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Boston Store
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Vn celí li'ii(o tileii budeme vyprofliivittl vAeelmo

zboží m iiiriii' než jmlovlní cenil

Podzimní zásoby ťiplné
Jft dokiianoti pravdou le
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Každý pár taručen— Po 1 1 25 a 1150 mftJemo vám uká
zati tisíce vzorkft obuvi lehčí i těžší hodící se pro dítky do školy
Naío obuv se nerozpárá ve švech a mimo toho nahradíme každý
pár který nnvydržf novým

I108TON STORli!
roh 16 a Douglas ulice

Zašlete své výrobky přímo do trhu

ljriL li hl obdrili prriia Jich ctnn tolio dtlltl Jlnk JmIII JaU prodártll po

llu tvi Trobky dom cent to pMMnoo abyiťi Mnlll Uk I n dál kJyl mihU dosibnuatl
trhá doallIU em u §é vrobky

r f

!trffiký ffk rfh#b jnff fil

i l Ul k Ukii Di s ni
bi(4b 1 m k!hot'h bjíis k4l

ky t4kf£fii kM ntijrl
"Mnk i r-- Mmí f ! tt

k 341 7 "UUhn mlť řil Jm
i ď 0ř4fy bt}ri p'řrfřif ď
jmy j k I tohoto Uhni U viUli

#j" fit i Mínit lliny ktř4
řiiftobfml (kolky! fflŽ ilí
i
iftý 4k ibivil mu t- - rvs ra t

ttý íi#llifio klřý n run po

pf ý?ti "!!' m a "k"lU
s a

t: i v 'ťivttrovtm

JcuVrii jho ínvíid a joiA
J tf m'lřoiiná I á ft

j f V Jii' by ji vyumfjil poj(
th ku o IjoIk In n i r{t('i po
dfubé jti bohiltl I" napo

I!

A o ýt h drtrlníťh tV'Í fint h

p"dirři zprávu j
f fit

II

V obntl V pOltf
lun ýut přij l k nim do redikre

c!vs!ih' tukmi ltiík a sfolt
prf!ovnfk "II ippo liř" pan Olíin
nibfill ff řtiin I tik svftp na vý-

stavu klo tam rbi-ťmf- t

Pijlí
jrB rádi nibídku p Amort forman

liIf faxArn' a moje maličkost

Sedli lurni na houiavý kozlík dft

kladnibo farmářského vozu a oři

dali ni pochod Pro vytráveoí

po byla to jízda dot pťkná
lt-p- rit íii černá káva a kdo nemá

ponětí o sem! třesení aPse jen pro-

veze po onulckť) kamenné dlažbě na

farmářském vozu Pan Amort po-

kud byl ještě u rakouského válečné

ho námořnictva byl také nějaký čas

Itálii a přinesl odtamtud přes
oceán pěknou italxkou písničku:
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Je to docela hesiká písnička a když

jsme ji ořům zpívali ovšem jen tak

více B&bé do vouh6 vykračovali si

mnohem bujařeji takže improviso--
vané femětřesení nabylo mnohem

větší síly a prudkosti Na štěstí

doslali jame se však zdrávi a bez

překouknutých jazyka na okresní
silnici první to silnici v Americe

kterou mohu pochválit Na té už se

to jelo jako po mlátě a tak tedy
jsme se octli na výstavišti s nabytým

přesvědčením že není cewta jako ce

sta a není jízda jako jízda a že far
máhiké tělo a kosti musí mít přece

jen trochu jinou konstituci nežli

tělesno? novinářská jinak by každý
farmář musel byti roztřesen jako

huspenina

Pohříchu výstava na mnoze už

poskytovala obraz spuštění Mnoho

vystavených věcí bylo už připraveno
k dopravů zpáteční a stáje pro doby-

tek byly už skoro úplně prázdny
Činilo to na nás smutný truchlivý

dojem A chvat s jakým na všech

stranách se skládalo a balilo budil

ve mne vzpomínky na elegie které

veškerá žurnalistika ve staré vlasti

pěla v posledních dnech výstav jubi-leju- í

a národopisné Jenže tady to

všecko mělo mnohem prosaičtější
ráz Výstavy mají své osudy a jest
rozdíl mezi výstavami co do výsled-

ku závěrečných jak trefně povídá

kýs uvažovatel v Nár LÍHtecb po-

ukazuje k finančnímu i mravníma

fiaska výstavy maďarské Největší

salto mortale na výstavě omažské

udělali majitelé ochutnáváren kteří

v sobota prodávali kávu zmrzlino a

"first class" lunč ta mizerný desák

kdežto v prvýcb dnech chtěli ta to

půlák Z tváří jejich jako hrozná

velká srdcervoucí žaloba zračilo se

známé: u() vy všichni kdož jdete
kol-- m post&jte a vizte zda je bolu

jako je bol muj!" Přítel Amort

jenž má srdce měkké a soucitné ale

vil žala jednoho i těchto světobolní- -

k& odkoupiv od něho ta pěťák zem

ských ořechu (peanats) Dostal jich
dva pytlíky a rotdělil se bratrsky se

mnou Ještě druhý den měli jsme

íl(ř(iiiiřs}i ti tykvi I if n i fií li

tyřotřiá fifilřiřM jítl pSIIřtií

jíkň u'tNiik4 hminf vtl4vtři
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%ttf US řřm byl by v IU
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fnitiHtm dbt4m Uyb4fk4 vý

ta jt Jlftiti s bpJ íikfř!bJ
!Mi oA Ultni na ýtitl a vlotilí
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ltISrrt k nemilé cti

