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Více zboží — větší výběr— UpŠÍ

jakost a levnější ceny nežil

kdekoliv jinde

Jsme jedinou firmou která vám

může předložit! 10000 párů

mužských střevíců" na vybčr

Zaručujeme kaítiý fár střevleň
vám proianý

Každý pár obuvi jest

úplné novým

20000 párii ženských Hlferíru

NCMtávnjíťírh ze vňorh mož-

ných druhů zapínací Řnřro-va-r

í všech Šířek a ČíhcI

Jestli potřebujete obuv prohléd-

něte sobě naše zásoby a budete

se zbožím i cenami spokojeni

Boston Store

na rohu 16 a Douglas

OMAHA

— Úplný seznam knih v knih-kupect- ví
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Jame Platný Vát Punkoví t t
Bruno Praní Barlol t liiwood
Cha J Vanírk David City

J V Svoboda J Svoboda J V

Tcbcký J Novák t llowcll elf

Budil Jičínský Pr Kunc i z Crete

Vic Poláček M A Maíek Z

Abie A Hrůza z North Bnd
J J Touš z Cordova I rank Srí-ký-

Stcinaucř I" H Svoboda

Crab Orchard J Krill z Wiesm r

a mnozí jiní
— V hostinci p Ondráčka by- -

lleli během výstavy Četní krajané
nemohl jsme obdrželi seznam

všech a uvádíme tuto násb dující:
Jos BouŠka K Alltnan Jos
Honzík Wm Boháček s chotí

Křiap Jos Tolíška Jos Rubeš

V Sabata John A Brt John
Šašek z Wilber Louis J Porst

Dodge V Chládek z Dunlap
Jos Novák Howell W HrnČal

Hemingford p Pánek z Leigh

HOYORNA
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NEW YORK —Prosím sdělte
v Hovorné: ij MQZe-l- t doslat
vládní pozemek takový Člověk

který není občanem Spoj Státu
aneb pouze ten který občanem

jest 2) KdyŽ dostane vládní

pozemek jestli musí zařl něco pla-

tit aneb ne 3) Mnoho-l- i stojí

hospodářské náčiní Mnoho-l- i

stojí pluh mnoho-l- i samovazač

žacf stroj brány a tisíc šindele
F Žák

Oiip —Domovinu od vlády mů-

že obdržet! pouze jen občan Kdo

chce domovinu zaujmout! a nebyl

by občanem musí si vyzvednouti

první občanský list a na základě
toho je mu zaujmutí dovoleno
Nežli ale obdrží na pozemek od

vlády zápis musí se státi obča-

nem aneb tak zvaný druhý list

docílili — 2) Poplatek obnáší
$16 — 3) Obyčejný ruční pluh

stojí io až jízdní I30— 40
více radliční $40 až J50 i výše
Samovazač $135— 150 žací stroj
na seno $50—75 brány od $500
výše šindel od $2 do I3

Oprava: Před 2 týdny měli

jsme dotaz jak se nazývá kyselina
vinná Omylem který si vysvět-lit- i

nedovedeme udáno bylo jmé-

no kyseliny octové na místí vin-

né a opravujem tedy omyl tento

uvádějíce že kyselina vinná na-

zývá se anglicky tárlarie aiiJ
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lom mlté kde íaíalí dlíL líu
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by v neru b)bi hzkýth ir liír
! na jisto se to ke předu tvrdili
nedá

"hlavii" jiern pohříchu V4

nedostali poněvadž snít

noviny pfr víchy vozit postou
nom psaní dodávají Přes hory

tím velká obtíž neboť noviny

jsou přilil těžké a po parolodi snad

taky žádných nepřivezou leda by

jim od toho platili a tak neni

možná zde noviny dostali jenom

výstřižky ve psaní

Teď sem přijíždí pořádc plno
lidí mužských a ženských i s dět-

mi a tak bude asi Živobytí ztse
málo na zimu My nemyslíme
Že lodi přivezou dosti potravin pro
všecky a naše Živobytí nás bude

státi na celý rok skoro 1 1000 je
den tisíc dollaru to jsou peníze!
Zde je všechno moc drahé ale

lidé na to nedbají proto že tu jest
mnoho zlata ncjbohatŠÍ ložiska co
kde ještě byla Zde mnoho lidí
velice zbohatne a přijeli sem všich
ni chudí Někteří budou mil li o-n-

