
Pokrok Západu 3
Když se biskup Strossmayer vrch 2íTa pxodeJní církevní moci nad nimi vzdal

nou ausi ťsai: urany pane

Vojvodičil Až rodiny (vypočítává
které) přivalí se za mnou do

I M 1 I

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Milan proti knlieti Nikolovi
sl 7 úi Lakebyli dáni ve správu generálního

VELKOOBCHODNÍK

všeho druhu vínem lihovinami a likéry Bosny bude veta po Černé Hoře vikáře jenž je podřízen přímo pro
pagandě fidei v Říměona se bezpochyby brzy rozpad

413-41- 5 jižní 15 ul Omaha Neb Telefon 805

Sensačné zprávy ze Srbska doka-

zují že se tam nčco vafí a vře co

brzy svým zápachem prozradí ku-
chaře Že se Obrcnoviči bojí vy

NoJ lepil druhy Julci v trhu k dosláni Jsou mám na skladě Prodávám Je na quarty I gallony

ne Kdyby vysoká vláda zemská
ráčila usaditi jmenované čtyry
rodiny v Bosně zdvihly by se

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

PABLO BEACH Fla 14 zá
ří Ctěná redakce Pokroku Zápa

hned na to mnohé znamenité ro-

diny černohorské z nich by si bo-

senská vláda vybrala které chce

DVOŘÁK & PA7NE
velkoobchodní komisionářsky závod du:—Chápu se péra bych Vám

a které by nechtěla šly by dále

Jest to cihelná budova o dvou patrech
pozůstávající z patnácti dobře zaříze-

ných svčtnic 8 budovou spojena Jest
dobrá40x42 maStal a nádvoří Jeden řez-

nický krám sklep na zeleniny a Jiné po-

traviny a i jiné hospodářské stavby V
celku jest to dftkladně zařízené hospo-
dářství Honeckó výpravy do Jackson
Hole Wyoming a do JNárodního Yellow-ston- e

parku mohou zde obdržet zásoby i
poučení než vydají se na další cestu
Obchod jest tu čilý a výnosný jelikiž
váak mne okolnosti nutí obchodní své
působení zmčniti jsem nucen vyprodati
Místo toto jest výhodné pro každého ku
snadnému zbohatnutí a není to žídná
nejistá sázka Jest zde mnoho českých
osadníků a všichni jsou v dobrých a
úspěšných pomčrech ťište mi o další v
české ueb anglické řeči a já ochotně vše
vám vysvčtlfm tatiíjmS

OpČt několik řádek novinek napsal

kupují a prodávají máslo vejce drůbež zvěřinu telecí maso atd

t Čísle 417 jižní 11 ulice Telefon 1352 Omaha Nebraska

Tak na příklad 9 září dostali

jsme nový rozkaz že se sem na
Pablo Beach přestěhujeme Jeden
a půl praporu vyšli o den dříve ahostinského elegantního

soké vážnosti které se ve světě a

v národě srbském těší kníže Niko-

la a jeho Černá Hora toho nej-lepší- m

důkazem jest právě vydaný
pamflet na knížete Nikolu i celou
Černou Horu plný nejhnusnějších
klevet Tím chtěli zkaliti lesk

hvězdy "jediného přítele" cara
Alexandra III jenž to přátelství
dal odkazem i svému synu Srb
ské listy hned pochopily oč běží
a kdo se skrývá za záda "černo-

horské emigrace" a s hnusem a

odkoply jednomyslně
ten atentát na knížecí dům černo-

horský Klevetníci nejen že klo-

pýtnuvše netrefili terče nýbrž

ZápadQi zásobám nttšlfi oLIt"" —nábytku
my následovali je druhého dne
ráno Na starém místě jsme už

měli všecko dosti dobře zařízeno:
a všech Jiných potřeb do pod místnosti za velmi levno" ceny vlastní

JT IHTooltaLstíraisseir

do Srbska Z toho listu je vidno
že Mášo Vrbica nestal se emigran
tem jen pro neshody s knížetem

nýbrž že obmýšlel zradu proti ce-

lé Černé Hoře již chtěl dokonce
zničiti s povrchu zemského se-tří- ti

Pan predstojník Vojvodič
dobře učinil že dal tento doku-

ment v "Srbobranu" uveřejniti
Bylo by záhodno aby byl publi-
kován všechen materiál o Vrbico-v- i

aby nejen jeho osobnost byla
postavena do náležitého světla

nýbrž aby také menší Vrbicové

byli demaskováni

M PATRIE Market Lake Idahopodlahy ve stanech a ještě jsme je
o dvě stopy zdvihli k vůli škodli

v čísle 1403 Jackson nlice Omaha Nebraska litK5m2 vým výparům ze země To vše ADKESÁŘ

