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plo Ovlrm to ciiintc trnut brlti nel j a touto hotov jet tu poj
mimovolue tvricnl domácích lij
jaksi v pochybnou Zde jest

um Úrodu jsme tu míli doiti

pěknou Oves sypal po většině

40 bullů a více po akru a jedenpřátelských kruhů g vůbec tčiko dle mého úiudku
důvěřovat! komukoliv MyslímKs farmář ho dokonce vypěstoval 1

10 akrů toto bitílO Zaoral tořf vír jest zde vedena tu uodku
du výdčlkářském a to v kaldém til vo teftku a po té obili roste

výborně Pšenici nim poškodilat - uv cucuIwntvau
na a následkem toho sypala málom jcnxuy byl ounomikem pror rs ipis ř r tr rcIrt r5--

jutou nemoc ví kal Jý kohokoliv asi ta bušlů po akru Vojtíška
dala asi tři tuny po akru Zdedopis z Cech se optá o nějakém a každý také

zárovcA bude odporuČovati jiného pěstujeme nejvíce dobytek a voj
tak Že jil z tohp lze soudili ie těšku Co pik asi dělá můj milýCASLAV Cechy — C rcd

SI (bil jsem v posledním tvém do kamarád p J Tvarůžek v Glentu znamenitě kveto řemeslo nad
háněčsképiiu kterýž uveřejněn byl v ]'ok rock Wyo ř Přál bych si velice

aby též dal o sobě v brzku vědět
Pozdrav všum čtenářům tohoto

Vřelá voda jež proudí v bohaAlt io napíšu také něco o Id

tém množství rm země ml zaiistdnaší vojančině jelikož jsem však
vzácné léčební vlastnosti zvláštěČekal ěl sám též na vojně něco listu posílá Fr Chalupa

zkusím abych mohl o tom podat

správnější ňiudek činím tak tc ELI3ERON la 11 února —
pro revmatické a kožní nemoci
Mimo to jest zde hojnost rozlič-

ných studených minerálních pra- -prve nyní Dle mého úsudku je
ta vojančina dosti tli ale mnohdy

Ct rtdI Právě pročítám v Pok

Záp dopisy od našich dopisova-
telů ze všech končin Ameriky

menu ucinxujicicn prospěšné na
vnitřní orgáay Místo toto jestbývají zprávy o ní nesmyslné pře

vyčkali co jim pán naJMÍ A )t
likoi on je milosrdný nadíll jim

jisté hodně Nel on jrt k nim
i jinak dobrý a laskavý Dá jim

kvartýr a dobrou stravu k tomu

fa denně a budou li dobía tedřt
tu jim jrště něco vynahradí Ale

musíte být chudí jinak vám tu

výhodu ncpo:kytne A tak vám

Matějové přeji vše dobré a aby
vám vaše maminky udělaly po-

řádný svítek ale ze samých va

jec Pozdravuji všechny čtenáře

Tok Záp a celý jeho personál
Josef Koníček jed

Pon rtd — Řádně obdrželi
Srdečné díkyl

Vyd Pok Záp

GROSS Neb 9 úoora— Ct

redl Občané Boyd okresu mo-

hou 6e zase tčšiti Že budou příští
měsíc voliti nové bondy a sice

tentokráte celých 6oooo k účelu

zaplacení starého dluhu který se

udělat asi od roku 1895 neboť ve

zmíněném roce odhlasovali jsme
si vydání okresních bondů v ob-

nosu $20000 V týž čas bylo
nám řečeno našimi "otci'' Že na'
dále vycházeli bude okres s vý-

nosem běžných daní tak že se

více žádný dluh nebude musit
dělat A ejhlel Sotva uplynulo
deset roků již nám nasekali no-

vých $60000 dluhů Budou-l- i

nynější bondy zvoleny zaplatí
papinkové staré dluhy a budou
dělati nové dále Zdejší občané
měli by rozhodně voliti proti vy-

