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Movlnky x Brilmrď
Dne 16 lili 1004 JOSEF ČÍŽEKV tobolu dne 17 t ni oJritl

jiem do Unwood JclikoU jiem
VLASTNÍ ťKVNÍ TftÍDY1 dovřJíl 1 Karafiát ntiiel uia

1 WIME
domů Jel Jsem ho oavltlvit Do
mnlval Jiem ae t ul bud vid
Dout neboť 10 kvapem blili pod
lim kdy vta vadna ichne ale t

nifiava překvapeni Karafiát byl rot JL J i±3L3' vit jako 1 jita Druhý den chtfcl
1

jcm navštívit té! šotraba ocb Ji!

uplynul dolil Čat co Jsem ho nevi i roli 12 a Bbtbt al ? ST LOUIS 1 4S nNi děl a tu jsem byl ládostiv také Je]

patlu a trochu 11 t nlmporozprá
vět Než velice Jsem byl tklamán

M"W"ollstein&CoKdyijnem pfiiel k jeho nalejvir
ně nalezl Jsem tuto zamčenu 1

jali ae jisti výrostkové bombardo
vat! slij dr Kncora Pojednou
doktor vyběhl vm a vypálit meii
iil ránu 1 pitolc náhodou lei

opodál Karel Šafařík a molo mlu

víti o vilkťm řiíilí ío nebyl
zraněn neboť koule prošla mu

škrte kabát
C Calvin jel minulé pondělí na

koni kdyi tu pujudiiuu kú3
utekl a jcxdco uhodil tak

nešťastně le týi li zlomil levou

nohu zrovna pod kuleném

Není tomu dávno co se přistě
hovala babička Šafaříková do

Farwell a již začíná roznášet klu

ky jako buky Panu Františku
StJdničkovi přinesla jednoho dva

náctiliberntho Toť se rozumí

tatík má z něho radost a maminka

ještě větší Gratulujem
Dne 15 září jel Jan Ross ss

žácím strojem by nasekal sena

nešťastnou náhodou se dostal pod
stroj a byl k smrti umačkán Tam

zůstal ležeti do druhého due kdy

tam tudy jel Anton Kosoickýjenž
ubožáka našel co chladnoucí

mrfíolu Jan Ross bydlel po
mnoho roků co samotář měl zde

některé ze svých přátel ale ani ti

se nepostarali o pohřeb Zesnulý

byl pochován na český hřbitov u

Farwelh Jan Horký

proto nezbylo mi než obrátit!
prodá vám gallcn

kroky tvé jinam Vraceje se Šel

Jsem kolem lékárny když tu po- - lehkého červeného

yína
za 653dobrého claretojednou zaslechnu muziku A samo

Hsebou ae rozumí že jsem tam mu

být neboť 80 za tou muzikou
i 'mjiou jako pes za smrdutým mi

Přineste vlastni svůj plucar a bude vá9 státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

Ve ittedu minulý týden )cm
byl vtlic překvapen Jrlikol si

rád vyjdu na prccMiVtt 1 vrřera
tu jurtu ti vraiil nu f drahou

polovkl a Iťaitnou nátudou jsem
tapotTiH tuamknoutl ivítnici Nu

u nis uenl Hdných iloďjnn yslcl

jsem si a kdyby -- tak c i by mně

tak diV-c- e mohli vtítt I" la kamna
a o ty jro nřmM atrarh poně
va II pálily Kdyt jsem 10 navři
til tu k mému velikému plotivapo
ní jsem spatlit na stole dar — ve-

likou láhev vína To bylo přemý-
šlení! vždyť MiknLU ještě
nechodil myslel jsem si a kdo

jiný tu mohl být a tovluo nutě tu
na stole nechat? Nedul t n ale

všech myšlének a pustil jiu-- se

do vína a to jsem si teprve libovali

Když jsem se nabumbalíel jsem si

lehnout a když jsem uc::u! lak se

mi zdálo jak se nade m ion vzná-

šel jaKýň muž '
pěkné postavy

který míl gumíky na nohou a

plnovotu TfaťJ mu ne snesl a

přišel lit? stolu a oico tam postavil
a pak ]'M ke mné n pravil: "Já
jsem tvůj přítel a tam máš něco

na posi diiiim' V tom jiem se

probudil a muž byl ten tam Pak

jsem zas nic nevěděl Druhý den

ráno někdo klepá na dvéře a tu se

objeví člověk a praví že minulý
večer hledal Špenáta á že ho tu

nebylo tak že co měl to postavil
na stůl a obrátil se a šel odkud

přišel Jestli pak víte kdo byl
ten muž?

