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doKtaaa aové a nové dopisy v kterých
nm pláleté děkuji is léky jithl obdivu-

hodnou léčivou silu uiaávajf

— Fř Koutský svolen byl vři-tmo-

jo lilatn Minulé pondělí

odťýtela stsiá mfMská rada

srhůsi ta účelem dokončeni svých
lálditestl a ppof Itivánl hlasů a

Takový jeti odtah dopito 1

— J J MALÝ na 24 a U ul
má na skladě vidy výučné dout-

níky a tabák vleho druhu trtitvé
pečivo ly nejlepM rukrovinky
ovoce Ikolol a psací potřeby
denní noviny a tůinl zábavní

knihy ku čteni Vykonává 11

poli dli í vi tkni pilet notářské
a pojiiťui pioli ohni Navštivte

jej a on vás vtorol obslouží (ta
O plíieA ládá J J Malý

t jlrtVa ie saatarald laladkati

rkorvbjr
tltl ant rliřf na lalmtik t l"u

lS?m In II 1 bU 1III innuhn

tlWfh Irbtl a tkiill bliafih
ilokliilá a IfkirKlkn l Itv n1 h
molil pomitrl Knnifn ]H-- te tibrálil
o moe ktt pnit Culltiienvl a nn ml

: ZK SOUTH OMAHY

N)tiěll obrt lajiaté mnabý
a vts bmlv ptilMovat buď slaveni

é nslnřlnotiti aneb os lepil
muto J přetělmvsti VkaMřm

il I ohruťt tisk na krajsn

JOSIU &RAMKA

v tu ft jihil iu a V ul kletý

iiovsč ilnniA Jrliknl Jíl dlouhá

It1) lomolrm llmln se ssmtvlná
vá n fl v ktl lém ohledu l prie
mu avětrné Učiníte dolila kd!
e na něho co neilřlve obrátíte

— ŮPLNf: NOV V' aneb a dru
Hé ruky nábytek kamna koberce

a jiné domácí potřeby koupíte nyní
ta ve Lni i nízké ceny v rozsáhlém

v jlěvVa s a rharahf a l

tldí
ttřatř pant pmfwmtih— 1'řfHltt pH

Jit' l mil) vMj rllk Sk taalálil tak Vf

njfrb Ukt Irti tam iH iv4

m nh 11 Vis pant prntVanre kalilmu
ÍVrhf Mlnvatiti iilmruf lil m mtnuIrVho

a svrlmltího lekal Cflnky 'k(W-sn- al

)Mm linril p prvol iliivce llr]o
Varn miiohii silám snamenim se Vil aa
vlily vilWtií

W i PAVLIČEK

? Ilrlnlon Hl Nor tli llraddork Ta

7právy potkove

)! iaa Has é I Ief I

i ar atr-r- me tunfaviiy iifnnri
Íxmiv Kraliv Ha lím kuMmii kilu

Irpt na nJaknM rhnrntiu abv se tlal

)imu IrVH nciHti mu Jut pmtinfe

IIAIITOI JANÍKK

I O Ri 41 lUi kott IV

odbývá achúii ve čtvitrk dne 14

dubna v 8 hod večer v Sokolov
ně Přítomnost všech členů nutná

Jelikol důlelité jednání a placeni

příspěvků předléhá Z rozkazu

Velícího Kancléře
Bed Sláma S A P

minulé volby mUtiké Aby se

ládný lvinlt pil počítáni slátí ne
mohl a lo se nll msyor pnlrl
a blo to "sil iíkIu'' riepačllánl
mělo nátlcdtijlt I výsledek pokud

týče ptťiu odevidanýrh hlaů
Ob-írřrl- !!at5:

Za mayora:
l"r Koutský rep- 103
Tom lloclor Jom 8053

Za pokladníka:
IM L llowe rep 11(19
C A Mrlcher dem 1019

Za měst klerka:
K L Gustaíaon r-- 2005
John J (iilliu dem 2183

Za měit oávladoíhoi
A II Murdock rep 1914
VV C Lambert dem aaa8

Za tax komissře:

Thos J 0'Neil rep 2260
Thom OConnor dem 1902

Za radního 1 wardy:
V P Adkioa rep 2262
li Elster dem 1843

2 wardy:
Fr Dvořák rep 2136
M Welsh dem 1947

3 wardy:
H Kritteobrtnk rep 1897
W Martin dem 1955

4 wardy:

odchodě který vlastí

E HORWICK

v čís 316 N a6 ul So Omaha
V obchodě tomto domluvíte ae

LedvinyČesky a budete vidy k úplné avé

spokojenosti obslouženi Levněji

nekoupíte nikde 37

- Stavební ruch v nalí České

Midatiltykol: tkavovall li-
lo škodlivých lUk tfotttfcrtl
tlai Boiomélila lollkoi

MJIck mlyi portíllvo
lodky

čtvrti v South Omate vzmáhá ae

denně a zdali chcete laké něce

stavět neopomeBte se nás zeptat
jak lacino Vám prodáme vrikeré
atavební dřívf cement plattr

Severuv Silitel

ledvin a jater
W McCraith rep 2161
W Buckley dem 1846 tachranlt a i tlulco lldf kto- -

rjch vyatéftDvSni prováleno bylo
bolofttml Léčí fozavka znnót5 wardy:

J Kiewit rep 2088

Prof Dr E O Oollins
učený a oblíbený český lékař

Co )o npravdovím silkladem lính velkjch úuplcli&v kterých tento slavný
wfenec v Utcai dosahuje?

Jedint to ía on takřka eclý tvftj llmt vřnovtl rnrmnoíovínl a lUlokoDalo
viní ivjrh vedomoatí a zkutennatf

7 knih se nřll pH Ifltkárh aemoenyrh tkouíel v nemocnlních doplňoval
tvoje tkuienotti a kouefné nM tajnou cestu vedoucí k léčeni

Nejen ama ditrojl tflen maji te Mtlt ale I Mvy vnlifnl nervykteré ovládají datrojl a dodávají tínilo tliy vytrvalosti a sdravl
Odhaleni tohoto ukázalo mu patrnou cestu k rdlrnť-m- léfenl

KaftdjV blevnt třletný úttroj Jest článkem V felřxu ilvota flamý řctSŠ
není iilii£J&t uajalabáíbo článku a tamé telo není tllnfjíl ael Jebo nejalabii dut roj

Jestli srdce pilce Játra aneb ledviny jsou slabá nezdravá: v fetfou tlvota
je alab apojl-v- která se mfiíe kaidým řanera rnitrhnnut Tato tak
sváná "slabost" jest xavinina v mnohých pHpadenb nezáiivností která pocháil
od ordubb žaludku a s nim touvialclch ústrojů

Nedá se ani ocenit kolik blaha a Stčstf přinesly do ieikých domov 6

Prof Dr Collinsovy
výborné léky jeho zvláštní spůsob léčení a Jeho

svědomitost po čas Jeho 201ctého působení
Na tisíce a tisíce pořftá seČechfl které žhavil utrpení kterým navrátil zdraví

a kteří mu budou do bii rti povdtfnýml A mezi třmi Jou mnozí kterým Jiní
lékaM nemohli pomoci a vyhláiiill Je za nevyhojitelná

Na mmiliích griifllých lících iihuhII slsy utrpení srojí lilu bokou vždou a

Nastuzeni a t toho pocházející plicní a Jiní choroby lííí s nepřekonatelným
zilan--

Jebo sptiiob léčení bezpcínfi a trvale wlliání chřipku rermatlxní křeče a
Jiná podobná nemoci

Nemonl ledvin s z toho povstávající nebezpečné choroby odhání s vý
horným výeledkem a v neJkrutAlm lanu

Nemnol Jilernl a krevní nejen řo zastaví ale zároveB téí navídv
Zflmczf Jich náulcdliy: voduultiluoat JJuímiloat kožní vyrážky boleni hlavy atd

léfieni kntlo zabraňuje vyvinování te Jiných nemoci plicnícb

Pohlavní a tnjne nomoel aC mužské neb jScnské léčí a típlnou jisto-
tou a tice trvale navždy