dání bondů a tak dáti na srozu-

měnou našim okresním komisa-

řům aby začali Šetřit a nepovolo-
vali peníze zbytečně na to na co

jich vůbec není třeba Jest to

opravdu věc velice podivná Že za

nynějších vysokých daní nemůže

Kde Který jesi usazen jak se muhnané a to zvláště od lidí kteř jak romantickou polohou tak i

přírodními zvláštnostmi velminemají o vojančině ani pončtí
vede a jaká jest tam u nich zima
Ale aby některý také psal Že napoutavé a zajímavé čemuž ovšemnerozumné to strašení má někdy
šel zlatý důl to ne a ne Ze mápřítomné drsné počasí jest velicenásledky velmi neblahé na pfí

na újmu NejzajímavějŠÍ jsou zdejklad leckterý mladík spáchá sebe
si noieiy jez rozsáhlosti svouvraždu aneb uprchne do ciziny

však leckdo na svém pozemku
hodně pařezů to Čtu velmi často
Než právě při této zimě se jím mů-

že notně zahřát vždyť říkají že
předčí vše co jsem v ohledu tomNež mnohý z těch sběhů za krát

ký čas zlobí se na sebe proč ra
se pařezem zahřeje dvakrát Dnes

dosud byl viděl Mimo hotely je
dále velice zajímavo pozorovat!
způsob zdejšího lidu Co zvláště

ději nezůstal u svého pluku a sám

chánků chleba (komisárku) čili

35 deksgrama denně Nci imi-

sím jit přestat aČ by toho bylo
jcMě dost a dost psát neb by se

to mohlo snadno octnout v koti
Konče tudiž pro dnešek svůj do

pis a všechny přátele a známé v

Americe srdeční zdravě trvám v

úctě váš krajan
Joseí Štěpán

LINCOLN Neb 9 února-- Ct

redl Slíbit jsem vám fe se

zmínín v Pok Záp o státních
ústavech kteréž jsem navštívil

jako Člea výboru ustanoveného
státní zákonodárnou Na prvém
mÍJtě zmiňuji 6e o státním učitel-

ském ústavu (Normál School) v

Peru Nemaha okresu Ústav
tento jest velmi důležitý pro ob

Čanstvo státu Nebrasky neboť z

ústavu toho vychází učitelové již
budou vychovávali budoucí obča-

ny tohoto státu Základ k tomu-

to ústavu položen byl snad v roku

1867 kdy Nebraska byla ještě
a teprve později převzat

byl ve správu státní Rozkládá
se na pěkném návrší s níhož jest
rozkošný pohled na řeku Missouri
a s kteréhož je viděti do vzdále-

nosti mnoha mil do sousedního
státu Iowy Příroda zde byla
Štědrá neboť se v okolí nalézá
mnoho velikých stromů a tudíž v

létě pokud se příjemného stínu a

jiných kras přírodních týče jest
milý zde pobyt V ústavu tom
nalézá se přítomně 550 studentů

pod dozorem 11 učitelů a ředite-

lem jeho jest proí Crabtree Okr

Douglas jest pokud se žáků týče

zastoupen důřtojoě a sice 50 stu-

dujícími mezí nimiž jak dalece

se sype sníh od rána a teď co totoznám několik podobných případů
píši jsou již 4 hodiny a padá jeJest ovšem pravda že člověk vábí pozornost každého Seveřa

f a Stě bněnu dost a dost a cestyztráví ve vojstě nejlepší svůj věk a na jest pravý opaK vseno co vi-

děl na severu Farmář zdejší si jsou tak zaváty že nenf možnoto 'pod velkou subordinací ale
vydati se na cestu Teď abychomkdo byl jen trochu ve světě a za
nedělali nic jiného než jen prožil mnohá dobrodružství tomu

služba ta nepřijde pranic za těž hazovali cesty a druhý den přijde
pan Větrovský a práce naše jest

hoví raději ve špíně a nedostatku

Dobytek tažný i jiný živí jak se
říká na půl huby a jak jsem sly-

šel většina jich v zimě i píci ku

puje poněvadž se jí v létě nezá
sobili Ptal jsem se tu v grocer-ní-

obchodě na různé věci ohled

kou zvláště když už ho k ní osud
zmařena Inu bylo by to k smíurčil Život vojenský jest život
chu kdyby to nebylo k zlosti A

veselý Nežli mám nadějí Že
ke všemu tomu ještě taková zi

tu dlouho nebudu
ma 20 stupňů pod nulou! lo jeně zboží cen a míst kde se zbožíTen tak krátce vylíčím ten náš
jako nic a je to v Iowě Jak pak
musí být v Dakotě kde tu zimu