Vjlel l bwdoty spoifril
"m n s4pvlA tmnon i4plvu —

btll li Jm jtn ibroba ď-cll-

ro jm si li cíl vytknal bylo mí

(Ychati s blíiícl bouří o távod

ihrs lnická plna ambro

i( ké vfinřobthuje v sobř poklvly
1'omoniny v hojné tnlře — iU

atlrakcf pro oči je ve lká tem kou-

le sestavená ze samých jablsk
pevniny jsou t červených moře ze

telených jabbk Zeměkouli tu

přehlídlo ai mnoho lidí pončvadl

při pohledu na ní spadají mandle
a vyvrací se krk ze stých pantu
Také budova opatřená nápisem

"Datry'' chová v sobě skvosty vý

roby máslařské a sýrařské 1'otííilo
mne že jem ve výstavce velkýcb

žlutých bochníku sýrových četl po-

vědomé jméno p Vojty Chládka z

Dunlap

Prolétnuv ještě budovou v níž

umístěna je půvabná výstava c říše

Flory květeny] pospíšil jsem do

paláce uměleckého- - Výstava ob-

mezuje se na malbu jsou tam ně-

které pozoruhodné kresby pérové
tušové i pastelovéjakoži akvarely a

malby olejové Poněvalž vysta-
-

stavující jsou ponejvíce dámy ne

třeba dokládati že na obrazech

převahu mají krajinky a zátiší tu

tam i nějaký genre Pozornosti

zasluhuje také výstavka keramická

Bouře cvalem kvačí Letím

ještě vzdát pozdrav svfij jelenní
rodině a americkému zubrovi ve

zvláštní ohradě uzavřeným a již
šlehá blesk v mracích to burácí a

na zem sypou se proudy vody jako

provazy Hledej spásu kde kdo

mažeš! Pádím pod nejbližší stře
chu která je po ruce a příšerné
kvokánf kokrhánf Skovrání ohlá
silo mi pohříchu hned ve vchodu

kde jsem se octnul Mám všeli

kou dubež nejraději na pekáči a

kokrhání kohoutí kejhání hus

hudrování krocanu a káchání ka-

chen pokládán za zbytečnou u

v harmonii přírodních
tonu Než co dělat? Dívat se

ven do toho oceánu šedivosti na

obloze jímž přes tu chvíli mrskne

oslňující elektrická jiskra a zaburácf

rachot který ro2rušuje nervy až do

cbabosti? Učinil jsem obchůzku

a nelituji že jsem tak uviděl někte-

ré velmi pěkné exempláře drftbě-

že roztomilé holuby králíky [tisio

nepatří do drůbeže ale v posadách
se vyjímají celkem slušně] ano i

jifitý drah myší Uši až mne na-

čisto brněly když se na západě

vyjasnilo a mrakosběrný "Dešťo-děj- "

ostal poněkud ve své vlaho-nosn- é

činnosti A já vyšed t bu-

dovy octl jflcm se c bláta ve veri

tábl louži 6 vy všichni kteří
tou dobou bořili jste a tas vyta
bovali pedály z mastné té kaše

kluzké jako mýdlo a promíchané
rybníčky špinavé vody nebeské —

jenom vy víte jaká to byla cesta
kterou jsem naměřil — k vlaku

Stále jsa v nebezpečí že noha má

sklouzne a ústa má že zlíbají obre-čeno- a

a blátem zneívařenou lío

matky Země dostal jsem se koneč-

ně po nevylíčitelnýcb úzkostech
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raoiti% kurý "r''' 1 '"'' " kli

kon doiftl na vfUtiítě liíU

budovy f f'tttnf č#fvff mi tř#-xhaco- i

JťUjf j Mvítlvý djm
Jména fi pVť!io člověka kurt-tu-

"bíU domky f TVMiými kro

%yM nejdou Uk novino i lttf-řeck- á

mjili Chtěj pnou ná

vitlvou kurá byla Jn ni kr4tkou
dob vymifena rtbýti proutím
Jen abělného přehledu o výUvě
pustil jra w na z lfbfih lu l va