Jestliže vám níco schází jte-- nemocni pKte jHté Unes Prof Dr K C

aby vám poradil ohledné vsM nemoci a on vám tnllerád odpoví v kteréko-
liv řeči

Jeho adresa je následoval:

Prolessor Dr E C Collins

aobo překrven! ledvin žtontan
ku a tlučnatovt cukrovou tipla- -

vlci a zatvrdloat Jater Naodkla-dejt- a

xpozorujcte-l- l podobné ob

tlza Cena 7S cto a t2B

hovlaky i Iwly Nts

On dubne 1994

lne 7 I m odléván l yl hi

Meh dftks ) I r Malke 0I Val

patatsci ni taiolickjf Mhiio i
Touhy Vli M Hor Wtltoo
stoulil mlí svatou v kiopil
hrotí ] V o I I ptontsl sluta (iiívhy
k ItiuMlclm rodit Am nsd iolt
DOU liMKlil "ilitifke

Pan A l črk Kařoma

Ueia UM iU ri plirhoJntul lá
Itliteslmi

Untihi Ulvator Co ai roího
dla sapoílti a trvalým nákupová-1-

(m vepřového dobytka (tkla
oyut mole baldy" rolník plivétli
kdykoli vepře do trhu prodali

)i i dobré ceny

ťaa Josaí Ksul od Weston

inimý vyrabilel anekdot a biimo-reae-

byl tda ia obchodem a le
olm nakolik povedených koutků

sdělil rosuml ae aamo aebou A

tu oeo divu la nim tu bude taae
smutno nežli ae k oám navrátit
obsvláltě ale Mackovi který ai

vždy nějakou tapamatuje a dávi

ji pak na účel p Kailla k leptlmu
Sv Florián jeti patronem hati

Ca neboť pomíhí ulévat oheň—
Šotrab c Linwood zase haní na-lé-

přelévá a vylévá po pfípadě
i boly Nule Šotrabe koho Ty
jat patronem?

Kdyi vám někdo řekne le byl

vojíkem a nezni karty pfi tom

ale "kibicuje" hrají li druzi hráči

''berana" a jmenuji denáry baSto-n- y

kopl plky a kule bakule na

toho ai dejte pozor neb tea v( Že

ialudy oejaou dudy Máme zde

takového patrona a můžeme jim
hráčům v Bruno posloužil ale jen
na krátký čas neb ho zde potře-

bujeme ku zajištění výlry Že ne

Tondo?

Bylo nám velice divno proč
Petr Jírovský" jest tak amuten
kdežto dříve býval vidy pln hu-

moru a taškařic Konečně ae

nám avřřil le soused jeho p John
Vaniček ahodil mu proíousgký

jeho knír aniž by jej byl o to žá-

dal Jirovaký ptal ae pak Macka
o radu co ai má nyní knírem
tím počít Macek mu poradil
aby ho poslal do Omahy Válovi

Přibylovi který j(m bude moci

atrafiit avé děti

T'f lomu opravdu věřím že z

volby má někdo užitek a jiný Iko
du Sotva že byl nál obchodník
Vác Kaíírek zvolen mayorem

přilit ihned íarmeři ze viech koo
Čin a gratulovali mu ku jeho zvo-

lení a na památku toho zamluvil
ai každý z nich jednu Avery sa-

zeč ku na kukuřici a jeden nový
klobouk od bratří Heřmanů z Lin-

coln Ale jen počkejte až nás

republikána tady přibude pak
vám zatopíme a budeme mít také

via na ruce a po ruce jako to má

nál žoviální Vašík a též každého

dobře obsloužíme A až budeme

mít poltu pak těm zamilovaným
budeme dodávat vonná paanlčka
aneb jím po případě prodáme
snubní pralýnkv svatební laty
A potom ai někdo jeltě myslí že

oblálky v novinách nejaou ničím

Pánové A E ftáí a Václav

Malý jsou až posud živi třebas
že je ta prožlukiá chřipka na ně

Ka prodej ve vlech lékárnách

ST

i živůtkový ples i
uipnriU J

i Lože Láska Hlrn č 341 1

J TJ uHk

J v sobotu dne 23 dubna '04
v síni p F Laitnera

W Broderick dem 1921
6 wardy:

VV B Van Sant rep 1976
W Queenao dem 2110

Do ikolní rady
J C Knigh rep 3261
C M- - Rich rep 3595
St Vail dem 2705
W H Cressey dem 2726
Volební certifikáty vystaveny a

doručeny zvoleným

— Poťor CIsařil Povezel čer

venýho na kolíčku a to hodně

brzyl Rozumí!?!

