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vlatnl pan Václav Dulátko v čNule hleďte útlý věk dětský po (hňil v nll přijímána byla vý
laúojilnlit ul Na skladě mádrobni národní výchově kletá by

!'rol Collina aa odhodlal propnjčitl
avou cennou pomoc nalim teakym kra

jannm ktcřlsi spolehlivého vldnckého
olrtfrnl přeji ady trvale aa svých ne
mocí ať jaou tyto chronické ob no-

votino druku byli vyléčeni
l'rof Collina docílil aáiračnjích vylé

čenl jak tisk ve Sp Státech ikoro kal-doden- ni

oinamujn On věnoval celý
livot v Kvropl I Americe studiu vlech
nemocí jak ae mi léka poulíveti a

zkouíky ve vlech nemocnicích učinil
Nyní tiskal silákovou povíat lo pově-
řován jest ta prvního specialistu v
Americe

Neumifejl nnWtl (áilného rnsdllii Jak
illoiiho jlc tl neiiKiciii riiU co vím Jiní lé-

kaři Jpcliifm bmrte jlll: prof Collliie

borem navrtěná pravidla klubu
velký výběr pěkných dýmek lpí- -nati národnosti v America byla Klub přijal jméno

Česko-Americk-

ček importovaných tabatěrtkproapělnou Na nedělní neb jed Zvelebovacl klub v South Omaha K i lijakol i velké aáaoby tablau kuíianodennl Ikoly v týdnu spoléhali Neb a má ta účel pečovat! o ave
vého lAupavého a Ivýkavéhonelie Kiďle se zásadou co nase

aobě objednali aj— 111

— Jaké oblibě tMI s tuenář-k- é

výrobky abolovené p Vác
Vodičkou kierý vlastni pěkně aa --

řízený obrhnd feaniiký na 11

metl (J 1 S ul dokazuje ta okol-

nost le výtečná pověst' o eho vý-

robcích rotlfřila so i do severní

Omahy odkudl mnoho krajanů k

němu apěchá aby buď aternlce
aneb jiné uzenářské iboll u něho
ti objednali

— UHLÍ každý potřebuje buď
málo neb hodně Proto než kou-

píte nezapomeflte nás navštívit
Zdali jste a námi ještě neobcho-

dovali přesvědčíte se ž vám po

ledováni oněch táití měala

nichž Čechové usazeni jsou 1jel — to sklidil Nikde tak lehko Doutníky jeho jsou k dostání 1

každé solidní místnosti l(

— Okresní pokladník Pink ne
rychle nezlhoslcjní dílko národ

pořádáni různých debat a veřej- -
noatně aejména když cačne cho

ných předoátek Politika jest
diti do Ikoly jako v této nové klubu úplně vyloučena Kromě ustanovil dosud Žádného Čecha

za klerka ve avé úřadovně Jentvlatti Anglicky se velice lehko ve Vím avyml Iřkyobvyklých úředníků volili bude
klub též výtior pro návštěvu zaseIkole naučí přidržujte je tedy ku dosud na rozpacích má li ti při MISIIIZCIII zdi ae byli nepatrnou chorobou

mateřské řeči doma i na ulici dání mětkéa Školní rady Vklad brali na pomoc Čecha ze So Oma

hy aneb z Omahy Jen aby ty roz
které si mnozí ani nevlímají Leč z malého nastuze-
ni povstávají tčiké nemoce které mají za následekHlavně doma A kde nepomůže

mírná domluva a přáni vystupte paky jeho netrvaly přilil dlouhol
né ustanoveno na 15c a měsíční

příspěvky toc Pravidelné schůze
klubu odbývány budou v třetírázně a pak zajisté nate mateřská ctiví posloužíme Dlívl všeho

druhu plastr vápno cement atd

amrt Coz nevíte že z nastuzeni pocházejí křeče
revmatismua zápal plic zánčt střev katar ledvino-
vé choroby čivní nemoce atd? Coi nevíte ie mezi
Btrslné následky nastuzení patři též NOUCllOtlny?

těmi pravé "avohody a tatím tu
svobodu pomáháme dosll {auto a

nati vlastni htotipoati ubíjeli Npd!