ČESKÝCH SPOLKŮ
museli jsme naložit na vozy a nej

_V'V v

poireonejsi veci jato naaom aThe Chicago Lumber Co of Omaha
dosáhli pravého opaku Chtějí-c- e

odvrátiti pozornost od zlořádů

ručnice vzali jsme s sebou a šli
do Jacksonville Tam převezli jsme
se přes řeku vsedli na vlak a jeli

jest Jedinou společnosti kde lze vynodnš iwoupitl stavební dříví OMAHA
ílád Palacký ě 1 ZČBJ

v Srbsku dali nový důkaz světu
ještě asi patnáct mil až k samému
moři Přišli jsme sem v 10 hodin

IFrank: Tí íisorsls:
prodávat

1414 a Marrjr ulice

OMAHA NEBRASKA
adbívásvé pravidelné schůze vždy 2 útorí v
měsíci o 8 h vecerni v 6 1303 již 1B ul Před

že tam kde takových prostředků
se chápou nestojí na pevných no-

hou Dojde-l- i na kongres míru
musí soupeření Obrenovičů s Pe- -

& v uartoa tuj Ant liauent 1247 liz lša nasi pani vozatajové pnieli za
ul ričetník Simon Itokusek 1518 Williams ulnámi až pozdě večer tak že měli

Těl Jed Sokol v Omaha
jsme už všichni důkladný hlad

jdhťvá své omvidelné schůze každí drtihftroviČi Něgoši býti jednou z otá-

zek které budou vzaty na přetřes
než nám něco k jídlu připravili

Lee-Clark-Andre-
esen Hardware Co

prodávají ve velkém i —
Tlačené' vyráZcné a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
íelezný plech a kovové žboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
Zboží bicykly střelné zbrané náboje a sportovské zboží

l2!9-'22- 3 Harney ulice OMAHA NEBRASKA

Nikola Paíif Vůdce srbských
radikálů bývalý ministerský před-
seda Nikola Pašič byl vyzván
aby v několika dnech nastoupil
trest gměsíčného vězení který mu

byl přisouzen pro urážku Milano-

va "veličenstva" Pašiče dopro-
vodí do požarevackého vězení celá

jeho rodina choť a tři nedospělé
děti a bude bydleti po celých 9

měsíců v městě Požarevci

Protektorát nad křesťany na Vý

ítvrtek v měsíci večer ve své místnosti Z&2
So 13 8t 1'ředs Rud Havelka 1457 So Hth
St tajemník H W BartoS 1418 rear Poppleton
ave úřetník Fr 1 Fl:Ua 1418 Poppleton ave

Půda je zde zarostlá všelikým ro
Myslíme že černohorské dynastii

štím a palmovými kořeny kterénení se báti žádného soudu roKiaunia Ant nment vni bo io bit
jsou hodně tlusté a všude stejně

l'odp Sokol Tyrš i 1Násilné pomaitařoiánt Slovanu —

Uherský ministr osvěty na zprávu
silné Dalo nám to opět hodně

práce než jsme si každá setnina
své místo vyčistili a stany posta-
vili Též nám museli jeti teprve

odbiv své schňze dvakrát mesične každou
1 nedřli a 3 pondělí v měsíci v síni Metzově
Celoroční schůze odbývá se 1 uedč-l-i v říjnu
půlletní schůze 1 neděli v dubnu a čtvrtletní
v lednu a srpnu Předseda Fr Svojtek mí-

stopředseda Kr Svoboda taj John Chleborád

školního dozorce pomaďařeného
Slováka Šebesty vyzval školský
odbor srbské pravoslavné diecéze chode' Není již žádným tajem 13X liz lota ul ocetmk Josef iíaěpar 1481

stvím že cesta císaře Viléma na
iž 14 ul Pokladník V F Kunci 131B So 13

itr

Jan Hus Lože L 5 Ryt PythiaVýchod má četná politická pozadí
odbývá schůze každou první a třetí středu v

