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důvěře že jsem flenáře "Pokro

ku" iierozčilil tak dlouhým dopi-

sem V úctě los Kfikaf
vodu n světla n všechno možnéroků spadlo průměrné iTi palců

holainlské provincie limburské ba
lohodlí Minulé léto jsem se tamIcStA nčiiě S tnk velkým mim

i Sol podívali jak to lani vypadá u— st vím doíti nehylo uyiim ni po
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Sel takové pohodlí jako doma
uaJom státe hyl poradou 40000
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K několika těmilo řád-

ky zasílám vám $h00 Jako před-diitn- é

mi "Pokrok" a pakli r

obnosu toho něco rbude přidejte

Káry Arizony Wyornin

v" posled ních třech rokách jsme

měli vfthee málo dvStě tuk 'o

imiolm sndnřň hI pořídili studno'
hlasv Tu víochuo mini h tAn

nm vou lloovcl a dva funkcionáři
holandské vlády které jsem u

Vedl jednoho po druhém k dcho

Veličenstvu To jsme zvědi li že

královnu dala císaři- k disposici

rámek Amcrirtfen patllel hruběli

Hentinckovl Náš odjezd byl ur-ěe- n

lut lil řek ráno II hodin i!")

minut"

gu Pluh Ohio Ncbrasky ntd
li chce spolková vláda liy KhH

nn nnvoilňnvAnt TnkovA Htudnn

která vydá dost vody na 20 akrů

Mojí okolo $2fno Nu príkhnl

fornie Kiiehovnvnln prohilMonl ri
kou sama imisí si nu to dohled

iiout NVnivsIím fa rdo se doká

ld byly na všech stranách vidě

tl Odhaduje no že dnen Joat '

Kalifornii r0000 lidi t jiných utA

tň nu zotavení

to do sbírky ve prospěch sirotku

moje studnu jeM 171 stopu hluhoe úplni udržeti Kalifornii "bone
ká mil oceloví bedněni ti" Mop

ve staré vlasti "Pokrok" mně

stálo pravidelní' docházel nž po

jednou poslední físlo jsem vfthee

neobdržel Vrpnnwtinl jsem tu

(Iry" pokud přírodu iiozinotd hvó lak no po našich cestách jezdí

musím no zmínili o zkušenostechlilnhoko n wtála VI7 Pumpauvyky přostano t vinno hlavy
mé cest v rtu Iíos AujjeloM minulýkterá jest Karněemi chrlili 7"0

díž sobě Že možná mají n tím codělali líh A oo všechno 1o ovo

ce? Ancho ty statisíce nkrft vin lmIIoiiů vodv za minutu Málu únor ledné soboty vecer Jsem

dostal leleuriim abych v pomlelflfi'J01!) Vody míso se íuilénjf vinvch ltrniiwk ? 1'krndoiié jahlko
v II hodin ráno byl před schůzísmě ve St frkli u jnoit měkké n

dělat peníze ačkoliv Jsem neza-

pomněl ale čekal Jsem nž no vy-

mlátí abych zároveň mohl podat

nijakou zprávu o zdeJSl úrodí

jest liojsladSÍ
do mámo několik druh A pu direktorů jisté společnosti Tuk

ihýeb švestek Hroskve pochybě

ly letos tak žo jich bylo okolo 1

luny Ale ttto se mnoho li jest
k tím ovocem práce í Jeden Člověk

Inkovou zahradu lehko obdělá a

1 1 A dosti řasu nu "rrereutioii1' až

po tu dobu kdy hc ovoce čcšo A

pak jest potřeba pomoci I rodu

tato má ceny asi jjclOOO Musíme

pamatovali že zahradu jest je5t"i

příliš mladá na wlké úeody
Zn-linul-

Marši dají od :! do "i tun

ivestek x 'iikru de pěstujeme
tak zvané iívestky které

jsou O něco menši nežli jsmi jtnl-sk- i

ucho německé ale jsou velice

hladké kdežto ty druhé jsou ky- -

holé

l toSuí' rok hyl sijchý tak že

mnoho pšeniec hylo posekáno na

seno Pšeničné seno mělo ml le-

tošní sezony dohrou cenu totiž

selili za tunu halené na poli Pro-

to o de říká že v Šedesáti ro-

kách jsme de ještě neměli úplnou
ncúrodn 1'íijdeli sucho uhy

pSouno dohře nenzrála tak ho po- -

čisté Vody hořejší které ho nit

lézají v první vrstvě Storku iih Jsem hned nedl a niunželkou do
dy NojhohatMÍ jest pokolúdovn Pokud no týče minulého Jaru tu

