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Novinky z Bruno Neb Prof Pacourek
Dnu nám tde lil dodělali tele

Ceny obilí jsou přítomně násle-

dující: Plenice 86c butl Žito 56c
bull korná 29c bull klasová

30c ovea 34c bull Prasata 100

liber Živé váhy % 65
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Jot Uixa z Wagner přijel te

podívat! na Tyndall min týden a

zárovcfl žebral pro nemocného
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Stále io mi vytýká že nezatí-iá- m

z nalebo kraje žádné novinky
ale stává io tak jenom nedostat-

kem času Jakmílo jenom trochu
mi uleví budu Diáti zase lak
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nalézá ae práva na ceat! Nebraakoij a

Dakotuii kdo pořádutl budfl po oandicli
kouzclnlcká předalavatií Jeat v oboru

tom pravým mistrem a provádí nrJlqSÍ
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Jiruno dne 1 ilnora ( Ilralnard 2 a
V Dwight dno 4 únoru a v Mllllan

dne 6 února

Vrof ÍVicourck ochoten Jeat každému
na poZíidání yH mulou nihradu vyavl-llt- l

íurovtiií avé umiffní pFI rusíncli
Itoiiclnlckych výkonech a Jak Jn pro-vádí-
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n f SleCna Hezucbovi nastoupila uermocnnlio jako
místo v bankusil'
Minulého týdoo roznemohl te boloHtlT lidech 1
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by a p aemcraaa u auic maze

byli nuceni zavolat telefonicky
dra Zelinku Netrvalo to vlak
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sit konali k nčmu cestu Pan
Setncrád děkujedr Zelinkovi za

tak laskavé ošetření Syn pana Kiiniciiy ni Icl d

Nic nevylMÍ boJeatl tyto
tak rychle jako
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Předminulé úterý odbýval te

j vv pohřeb zesnulé paní Pavlové za 4b ír
Icatam

jvjoa ucasu praici zoamyen na

Cena 35c a 50c
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tt

ltolickj hřbitov blíže Abie '

Min týdne dlel zde návštěvou

'krajan p Václav Rob zámožný
obchodník z Dwiffht lak námi
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jVn '(dftlil obchod mu Jde výteCné
'} J{ Pan Martin Hofman bydlící

i ' i% m uc-akrovo- u farmu azkou- -

Nebiiky pozemek poblíže IJee

t Započal io tam již stěhovat

Meleme tisíce bušlů žita pro
nale České zákazníky každý rok

NcmfiŽcte-i- i přijít! do našeho mlý
na pošlete nám la 35 a my dodá-

me vám f o b U P nádraží zde

ioo liber Čisté Žitné mouky v no-

vých dvoubullových pytlích obil-

ních Dopište si na

JENSEN & IIATT
I7m3kdt Dannebrog Neb

Dr A E WunSk
(á)hlS lékař

V ASHTON NIÍB

Úřadovna v Albion lékárně

Na požádáni poslouží svědomitě

vlem krajanům z blízka i t dáli
Zvláště krajané v okoli Farwell

mohou to na něho a úplnou důvě-

rou obrátiti
%
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Johánek Bratři
titulní

první tHcly hiiIooii
1102 WIHlnm til Oinaiia Mt

Dobrá vína llkíry a (loutuíky—CliUtný
KákiíMok vŽJy p t- )-

Ctf Undyno doručil mi pan
"Virocbázka xi oo na P c se

f txnvvi "Zlitími taem liž mnoho

Franta Blažek Josef který je

yždycky pln humoru rád ae t
námi pobaví
Minulý Čtvrtek mclkal zde te

tvou manželkou Jot Turek z

Avon Volali tice nafl: ''Pojď
na jednu I" on vfiak vlcm ďá-

belským nástrahám odolal ježto

vždy jest pln Šetrnosti k něžnému

pohlaví a tak ani tentokráte se

nechtěl nacucnout Soused Turek

vede v Avon Živnost hostinskou a

obchod mu jde dobře

Brulík přijel bí do Tyndall pro
"meducinu" až z Lake Andcs-Ta-

nemají co on potřebuje
vlastně má rád kdežto v Tyndall
je tobo na lešti místech

Minulý týden navltívil nát Ku

drna starší z Tábora a popral te
a Baxou

Jeden bývalý bártendr te za-

pomněl na našem herberku vyrov-

nat a herberk fádr pravil že jméno

uveřejni v novinách pakliže te
brzo nevyrovná Tak mělo by te
ttát každému kdo chce býti živ