vršecké aby suspendoval pět sobě

podřízených učitelů pro neznalost
maďarského jazyka Ale proto
že zákon o vnucování maďarského

jazyka byl sdělán teprve r 1879
a dotyční učitelé ustanoveni jsou

a že jedním z nich bylo úsilí aby
strhl na sebe a tedy i na Německo měsíci v ivaroani smi na 13 a wiuiam ul ve-

lící kancléř Ed Reich 4016 So 13th str Strážce

South Omaha Brewing Co
B JETTEE majitel- -

v'í

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Omaze 8

METZŮV e PIVOVAR
Vyrábí vyhlášený a po celém Mn-f-víii- r íyHAir Objednávkám věnuje se

archivu a pečeti F Vodička 104 N 15th str
Strážce financi V Přibyl 1211 již 13tá ul Po-

kladní! Jos Novák 131U již 13tá ul
protektorát nad všemi německými
křesťany na Východě tudíž i nad

Bohemia Lože L 314 AOUW
odbývá své pravidelné schůze v Národní síni
Kazaou i a 4 streau večer t w uanahauer
M W V Bláha K„ 1704 So 18 8t„ J V Vacek

2210 So 14 St C Kosewater anol lékař
222 Bee Building

Tábor folumbus č 69 WOW
II1VIXUT IVX-ttl- zvláStnízápadé Za nejlepSÍ uznaný pozornost

jdbývá schůze každé 2hé dterý v měsíci v Ná-
rodní síni v s h večer Předseda Fr Svoboda
1334 Již 13 ul Místopředseda Fr Semin Taj
F J Fitle 22nd St bet OÍ& P South Omalia
Pokladník V J Nepodal 1224 Již U ul

Sbor Ylastlslava ě 29 J Č D

se sudy pro vodu do blízkého mě-

sta neb tu vodovodů nemáme

jako jsme měli ve starém táboře
Zavezli nás sem z ohledů zdravot-

ních Zde pořád duje vítr z mo-

ře kdežto na starém místě v le-

sích byl vzduch nehybný Též se

tu koupáme v moři ale jenom rá-

no do 9 hodin a večer od 4 Mezi

9 ráno a 4 odpoledne nesmíme
do vody neboť někteří z přílišné-
ho koupání se roznemohli Voda
mořská je slaná a velmi vysilující
Též se musím zmíniti že z naší

setniny 9 hochů obdrželo dovole-

nou na 30 dní poněvač byli ne-

mocni Z nás Čechů také už ně-

kteří postonávají Jsou to: Pan
Brukner John Kratochvil a něja-

ký Hudec myslím že z Wahoo
Rovněž p Holoubkovi není dobře
Ti kteří vážně stůSou nesmí na
dovolenou z obavy že by tu cestu

nevydrželi Budou puštěni až se
trochu pozdraví Psali by opět
jiní hoši ale ještě jsme nedostali

výplatu a tu nemají na kolky ani
na papír Pan Šrámek mi zrovna
řekl že až bude míti více kolků a

papíru že též bude psáti Proza-
tím toho nechám až zas někdy
bude něco nového

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí ležákceleru západu rozený lá výtečný
odbývá schůze každou 1 neděli v nnCsici v Ná-

rodní síni o 2% hod odp Předsedkyní pí A
línova Tajemníce E Bandhauerová 1908
12 St účetnice K Bartoš Pokladním

Joseía Moučková

Sbor Boleslava ě 60 JČD

BRTOVY LEKY odoývá schůze každou 2 neděli v měsíci v Ná-
rodní síni o 2 h odp Předsedka Anna Krej-
čová 1240 Již 13tá ul tajemnice Františku Ča
pek 2213 Již 14 ul áčptnice Antonie Macho-
vá 1221 SO 15 8t nnkladnlnfl Antlnle Kmeniifil&Knjí Mtlilc vótísfí ohlilni ponč- -

vnclž jmou wpolelilivó 11 leéivcí
tová 1247 již 15 ul

Sbor Hvězda Nové Doby ř 86 J Č D

Odbývá své schůze každou 3 nelíčil v měa!r-- l vnBrtova arniková a kouzelná mast boji rány čer Revmitlsm dna a hostec maže býti vyléčen
uzivunim iiiiovH leku který Je připravovivé zastarale vyrážky nit tele 1 obličeji

svédíuí lisuje opary a spáleniny Cena Sic
2 hod odp v síni Metzově Předsedkyně Apo-
lena Kunclová 4022 8o 13 Str tajVilhemí- -ván Olu lekar předpisu Cena 1100 láhev
na uartoeova ií4 Ho I3tnstj účetnice EmBrtOv tíiy llnlment Jest od dávna oblíbenBrtOv vNcof talsim Drntl kaSII nictiáril na umeDoraa i2l oo 15 str

prsou tauunti zasicmovani a prsuim krti uživán proti suchému lámáni otekli uám
na prsou a v kříži NejlepSf proclui tlena 25 a 60c