— Synovec páně Kolovrátkův

p Otokar Hummel pracuje pilně
na zřizováni parních lázní na léče

n( reumatismu Objednávky na

léčivou vodu z našeho 'Heilbrunu'
se den ode dne množí z čehož

jest patrno že léčivé vlastnosti

vody jsou znamenité

CTĚNÍ KRAJANÉ kteříž jste

milovníky hry na tahací harmoni-

ky a podobných nástrojů vleho

druh 1 obj jdoejte si je u firmy

české a sice u České výrobny har-

monik Josef Hlaváček v Lounech
v království českém Dopijte ai

pro obrázkový cenník — Firmu

tuto odporučujeme co nejvřeleji
nalim krajanům neb jsmi nástro-

je od ní obdrželi a ahledali jsme
že jsou velice vkusné spolehlivé a

též laciné Protož p esvf dčivše

ae osobně o přednostech nás rojů
těch odporučujem výie zmíněnou

firmu nalim krajanům — Josef

Malý Joa Coufal Jan Viktori i

South Omaha Neb 36x2

— Maeneaia Heil Brun mine

sousední pokud ae Členstva tff
jsoa silné a aa i h ptisptal dl

imié uipoli lsi slavnost dflioj
I Mytllm le pomoci své mol'
plitu tub vidí 1 vt spojtal spo
ťlvásílé

Jun! sttba e skoro íl akonrt
na ala jr opiivnén obava I

některé ovsy mnl bít sily tnovu

elikol ty ranní rmuly ul snř"i
několik uia ktllio HiťaUyitf
dřivé po ulkolik dní ltl a

byl jíl al ua ptiinl col sípní
nebylo pro oves moc výhoJué

Zdejll okolí ) navtllvrno

tlupou meličů ktell bu lou vymé

řovati kanál kterýl má býl dělán

asi tli mile západně od Linwood a

bude bolu al do okolí Cedsr llill
má býti asi jo mil dlouhý Vymě

řovali ho jíl dvakráte a teif po
třril ale nyní má to jil býti za

bezpečeoo Kanál má týt asi 30

stop liroký tak aby poskytl dosti

vodol sily k vyrábění elektřiny pro
města Fremont Lincoln i Omahu

(a po případě i pro Linwood

neboť jak Šotrab pile mají tam

nyní hudebníci poatavený pavillon
a tu by zajisté potřebovali elektri

ckého osvětlení aby při koocerto

vání viděli dobře na partesy) O

1

Povolcfcsí doslécby

— Posluloě melduju páni
že jméno přlStiho mayora

jest opět Frank Koutský kterýž

jest rodem Čech
— A Taliáoi zase prý zvolili

Dvořáka také Čecha do městské

rady Co pak tomu asi řfká v

ječník Welsh a jeho kumpáni ie
ii

— Holič Jim Kotěra prohrál
oo na Hoctora Padesátka z

toho vyhrál nál žovfáiol hostin-

ský Honzík Červený kterýž a hr

dosti nabízenou aázku přijal
— Večer po volbě od 10 do 1a

hod vaječoíci a čeští vaječníci bě

hali a řvali že Koutský je pora
žen 400 hlasy Po půl noci vlak

když výsledek volby byl již patr
nějiíou a zvolení Kotitského zaji
Itěoo nebylo po nich nikde sni