na cizí mozoly
Hájek přestěhoval min týdne t

jeho assistenty kasy do druhého

poschodí pro Elliot & Stillville

jakož i dra Sedláčka do vkusně

zařízených jejich úřadoven Každý
má tři dosti prostrané a světlé

pokoje Doktor ai také koupil
teď nového bčhouna a Jest oafi

nemálo hrdým neb jeat to krásné

zvíře

Jan Honcr zdejíl a J J Řezáč

z Tábora byli v Avon v záležitosti

pozemko
Den ta ledna před t8 roky jest

dodnes dnem hrůzně památným

mnohým zdejším osidníkfim ne-

boť tenkrát zuřila zde pověstná
strašná vánice a blizzard který v

Bon Homme County vyžádal si

36 lidských Životů

Příští sobotu odbývána bude v

ČSPS aíni zábava Kdo tam

půjdete buďte bodni abyste ne

přišli o límec jako Franta posledně

Jos Krejčí obdržel patent na

přistroj který buďto mouchy 'vy-

pudí z domu ven nebo donutí je k

tomu Že vlezou do pasti Mou-

chy se strašně zalekly a v celém

Tyndall není teď ani jedné k opa-

tření Krejčí nechá vás také u

něho dobře napapat vyspat spra-

ví zámek ba i kver Zkuste jej

letos není tři neděle pozadu jako
loni
Z Kočičího zámku jest nyní

krásná vyhlídka do okolí

Hledá se dobrý redaktor v Tyn-

dall který by mohl řídit odbočku

časopisu a přiskřípnout ostny
Bodlákoví Hlaste se co nejdříve
u A Hájka

Pánové B J Chalupa Job

Horký a Jos Rous z Tyndall

Jos W Musil z Tábora Jos
Baxa z Wagner a Jot Turek z

Avon předplácí na Pokrok
Bodlák

t i x —
t iiinniin bia vannv ar nnnnuitur-- -t ' — — _wr

Tfl _!_ a i t a _ li I I

r jjspokoiu mne tax ibko rourou

M novi jednatelé

Dovolujem si oznámili přízniv-
cům a přátelům našeho listu že

podařilo se nám následující kraja-
ny získat! za jednatele našeho ča-

sopisu:
Job Kostka Braioard Neb

Fr Hamsa Dwight Neb

Fr Skočdopole Havenoa Neb

Doporučujeme je upřímně na-ii-

čtenářům podotýkajíce že

můžou se vždy s důvěrou na ně

obrátiti a oni rádi ve všem budou
hleděti vyhovět Jsou též opráv-
něni přijímat! předplatné! doplať
oé na náš časopis

Vyd "Pok Záp''

Yukon 7 ledna 1006

Zdejií Čes Čtenářský Vzdělá-

vací spolek snížil letoa vstupné na

pouhých jen 30c Kdo by ti přál
ttátl ae Cleném tohoto záslužného

národního apolku nechť neza

mělká této příležitosti
Dne 30 prosinco padal nám tu

po celý den sníh Den byl teplý
takžo aníh bned také tál

Minulé dva týdny dlel zde ná-vitěv-

u Otiísft Matěj Duspiva 1

Kamsey III

Dr Kuchař koupil j akro měsť
tkého pozemku Co hodlá dále

Cioiti jest dopotud hádankou

Frank Sclement dltl v Oklaho

ma City dne 35 prosince v kon-

venci české republikánské ligy
Počasí itále zde je dost pěkné

1 každý tpěchá 1 oráním jeu což

Min týdne přihodila se vážná

nehoda Henry Earl-ov- i Týž ká-

cel strom 1 ten při pádu tkácel
ae tak rychle v opačnou ttrauu
Že Earl neměl čaau uskočili a