svobodným fo kdo druhému evo-bod-

nepřeje Nál lid zejména
v mentích městech rordíluje ai a
echovávi ta dvě různé hradby a

aica na věříc! a nevčílcl Jaem

dalek toho bych anad chválil ty
neb ony ala jako člověk neodvialy"
chci poukázali na aktilky dobrá i

nedobré ba tamo doiti (patné u

obojích Počnu a věřícími Upliti
ae nedá ie vftilíí lily Čechů shr-

nutých v církvi katolické i evan-

gelické postaraly ae o udrženi
čeaké řečí v kostelích I nedělních
školách Že milo jest přihlíželi k

tomu jak dílo českých roiičů
které ae na ulici často česky pro-

mluvili Ktydf v kostele aspoB po-

modli ae po česku "otčeoál'' Že
zásluhu za tento český "otfeoái"
má kněz to tipříti ae nedá Ano

pravím jednotlivce to zásluha A

co naproti tomu íinl rodiče? Nicl
Nejen íe ae nestarají o to aby
dítky plynně mateřský jazyk rodi-

čů ovládaly ale aami ae mnoho-

krát za len avůj český původ stydí

(sou ovtem četné vyjímkyale tich

je bohužel málo A to jeltě po-

nejvíce na farmách kde ae len

český jazyk nejdéle udrží Ve

Čtvrtek každého měníce Pro vřeč záaluhou naSich Žel matek
znít! bude v mnohých generacích

vám též za nízké ceny dodá J Clvrltizatímní tajemník p Kuhít re--
Crosby Kopietz Casey Co 3413budoucnost poitaví lěioto ma

signovxl a na jeho mlutn zvolen Všem tímto nemocem lze se vyhnoutkdyi nastu- -
N ulice Společnost většinou če

pomník nesmr zenínezanedbáme a obrátíme sena ProíCOLLINSEnež řádná organisace provedena VÝPRAVA OSADNIGKA S

! L_ '
ski a spolehlivá 6

bude p Joa Štěrba Jak vidělilelnoati Když jsou muži dosti
často chabými buďte vy do-it- í

klub donu dobře pokračuje a jest
— Minuty patek as v 10:15

DOsilnými Buďte vlastcnkamil Ne hod dopol akonala po čtrnAi tinyní na našich krajanech aby
nechte si namluvili od chabých a acnni irapne nemoci pi L "vhojně ku klubu přistupovali tak

i Údolí My Colorado :Perlová manželka p Joa Ptr alby v pádu požadováni něčeho odnevzdělaných ničeho proti české
řeči Svůj lat avou věc můžete

NCÍIIOCO ICílVlfl léčí Prof COLLINS důkladně
a jeho zvláStnfm způsobem bylo zachráněno mnoho
tisíc rodin od nettčutf Ledvinové nemoce jsou vážné
a jich zanedbání může míti osudné následky Prof
COLLINS má velkou zkušenost v léčení vlech ledvi-

nových nemocí tedy kdo trpí bolestmi v kříži a zá-

dech má píchání bolení hlavy opuchlou tvář muaí
často močili nebo jakékoliv jiné příznaky ledvinové
neb mřehýřové nemoci nechť bez odkladu olše

městské aprávy žádosti měly řád bydlícího v č 3411 A ul Maníci
a příbuzní její až do poslední doby

lehko dáti získáte to jinak a pak nou váhu která by ie nedala tak
est to vale ale řeč avou neodha kojili ae nadějí že ae umění lékařinadno přehlédnouli

JIŽNÍ KALIFORNIE

vyjede z Omahy

v úterý 2- - února 11)04

zujte ta patří nejen vám alt rtlmu tkému podaří nemocnou paní za- KRAJANÉ když zavítáte donárodnímu bytlt ztracena-livíckrá- t chránili než naděje la je zklamalaSouth Omany a budete ai přát Proí C0LL1NS0VInabyti ae nedá liez rozdílu vy
prohlédnouti zdejší jatky obraťte

V neděli odpoledne odbýván byl

pohřeb zesnulé krajanky na čeakýznání a postaveni dbejte by vý Nemoce clvnf které mají za náaledek nespaae na starého hostinskéhochová národní u vašich dílek byla
O ceny jízdného a

vlechny ostatní po-

drobnosti dopišle na

Národní hřbitov v Omaze za hoj
ného účastenství členkyH spolkůúplná abyste samy aobě v srdci VÁCLAVA D1HKLKU

