvifiť! objedvšechny vlasy mně na hlavě stályTliompi llálcn & Co

Roh 1C a Howard ul

nat si vepřový dobytek "Polandjako hřebíky Jsme to my far-

máři přeco jen nímrovél Co
China" a též i nějaký hovězí měl

takřka nejlcpííí pozermk v Nortlivšechno by ti páni redaktoři do

vedli kdyby měli farmu to sám

lífth suďl Pan redaktor píše že
Dakotě kterýž mohl pfinéít 35 —

30 bušlů po alru a on tam pustiliotminH dinrJLVílcíplioiií 25 kusů dobytka Ten mu upotře-bov- al

celou lúoakrovou farmu

farmář z Boakrové farmy by měl

odprodat každého roku dva tahou-

ny To by musela být dlo mého

náhledu iletá hříbata Podle
Čímž farmář ten ztratil tolik pcuěz
že by si za ně Člověk mohl pořídit
slušnou farmu v pěkném mlt6

Moje cesta do Corpus Cbrlstl

M C Uttitkit OmuhH Ntb)
toho výpočtu musel by farmář mít

Konečně poznal jakou hloupost
též všechno tak pravda —Jest
pravda Amerika bývala někdy
zcela jiná Chválu si plně za

každý rok dvě hříbata a než ta

by dosáhla věku Čtyř roků během

každého toho roku mučel by vy
vyvedl vyházel kůly dobytek pro-

dal a začal zase farmařit jakosloužila ale nyn! v mnohých vě
chovávat! dva jednoroční cucáky druzí Proto myslím že nejlepším
pak dvě hříbata dvouletá dvěcech spěje rychle k horšímu

Když tak se zamyslím jak ti nej vodítkem každému iarmáli jest
jeho vlastní zkušenost- - Teď zaseprvnějšl osadníci v Novo-Angl- i

tříletá a pak čtyřleté tahouny od-

prodávat Teď bych rád věděl

kolik je takových farmářů ve
něco jiného Četl jsem v Pokrokucku co ti zakusili co jim bylo

přetrpět! a v jakém strádán! a

útripách Žili — A nyní jích po

že přijmou se v Tyndall S D

dardisté a ferblaři ale nebyla v

novinách udína ani ulice ani číslo

Spojených Státech aby na 80

akrové farmě mohli mít tolik koní
tomkům po většině již modrá

manty všech barev až oči oslfio

valy Všimnul jsem ti dobře ho-

spodářského zvířectva překvapilo
mne že vidím donti dobytka
ušlechtilého na kterém bylo do

bře patrno k jakým druhům patří
Drůbež po větiioě plnokrevnou a

druhů těch nejlepšícb V Ne

brasce v státě tak úrodném kde

korná seno a vykrmování dobyt
ka hraje první úlohu nalézáme

jefitě osady a dosti rozsáhlé kde

na místě dobytka chovají brak

bezplemenný na kterém již ani

expert nepozná k jakému druhu

náleží Drůbež po farmách po
většině též takovou amflenína to

vfiech odrůd dohromady kde

již dávno mohli míti všechno zví

řectvo těch oejuŠIechtilejfiích dru

hů Vyplácl li se pěstit špatnou
věc zajisté ještě lépe se vypláccti
bude u druhů ušlechtilých- - Do-

konali věc ať jest to cokoliv při

krev v žilách proudí jsouce ma
na rucel Znám farmáře který
než vypěstoval tři hříbata o dvě

klisuy přišel Podám zkrátka

svoji vlastni zkušenost Zkusil

Pokračování

Jdouce doma zastavili jsme se

ještě u pana Doležala cítíce po-

třebu druh druhu ae vypovídat) a

dojmy st sdělit! naie dámy tam

na nás již Cekaly též žádostivé

ee vypovídat Rozcházeli jsme
e až o druhé hodině ranní uspo

kojení a osvěžení Přicházejíce
k domovu zaslechneme opět zpěv

zastavujem a nasloucháme — to

onen náí zpěvák Red Iiird zvučně

z plna hrdla ílétovým hlasem zpí
val smělé svoje trilky a kadence

ukolébavku to nám

Druhého dne jsme vstávali do

ati pozdě bylo již po 9 hodině a

jefitě jsme byli jaksi ospalí jeSti

ne svými Za krátko přišla nás

navštívit pani Doležalová a odpo

ledne pí Marchatová Slibovali

jsme si všichni že večer půjdeme

gnáty již moci a bohatstvím

rovnají se králům Mnohý z nich

má větší moc větší vliv větší
sem také pěstovat hříbata První

příjmy nežli mnohý král Máme
co jsem měl dal jsem $10 a hříbě

zde muže v této zemi jichž bo
stavěl jsem ke každému pití asi 4

měsíce a pak mi zcepenělo ježto

Htm neměl tu povahu abych je

hatství jest úžasné na více ust

millionů se páčíc! V! každý jak
velká jest to 8 jma milion? Asi

sotva neb milionáři zde již zo
zabil A pak ta zahálkal Když ku

Ukázal jsem tu ozoámku moji Ženě
a ona ae mně ptala co jo to za

práci Odpověděl jsem že je to

městská práce a ježto jsem již
dlouho chtěl do města jít schva-

lovala mi to jak prý se mi to

pěkně hodí

Dochází mi předplatné anebo
snad už došlo ale než bych ee

kupoval 8 money ordrem a obálku

to tam raději dojedu zaplatitkJyŽ
to máme teď doma v Dakotě A

jestli mi tam nedají místo v ló

dardě tak jim praštím kamenem

do okna přece tam nadarmo ne-

pojedu- Přijměte srdečný pozdrav
a přáním by list tento list náš
získal si nejvčtší přízně mezi kra-