Sbor Marika Orove L 10nireuoic pn revmaucKycn pripaaeen uena
xí a w centa

Bolení hlavy pocházejíc! od záctiv bděni ntl
odbývá své pravidelné schůze vždy 4 neděli v
měsíci v Národní síni Předsedkyně Marie
Havlíčková: 13 a Wllliam ul místouředsedIHného plti horkosti neb nervoanosti vy- -

íyně Lena Kunclova tajemnice Nellle Svobo- -leci se ryčme užíváním urtovýcb kápnuli
Cena 25 centů

Krveílstltel Jest potřební každému obzvláíf
Jarni dobou Ilrtbvkrvečístiteljasni barva
tváře dodává lelu silu a svěžesti léčí vy-

rážky na těle závrať a růži Cena ti láhev

BrtOv talsáia pro Játra a Ind vlny vidy poma-
te bolestem v zádech a v křižl účinkujíc
na Ind vlny Léči obtížná močeni řezavku
močení krvé pisku a zaraženi moce Cena
obnásílloo

BrtOv lék eroti choleře a orfllmu lest oni ně ano

Se srdečným pozdravem všem
čtenářům Pokroku Západu zna-men- ám

še Jos Zajíček
lehllvý ve vieeb případech letních nemoci
zápalu střev žaludečním k řečem krvavé KOMISAŘI KAPITULACE

Personál komisí kapitulace pro Kubu a Porto Ilico lo následu jící: Pro Kubu
mu šlemi kolice a průjmu Cena 25 a 60
centa isíicv nerálmator James r Wade admirál Ramnson T C Ttntlor

Brtovy Cascarln pilulky (Červené) tnou nejspo- - BrtOv íervoksz Jest pravm hubltelem těchto
trapltelb maličkých Jest nříioinn k uží pro Porto Rico jrenerálmajor John R Brooke ndmirál Šchley a brieádní

generál W W Oordonulí k
ittiiiivejKi ve vseen pripaaeen zi
vratl Jttterním chorobám " nechi

V teto části země jest více nemocných Catar
hem než víeml ostatními nemocemi dohro-
mady a teprve před málo lety považoval se zanemoc nevyléčitelnou Po mnoho a mnoho
roků lékaři JI prohlásili za nemoo místní a
předpisovali též místní léky a když stále mi-

nuly se účinkem nemoo vvlé£itr nnhUm

váni tak že matky nemají žádné nesnáze

ua iwiMimi pokladnice M Koukalova
1301— 14tá ul průvodkyně Anna Krejčí

Sbor Čechie D ofH 161 A O U W

odbývá pravidelné schůze každý druhý a 4tý
čtvrtek v měsíci ve 2 hod odpoledne v míst-
nosti pana J Havlíčka v Národní síni Před-
sedka Anna Žižkovský místo před Hosy M-
ikuláš obřadnlce Anna Havlíček tajemniceLudmila Mlaskač číslo 1223 jižní 14tá ulice
účetnice Marie Strukel pokladnice Josie Va-
cek průvodkyně Růžena Havlíček vnitřní
stráž Marie Majer venkov Btráž Anna černý

Sbor Lilie ě 9 Kruh a Dřevařek

odbývá své pravidelné schůze ždy v čtvrtou
neděli v měsíci v místnosti u J Hrocha Před- -

lu Jsou čl bylinné C'D2jc umy přimetl no užívat Cena S centa

Rubíme krajanům za spolehlivost našich léků neb jsou Donelvíce nrinravovánv
Ji za nevyléčitelnoudle předpisu lékařských které se ncilépe osvědčily Nejsou to žádné vfie léčící vy- -

naiezy aie leay utere pro rozncne neuuny jsou spoicmivc a připravováno z Dej
lepsleb látek bylinných jaké jsou v trhu k dostání