? e 1701 y uiměstech pak— darmo mlu viti Ani
mohly řkíf "Já tvé fovinmH jako nimž zesnulá náležela jakož i

doma ae čeaky nemluví Toto

vost rozčilenoat těžko- - a choromyilnoat atd napa-
dají nejvíce ženské pohlaví Čivní nebo nervovou
nemocí trpící žena nemčla by odkládati nýbrž aed-no- ut

si a pospat tvou nemoc a zaalat dopit Proí
COLLINSOVI který již mnoho tisíc takových ala-býc- h

a nelťastných Žen uzdravil

na západ konci mostu kde ae vždy přátel a známých zarmoucené roIttká tena a matka doitálar
iCitkrďortnl)

vlečko je nedostatek národní vý
{ S L Kostoryz !domluvíte česky a vysvětlení ob diny Pí Lizzy Perlová byla 35

držíte Obsluha co nejvzoroějšíchovy nejen dětí ale i rodičů

třeba ve ataré vlasti rozených
roka atari a zanechala zde truchli piiiiliov JMlliatfll

VAC Dl BĚLKA maj zkušený čího manžela a dvě dílky tiletouTam ovsem vládni byrokraticko
llooni OOO llrown Illook

OMAHA N Kil
MužnIío pohlavní nemoci jakkoliv zautaralé iakož i vleckvhostinský lití Vlastu a cjletého Edwarda Nále

vojenský kruh oedovoluje ve ikola
říovlíikyj Bruno Neb

Dne 16 ledna 1904
— Dne ta t- - m koupil zase p

žela k Háji Marlha č 10 Kruhu— Ziků do naší České Ikoly
ženské pohlavní nemocevady materníku žaludku jater trdce plic a
vůbec všecky vnitřní i zevní nemoce léč! t obdivuhodným úspěchem

učiti nalim českým dějinám cele HiiefDřevařek a k loži Čechii č 161přihlásilo c pro toto půlletí 74oeíalěované Ala není za to nall
D oí U„ AOUW ZarmoucenéJoe Máca od v Severina residenci

"na Pindoře Pan Máca ví do TílO teliliWiF $373 taněkteří jettě avé lístky neodevzda-

li S těmito Čítati bude žactvo rodině projevujeme upřímnou co íí o Prof Collimi ilo ozdrareil loiocol:
povinnosti opatřit! tobě nijakou
knihu z které bychom ac o tom
všem dočtli a aobě zapamatovali a

Iifivu n koupit holinky
vfNtflIiiif I tyioa bol lit I ii Amčeské Ikoly aa 80

Clítnť narta Prof Collltial

bře že to "na Pindoře" půjde
vzhůru a že 00 to zase v krátkém
čase opět prodá a vydělá pří lom

' nvfiri !miiin mlrciou
vštěpovali to také natím dětem? Horno Fiirnltiiro Co— Elegantně a pohodlní zaří VX# ínr V"" f'11 P' itfrflwiii

krtan hodink iirorkxiiniantLKMJako: "Dějiny Palackého" "O zený hostinec vlaatní kr a fcllrck n diililrliii tťm

Jan Ccrrený

0namul Vilm Xejmitn liky ohdržiila
dne 11 latu mlu aoif to do dne Jlcli utl-viín- f

cítím atulolife Vollee Jsem Vém
vdtfns avi! uisilravnuf a llmik nevdn
to vynalirnillt ne nnliinó V dm poilfiko-v- nt

a niicliť Varn Jlfili zaplntí a úA zi'rví
po mnoliá lotH Odtioriiíiill Via všem

brázkové dějiny profDolenakého"
atd Nebo číatj opravdový akvot

505 sev 34 ul v South Omaze
mi na akladě hojný výběr vhod

ných a užitečných vánočních dár-

ků Ceny mírné vzorná obsluha

iTfijMO i'í'iri k riwnp ry-
tá iihIkIiiiJI Mill tn hn
kiCku Dlmjnk ipihHii#
(ntnlinl dramikainr ti
riiAinif BirávfJ fnmittilirt

