
Pokrok 2SApadu6
eGiirorfll d eso nekuli md

otec jemu zas o Maďarech jak Mm Hilliflg Ciwdo kuželek "To budete všecky

pořád tak padat?" řku: "Padejte
furtl" a dám se do hlasitého smí-

chu Teď ale začaly křičet a zvo-

nit o pomoc tak že jsem už jen

Dfiležité oznámení I

Krajanům v Nebrasce s potěše-
ním oznamujeme že mohou obdr-

žet! naše: České Mýdlo Božena

Mýdlo Sokolí Mýdlo Slovenské

Mýdlo České Jádrové Mýdlo
Če-sk-o

Polskie Mýdlo u následujících

pp obchodníků: V Omaze: Jos
Novák V F Bartoš J H Stei-g- er

J KněŽáČek J Svoboda Jos

Krejčí So Omaha: Josef Kolo-

vrátek Wahoo: Killian Bratří
Weston: F Hakel Kačírtk a Voi-t- a

Prague: (Praha) Jan Baštář

Josef Vlasák J Tomek Schuyler:
V Malý F J Pešek Jos Otra-dovsk- ý

F Kropf Henry Bolten

Bernard Mick Morse Bluff: F B

Datel Ant Čapek Linwood: Fr

Fajtinger Nováček a Kobza Abie:

Anton Hurt F J Roh Bruno:

F Štáva Brainard: A J

Posvar Cabela a Semín Wilber:
Mallat a Mallat Borecký a Šašek

Prokop a Šašek Bratři Havel a

Beck F V Shabata Wm F

Červený E W Miskell B J Va-sá- k

Wymore: J W Rice Mer-canti- le

Companv Humboldt: Fr

' v
zkušeni lékaři všech chorob

ZRAKU a SLUCHU
TEL 739 '404 FarM ul

DTM6m jOMAH
A NBBB

lir E Holovtchiner

český lékař

ÍKlIre na rohu 15 a Ilowanl ni 8b

lj' J3lo k ř dveří 210

Telefon I43S

V plHurní k nAlPWni od 10 flo 1S hodin rioo
xl 1 ilo 4 otlpoluilno od J do í veíi r

Obydlí r cíhIo 11 Center ulice
Telclon 1874

Dr Galbraith & Lord

provádí prakci ranhojiískou
a Uíi lenské nemoct

OFFICE: v Paxton Illocfc na rohu 1 a

Farnam ul Omaha Neb

Jaou tél k olieni knidodenní y Ht JoMipb
nemonnlcl ' uta4ro

Na iEamÍBÍ8giprké meílnflrod-n- l

výítavé v Omaze obdrlel
v odioiu pivním
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CABINET BEER
ZLATOU MEDAII1I

oa rfkladí Jfho ílstoty a ]eto ov§-lujicic- b

a poanSluiicMib vlaktmwU

Objednejte h! bedničku od

FredKmř Brewlnř Co

10U7 Jaohwn Ht

Mlynářská společnost v Clark
son Nebr uvádí tímto ve zná-

most všem blízkým i vzdáleným
osadníkům že postavila nový
válcový parní mlýn na pšenici i

na Žito jakož i na Šrotování kuku
řice a jiného krmiva pro dobytek
Máme nejnovějŠÍ složení strojů na

kterých se nechá vyráběti mouka
kterou na jemnosť a lehkosť žád

ný jiný mlýn překonat) nemůže
Heslem naším jest a bude vždy:
Menší výdělek správné a poctivé
jednání a rychlý následkem

:

toho

odbyt a stálá vzrůstající přízeň
všech sousedů Za dobrou pše-

nici a žito platíme nejvyšší tržní

ceny Doporoučíme se v přízeH
naším krajanům (dti8tf

CLARKSON NEBR

Předplácejte na Knihovnu Ame-

rickou pouxe ítoo ročně

Chas Kauíman
pojišťující jednatelo a veřejný noiar

—

Zastuoajo JIppSl poJUr"Jfet BpoteřnwtL
lnxlává n kupuje nmlu K nin !! vvfliví
vFeplavoi lislky s Evropy a ůo tvropy aul

i?tw ivnixo na nemovlt majetek

Plsama SeT-za-
u roh 13 a Dongias m

Z českých mlýnů

Napsal KABEL fPA

: Jak pan otec Holeček panímámé

vymet pec

Ať si říká kdo chce co chce ale
'