padnuvlírn kmenem byla mu noha

zlomena Dr Kuchař jej oletřuje
V úterý aelel jsem te a bývalým

Nebrasčanem ttarým odběratelem

Pokroku Vác Věnečkem který
ml 160 akro v Hinton O T a

hodlá "twapovat" Či jak te po

česku říká "zhandlovať tvůj po-

zemek a jedníai Amerikánem jenž
vlattnf farmu na jihozápad od

Yukon Z prvu jel te mnou na

moji farmu a druhého dne jeli

jsme se podívat na farmu toho

Amerikána Jak mi potom p

Věneček sdělil farma te mu líbí

Doufám tedy že zde v brzku bu-

deme míti o jednoho Čecha více

Přeji mu mnoho fitěstí

Jak jsem doslechl jeat Jan
Divil těžce nemocen

Předmin sobotu aelel jsem ae

a Vraným z Kickapoo a Jos Ku-

čerou od Minco O T Přijeli
na divadlo jež ba v neděli ode-

hrávalo Den byl krásný a po-

časí představení příznivé Sám

vlak nemohl jsem te divadla it

pro velné bolesti v krku

Min týdne slíbil jsem Ant
Semerádovi že až pojdu do so-

kolské schůze se u něho zasta-

vím Prořekl te že od bratra

Fr Semeráda z Omahy dostal v

plucaru něco pro zahřátí Tak

jenom se s tím Toníku moc ne

hubuj jak se mně udělá lépe tak
tě hned navltívím

Fr Bláha předplatil si na Po-

krok Západu

Kdp hodláš koupiti dobrou a

trvanlivou obuv nezapomeň"
Be u Pool Co Jiří Ottis

každého dobře obslouží a jistě
nikdo s prázdným odtamtud ne-

pojde
Právě čtu že v Yukon z člově-

ka udělají opici hm tomu te moc

nedivím neb velká síla lidí je

právě teď zabrána v politice a

truOk takřka zadarmo Ale udě-

lat % opice člověka to jeltě nikdo

neudělal Abuok

? Moadu "Pan Procházka jest

{ lljlHgntol a uvědomělý muž a

V vé návltěvě zárovcfl mi sdělil

lzSC a pomýSlí na stavbu elevatoru v

4 C Jíescue pakli prý okolnosti budou

příznivé
Dále předplatil le na P Z pan
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platil na P Z Zmlntný jest do

sud nejvýS nadčjným rrjladíkem
a ježto voli vždy to nejlepší dou- -

íáme Že P Z bude mu vždy ví

taným hostem

Pan C Salák rovnÉž dal mi

Jollar na Pokrok a zároveS slíbil O
NcJoblIbciířlSÍ střodiHko Ceclifl z Omahy I ronkora JcmíJe bude také dopisovat

C Z tolioje vidno že P Z přece
f ien tfcfil se oblibfi mezi krajany a Elegantně zařízený HOSTINEC J

} získává stále nové předplatitele v

zdejším okolí Jos Houška

kwrS vlnatni

Too 3Tovdlr tAH lž 15 a Howard ul

Vítořný KruKftv "Cablnet" ítAlo na fenu JakoX I ncJlupM piva lahvo
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i Vneděli se dostavil zase sníh a

hrozil při tom i blizzard ale brzy
?Ve to přehnalo a bylo zase krásné

liudeme li mlti stále takové počasí I Jaro sc blíží-iiastan- o setbal
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Uirtrf pukolťui Dr Peter Fahr

ney & Sons Compaoy na — 118

South Hoyne Ave Chicago 111

připravuje lék známý jako Dra

Petra Hcboko jeož atal se pro-

slulým jako donác( lék po celém

světě Lék tento přecházel a otce

] j neviděl 19 let len se asi poai- -
vil jak město Chicago te za ta

Nleta změnilo mme Jak jsem předefile pul ie Jakub i
na syna po Čtyry po tobě jdoucí

pokolení Jeho dějiny sáhají do

doh osadoícb leit to snad ten

a iiloy ihjbu
w
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? fké Práví se dovídám že se
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UKÁZKA Z NAŠEHO SEZNAMU

farma o 40 akreib v okrotili l'ulk v MUnuiiiI ku #1000
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