Ctímý" pane Profeaaoral
Obilr2l Jun Vik llat I líky které

Jsitm lunu) poful uštvat dle prodplaii a
cbviílH Holin za viunko cítím aa dobře
Velmi Uin rád te Jamn aa k Vitm o

obrlltll nuboD kdybych nnbyl tuk
liíliill byl bych dílo trpííl velké boleatl

H pozdravům a rietou

JAS FRANČO

Hoz 883 Wbltlng Ind

dlllllllf fll IKMlSAKIlf III '"MU

oa roku ao a Q ul v So Omaze

ftJzný Mctzův ležák atála oa čepu
Nejlcpší vína likéry doutníky
Mimo to mi na skladě hojné záso

k'i (iruntiny nli lellí- - Blovfliikím co IdMiiiln Xenakjfch clioroli

české literatury napsaný nalím

nesmrtelným knězem a vlaitencem
iJenelcm-Tfebíziikým- ? Není tu
dosti krásných a vroucích alov ku

kflm k viwli V" I'")'i
34—

- Krajané již potřebují dobrou
'?# llilMll á-- tm Htu II

B 0(!lOII JUMANNA MITON
Iloz íiun AMiiiiiplIon III

dvě neb tři ala dollarů Máť on

již takové llěstí: koupit a hned
zase prodat ovtem ale ae slul
ným výdělkem Zároveň" vykou-

pil též obuvnickou dílnu Pan

Severin ae hodlá na jaře odstěho-

vat do Scbuyler Nyní tody po-

třebujeme v iiruno dobrého obuv-

níka Jest zdo pro oěho dobré

místo a to nejen v městě samém
ale i v okolí tak it není lepšího v

('} knMi i'f liím hiiilln- -

by výtečných kořalek které pro práci zubařxkou nechť ae obrátí a rw vriHl'in Kurnunlrnu icrtutvoření národní hrdosti? 1'wleliliýeb llojilsA (lllkllirá 1'reř tlllllllis IIU tlní Tn Ihhii nnlloiil ilALnrfmutll a 71 a hkii v#filiv a hnilou vhI NaKndává levněji než kde jinde Jdete- -
Že tento uriie zhnIiiIiiiJm to ilnluY' Jinónii Jiiké piizírá

tárulaii ailul jnláiH a kuní ml lio lliikmiil
l'inli)lkaU' rtuniu-l- t tiuUUt tifU d&maliali kolem neopomeňte ae v hostinci

A nyní ti nevěřící čili svobodo-

myslní Těm chci připomenout!

důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Pailttyho jehož úfa
dovna nalézi ae v 3 poschodí

flnrMill vím MrtWI'ni rnniiu
Impl IS m Ht (llilwiKn lil ilAtt

to samé co věřícím jenže oni jsou
Když bydlíte daleko v tom pádě popílíte tvou chorobu v listě

ten pollcln přímo na Prof Collínae On vám odpoví zdali je vaše
nemoc vyléčitelná aneb poíle léky které via uzdraví

tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou apolečnovt a Červený
vif vždy ochotně obslouží

Paxton Bločku Omaha 8—
celém anad štítě A obuvníka

til
pak opravdu povinní tvobodomy
tlně jednbtí a cítíti To oeni avo

bodomyslné vysmívat! ae a nená

viJěti svého bližního pro jiné pře

Na maškarní merendu z
Betlémská kaple

Jižní Omaze jo nyní shromáž

jest velice zapotřebí
— Minulý týden zde dlel něko nouze pořádanou Iftl led hokol

Tímto projevu niiJiii(iřiřJM

ritlfl ííeky a iljly adrekiijlei

rof Gollins New York Medical Institute
140 West 34th St New York City

lik dní návltěvoii p Martin Šťáva 13 února t r chystá ae kde kdo dištěm mnohých kteří zaujati jsou niiktrHaC ct nudli li OniJfnlnavědčeoí Ovlem Ie psk jeliě
rodinou Stěhuje ae % Minne Miiloiiíii z l'liitlmoiilb Nul) nadtu aa mnohé pěkné kalhoty a krásnými a dojemnými přednáškaméně je to kftďanM Máme-l- i