čuchu
- První precinkt druhé wardy

zaslouží zajisté uznání za svoji
mužnou a Čestnou práci kterou

vykonal pro nale české kandidáty
Koutského a Dvořáka Tam byla
dobojována jedna z těch největ-iíc-

politických bitev jaké So

Omaha kdy viděla a tam Čelí Če-

lí pravím tou obrovskou rep vět

línou přivodili nalim přátelům
Irům tak atraioou a neočekáva-

nou porážku
— Ve středu večer konečně

volba u náa dodělána u soudku

Krajané rozradostnění tak skvě-

lým vítězstvím shromáfdili ae v

hostincích u Červeného Leitnera

Franka a Bartoně kde pivo teklo

přívalem až do půlnocí Tam ta
ké odbyta jedna volební aázki

kde Svátek ml vezl na trakaři J

PivoBku z 21 a Q til od Frafika
k Červenému od Červeného na

14 a Q před obchod p Malého a

nazpět k červenému do hostince
Hudba kráčela jim v Cele za ni-

mi 600 až 700 diváků
— Druhá aázka kde Císař měl

vézti na kolečku Johna Červený-h- o

ze 34 a N ul k červeoýmu
do hostince nebyla splacena an

pan Císař ae nedostavil
— Při poslední volbě zde bylo

více eázeno a vsazeno na různé

kandidáty nejvíce vlak na Kout-

ského a iloctora nežli kdykoli

před tím Tak jistý obchodnfk t
N ul- - řezník Wright vyhrál na

Koulakébo přea á 1700 J Klein

přes I500 týž vyhrál tu$ oa ka

sirovi Packera Nat Baoky Frank

Mariartym Z Čechů značnější

aázky vyhráli p Fr Pivoňka $$
syn jeho Václav I40 J červený

I50 vesmia to aázky na Kout

akébo
— Jedna z největlích zásluh

jež si Cechové dobyli jest t uk
trefným způsobem odpověděli ne-

foukanému vaječnfku Welabovi za

jeho nám vmetenou urážku Mi

stře Welahi nic plátno jeat přece

jenom vidět že ti Taliáni jsou
chlapíci Poval jeu ze 350 hia-a- ů

doatat jich něco přes 30 v tom

je vidět koi}Mj práce vlak pro
drzého a nafoukaného vaječoíka

jakým Welsh se vůči nám ukázal

to bylo Čechů tou oejleplí odpo-

vědí 1 f
— Pokrok Západu pak a jeho

přispívateli konali zároveB práci
dobrou záslužnou a bylo by jen
k přání nynf by jeltl vitlf počet

krajanů Pokrok podporovalo
když aami doznali že Pokrok jest

přec jen nejleplím jich rádcem a

listem vůbec nade vleebny hleda-

ným Talián

na 20 a Q ul v South Omaha 4
140 West 34th St New Yórk City

Vstupné 25c osoba
Zaféiak v S bodln reíar

Zábavní vťbor atará ae peíliv
1 aby črtným přítelfitn svým a při--

připravil zábavu utíie- - J
Scnivďim a rve vfcehny k hoj- - í

V ůctt Týbor 2

vápno atd Též uhlím vlech dru

hů a nejlepší jakosti Vás zásobí

Crosby Kopictz Caiey Co

čís 2412 N ul Tel 614

— No tak vidal Pořád kam ae

nál doktor Fishe ztratil a on

zatím ai hoví v Denver Colo a

vede prý se mu dle jeho dopisu

který nám Vaškem Brabcem na

lim khéptnem ve firehailu lumero

3 ukázán byl znamenitě Trochu

prý zhubeněl ale jinak jest zdráv

jako buk

— Lože Láska Míru čís 341

Bratrské Jednoty Americké (F
U A) uspořádá skvělý živůtkový

plea v sobotu dne 23 dubna 1904

v aloi p F Laitnera na 20 a Q
ul Zábavní výbor chystá pro
četné plátele a příznivce zdárně