Život V zimě vstáváme v 6 hod

ráno Nejprve se ustelou kaval
nakupuje a k svému úžasu jsem
se dozvěděl že výrobky farmář-

ské jako vejce máslo mléko dělají? Tam musí být vedro ne
okres vycházeti platí se již zecc pak máme snídani totiž šálek

černé kávy (ještě jiné jméno tomu
boť než "no "přišipují sem takbrambory korná seno a vůbec
se to přece ale je toho

a t t 'i I t
všečím by dle očekávání každétaké dávají) v ceně : % krejcaru

taK ciobt vza t mi ondyno jeho měli okolní farmáři městskéna muže Do 7 hodin musí být
den můj soused povídal že mu

vše v nejlep&ím pořádku a voják obyvatele zásobovati že vše to

pravím přiváženo jest odjinud
mráz vytáhl dvě telata z krávy

160 akrů až $50 Jest to věru
na pováženou jak se nyní mají
věci v našem okresu vždyť již
každý školní distrikt má na sobě

nějaké dluhopisy a budou-l- i i ty
nynější okresní bondy zvoleny tu

kdyby se ty dluhopisy položily
všechny vedle 6ebe byla by řada

musí být připraven jít na cvičení
Jářku: "Člověče to jsou věci 1

Obyvatelstva stálého Čítá cezdeV xx hodin se přijde domů ze cvi
únoru neslýchané a přece říkajíčení a tu dostaneme oběd totiž

šálek polévky kousek hovězího
že úuor nemá takovou moc jako

14 tisíc a hostů lázeňských v do-

bě přítomné dlí zde 20 tisíc Nežli
sem kdo jede učiní nejlépe když

jsem mohl zvěděti jsou též dvě leden I ' Nu prozatím dost o té
masa jeden knedlík někdy hrách

CeŠky a sice bI Růžena Fialová zimě jich delší než je vesnice Háje u

Blovic v Čechách Proto volámnebo čočku nebo rýži v ceně 16
z Omahy a sl Leona Legrová zc Nového se ťi událo že dne 1

příštím bondům: ''Ať se pingl há- -So Omahy Ze So Omahy jest února usmrcen byl u Elberon kra
a půl kr za oběd Ve dvě hod

se jde zase ven v 5 hodin je roz

kaz (peíel tomu říkáme) a po "pe jan František Valenta Nešťast zíf ' Uvedu zde jeden případ jak
se u nás šetří penězi Minulý
podzim byl zde svolán tak zvaný

tu ještě sl Jaikalek Z jiných o

křesů navštěvují ústav ten tito če

ští studenti: sl Foldová z IIow
ný krajan pocházel z DohSovic
okres Litomyšle kraj chrudim-

ský O ta dráha zabije lidí a člo

felu hned je večere totiž zase

šálek Černé kávy jako ráno někdy distriktní soud Pan soudce při-

jel též i porotci byli svoláni ale
ells p Chas Novák z Urainard a

p Otradovcc snad ze Schuyler
ovšem studené a nesladké a kdo

nemá dost maže si koupit ale za
věk přece není a nebude nikdy

nastojte nebylo žádného souduJestliže snad všichni čeští studen dost opatrný — Děkuji Ti panesvé peníze co chce V o hodin vůbec neboť nikdo se nechtělti nebyli ťito jmenováni „tu mi to
jos Leksoz J12 uakoty ze's si

večer musí býtí opět vše v pořád
ku a všichni musí jít spát jen t vzpomněl na p Letýho a Koníč- -zajisté prominou neboť jsem jmé