takováhle žena jako pafimána na

' Podhorském to je poklad! Pravda

trochu ostrá po jazyku trochu

" prudká od nátury a hned z horka

nakvašena jako už ty naše horačky

bývají ale nic se nad tou její zmu-

žilostí nepozastavujte Nemít tá-

tové "chlapské" Ženy nevím ne- -

víra jak by to pan otec Holeček

tna té své klepandě klepal? Tpť

víte dnes takový chudák mlynář

v ztraceném koutě naší českomo-

ravské krabatiny Aby lidem mlel

- zadarmo chce-l- i vůbec co mlít a

nejed a nepil chce-l- i vůbec býti

živ A náš dobrý pan Holeček si

přece tak rád dopřál za větrem té

pgnivé šestikrejcarové té "jediné
radosti člověka" z které arci bý- -

- vala snadno druhá třetí čtvrtá i

pátá radosť jen když na ni bylo!

Z pouhého měřičného by věru na

- ni nebylo bývalo To stačilo tak

jedva na kontribucí a na — tabák

Ale ten kousek brambořiště ta

kravka těch pár slepic a prasátek

nade vše pak ty zlaté ruce paBmá-rnin-
y

ty držely všechno: veselého

mládka páně otcovo bříško i rozto-

milou jeho osmnáctiletou "kře-

pelku" Bětušku která se ostatně

také svedla po mamince a statečně

jf v hospodářství pomáhala
Merčíte už tak něco jihoslovan-skéh- o

na obrázku? Ba věru tako-

váto z mála bylo na Podhorském

jako tam dole okolo té Bosny a

Hercegoviny Muži jen tak fajčit

klábosit a pít — a ženské ať si

l -- 'robí" Mládek nedělal skoro nic

a pan otec Holeček jak by smet

"Leda tak nějakou tu kliku ku

siepičímu hnízdu" jak ho paBmá--

mi škádlívala Ale za to pane

bože kdyby tak byli pana otce

HoUčka místo toho starousedlého

poslance Nemluvy zvolili sousedé

do sněmu To byste viděli! Jen

"když měl s kým promluvit Ať

přišel polesný nebo pytlák obšour

nftho naŠerák sedlák nebo šlichtář
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IVÁLEČNÉ i

!ALBUM

DĚJINY

AMERICKO

VÁLKY

snunF nřesvědčeni že

zachovati na památku vše

v© j

-- ŠPANĚLSKÉ)

V OBRAZECH-®- -!

£ události zaopatřili jsme toto válečné album kteréž doplňo- -

I vati bude "Dějiny války" jež odběratelům co přemi nabízíme

a nezůstávali bude z osmi sešitů a sice jak následuje:

jim naháníme s tou jejicn pšenici
a moukou zkrátka řezal politiku
už zase s takovým zápalem Se si

skoro ani Bětušky nevšim' jak se

vracela s motyčkou a košem bram-

bor z Dole Za to si jí všim' či

pera hrnčíř jak roztomile pozdra
vila a jako myška hbitě do mlýna
vklouzla a

"To je vaše dceruška? Chutné

děvče!" lichotil panu otci "Máli

pak už ženicha?" — "á bych ji
hnal se ženichem" stavěl se pan

rttir íakohv chtěl dělat přísného

pantátu "na to má ještě čas!" —

"Bode ť bode f" káral ho mistr

hrnčíř se srdečným smíchem "ona
se vás bude ptát taková pašačka!
Ta si najde žeoicha i kdybyste ji
k Barnabitkám zavřel

"Co isou to ty Barnabitky?" o

ptal se pan otec naschvál poněvač
mistr hrnčíř rád sthlívá motovi

dlem

"Barnabitky? Vy je neznáte?