Každý tu vydělá peníze

platí se tu pořád Í15 denně za de-

set hodin práce My máme teď
šest mužů zjednáno dělají pořád a

ještě jich musíme několik najmout
Mnoho jich sem přijelo z Ta

comy t

Borůvky již zde zrají ale oheň

jich mnoho spálil Měli jsme zde

veliký lesní požár celý les hořel a

mnoho dříví bylo zkaženo Bylo
tu plno kouře aŽ se dostavil deŠť
a ten oheň uhasil Teď nám zde

často prší Komáři tu zlí nejsou a

také jich zde mnoho není

Dne 23 Července

Dnes Vám odesílám dopis Mu-

ži půjdou dolů do města a tak mé

psaní s sebou vezmou ač nevím

jak brzy je dostanete Kdybych
zde tak měla tuto zimu "Hodinu
a ty romány jak ráda bych četla

lakové diouhe večery tu zase

budou

Teď tu máme pořáde ještě denní
světlo dělá se tu ve dne v noci a

světlo bude trvati ještě skoro do

polovice srpna My už jíme svou

řetkvičku všechno dobře roste

jenom salátu se nevede Nejspí-
še to asi bylo špatné símě Noci

jsou zde chladné tak že člověk
může dobře spáti
liž zde několik lidí zemřelo me

zi jinými také dva bratří Švédové
kteří právě prodali svůj klejm za

150000 Rozstonali se horečkou
a oba zemřeli a ani žádného poru-
čení neudělali Rodiče mají ve

staré vlasti Jeden muž tu byl

čtyry roky a teď prodal svůj klejm
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Utp Irplá voda a pir miool

joi hotovy jko riiíc hinky n bo

kate a tnáltt j"tot dotti dobří

Teď j" d il aí I ď sil koni
ktM na zSdch noí potraviny do

dolft Za dopravd řítíte r 1%

mil ij centů ihI libry a jdou li

pár mil dále JÍUjí i 35 crntň
lak ! lo hodině dlojf n#li 111 to

Živobytí ♦lotan ine Co loto pí(
jou r# ty vi lite zbídovaní a lU

povídají že budou fflati 50 tenlft

Musím již ptaní zanechat) pu

jdu sbírat borůvky které j"ou ve

liee chutný Oil teďka za rok se

zai uhlídáme Nu shledanou!

Barbora IVrRusonová

Zprávy oobtil

— Jos Mujiíb k ml z Prahne
Neb přivezl svého mladšího bra

tra do nemocnice k vážné operaci
Jíž jedenkráte byt zde operován
nemoc se však ve dvou letech na
vrátila Doufáme Že tentokráte

podálí se lékařům operace a že

mladý Musílek se v brzku k rodi

čům zdráv navrátí

— Letošní rok navštívilo více

krajanů Omahu za týdne výstav-
ního než když před tím Mimo

těch jež výše uvádímesetkali jsme
se s velkým množstvím jiných kte-

réž ovšem nelze všechny vypočísti
Vzpomínáme sobě mimochodem
na následující: Z Vilber:Duras
Pašek s manželkou Pospíšil 0

manželkou BouŠka Šťastný s

manželkou pí Sadílkova s dce
rou Z Milliřan: lícha Vaněk
Bulín Z Ord pí Kokešová Z
Wahoo p Gross s chotí a dcerou

pí líirchmanová sl Baštářova
Z Cuba Ks p Sloupenský Z
Crete p Jak Šimánek Ze Saun- -

ders Co pFicenec s chotí a mno
zí jiní
— Pan Kar Palda syn známé-

ho rodáka p L Paldy meškal tu
v min dnech jsa na obvyklé ce-

stě obchodní v zájmu závodu své-

ho otce a s překvapením a srdeč-

ným politováním zvěděli jsme od
něho že p L Palda posud není

úplně zdráv ač 3 měsíce uplynu
ly od času co potkala jej osudná
nehoda zlomeni nohy Hojení
trvalo tak dlouhou dobu proto Že