na iích nemohl zvěděti i_ T- -X v:: 1 - 1 _ i _

soudit Páni porotci chodili po
městě dva i tři dny než byli pro-

puštěni ačkoliv mnohý z nich byl
by býval raději zůstal doma lámat

Ha v iuwc ijj uusuu uua ne
zv "tag šarže" to jest kaprál Ústav tento řízen jest velmi jeli do Berlína Pan Letý nemá
musí být vzhůru do jedné hodiny ekonomicky Strava a byt stojí Koníčka okovaného a bojí se tam

si dopíše na "Ilot Springs Ark
Information Bureau" a zeptá se
na vše čeho třeba vědět Tak
se dozví alespoň něco a to ostatní
získá pak zkušeností S přátel-

ským pozdravem všem přátelům
trvám v úctě ChasSteiger
MORRILL Neb 8 února—

Ct redl Nevím pakli jsem už

někdy něco do veřejnosti psal neb
ne ale to vím že nejsem žádným
pisatelem novinářským Než rád
čtu dopisy a proto chci též ct
čtenářům pověděli něco o tom
záhadě Jsem usazen v kraji ve

kterém se zavodňuje ale dnes
neboť se sníh práší

tak Že není ani vidět Dnes má-

me více sněhu nežli jsme ho měli

za minulých pět let totiž asi na

půldruhé stopy a je při tom dosti
zima Já stále jen myslím že to
na nás přichází od Omahy neboť
vítr fouká stále od východu Ale

co plátno už to snad bude pořád
tak: v zimě zima a v létě teplo
Inu musíme to už asi ponechat

kteroužto funkci já právě dnes
týdně pouze $3 Knihy jsou půj vydat ježto jest teď moc sněhu a

korou Též já byv minulé jaro
vylosován za porotce zevlovalzastávám ve škole a příležitosti té čováoy studentům za 100 jedna až by se vracel že bude zas moc

i sem také použil k napsání svého jsem tam po dva dny a když stálena celý běh takže je-- li student vody To jest jedna příčina proč
žádný soud se neodbýval řeklchudý může se obejiti bez vel- -dopisu abych nebyl nikým vyru

Sován Od 1 hodiny je zase vzhú jsem třetí den soudci že bych šelkých výloh a 1 chudším rodičům
ru inspekce (freiter) a tak to

teď hlídá doma kamna A pak
kdo ví jak by tam pochodil s

prodejem neboť hříva jeho již

hezky bělí — Právě co toto píši

jest umožněno dáti dítkám svým
střídá stále V nedělí neb ve svá

slušného vzdělání Jakmi sděle
tek neděláme nic strava jest táž

nejraději domů ježto nerad zahá-

lím a Že mám doma užitečnější
práci On mi ale pravil: "Vždyť
ti přece plat jde a proto lépe
kdybys zde počkal ještě déle než

no profesory čeští studenti po

krsčují velmi úspěšně a proto oienfc večeří máme již v 1 hodinu
zavítali k nám p Josef Juška a pí
Anna Kadrmas a víte co chtěli?

Abych vám to řekl pozvali Ko-

níčka na veselku a to víte Že

pravdu jsem se pyšnil žo jsem

9

odpoledne'
Něco též o té naší práci Bě

hem osmí neděl nás vycvičí v exe
se vše uvede do pořádku a než seCechem neb pochvala ta pronese
bude moci přikročili k práci Jána byla před jinonárodovci-Zd?- li

by některý z krajanů přál si zvě
jsem jim to musel přislíbit Tak

jen třeba aby už byly lepší cesty
mu ale odpověděl že o podobnýcírovánl a příslušného vzdělání

dostává se vojínům ve več?rní plat vůbec nestojím Slovo daloděti více o ústavu tom nechť se
Škole v níž se vyučme jednu až to ostatní půjde samo

Též vám musím sdělit jak zdeobrátí na mne aneb na ředitele
ústavu proí Crabtree a budou