soty do Míasoiiri kde sl zakoupil sukní padnou v oběť tomu "hard mi p 101 iiaicara t Kly la Náve avétn itítii pravou avobodomy
160 akrů a hodlá ai tam zařídil limě AIh jak t provolání vidno vštěva každého večera je stále

pohodlný domov větší neboť každý kdo se účastní Eiirmy na prodoj
slnoir musím ji mfti v srdci a

moha být! při tom stejně dobrým
thcÍHCou jako albeistou A jako

dostane ten nejnuznější řádnou

výpomoc v podobě nějakých těch TRŽNÍ ZPRÁVY— Pan hoirab mi poslal také cílné ichůzo tpěthá opět a opět
16 k t Mimo toho mi výbor v v coolcé coad5

Čí G40 akrů paatvi£tědost
OMAHA in Iv ladná

prádle pochování Bachusa které
ho o půl noci odpraví a doufáme

ho

aby byl úSawten těchto pravých
hodů ducha a to nejen ilm ale

přivede i tvé známé NejvétŠÍ
vzrušení způaobíla přednáška v

jednu ze svých podobizen jež ai

nechal zhotovit v Omaze Jest
oa ní viděl že ho musela ona pa
oička velice limrat pod tučnou

bradou neboť vypadá na obrázku

vody a dost trávy Cena $17 akr

ztríitiiu niKiiMlky a in niky

Anny Matoušové

JX Ink nnrKknvariA a nulilnhou
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na prodej Pilte jaké bysta ti
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—- Zailechli jsme že min ne-

děli vážně onemocněla paní A

Peklová manželka p Jana 1'i-kl-

zaměstnaného v Cudahyho dílně
na opravování kar bydlícího na
16 Q ul Doufáme že pí Peklová

( nemoci brzy vyvázne

— Velké přízni krajanů oašich
těší ae zajisté zkušený lékař
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a lernřJSI Tdt I aln taimřnl nemá v Ho
Oiiinzo roynd a protož et apolky řeakii
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tóra p Štecha
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člověk ať věřící nebo nevěřící

jsem povinen chci li opravdu zvát!

a svobodomyslným celých evýih
sil starali a o rorliřctil národní
hrdosti a vzdělání mezi svými kra-

jany A budeme li chiíti natí po-

vinnosti dostát! z opravdového
toaženf nezbudo rám času hádali

ae o to kdo véfí nebo nevěří a ld
nái po poznání pravdy z obou tá

borů ae apojí "kazimlry"' do-

vede pak rázné zatočit! Každý

poctivý člověk zejména inteligent
to aám doznali musí ža apojení tu

jest nevyhnutelné nechceme li

utonout! jako maličcí v zápasu
světovém Spolků tu máme v

Arutrícs dout Často zbytečných

vynuťme ai aspofl v některých

odbory vzdělávací Jen ve vzdě-

lání leží naíe aíla moc vážnost

uplatnění nato v Americe a docí-

lení respekt j Vzdělání osvětové
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ten kdo myalíže moc umí

začíná být tr a

Svrchu poukázal jaem na po-

měry Čecha v Americe zvlállě

v meollch místech Nyní pouká-
zat! chci na život rodinný v kte-

rém ae poměrně největií zlo pále
A to zaie hlavně jen ve městech

Otec jaa zaneprázdněn alaroslmi

o vedlejií chléb nemůže ovlem
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povinoftl žeaě-matc- e Tať ja
dutí rodinného života — A tu al

předitavme fa vychování rodíoné

řídl mnohdy fena která aama by

potřebovala aílu vyebovatelakou
která místo pravého porozuměni

pro krb rodiooý mnohdy zbyteč-

nými starostmi o druhé zapomíol
na vznesený úkol matky Jak tu

vypadá rodina jest na bílednl

Snad mnohá laskavá čtenářka mi

při člení těchto řádků v duli od-

poví: "Což mým dětem něco

cbází nebo aeoblíkám je lépe

oef mi aousedka?" A podobné

minky 1'flznl kraJitnO porouřl a

nejleptí člověk je pouhý ttfn do-

konalosti a kdyby aspoň těch ná-

sledovali! — Plato toužil po vr~
ru jenž by avým příkladem vedl
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„ylMtnl
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- Zdejlf řád ZČBJ docílil po