zkvétajíelho spolku tohoto milé

překvapení a zaručuje viem

a milou zábavu Není

pochyby že návštěva bude hojná
neboť vlíchni ti kteří již měli pří-

ležitost podíleli se na zábavě

spolkem tímto pořádané přijdou

zajisté i tentokráte Vstupné jest

nepatrné obnálíť pouze 25c pro
osobu 32

— Chvaloě známý krajan p

Sinkule přijal místo cestujícího

jedoatele pro velkoobchod lihovi

nami Henry Rohlfí 26 a Leaveo

worth ul v Omaze V pondělí vy-

dal ae p Sinkule na cestu po vý

chodni Nebrasce a navltíví vlech

ny české osady Pan Sinkule má

v oboru tomto moohaletou zkuše-

nost a doufá že Edeiweia Rye

výborná kořalka i proslulé
Scboenhofeoovo pivo půjdou dob-

ře oa odbyt Přejeme příteli Sin

kuloví hojného zdarut

Home Furnlture Co
503-507-- S J4H1 St— Pro-

dáváme velkerý nábytek o 26 pro-

cent levněji než v Omaze a to za

hotové nebo na výhodné splátky
Přesvědčte ael tf

—Krajané ve vůkolí 19 a S ul

bydlící jsou zajisté nemálo potě-le- ní

když nemrsf více chodit! do

vzdálených jatek pro maso neboť

hojně a tím nejleplím masem zá-

sobený obchod vlastnf nyní na 19
a S ul RUDOLF PONEC kterýž
vždy ochotně váa obaloužf Zvlá
Itě zboží uzenářské nikde lepil ani

levnějíf nekoupíte 3&mi

—Za úžasně levnou cenu nejví-
ce a toho nejlepllho masa možno

jedině koupit! u čeakého řezníka
a uzenáře JANA PAVLASE v

ťrowo Parku na Q ul mezi 20 a

21 ul Výrobě uzenářských vý
robkú věnuje zvláštní pozornost a

75IJIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIlillJ $30i Jan A Bartoň i
s TlMtnl S

j zařízený HostÍH6C

š roh 20 a ({ ni Ho Omaha §

I ftlrný Jetterftv leWk stíle nálepu
g NcJlcpM druh v vlna likérů a =

a jmDé doutníky 15— S

iiiiiiiiiiiiimiiiuiiiiiiilliiiiliiiiMiimuiiiiiiiiiiutB

3sio-up- l listek
s lůžkem ve spacím voze

-P- O-

Union Pacific
DO

rálnf voda jeat již v trhu k léčení
Or F J Vojtišek

čenký Mař

V SOUTH OMAHA NEBkolik dní na lůžko uvrhla Nyní

Oregonu a Washingtonu

Chcete-l- i rychlou a příjemoou jízdu buďte jisti
aby vaie lístky byly po Union Pacific

Na áploá podrobooatl vvptejt ae v

Mhtské úfiiovnl 1324 Farnata pí

TELEFON 810

zácpy reumatismu jaterních led-

vinových žaludečních a kožních

neduhů Jest to přírodní minerální

voda t Brown Parku v So Omaze
a ala lidí zkuailo ji již dobrými

výsledky Pro informace ohledně

léčebních vlastností této vody
se na Dra Aberlyho So

Omaha neb na majitele A J Ko

Úřadovna v Glasgow Block na a 4

plíci tul tlocku 09 poity

Úřatlní botllnv

Od 9 do 11 dopoledne Od i do 4 odp

0l 7 do 8 vefer 86 aneb a K h tomsi (I P t T i Omaha Neblovrátka So Omaha Neb 32tí

— Zboží za ceny nejlevnější
Tel v dřadovní L 8IÍ-- Tel v bytu 48

můžete koupiti u

Josefa Stérby TRŽNÍ 2PRÁVY
jehož atřlžní obchod v ě 2014 na

Q ulici úžasně vzrůstá a jenž

doplňuje své zásoby neuatále

čeratvým zbožím které velmi

levně prodává Má též velký

výběr trviolivé módní obuvy pro

páoy dámy dítky Na akladě
má krásné obrazy jež vkuaně a

levně rámuje NeopomeBte že

že jsou výtečné jakosti dokáže

každý třebas pouze jedenkráte je
ochutnal 36tí

Velký výlet
uspořádá

Spolek sv Petra a Pavla 1 37 K D

v pontlsMí dne 4 ůervcnce'(4
do pékné zařízené zahrady p Jana Fraňka

aa 10] H al t South Omaze

nikde zboží tak dobré levněji ne

OhUBA daa It dubsa

Menica í tvrdá k ok dodial teQMle bull

Pknloalt tvrdé kokéod MfWe "