byla to zlomenina mnohem horší
než jak ve známost veřejnosti ve

šlo Byla totiž ve stehně a to
zlomenina úplná Nesčetní přá
telé p Paldy dojista zprávu tuto

přijmou s politováním
— Měli jsme potěšení ve čtvr

tek uvítali pana Tom Polívku

kterýž se před nedávném z Chica

ga do Nebrasky City přesídlil
Sdělil nám že v Neb City obje-

veno bylo před časem ložisko zna-

menité hlíny hodící se výtečně
k hotovení tlačených a ozdobných
cihel i sestoupila se tam společ
nost v které mimo jiné jsou členy
též J St Morton bývalý sekretář

hospodářství jeho syn Carl Mor

ton a jiní a zřídili rozsáhlý závod k

vyuŽitkování tohoto objevu povq- -

tfikrit týdtt i f '0¥f no II

lokcd ilř Jn Pecivál i I'ř PaV

Kk budou vytiovat ({ntvik
S'i visu prn by í v jiných ca

tlich J'o Wlliní fukýcb nemohly
tifinit podobné a ji doufám h
brzy c jjich íínnoii vf

Ul nco udělím S řrlt
Anton Kaípar

IIAZKN Afk (NábdkMn
založeni dopíu opožděno) Ctěná

redakce V l I# omažakýth
odpovídá part bratr dopisovatel
na dopi můj před nějakým časem

v Pokroku tivi řt jnřný Vll Iv

prý jnm nazýval ana čejku
osadníkem To nikoli ale viděl

jsem ho nějaký čas v naší krajině
pak odjcj a napsal dopis do Ame-

rikána Ityl (o dopis dot ti sprá-

vný ale br Koeourkcvi se moc

nelíbil tak napsal proti němu a

nazval ho lenochem a darmochle-bet- a

a že prý je na obtíž zdejším
íarmerum Neslyšel jsem žádného
na pana čejku nafíkat a mně Žád-

nou obtíž nedřla! a míním že mil

právo podat do veřejnosti tak

jako každý osadník Kdybych já

byl mři jeho oči a rozum nikdy

bych se netrápil v naší osadí
To mne zamrzelo vytýkat Človčku

lenoSštví atd K ternu máme nad

sebou dozorce jenž přijde pro-

hlédnout nak výrobky a odhaduje
mnoho-l- i jsme asi vytěžili ale

mnoholi ná& to stojí to nepočítá
A pak z toho udělají veliký bflm!

Tak ku příkladu jako u mně

když přišli na prohlídku loni

ponejprv podali dopis tu a tam
do veřejnosti co se zde urodilo a

mnoholi nadělalo sena Já Josef
Hlaváček s mým nedospělým ho-

chem sami dva prý jsme ho udě-

lali sto tun Byl to bům Podruhé

přijela visita tak se zas vSecko

sepsalo a tmí už prý jenom můj
otec sám složil sto tun sena do

stohu To byl jeStě větSí bům
Tak jsem já měl strach aby po
třetí samo to seno nevlezlo do

káry a já nemusel jen brát peníze
Avšak vlastně to seno jsme neu

dělali dva aneb dokonce jeden

bylo nás pět co jsme to seno dělali

pak jsem st musel jednat na spre
sování a platil jsem od tuny dolar
a prodával jsem ho nejvíc po dvou

třetinách a teprve zbytek přišel
na cenu která byla udána To

ještě nebylo všecko to jsme ho
museli celou zimu tahat do města

do kolny a zas teprva do káry
Tak st muže každý vypočítat
mnoholi jsme vydělali denně A

potom takový bům Pan bratr

dopisovatel píše že můj dopis a

pana Češky nebyly pravé Přeji
si by tedy jeho dopisy byly pra-

vými Jen že já se za můj dopis

nestydím podám vždy své čestné

jméno a on snad se stydí své jmé
no napsat Jestli jsem lhal chci

vzít vše nazpět a chci aby moje

pravda se otočila na lež a br

dopisovatele lež by byla pravdou

bylo by nám lépe než jest nám

pyní Pan Br píše že ho chytám