Jak se doslýchám tak náš Ma-

toušek už započne brzy se stavbou
na novém mlýně

Topil mě zas přišel zlobit s jeho
hodinkama Povídal že mu do

nich skočila blecha a že mu v nich

skácela minuty a od té doby že

prý mu hodinky nejdou
Smrt dvojíátek — Hlubokým ža-

lem postiženi byli manželé James
a Barbora čabelovi následkem

ztráty milovaných dvou synáčků
ve stáří 6 neb 8 měsíců kteříž ze

sem Vstoupil jsem do lékárny i

Um zastihl jsem p Foldu a lékár

nika p Boháče fa a Folda stál
u fonografu a řídil ho zaměfluje
občas válce A já poslouchal hud

't? bu až do poledne ježto mě bavila
4 tak že bych byl málem zapomněl
'i'} ni oběd Poněvadž ale i p Boháč

počal si naříkati že mu už "tlusté
lezou do tenkých'' rozešli jsme
'se abychom naplnili co bylo

L ' prázdné A takým spůsobem bavil u agenti se hledají

Něco co povzbudí vaši energii a

dodá vám nového života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za nejlepší v trhu

Pijte 'METZOVO' k vůli svému

zdraví

Telefon HO

jsem se v Liowood tak dobfe ze

jsem i zapomněl napsat 'novink'
do "Pok Záp"
Tento týden je v městě našem

veselo Od mého příjezdu z Lia
vood je tu jen samý cirkus samá

Hlfdíírae apríly ve vSech tnÍHtech ku

prodeji naftich zlatých ntHbrných a

niklových hodinek buď za hotové aneb
na apliítky Vzorky můžete mít ve ivém
domo a ukázati )e svým přátelím a

gprostředkovatl tak prodej My zapla-
tíme vám komiSaé aneb $8 týdní služ-

ného pakli budete pro nás pracovali
večer aneb vám dáme 20 týdnfi a

cestovné výlohy pakli budete pro nás

priinovatl clý řas Jedině střídmí a

poctiví mužové nechť se hlásí u

EASY PAYMENT WATCII CO

c oí Bohemian Dcpt Box 564

10x3 New York City

muzika samé divadlo a samý ta

ned zrovna jako by se se zábava METZ BROS BREWING 00 SAWSmi pytel roztrhl Inu ono by to
- vlastně neškodilo jen kdyby to za

něco stálo ale pohříchu z větší

ho dílu nestojí to za nic SŤOŘZlPan Anton bobota byl k'Jt na

výletu z něhož se vrátil minulý FRANK W BARTOŠ

prílvnílr
BLUERIBBOWtýden Přivezl si domů nové lam

py jež krásně osvětlují útulný jeho
hostinec Pan Kostka kterýž

mřeli v pátek odpoledne druh za

druhem Pohřeb jich konán byl
v neděli odpoledne za velkéhonechtěl zůstat pozadu za p Sobo

tou pověsil honem nějaké do sa účastenství obecenstva Pan ča
bela jenž jest zaměstnán ve střížtonu a jednu též do řeznického
ním obchodu těší se velké obliběkrámu

VE VVÍLBER NEB

se odporučuje všem českým obča-

nům k řádnému a poctivému vy-

konání všech prací do oboru jeho

spadajících iotf

Občerstvující to pivolObzvláště žádoucí

bčhem parných a trapných letních měsíců

"Blue Ribbon'' (odporučeno lékaři) vás

vzpruží Ježto posiluje a osvěžuje bude

bedna v domácnosti vaší dobrým uložením

peněz Objednejte si ji TEĎ

tVN Pan A Hurt obchodník 1 Abie u zdejšího občanstva a proto kaž

dý byl ochoten projevili mu přáf Ji meškal zde návštěvou asi dva dny

ji v minulém týdnu telství sáčastněoím se pohřbu jeho
miláčků Bylo to asi nejlepší a

KOKOROKOKOKOROKOKOKOKOROKO
V pondělí minulý týden tu byla te

odbývána veselka p Jana Polívky DrY Anýžf
o
ar
oae slečnou Františkou Kubíčko

STOUZ BREAVING COvou Svatebčané se sem dostavili
--—OMAHAf jČESKÝOJKAft

o

§ v Clarkson Neb af

ř v domě p Noha vedlo hotelu 6tř g
oMOMoMOMOiioiiokokoiaoMcSaCaaoU

ráno okolo desáté hodiny za vel

kélio hluku zpěvu a křiku a nČ-kt- elí

již chraptíli jako kapouní
Rád bych věděl proč takovým

divokým způsobem se má slavili

manželský sfiatek Není divu že

někdy 'na nás cizinci pohlížejí
a vrchu když pozorují takové ne

důstojné chování Veselost? e

rif
Jen Jcšté krAtký čas

OJEIVY

JEDNOHO JÍZDNÉHO

nejvčtší shromáždění lidí na po
hřbu jaké jsem zde kdy viděl

Pan Sýpal odejel v pondělí do

Chicaga odkud se odebral do St

Louis na světovou výstavu z kte-

réž vrátil domů min sobotu

Nyní vypráví s nadšením co prý
tam viděl Se zvláštní zálibou

rozhovoří se při každé příležitosti
o těch nádherných a rozsáhlých
budovách a té překrásné muzice