Ale počkejte to vám povím legra
ci iakou isem kdys s nimi zažil

To máte ten nejpřísnější ženský
klášter v Praze tam nahoře na

Hradčanech Kriminál— hospoda

proti němu Taková Barnabitka
neien že nesmí jakživa přes prab
ale ona nesmí vůbec vykouknout
na svět a ona vám nesmi po cely
život mužského ani jedním okem

spatřit"
"Jděte k šípku! Ani panpáte- -

ra?"
"Nikoho! Můžete si tedy po

myslit jak to mnou trhlo když

jednoho dne náš mistr u kterého

isem se v Praze vyučil dej mu

pán Bůh nebe byl moc nábožný
— když si mne tedy zavolá a po
vídá: i "Francku půideš dnes k

Barnabitkám za mne kamna pře
stavovat
dusí kašel na prsou že nemohu

přijít a posýlám tebe"
Jaktě živ jsem s takovou chutí

a gustem nebalil si hlínu do záste
:1A nlrtlrílo í í ř o íepm

ukrutně rád o všelijakých těch taj- -

nostech klášterů a proto mi srdce

tlouklo když jsem vystupoval na

Hradčany jako kladívko a což te-pr- vé

když jsem tam u té fortny
zamrazeného a zamříženého toho

kláštera Barnabitek zazvonil V

malém zadrátovaném okýnku ob- -

jevil se nos a co prý tu chci Já
Jla "třem UamnáV &0 mna rVO C£ 1 4 79~~ i— --

j - —

mn mistr VeUeí ooněvač ie

nemocný Nos zmizel a já tu stál

Po hodné chvíli teDrv zaiachotil
I

kuc a zceiaoDycejnaoDsiariaBiuí-
-

ka mi otevřela a jen jsem vesel a

honem zas vrata na dva západy- ' I

zamma cyi jsem jatto v ueiase
zamřížené kleci Změřila si mne

od paty k hlavě a najednou začala

mi nastrkovat na krk řemen se
:_ i „ i- - " c i

zvoncem jau un mu
tím?" ptám se — "To si musíte

nechat a kuny jaete peraa zvonu

přikazovala mi pnsne pupaai--
m-

lý zvonec a řinčíc s ním bez přesta-
-

— j
-- —

vými chodbami po schodech vzhů

lU aZ mile UUVCUU u "
prázdné světnice kde jim kamna

j—
-- - - - „ne oudeiicnvic vypiavam

budu-l- i čeho potřebovat kdy budu

w uvh j—t
vaxHn trlora na

w i

uo pivc w—
J--

1- „rt „mf TT nn rhvfli I

uai ii o= "" ~- -
UPm oootevřel dvéře a vystrčil
m „„ nfhdb Nikdeživédu- -
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lili x Lnnn
kp niKae masnu aui ausiu pw

VTuOlCUl VIC4U u Tawni vmv

vyhlídka jen do holých zdí a zase

nikae ani kockv iu ic uouun

mvslím si a pracuju zase cnvm oai
v - -

Ale to by Dyio přece jen pneme
uvažuju dostat se za živa k Bar

- v i t : : _ i Atiihitkiffl a nezveuei ani iak i

tam viasine vypaua- - vw w w

Se stát DodíváŠ-i- i se trochu po

třrh chodbách Zvonek rozumí

se nechal jem pěkně ležet v báz

boží kde ležel což pak jsem
kráva abvch zvonil? Taky z bot
--— --

Uena se vvzul abych neuctivě ne
-

i m t__w kmIi m An iriiirirurn

po sténacn i leoy jau ruuU
jednu chodbu ono nic zannu v

II- - mam ni- - TahChárTl ílO tle— - —
Z lI tí — hoj tu se z jedněch dveří mi- -

" 7~7 "T T
i hna Arr ricir n íaic HiruKi laim- r—- - - -

mm mmm hiihffll flOltl LUH
lu'uu"" '— 7
dákl patrně se té lekia az lenau -

tím omdlela pomyslím si ptisko- -

flX' knnrn 9 rf n ií tí Zvedat a chciwtu j — —— J
I :i
I II IrflKlt VfiaK nie IU C UJ1UUC'1L1 m hnn vrnvna tak- _ —7"™

' " 'r _7_ j_i vidíl ze ie e nMwupím tcu7

meré Ale totva ndilám několik

kroků zaa vrznou dvéře a v nich

olleií třetí tamhle padá k zemi

dělal abych byl jen u svých ka

men Za chvilku se na mne při
hrnulo pul mandele bab pradlen
služek fortnýřek nebo co byly zač

neptejte se jak mi činily že prý
mne tu zavrou opovážím-l- i se je
ště jednou bez zvonce vyjít na

chodbu Já ale jen se jim smál

aby to zkusily to že se podívají
jakou iim tu zahraiu a ony když

viděly že se mnou nic nepořídí po
ziem oorauiy po aoprem apycn

byl jen moudrý a měl rozum že

dostanu jíst a pít co budu chtít a

dobře zaplaceno No a já jsem
dobrák od kosti to mne znáte

jak na mne kdo přijde s flaškou

vína nebo hrnkem kávy nedovedu J
mu nic odepřít Slíbil jsem tedy
že už budu dělat dobrotu dal jsem
se vyčastovat lako o posvícení a

dostal za ten zvonec na krku ještě
extra zlatku zpropitného
"Hahahaha! A moh jste se

pochlubit: já viděl Barnabitky"

"Jen že na nich nic nebylo na

všech!"