mi jel # mi cestou narnátly Hned

předám {'oviírnnal Jaem i kráa-nýc-

silných postav komoňu perche
ronských se irt( íernou a Kuklou

jako aksamit V soosednl budově

upoutal pozornost moji perthtron
ký blouí bílý jak padlý sníh

ttepilý a mohutný jako horský
dob Několik mlynářovýcb šediv-

ců v hnědoaedém hávu vykukovalo
m klidem filosofa a a tváří co kámen

nehybnou to tvých okének na di

váky kteří o nich své ÚHulky a é

vtipy pronaáeli WtIIíaHa

nebylo naibyt dal dAl Pokud

klaiki povaha pfidj dovolovala

tou pal jsem srduatč vibfiru ca
temeno výřiny nechávaje ni po le-

vé straně řada budov se stroji na

prohlídka poidějSí
Všimnul jsem si ibřžnř íe vii-ck- y

dining roomy a vfielikč ty jí-

delny které Btojí vedle nebe v

oepřetriité řadě jako rnámé ochot-nivarn- y

na pražské výsuvě jubi-

lejní a národopisné byly pritdné
jako kdyí je vymete Ovšem byla
navžtčva výstavy včera jen slabá

protoíe Japiter Plavius už od rána

jevil nevysvětlitelné vrtcchy alo

takovou Torrioellovu prázdnotu v

řečených místnostech nedovedl

bych si vyložit kdyby mne o pří-

čině nepoučila dnešní Bee Pan-tvft-

se loni saxcdenilo při čtvr-

ťáka ta prodávané pokrmy a proto-

íe osel jde na led tancovat když
e mu dobře vede udilali si letos

"trast" a tvýšili cena jídel na 50

centu Následek toho je že obe-

censtvo nosí si nf jaký ten zákusek
na výstavo s sebou tak má obecen-

stvo své penise a majitelé jídelen
mají svá jídla
Vstoupil jsem do budovy "Mer-cantil- e"

c jejíž obsahá se imf-nt- ti

ponechám si na jiné místo
Jelikož je Nebraxka v přední řadé
státem lemédčlským pospíšil jsem
do paláce temědělského který mne

ladným uspořádáním vystavených
výsledku farmářského potu příjem-

ci překvapil Nejsem odborníkem
ale nemoha upřlti obdiv svij té

píli která vSecka ta krása rostila

a té lásce která plodina k plodiné
urovnávala aby i ukátek úrody
vykouzlila malebný příjemný obraz

Jednotlivé okresy statečně tam
aávodí Dočítám se dnes v an-

glických dennících že okres Wash

ington dostal první Thayer druhou

Corning třetí a Nemaha čtvrtou

©nu Mně se vS&k líbila nemálo

také výstava okresu Gage v jejíž
středu tak rottomile se vyjímá
mapa okresu sestavená se samého

hospodářského irnf Znak Švar-oenbers-

v kostnicí Sedlecké

ložený ae samých kostí má v

této mapě svflj důstojný pendant
Věcná Ikoda bude té mapy bude-l- i

rosebrána Chválou svou nemoha

aietfiti také okresy Dougla Sa

Haif ipllllra p [M](minl vyrobkS c přtmiho prsm-- přijímám kapa)m
máslo Tejcp drůbež telata zrřřlnu kožešiny otci k&žo seno obili semena
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Navštívili jsme výstavku včela- ř-
skou která jakkoli nevynikala boha
tostí obsahovala přece pěkně ukázky
rojů medu a vosku jakož i iaedov- i-

ny a medových cukrovinek

Dosti zajímavou podívanou posky
tovala i výstavka vojtísky (alfalfy)
ze zavodňovaných pozemka v Colo

rado Prošli jsme tběžně jako já
sám den před tím hlavní budovy £
okud do jejich obsahu nezasáhla

jeítě ruka odklízející prohlédli jsme
si co se dalo

Zvláštního vytknutC zasluhuje že

jsme na celé výstavó nalezli celá tři
Jména Čechu — vystavovatelů: p
Chládka t Dunlap (vystavil sýry 2

cenami poctěné) p
F-ra-

Neděly t
Crete (krásné broskvvi zvané "Neb-ras- ka

06") a Ant Il rusky i Friend

(ěeské Švestky) Tak nepatrný zá-

jem na státním hospodářském pod
niku není věru ku cti ěeskó oíli a

a

podnikavosti a jest prostě nepocho

pitelný Na výst av bylo mnoho
věcí % nimiž se výsledky práce če-

ského farmářstva tnohly velmi snad
no a vítězně měřiti No snad tomu
bude na řes rok jinak Doufej
me alespoň kd j I nechceme a resig-na- cí

vyslovili z lámý nadpis na Dan

téovým peklem
8 jakousi ky vtelostí v rdcích eedli

jsmesi na pouliění káru a odjeli

výstaviítě 'tam se doiwd hrnuly

proudy lidstva {odírat se na kofíské

dontihy i než so na tem snesly
stínové noci bíló město tápadu
spustlo j ako to takleté město v po--
bádce a ve chvíli co toto píšeme
připadá nám výstavní týden už jen
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