zařízený Hostinec i
čtu padesáti členů Získáme li

tento rok opět tolik členů jako v

roce minulém nevezme to dlouho

na rohu 34 a L ulici na druhém

poschodí V každém případu mů-

žete aa nafl spolehnout Zvlálinl

pozornost věnuje fenám při poro-

du V úřadovně k nalezení od

8—9 hodin ráno od 1—a hodin

odp a od 7— 8 hod večer Člalo

tel 1365 33—

— Předminulou alředu vrátil ae

p Aug V Specht úřadoík v pi

nál řád čítati bude členů ato

kdyf budou bratří jen trochu

rak 20 a 0 al Ho Omaha
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MeJlapM druhy vlna llkérft a
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Traaalil kraaat Voli

Taiaaiil yoll a ptatyln
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vovaře Jelter BrewCo t Chicaga
kdef ae aúčaatníl pohřbu fvakrové
avé pí Iony Spechtové 1 4leté

dcery její alč Evy Spechtové jež

roku Já aám ae postarám o zl-

ákání pěti neb lest! členů Bratři
Pr labki yybrut
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dosíci — neměli příkladů — A

takovým byl ten mistr Nazaretský
který nejen učil ale nejprvé činit

Nemůžeme vlak podali ani menší

čisti přednášky i ahrneme je jak

je ke knni shrnul pak řečník

"Nepečujte jen o tělo tvých dítek

Důležitější jeat jejich dulo Nej-

důležitěji! jeat opravdová zbož-

nost Pamatujte fe vaše dítky

mají oči kterými vidí a uši který-

mi alyší že napodobují vše co

vidí I tlylí Pozor dejte na spo-

lečnost avýcb dítek! Naučte je
poslouchali zákon Boži i zákony
mravnosti alulnoati" Před-nát- ky

ae ukončí ve čtvrtek večer

kdy ďá fečník úplnou odpověď na

tu otázku kteri nái lid tak zají-

má: "Co učinilo nal předky
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Farma na prodej!

Prodám farmu o 160 akrech

lio akrů je vzděláno 40 akrů

oaeto timothou oatatní jest zahra-
da a ttromy neaqu dobré ovoce

Obydelnf atavení jakož i hospo-

dářské jaou v nejlepSím pořádku
Tfi oejleplí studně v okolí Gaso-lino- vi

boacf aíla k pumpování

vody Novi váha na dobytek
Farma nalézi as 4 míle na západ
a 1 míli na poledne od Touhy a

4# míle na západ od Valparaiao
Neb Cena 6o akr Obližlípilte
ua F I- - Vaniček Touhy Neb

Jektala aipaonl

Ct- - odbératelurfl v Sootb Omaze I

Pan Josef Štěrba č 3014 Qul
převzal s ochoty jednatelství "Po-
kroku Západu'' a ct krajané mohou
ae na něj ve viecb záležitostech
liatu tohoto ae týkajících t důvě-
rou obrátili Doporučujeme vřele

p Štěrbu přízni nalicb krajanů I

V úctl Vyd "Pok Zip"

č 4] Ztli} zvoleni bylí pro pří-I- tí

rok následující Úřadnlci: Před-

seda V A Prolkovec dozorce
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Stanic I a lyrdi k ok4o4 TIMarie "
Karma 1 1 MU k ak 4Ual 4I04IHS "
Koma 1 1 alek k k 4o4áal #H-eX- I "

Janečka jenf jest zaměatnáa jako

prodavač v naklidároácb Armour

ových zatoulat se oocbdy čáp a

nechal jí pro radoat atatoého klu-

činu Přejeme vážené rodině aby
malý Jaroalivek vzroatl v atatoého

Fr Máca tajemník Vác Blatný

pokladoík Joa Ptáček průvodčí
aeatra Anna Janovi účetolk Jan

Jaoový etaril předsedka aeatra

Joaeíina Hlaváč vnitřní atráf Fr

0vmsMI kak todiu t)k '
Zito 1 1 kakttMéal ttc "
Baa tímoOty Tybt Mí9TPředplaťte ae na Pokrok

pouze I100 ročněKřiž venkovní atrii Karel Divil Jaroalava VrWi& %HXHV
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