Tak se tu pěkně zabavil a za

povídal náš pan otec Holeček s mi

lým breptou hrnčířem a zapomněl

pro ty nešťastné mrnaoiiKy na

pec jako na svou smrt

Teprv když se oba do chuti na

smáli plácne se pojednou pan otec

do čela vyskočí s lavičky a 3 vý-

křikem: "I pro pána vždyť já
měl vymítat pec nežli vychladne!"

vymkne se hrnčíři a odkvapf do

kuchyně Chvatně popadá nyní

pometlo vjede ním do pece a šťou

rá jím sem a tam ale — kýho čeř

Sotva že může pometlem vládnout

To že by tam byla nechala paní-

máma tolik oharků a popele? I

vytáhne a zůstane jako v Jiříkovu
vidění Co to za ukrutný chumáC

na Poraetle !

Jemine! Tatínku!" vykřikne v

tom za ním zděšená Bětuška "Co

to děláš? Vždyť je plná pec chle

ba!
Cble— chleba?" ulekne se náš

Dan otec div nezavrávoral sáhne
na pometlo a skutečně: ten chu

mel na něm samé nabrané uchou- -

lené těsto Bůh ví z kolika rozšťá

raných bocnníků! I

"Když si tak dlouho tam s tím

hrnčířem dělal a chleba už byl pře- -
i _ _

ijuu'j r~--
nasázela no tam jen iea ousku- -

čím bych si ruce umyla a ty
—

"Nešťastná hodino!" vzdychal

celý perplex náš ubohý pan otec

netroufaje si ani vyslovit to jmé
uns tnu: raainaiuai

Vyslovil je za něho smíšek mlá- -

dek který si rous( také všude srno

cit a h0Dem svítil loučí do pece
Dva bochníku na mancárv" zvě- -

stoval vítězoslavně

"Co teď s tolika zkaženým tě

stem?" lomila BětuŠka rukama

'Snad krmníkům nebo slepicím?'
navrhoval tiše pan otec

Mládek ale jen šibalsky šimral

se za uchem "Já bych věděl co

s ním! Sundat šunku z komína

pane otče ie nž dost a dost uzena

XP nnt w ním ! In varn ma

i_x_te papaní UOiSKC kuií sc uiu--
hou pro ně utlouct'
"Pečená šunka v chlebovém

rii]'icsici
"Manifik když vám povídám!'

"Tedv oro ni vvlez! Vzal to
E - 4

ntšť"
Za pět minul bylo těsto s pome- -

tla a šunka v něm a v peci

Co si měla potom dobrá paSmá- -
w " _lma s temi "svými piazny piavaj-

-

zníkv" počít f Nic moudřejšího
než poslat pro pivo a dopřát si ho

k té manifik upečené šuncičce!

PMtcl rodiny pomoctiík kaidé
mati-f- l — to lest tu co pan Keinold

Undákov Dra Petru Hoboko povaluje

I

íiakou dubnu obdiili itn imn va

ho caDÍsu "Světlo" ProhHžejíce

Je b!l Jsme uvedeni tkaíitl váe IIo-bftk- o

a tknuika ta dnprdla velmi

úspěšně Cnof moje byla Uk tUbou

i' hU a to nřlakou nrád kon
i --v ' ' '

piinm nra něco Uoboka a
" -I"těší mne U moba léilti e o pi

H4d40é lkonnin úirJ CÍUIa iak

4 gf wiou Wj tílenoo aousUvoa
I k(i nwnl tn ÍM-hn- n avnif
uiuum ~ J" ~ i ~- - - — '
I" „ _i 1
I aiHSaCl DUO Wl liiouu imu™ 1- -