Koma t bili k ok dndial "

í S bflá 4tvính m

Korná í Ulatá 4VH

Korná ela S llatá 4"fflt"4

llmt tbliy IHOtfe
"

Brambory uori 1X11)11"
Vale arcantvé IJe
Máela s aiaalérm tae lib

Mátlo faro aejleptl - ISOlée "
Máalo lam Spatné al dobré iSe "

''
sipira

"
Kachny %t

Kohouti So "

Kroeaat líc "

aoUTB OKABA dna 11 dnbna

— Velké přízni krajanů našich
koupíte Přijďte se o tom pře
svědčit ií—

(ZASLÁNO)
So Omaha 8 dubna 1004

Čeat a chvála aoutn-omažský-

Cechům v čeké Čtvrti kteříž do

zase jit pracují oba v obchodech

jako dříve

Vlečka fest blizzardu který
nás Cti oavltívil v pátek 8 t m

Vysvědčení jaké jsme mu dali na
ceatu po dalekém západu znělo v

len amyal aby le i západBácl za8

nestyděli třebaa lo tento měsíc

alul Apríl
V neděli oávltlvil náa rozmilý

oál Pepík Kraíka a častoval jen
to fičelo Inu jak by také ne

Vidyť ae mu doataio potélení te
má o jednoho pána kluka více

kterýž prý bude jezdit paru'm
atrojem jen to bud prálit Jeli-

kož llo via dle přání p Kraíky
nezbývá nám nic jiného než mu

srdečně gratulovat!

Příltí elužby Boží budou odbý-váo- y

v Touhy dne 1 května
Mactk

st ~

Rovinky z Edhclis KeLv

Farmeří v Edbolra a Octavia

založili telefonickou společnost a

dali ji inkorporovat okr Butler
Telefon bude spojovali viechoy
Urmy v okolí obou výlc zmíní

ných městeček Bude to zajisté
a velikou výhodou pro každého

íarmera neboť v případu potřeby
bnde moci druh druha požádati o

přispění
Při posledním táni ledu na řece

Platte bylo anad odneleno několik

oblouků mostu jenž dosud jest
Částí mostu achuylerskébo

Pan Fr Růžička atarý osadník

sdejlí a farmer nynf vlak osadník

okresu Dodge byl zde na prohlíd-
ce avé farmy

Rád Ratolest' Mladočechů v

Linwood bude oalavovati otevřeni

avé proatorné sině již minulý

podzim postavil dne 30 května

t r v den věnčeni brobů padlých

vojínů Slavnost ta slibuje býti

jednou f oejleplícb jaká kdy v

Linwood byla pořádána č tát

Rád tea jii mí s 10 Clené a í Rády

kázali že nál Frantík jeat opět
zvolen Češi ae drželi znamenití
až na několik Ni vždyť ae vlu
de najde koukol mezi plenicf Jak

doslýchám jeden také-kraja- n byl

tV34M
fiOť1í5

i tsotrs
SS TIO400

4 OS OU

S7t4 99

4I04--

Voli péknl aSnaJlaptl

révy

Jalsvtea

Voli ko krmonl

Praaata oajlapll

Franta proattadnl
Praaata krabi tiáki
Ovca najleptl

K všeobecnému povšimnutí našim odknpníkům
ve Schnyler a okolí!