Snad abych se

hodnějest zde

Jest nás tu cel—

slovo a konečně mě soudce propu-
stil a já si věru vícekráte podob-
nou práci nepřeji S úctou váš

tomu "osudu"
též zmínil jak
Čechů usazeno
ketn šest t5óin

dvě hodiny Na vojenském cvi-

čišti aneb také v polí cvičíme se co pliti rsenici neprodáváme
mu otázky svědomitě zodpově 85c buši korná 33#c oves 25croztroušených nave výcviku tělesaém v pochodo Karel Cesákděny

vede se námviní v zacházeni s půlkou ve
Až nadejde vhodná doba popí

rozloze as 10 mil a

všem dosti dobře Také něco Dobrého trávení jest nutně třeo

ječmen 35c vejce nejsou 25c za

tucet máslo také není 16c a

prasata $455 Pozemky jsou tu

drahé dosti od I50 do Í100
akr a renty také Tak tu nemáme

pa k dobrému zdrávi lrpl 11 nětom zavodňování My zde za-

čneme zavodňovat! na počátku
května a přestaneme v říjnu Pě-

stujeme zde drobné obilí všeho

ši další státní ústavy které výbor
onen navštívil a vysvětlím účel

toho neb onoho Mnohý z kraja-

nů zajisté ani neví že mámu v

Nebrasce 16 státních ústavů jež

vyžadují nákladu statisíců ročně

Nebylo li vše řádně vysvětleno

kdo nezáživností měl by tuto
léčiti užíváním Dr Argust Koe-nig'- s

Hamburger Tropfen Tyto
napomáhají trávení

Hojně zásobený

druhu a vojtěŠku a í korný jsou
zde dosti pěkný když se řádně

oborávajf Mnohý se snad bude
tázati: "Nuže proč ji neoborá-váté- ?'

Inu poněvadž není na

nechť mí čtenáři laskavě odpustí
omluví mne tím že mi nezbývá

střelbě na všeliký způsob a pak v

bojí nepřítelem A tu ať jeit
bláto nebo sucho ať prší nebo

sněží jest úplně stejné my musí-

me vždy a všude Po 8 týdnech
nás přidružují k službě k chrá

něníerárního majetku ku konání

stráží a pod V zimě se věnuje
více času vyučování Školnímu a

praktickým vědám avšak cvíčiti

musíme též Mnoho jest toho

co musíme věděli zvláště šarže

aby znaly každou maličkost ze

jména kdy je třeba jednat dle své

vlastní vůle ale ne proti záko-

nům Za to dostane každý
6 kr denně a sice na

leštidlo mazadlo a jiné maličkosti
a konečně dostane na 5 dní 5 bo

řeznicky a imÉftktolÉlpřítomně mnoho času ku psaní
Váš Frank J Fitle

to času neboť když je třeba li

začne se z pravidla sekat vlatnl

nouzi o nic a jako jinde všeho
dost jen kdyby těch Washingtonů

bylo hodně

Pošta nám již nepřijela 5 dní a

teď teprve máme cesty zaváty
Nu tak mi'ý Matěji budeme na

tebe čekat Sekat budeš mít do-

sti jen nesniš být líný a spoléhat
se oasv Josefa Ale ono tak

bývá a pak se zas sv

Josef spoléhá na Matičku Též
se musím zmínit Že pro ty co se

o nás starali a prodávali nám něco

pro zahřátí přijel si anděl strážný
a odvedl je do předpeklf aby tam

HOT SPRINGS Ark dne 8 vojtěŠkové seno a když má tak Bratři Somínovóčlověk zaseto vojtěŠky pod stoúnora — Ct redl lirzy zde již
budu týden ale počasí jest stále
studené a takřka každodenně sně

William ulvč 1321akrů aoeb i více tu aby dělal se-

no celé léto Než dá první seno
ží Zdejší lidé říkají že jest toto

Mají na výbCr vždy hojnost čerstvého
masa vSeho druhju Jejich uzenářské
výrobky tčšf te té nejlep&í povřsti 2

Přijďte a pfeavídete ae I Objednávky
možno uMoit též telefonem číslo A217Ž

počasí asi výminečné a že v tuto
do stohu tak aby začal dělat již o

druhém pak jsou žně obilné na

to hned zase třetí sklizeň sena adobu bývá zde zpravidla již te