Véda vSak dokázala že caturh Jest ústavní
nemoc a protož potřebuje též ústavní léčení
Hall ftv Oatarh Cure vvráhčn 11 F 1 rh„„„

katolíky Tato jeho snaha čelila

proti Francii která protektorát
tento dosud vykonává a má ná-

sledkem toho v něm silnou oporu
i ve věcech politických Záměr

Krajané přející si léky nsše kde nejsou k dostání v lékárno laSlem vyplaceni

již od roku 1871 je vyzvání mini-

strovo docela neoprávněné a vrše-ck- ý

srbský školní výbor odpoví na
ně vyzváním aby ministr šetřil

platných zákonů

Odsouzení talijanáíi Dne 4 t
m konalo se v Terstu přelíčení s

& Co Toledo Ohio jest Jediný ústavní lék
v trhu Jest používán vnitřně v dávkách od
10 kapek do kávové lžičky On účinkuje zrovna
na krev sllznaté ostrotě tělesné Oni nui!„il

sed kyne Marie Jiráková 1245 již 16 ul misto--

prraseakyne Julie Horáková 1249 Již 16 ul

na pozaaani ruyz cena iuku jest pniozena Aaresujie: t7'Jr

BRT & CHALOUPKA WILBER NEBR stodollar&za každý případ který nebvl lékem tajemnice Marie Samcovitímto vrholen Poilnte l n„
1255 Již 13 ul po

eo-t- fKiauuice rvaue wonněmeckého císaře přiměl francouz-
ského kardinála Langenieuxa že

dotvrzeni Adresujte
F J CHENEY Oo Toledo O

Prodává se v lékárnách za 75c
HalTs Family ťllls Jsou nejlepil

zaslal papeži připiš s návrhem

aby dosazen byl národní výberUNION DEPOT HOTEL
který by vyšetřil a chránil franohii Wsot Bl nmiTP lprln block západué od B & M nádraží

lidmi kteří se dopustili na galerii
isterského sněmu v měsíci únoru

hrubých demonstrací proti slo-

vanským poslancům toho sněmu
Obžalováno bylo 15 osob z nichž

nejstarší má 59 let nejmladší 2a
let Co do stavu byli mezi nimi

couzský protektorát jehož zruše
ní jak praví se v listě bylo by
prý pro Francii neštěstím Na

fni Hotel první třídy

SOUTH OMAHA
T J Sokol r So Omaha

odbývá své schůze každý 1 čtvrtek v měsíci v
síni Koutský Bros Starosta Jan Koutský80 a Q ulice místostarosta J M TobláS 18 a
U ul tajemník František Radil 16 a 8 ul
účetník Jan Vomáčka 18 a Q ul pokladníkFrantišek Hájek 20 mezi N a O ul náčelník
Alois Krajíček

Praha lože ě 328 AOUW
Ddbfvi své pravidelné schůze 1 a a středu
měsíci v síni p Koutek í ho Joseph Maří o
H MW Thomas Lvsec M WF j: Fitle taj!a bet O & P St J Krainulish íiíetnik 18 a P
ulice

Tábor Cedar Wood l 19 WOW
odbývá své schůze dvakrát za měafo

dopis tento zaslal papež odpověď
dva doktoři lékařství statkáři

Dlouho trpěl
Pan Jan Svatík 126 Cornell

St Chicago po celých šest měsí-

ců snášel veliké bolesti v pravém
rameni a všechna pomoc- - lékařská
byla marnou tu konečně počal se
léčiti Severovým Olejem sv Gotthar-d- a

a lékem proti revmatismu Ny

ze dne 20 srpna a svolil by ji
Od $100 denntvýíe úřadníci lepší řemeslníci Chtěli kardinál Langenieux uveřejnil

nmm — době kdykoli uzná to vhodným0111 1U UI Snížené ceny na týden

zabrániti křikem a násilím aby
slovanští poslanci neužívali ve
sněmovním jednání svého rodného

Jak se oznamuje praví papež ve
své odpovědi že Francie má na

jazyka Někteří volali aby Slo Východě prozřetelností jí svěře ní jest opét sílen a zdráv Dopis
jeho bude uveřejněn v Kalendáři

vané byli vyhnáni ze sněnu jiní

ťu inťHic

ERNEST STUUT
majitel

Všechno pohodlí ▼ hotelu

nou a mezinárodními smlouvami

upevněnou missi která uznána

byla také vyhláškou kongregace
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