jany v Dakotách S pozdravem
K Vondra dardař

př má farmář stroj na 4 koně a

více jich nemá než ty a tu se stane

Že se jedna ohřebl — teď je farmářnáší pěstiteli chválu a vynucuje
si v trhu též lepší ceny nucen práce ncchati zrovna v

době setí kdy jest nejvíce práce
Zastavili jíme se na jedné far

Pouštěl jsem klisnu dvakrát a vždy

zmetala konečně jsem se toho
mí kterou mimo jiných vlastni

p Jce Doležal mladý a přičinlivý
to íarmer Našli jsme jej pilně

vzdal Dále plSe pan redaktor že

by měl mit farmář nt-jméa-ě ia
dojných krav to mini že od Čtvr-

tého do osmého telete měl by si

zaměstnaného vyzdiváním studny
Seznámil jsem se též a jeho paní
a pani Kastovou matkou to pí

becoěli říci ten nebo onen člo-

věk vlastni milion znač! jíž v naši

době že jest poměrně chůd

Dám příklad: Bible učí Že od

stvořeni prvního Člověka až na

naši dobu uplynulo 6 000 roků
nuže kdyby první člověk Adam

byl šetřil tak Že by byl ušetřil

t$ 00 denně což jest zajisté doat
— ba mnoho a nikdy by byl ne-

zemřel nýbrž byl živ až do nyní
a každý den celý ten čas ukládal

1500 — měl nyní pouze 10 rrilii-on- o

dollarů Jak chudým by se

cítil vedle našich některých Crot-su- ů

Aby se mohl vyrovnat! ně

kterým těm nejbohatším našim
boháčům musel by býval ušetřili
každého dne veskrze od svého
stvořen! až na naši dobu každý
den dvě stě dollarů Nezdá ee

vám nyní že máme veliké boháče?
ťtikrffovliif

Doležalové s níž jsem delší čas

mluvil o všem možném Jest to
rozumná a zkušená pani lJan

Ú ŮlDoležal vynalezl nový ještě nikd

neupotřebený prostředek: jak re

Willow Springs Pivovarzbavit co nejrychleji drůbežnlch
čmelíků v kurníku Jeho pro
středek pracuje znamenitě a jistě

žádný se nemůže minout! účinku
a

brzo spát aby jsme si vynahradili
co jsme zamefikali a zatím večer

přišly opět obě dvě a pan Doležal

a nimi a přibrali sebou ještě jednu

paní A opět jsme se rozdováděli

a se smáli a rozcházeli až o jedné
hodině z ráoa A tak to Šlo každý

dea a každý večer celý ten čas co

jsem byl v Oklahomě Není divu

že co toto plši ještě nejsem jak se

patři svůj Upomínkami dlím

ještě v Perry mezi upřímnými

těmi lidmi Zdravím je těmito

řádky všechny vfiechny co jeern

poznal a byla by jich hodná řada

zdravím je všeboy dobré ty lidi --

všecíčky
Jednoho jitra pan Hlecha mne

budí již o osmé hodině ranní a

povídá 'Vstávej pojedeme ni
venek na lrmy Mluvili jíme

jíž po několik dni že se podívá

m na Hlechovy farmy a i jiné po

případě Vzali jsme si v půjčov-

ně koni pár černých poo do-

brých tu klasika bogy lét ob

ttojué a do kapiy uěkolik sil
Dea byl krásný jako vlechoy

předcházejíc! a tuy v dohié náladě

jeli jmi k severu Krajina Jeat

dosti rovná firmy pěkné míjeli

jsme jedou i druhou Viděli

uma lány oseté ahml plenici

1!

ZELENÉ TRADING STAMPS"
'li

1 'U t'U0 scler))'( k TrU
Všichni ktetl válkám! a neho

Za IVOO aelnnýrh TrU
Intf HUmpa kJUluu bt
Duu

NTáltMAHTItim
dami byli zmrzačeni jsou hrstkou
u Dorovnáni k tomu nebohému

ln huinpii milou bed-
nou

HTAUS k MTItlťKH

(4 tuttjř plntovch UUvl)
-- ren

saj

Nejen že zahubí čmtlíky zahubí
též zárodky jakékoliv neplechy
neb nemoci a která se tam již ni-

kdy více neobjeví Prozradil

bych to rád v zájmu dobra čtená

řům an není radno dobrý objev
chovatl jen pro sebe znaíl to so

bectvt sebelátkti a snižuje to člo-

věka v očích svých bližních Vlak
není to objev m3j — tudll nevím
neprotestoval-I- i by pravý objevitel
Takto ale o své vlattnt újmě a

aodpovédnoti dívám radu kal dé-

mu kdo se o podobnou věc saji

mooitlv! nemocných kteří úpl ií tucty kvrUvyM Uljvl) M

Parnu!:!

m
—

po j okovy reumatismu a pakoM-nic- e

Zevlech proitředkft t roti

těmto útrapám neměl žádný tak

patrný výsledek jako světoinimý
Anker Pain Kxpeller Láhev pou
se 15c a 50c

mi pilti pinu Joe Doležalovi a

p3 _ Krom loUii lídiUhíte uř)U M UUvoví ((mi mJj

řj (j UbJrtlurjU k polUa b tlrft(-- 1300 rb 18} fí

tví suí vmVtúr W-'-v-
t "ú"' si V tu-%-- i 4 V4"jí-%- inVvfhf if

"féfUit JkB líná Lnii"! iéni 'Uíiip
1 ziiíUii iitmui

odpověď I návod i(ojiitě dota Uilv ivint y u'U ulm y Ktuikurii srirnt v ranním sluael
ri " iimm tu cuu Ji rmuu

ne neb pan DalflUl wi srdcevyhille-- jko by potti byla dl