našeho Hulekt a dojeli jsme do Have 2"i Mopách rul vrchu ivoJhoii v
ornieo 1'ňdn talo jest Kypkň n

bylo tak zpožděné Žo no Již zdá
velico hohatá Tuk přijde iniiza- -

lo že aul polovinu polí nebude
era mento toho večeru liáno Jsme

vyjeli v Uil" V poledne jsme

strávili celou hodinu ve FroHimi
vá černice Tato půda no nalézá

doNti velkých prondoch noy ho tn

ková pumpa nmhlu zásobit) Pum

pu tato hnána 20 koůskýni elcktrl

ckým motorem a Mojí jeden dol

osetu nebol' v poli no začalo pra
oovat nž 7 květnu Pak nle lidnu niŽHÍeh polohách ll joht Vosméi

celkem jsme vzali T:i hod na
použita na postovnnl dntbiiolm o- -

hir infsíón ru každou koňskou lil Ncllftalf dlojihn llŽyvíeolillo Žusríi

n dopadlo to dobře Oves aypnl
zásobování jrasoPinu olejen vody

Při tom jsme jeli f0 mil přen po
hoří Tehliehepl kde no nedalo jot

lu Tukovým způsobem nrůžemo

závod řiovntl jakoukoliv velkou od '( do buslů pu a kru i pšo

hilt a i'ýžo kdo jiť'vodu k do

stáld V léto púdé jiŽ no pěslo

Valy jccinoll pfieliieo po posled
iiícli (10 roku (Wm onmíi jed

nou zn tři roky vydá úrodu pie
nice jccineno niicho soiiu ku po

víco jak 11 mil tn hodinu n kdyžrozlohu pole Mámo zdo pumpy
nice od i!ů do 11 buSlů il úrodu

ječmene byla rovněž dobrá Jakož
jsme přijížděli do Toin AngelcNže vrlinjí 'Jootř jfiilienn vmiy za

I bramborů Ceny jsou však' Sputminutu tak J!e není obavy Jie nám bylo právě 7it hodin večer toho

Me jného dne totiž ujeli Jsme PJ1pole rýže onoho vojtěRky vy

POČASÍ A SOUCHOTINY

' ll:i'J úmrtí nn Nonchotlny v

Jihozápadních léčebních místech

bylo !t!) imolontů kteří nebyli v

místí takovém celý rok tedy unV

Že no říci Že z vlee než Jednoho

tisíce úmrtí !I0 procent pacientu
věřilo že změnou podnebí no spl
Se vyléčí x 1ěžké své choroby

Talo víra založena jo vlastně

na Mar(' thenrii podle niž no také

léčilo a která nyul by lit vyjas-něm- í

že jo Jen' podružné důle-

žitosti Dokazuji luk iilespoň

znalci V H Public Health Her-vle- e

i Národní Npolečnostl nu u

mezeni Nouohotin

NcjdůloŽitějším léčivým

jsou lékiilské oňctřcnt v

každém jednotlivém přlpmlé přl-pidn- á

Mru v Vlokonulo vělrané
Nvřliiloe kde může pacient do-Hlt-

it

h iloMutck nIuiiočiiíIio světlu

čerstvého vzduchu n klidu Když
to může! mít pacient tedy Jeho

choroba nul že být niiiczona slejuč
doma jako kdokoliv jinde
de to smutný pohled na pnci

enty tuhcrkulosní kteří ho Mě-hu-
jl

z jednoho léčebního místa do

druhého v nndějl že snad no Jim

dimlnne úlovy a uzdravení nle

nedosláno no jim ničeho leč no

doNtatečného ošelřenl Podnebí

jlMě jé jen podružného výzriniuu
a to by nI měli nemocní uvřdo-inll-(-

i I H)

né ačkoliv co rolník kupuje vSe

jest dosti drahé Obchodníci sedivu 1'ňda fernico jist oliytVjně
sehne máme II podobno1 příprapodložonn iioproinokiiou hpodiueu