Jelikož my kupujeme za botové jsme též nuceni prodávat!
nase zboží za botové a aice od 15 dubna 1904 poEfnaje Pfi
kupování knížek dáme každému 7 procent srážky což jest ku

prospěchu oboum stranám 373
Václav Pavlíček Koudele a Spol řezníci ve Scbayler

těií ae zajisté zkušený lékař

Dr II J Absrly
na robu 24 a L ulici na druhém

poschodí V každém případu mů-

žete ka nafl spolehnout V úřa

dovně k nalezení od 8 - 9 bod rá-

no od l— 2 hodin odp a od 7—8
bod večer Číslo tel 1365 23

— Spolek av Petra a Pavla č

37 K D zahájil již předběžné
přípravy k velkolepému výletu
jejž uapořádá o 4 červenci do

pěkoě zařízené zahrady páni J

FraBkovy Jak oám zábavní výbor
sdělil má to býti oejleplí výlet
jaký kdy v South Omaze byl po-

řádán

— KRAJANÉ když zavítáte do

Soutb Omaby a budete ai přáti
prohlédnout! zdejší jatky' obraťte
ae na atarého hostinského

VÁCLAVA DIBELKU
v C 2701 Q uU

na západ konci mostu kde se vždy
domluvíte česky a vyavětlenf ob

4t0-S-

SttuOiTSJabkau

CHIOAOO dna M dubna

živý dodyltki

po tři roky policistou a vím též
Že polovinu času ve alužbě nucen

byl držeti ae sloupu Proto a je-

dině proto jej požárof policejní
komise shodila a nyní dělal vleco
mobl naproti Koutskýmu I tu
osvědčilo ae staré přísloví "čin
Cerlu dobře peklem ae ti odslou-Ží- "

Nikdy jsem jeltě neviděl Ir
Caoy tak rozčilené a sklamané ja-

ko nyní jsou A jak by také ne

když vidí že ae čeltf kraiaoé nali
trochu aorgaoizovali porazili je
Na zdar Čechům

Pikal al najlapil voli ISOfaasSn

Česká lékárna a poštaBabant U k proetrednla I 6O44it

Voli ko kraenl II 7S4M

Krávy SS UU04 H

Jalovlo a t&4
Talate If S

a mayoru našemu Frantíkovi! P- -a

Hlamost Komenského

pořádají
Čeako-Moravl-

tf Bratří v

neděli 17 dubna veCer o 8 bod

v Laitnerově aíni a velmi bohatým
a zajímavým programem Mnohé z

oejleplícb uměleckých ail míst-

ních i Omažskýcb budou spolu-účinkov-

Poněvadž tyto alav

nosti se vždy tělily oprávněné
oblibě vieho Ceekébo obyvatelatva
doufáme la ani letoa nebude tád

oý uvědomělý Čech aebázet při
oslavě nslebo Českého "učitele
národů" Vstupné 35c pro dítky
IOC i i

držíte Obsluha co nejvzorněji!

Praaata tifki aaJlapH
Praaata lehké vybraná iBCaOA

Praaata krabi StuaCÍ tt
Ovoa pikné al k vyoraaya l4ft®S4t

Ncjpohodlnéjší Českou sífl
vlaatnl

Fr Laitrier
aa tO a q al South Omaha

V pohodlná nálevné jest vidy výborní
leiák na řepu výbér téch nejlepifch
doutníka výtečných likér a pravých
nefalšovaných vln
Prostranná útulná místnost spolková

samlouvá te sama a ct spolky íeská ne
aaletaou v 80 Oinaz lepit ĎohodlnřIH
a levnéjlf Tél I slB taneční nemá v 80
Omas rovné a protoi ct spolky éeiké
uílnl dobře kdys před pořádáním aábavv
jakékoliv přeptají se o msjitele aa pod
minky Přisni krajanft poroučí ae

tf FR LlITSEE

Barry
olovo

oleje
ététky
sklonu
Vle xa ceny
DeJtevBéJM
a Mfiiiené
Jakotl

— Trinerovo léčivé hořké víno
na akladě u E J Steidla v Crete JekBata '

4MOÍH
iakkata aipadni J 4U

VÁC DIBELKA maj skulený
hoatinský 1 atf
— Zubnf lékař Bailey zaměst-

návající Českého assistenta račí
za veškerou práci jím zhotovenou
Úřadovna jeho jeat v 3 poachodí
Paxtoa blockn — S

— jrreaciaccjie se na
Předplaťte se na PokrokPokrok Západu pouze SI

rotné KeJlepM lékaH posílají k Bérau V
své lékařské přtópliypouze $1 rotné