Jelikož jest pan Sýpal sám také

hudebníkem tož se mu nedivím

že ho lecjaká píšťata leckams při-láka- la

vždyť to vím sám podle
sebe Být tam já šel bych věru

na každou vrzačku Špenát

Novinky z Farwell Neb

Dne 10 září se nám dostavil

f
V
: 1

po dráze

80 proc
jednoho

jízdného

maze projevovat ale vřdycKy siu9

Víiým způsobem abychom se ne

Union Pacific
od

li raníc řeky MIssonri
9Smm

(KniiHim Cit j do OouiiťJl Bluffr vědně)
rfc

Knždý den
od 15 záíí do 15 října 1904oíekávaný déšť který výborně

prospěl podzimuímu obilí neb ná

sladkém sucha by bylo některé
ř

ani nevzešlo

do Sat Francitika kos An-tfcl-

Ban Diepo a mno-

hých jiných mdst kaliforn-akýc- h

do Everett Fairmv?n
Whatcomb Vancouver a
r — ! -

1

taies Lang Co obdrželi tyto

dny káru vozů a kočárů

lan lule začal stavětí na svém

pozemftuasi tři míle západně od
$2500

stali lidem za posměch
Brainard je přec jeu veselé mě

tečko pořád muzika na muziku a

samé bály nb dupandy Teď zas

obvcteluje níi pan Anton Sobot

Koupil si do silonu nové krá?oé

Kimtjall piano se samohracfm

strojem a hraje na to teď po celé

dny Je to přece jen radost na

tom světě když člověk se může co

den veselit ~~

Mínuiý týden jsem byl pectěn
návštěvou p Jos Klcicha Jelikož

pan Kleich už po delší dobu pá
tral po špenátu tak se mu poda
řilo ho vypátrat ve středu minulý
týden Pan Kleich mi vyprávěl
Že jest stavitelem a že stavěl

nějaké budovy v Omaze pak že

asi půl Clarkson vystavěl a také

jinde provedl stavby Tady se teď

zaměstnává farmařením pěstuje

ponejvce cukrovku a vyváží ji
odtud asi 1 neb 2 káry deoně při
čemž zaměstnává více dělníků

Ve středu totiž na sv~ Vaška

byla zde odbývána zábava u Sípa-

la a Petrželky Jelikož bylo moc

nepříznivé počasí tak se zábava

zkazila a nepřišlo mnoho

do Portland Astoria Ta-co- ma

a Scattle

A - 1 t-- 1 - — A T V—

Farwell studni a stáj a na jaře

hodlá postavit si krásnou residen- -
_: 1

V:

zel oeloix okr-ažxi- i cestu
—NA DEN—

1L října a 15 listopadu
TéíísČř do vSech míst v Mississippi Tonisianž Alabamř

Floridě Kentucky Georgia Tennessee North Carolině a

Virgínií

Platí po 21 dní—Přestupování dovoleno

Znamenitá příležitost k prohlédnutí far-merský- ch

pozemků na jihu

Pište a s radostí vám zašlu všechny bližší zprávy o

ceně lístků o cestě spojeních atd Pište si

W KE BPLILHi
Dist Pašs Agt III Cent K K

1402 Farnam St Omaha Neb

Vn lili Kujfene Albany a Salem

yÚJiUU zahrnujíc odbočky v Orc- -
1

ci tedy nezpyva jonanovi nic

jiného nežli se poohlédnouti po

tej sedmej svátosti Tak boryap
do toho

ponu
rírt do Bpokane a mfat na cestg

$aa
CM o K & N do Wenatchce
UU a míht naccatčMinulý týden přijel z Kanady

Anton Suchánek 1 celou svou ro- - do Butte Anaconda Hele-

na a vňcch míst na hlavní
trati

inou kdež bydlel po několik :ioo
roků Přece však zastesklo sé

Antonovi po Nebrasce kde byl

takřka iako zrozen a pronajal si

do 0rdcn a Salt Lake City
a vňcch tníttt na hlavní
trati

4
pozemek poblíže Elba od Václava

Jelínka svého to Švakra a hodlá O úplnou instrukci požádejte ťistnC

neb pÍHemně

City Ticket Olllce 1324 Farnam St
Tboue S16

se tam trvale usadit
Minulou neděli za soumraku tii :mATtUt hrnut u ttrnlnt m