mil Pravidelnému vlaku to vez

me ]H hodin ujeli tu sumou dál vymlouvají že když draho kou
vy Pumpa velkosti mojí závoduíhard pan) vče to velice íadouc

při pěMovánl rýže NVjvflKt pro ku Následkem dobrých cest mái!0 akrů vojtěsky anebo udrží vo pili musí též draho prodávat
Ovšem co levmf kupuji ll přece

heká na seno ii to v suchém roce

dohře platí Točnici) sypnl od

ilo l" pytlů po akru Vojtěákové

wiio se prodává ještě tiynt zn $2'
ve Mohu za tunu Máslu jrst HO

me v Kalifornii pře půl niilllonudu nu HO nkrecli ryže Hodlám zuccnlo púdv v Kalifornii JokI pfttly draho prodávnjl o lom se nezinlautomobilů do platíme ii) cenvodůovatl iiNpoň 10 ii kru zahradyčervené Tato jest Mdkó jukoHli
fnijf Cenu obilí jest přítomnotf Nfrttnl dani' (Mule IIcciinc) kněkdy přou léto Kozrtll v úroděa vyžaduje innolio vody nliy ho vcelili' lihra rt vejce fió centů tu:

knždé koňské síly tak že státuŠvestek anebo broskví a ořechůní vypěstovala úroda jakákoliv
následovní i Oves ltc IuihI na

káry Je hušl zn !" centů i pšonloo
'ifl-- buši nu káry ho doslané zu

cel llranihory $2 slo li her limu

ku ta iieileiišf '2HY nvtlík o 10 když se zavodňovaly a noh no Jest diinf celkem obnáší jiřes 1ÍKI0

IKK) ročně peněz těchto ho vypiitrnýml z tohoto i Můj Noused Již
busl f 1 rH j Ječmen íl j centy buši

V této pude lillleziioilio liilSo 01'ttll-žov- é

Hady olivy lemony a K"'"!"'

fruit Tuto půda jest mínty vlec

červená n inísty zase hodně Rlěť- -

držiijí mise Mátni silniceziivodfioval Hvojl S lotou zahradu
do se obilí prodává většinou na

Dobytkuřeii! a pěstování drňhepo dva roky Lodm Jeho slromy
káry poněvadž ho doslané o 10

že no zde Inké dobře vyplácl Přesbyly tuk hrozne obtěžkum) ovokovilň 1'íijdeli polioillny rok
oentů na bušil vlee Ovsa Jsemléto no vyžene dobytek do vládníčem ?o nul podpěry nezachránilyvypěstuje ho v této pudí dohré n

ho "reservo n nu zimu ho opeyčtve před zlomením Dal II podhilí ale povpliině tiýiíhá před
pMženn domů' de ho nu podzimpéru nu prostřed větve zlomila nitou dohou nežli udělil kolínku a

puse na strništích a nu polích aza podpěrou nedal li podporu vft
jest t něj jen něco pastvy Mávám

volnil málo kdy no krnu aenemdftriiz na to h lálo pfida jest lil

ciná totiž od tftl5 do +00 za akr Ve (foolhilln) příhořl začíná pust

vá asi v lenlo čiin a potrvá už do
Kilo voda jest k iiedoslánf iniob

června Pak kdo nemá nvé Heno
nejislá hyoh radil kru junům hy

odežene dnhylck do lesů Kdo lim

hvó seno uiiefio pastvu nu nižších

hec žádnou zlomila no vfley u

kmenu Proto mnoho stromů mě-

lo tucet (i více podpěr m Ješlň no

slromy polámali' Min úroda z 10

iikrú liyla 110 tnu Hiichých Svoslck

Co hy tukový majetek ooniill v

NebruNeof Prodli miindll IcIoh

nebyla valná Minulá zima byla

příliS suchá u sliidniá Mrazíky
se nám dostavovaly už do března u

takové půdy ho střežili Mnoho

krajanů již tak hylo oklamáno
pozemkách drží si dobytek domalíni že ho jim ukazují místu úrod

uá a krásná u puk ho zn vezou nn

tnísla kd půda jest opak od té

co právo viděli a oni ni Htúlo my
že mandle kvetou na konec únoraslí žo eol'i krajinu Jest hlejňá (i