I kontvatl W moji ocerusce ia
t„ěně 6rplo Chf Její k Jídla Jet
oto! dobři a vy hlí a é"vená---

nkMan kiHá lih
Maefeoé ěfalo O--4 o yrcha nbuim

I w aetl lartav adretaJM:
I r TéknflU -1-14 80 Rej

' lid máslík nebo baba poslice: náš
1 J 1XJm Inlía i

£an otec nneu s wtuymt _ m i: na trnrhti

špicovanou hlavu z které se dala
arti-- t „l hnA rH zá- -
Udld jisma

— j 1

Mlejn mohl jít na prazano
nan otec iak se rozpovídal nesly- -

_i _:x„u - nXl na vše Od
Ct Uiuciiu a tajvuiuv

— —

nhn mil nřpre mládka aby n:ie n

'pechodil na prázdno Nu tak te- -

'd"v iaké pak starosti! Že mu to

'ale oaflmáma trpěla? Inu jak by- -
-

i i j _ i

la rázná Žena přece jen pyia uu--

bračka a měla rozum Věděla že

se taková věc úž nedá při padesa-
-

ttletém muži předělat a krčme to- -

" un „„ir =ni ootřebL Byla vyu- -

i _ M4£ihfniFenou DaDlCKOU a v icu

0

eATTAiN charus a nasáti

varna mnp rif v nnpf n v m i i iia- -

Krásný Josef Zulek W F Oore
M C Lee Berry a Ca rter Table

Rock: W L Taylor Du Bois:

Kotouč Bratři Hawkins & Haw- -

kins Crete: Josef Červený F J
Kunci M Svoboda Fred Meyer
Exeter: F M Žiška Milligan:

Červený Bratří F Hrdý T

Pulec Hamouz a Stech A E Va

něk Tobias: Holman & Comp
West Point: Stieren a Jerman A

Burnett Smith & "High August
Kleine Dodge: Charles Hrabák
Fred Stoecks Wm Parr Brod- -

hun & Williams Howels: } Ka-

van J B Šindelář Clarkson: J
Chleboun J W Bobisud

The Kirchman Co

1082 I 12th St Boulevard

Chicago TU

Zase jeden týden báječné
r --aaaV

niZKycn
en-ac-

=-t

ZA VEŠKERÉ ZBOŽf BUDE OBE-

CENSTVU POSKYTOVÁNO V

Boston Store

Očekávajíce ohromný nával lidu

tento měsíc ze všech končin do

Omahy zásobili jsme se dle mož

nosti nejlepsím zbožím všeho dru-

hu v takové míře abychom mohli

každého zásobiti a aby každý u

nás kupující odcházel doma s pře-

svědčením že Boston Store jest
tím nejlepším a nejlacinějším mí-

stem na světě Výhodné prodeje
nádherného zboží jakými hodlá-

me příznivce své tento týden pře-

kvapili překonají veškeré dosa

vadní naše snahy Navštivte tento
týden ná$ závod a v každém od

boru kamkoliv pohlédnete shle-

dáte zboží nejnovější a nejlepší

jakosti nabízené za ceny tak níz

ké že zůstanete nad tím az poza-

staveni Poukazujeme tentokráte

zejména na naše skvostné

Ženské plášti
zimní obleky
a nové kožešiny

Máme v oboru tomto ten nej- -

nádhernčjší sklad v Omaze Jsou
to New Yorské nejnovější mody a

dochází nás každou hodinu nové

zásoby T L Brandeis & Sons

mají takých největšl sklad v Oma

ze a prodávají je též nejladněji

Ženské pláště prodáváme:

Vkusné $750 pouze za $498

{900 kazajky velmi vkusné $675

lu 00 kazajky z jemné vlněné

Kersey látky salinem podŠíva
né za $9-9- 8

1 16 50 kazajky z velmi jemných

vlněných látek a s hedvábnou

podšívkou za Í1250

$1875 kazajky z nejjemnčjších

vlněných látek černých aneb

barevných z jemných Melton

látek se skvostnými podšívka
mi a dobrými krejčovskými ře

meslníky hotovené za $15 00

J L Brandeis &

16 & Doiigtas nl

Cechové a jejich m&
o samosprávu

KákUdetn Pok Zip vydána byla v

brožurce pfednááka pud --

ji nvedeným
aítvem kteroM připravil p L J Pal-d- a

pro literární klob Aatorovy knihov-

ny v New Yorku a opravil pak pro mé-aíčn-
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