koupí v důvěře Jo maji to něj

lepší Každá půda má nějakou
cenu a něco se v ní může vypěni ň

viiti ulo iniiHÍiiio hýli opatrní u

hychout koupili půdu dohrou (1 l'l

DOBÝVÁNÍ POKLADŮ ZK

DNA MOŘSKÉHO

1'ííšll rok bude svédkciii zve

dáni vraků ležících na dnech

inořNkých ve velkém měřítku

nplníll ho naděje Hluioua laike

Ziulmélio vynálezce laike očeká-

vá že siilvážovánl indopených
lodi vyvine no v důležité a výnos-
ná podnikáni Icho důvěru v no

vý přístroj uiHorfúiljíof Uledánl

vraků jo tak veliká že alibuje I

nalezeni vraků lodí potopených
v dávných dobách v moři Hlřodn-"iiiiiíi- u

a ("'iVskciii

PnkiiNy n novým Kmín vy nálev

zem naznačily že dojde k velké

změně práce pod vodou Nalezeni
I zvedání potopených lodi bude

velice iisuadiiěno K Niilvažováuí
lodi bude možno použití ponorek

jiynl existujících (''kol potápěčův
bude llmlo novým vynálezem ziiii- -

rodliou Isineli v Kun Imimíiti

)'lllley kdo Njuid de Slfi jest poilp
ucpal rný iuuhIiiio ho rozhoduř

spoléhali nn zavoilúovilnf Půdu

In ni jest tnísly iilkaflokH mfMy

ii začátkem březnu byly chyceny
mrazíkem v kvělu u tím Jim bylo
moc uškozeno Mánie II zimu mo-

krou bude I lef)1á a mrazíků no

nemiiHÍme obávat! Lotou podle

ponlodníbo počaHÍ budeme mít! flsi

dešťů pod krk Co toto píši již
a pud ln nu li pulců vody a ukáz-

ku nu vyjasněni Žádná nent Kaž-

dý l lobó píál fiby zeiřif dobře

iiaNHáklrt n myslím J!e imiNNákne

ú po flínu

Miíntni no fidii zmínili Jak zde

pokručiijemo ho xliivřním naSieh

htálnhdi dláŽilAnýeh cent 7n mi-

nulé dva roky ho málo uděliilo ná

lihráeli rtednil věc zde není k

dostání u tn jest Žitná mouku

de jest "tuk málo Cechů unrb

Němců' že ho nevyplatí lakovou

mouku není z východu dostali
Zde jsem žito ješlČ ncvidél růst i

lič jsem jÍMt% že hy de dohro ro-

til lo poněvadž zde dohro role
zimní pšenice ječmen i oves Co

zde každému slouží ku zdraví

jsou naše z(dcuiiiy de ho npo-- t

rohuje víco zcloiiiu v týdnu na

člnvČlui nežli na výchoilé zu co-l- ý

rok Jf lávkový salát mámo po
1'Vlý j'ik' tak jako zelí k volák
inrkév Špenát )nirMiipM a jiné a

jhié Ilráiuliocy no sází dvakrá-

te do roku 1'rvnf m sází v hroz-

nu u druhé v fervenci Ty dru-

hé ho musí zavodňovali kdežto

první úroda krásně naroste 'p
kud jest půda vlhkou jarními

do-Kl- i

do použijeme mnoho ovoce

jne1 zoloiiinfuni tuk žn ho tiiúž

říci žo "naSo piilffivn pozfislávA
ze dvou třetin z ovoce a zelenin
do rostou takřka všecky druhy

ovoce kloré vihco roNlou v Kali-

fornii ÍSvoMky liruSky jahlkn
fifiihk ve moninky olivy porno-ranó- f

lemony řrape fruit viío-h- o

druhu vína a to práví5 zde m

fíiiámo owňovati KdyŽ 111'iiu

1'uclo Hiiiii rok ne Žn musíme za-

chová val i prohihicl a dfiřdrdkii té

ní uděláme Nud ucho dva vinné

íťívy ii#iioijnfiařřiiiíni SCiívit m

zkuzl luk co h ní polom 1 'Aný
miivé hozpochyhy hnilo jíc v oko
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