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Hojné zásobenýZdravý žaludek

i 2 PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ jiOMAHA
ffffff ?fffffffff1 Múí a Qzenáfsk5

Junt základem iflv Bila avalft i&Ml na
lila a zdraví žaludku Kdyí žuludek
lont zdrarým neld tClo leit zdrávo I'o
iruva udríujs život Když žaludek vy-

poví ílužbu tři o slábne a Jiné nomoce
10 doutftvujl Jito nervoiní srdce ne--

MUNDEN Kana — Cténá

redakce "Pokroku"! Máme stále
Dčkné počasí Že to zrovna láká
nčkam ven si vyjeti Proto velice

bydlící v okolí Uanscom Parku
V době kdy v Omaze odbývala ae

výstava odjela do Chicaga kde

od té doby ae zdržovala Obcho

dem a pozemky získala pěkného

jmění
— Podp Sokolky Tyrl č I

odbývaly min oedíle výroční svou

schůzi ve které zvolili ai násle-

dovní úřadnice pro rok 1906:

předsedka Anna Píťhová místo

předsedka Emilie Moravcová

tajemnice Anna Svojtková účet

nice Emila Chleborádová poklad-
nice Anna Drpdilová dosorkyně
Anna Vaíková výb majetku

Tél Jed Sokol odbývá
Sylvcstrovskou Mercndu

Již tuto ncdčll 31 prosince
vo své síniLcgrační pro-

gram nato plos Vstupné
25c PřIJdte!

— ÍUdy Západní
Česko-Brat- ri

ké Jednoty kteříž v našem místě
v kolébce této iedootv holnčii

pravldvlno tluču Jitra a looviny ocua-bu- jí

v práci Ztratíte cbuf k jídlu
Dostanete závraté a bolení blavy Vftemu
tomu předejdete když budete užívat

ITarlovariké Žaludeční Hořké Víno Me-

dové— VeSkeré byliny v tomto obiaže-n- é

Jakož I víno medové lamo účinkuje
příznivé na blány žaludeční a nedopustí
by žaludek slábnul Onu ilabý žaludek

nanravf bv nravidelnfi trávil ŽÁDNY

JINÍ liříK TO NEDOKÁŽE - Čtíte

rlaitnl

Bratři Semínovó
v C 1321 Willíam ul

Mají na výběr vždy hojnost čantvébo
rnaia vícho druhu Jejich uzenářaké

výrobky tčř' seté nejlepsl povéatl il

Třijífte a přesvédóte ael Objednávky
moŽDO olHéž telefonem číilo lil 7t

PRVNÍ TŘÍDY

řeznický:: obchod
vluitní

FRANK KUNCL
0 a Pícrco ul

Vždy jen čerstvé zboží Pocti

vá obsluha a dobrá váha— Uze-

nářské výrobky specialita 15

J5?TZboží možno též objednat!
telefonem Zavolejte tel 350a

'é Uat caRtnuoena neíll kterákoliv co praví p V Faktor 1 Novo 1'rany
Mlnni—Trpěl Jmjiii dloube na boleatl v

žaludku a lékaři mnfi řekli že to mámFrantiška Kuoclová Marie Do
od namáhavé práce a Že muaím přeitat

lejfiová Aloisie Jindrová} účeť
ní výbor Marie VaSáková a Anna

Svačinová

Zprávy spolkové

Lože Jan Hus ě 6 Kořť

4 ~

jednota jínáčítajíc přea 400 Členů

obébo pohlaví chystají ae ku o

slavě pozoruhodné události —

v!stně dvou pozoruhodných udá

lostí V nedili dne 4 února chy-

stají ae oslavit! devítiletou památ-

ku založeni Západní Jednoty a

xárovefl i oslavuji dosazeni počtu
desíti tisíc Elena Jest patrným že

jednota tato má velkerou příčinu
oslavovali obě ty pozoruhodné
události V prvních dnech února v

ř 1897 odbýván byl ijezd zá

pracovat když chci byt zdrav jjovo-á-

Jnern le o Vam Kirlovankém Hoř-

kém Vlufi ICivém koupil Jmcid ii lábev
a po využití této cítil Jaem se zdráv tik
že Jieui mohl Jiti do práce a pracuji
t(ílo aniž bych více cílil holeiti v ža
ludku Jicm každému radou by toto
výtečné vlno mfcl v domácnosti— Vládaí
lékaři ve Waiblojrtonu dle nového záko-

na a po dokladné zkouftee jprobláalil
tato léčivá vina za pravidelné léky Na

výrobu obdržel Jiern patent HpoJ BtátO

a na svčtové výntavé vyznamenáním
byla poetčna Každý 1 je chválí
Ob edneite sl bednu za lUOO obiabu- -

odbvvá schůzi svou ve čtvrtek 28š pros v Sokolovně členové jsou
Žádáni by se všichni dostavili

jelikož připadá uvádění nových
Jící 10 lahví na zkouftku přímo od

A V EOťJIA Iteulder Colorado

Na prodej v lékárnách a Jincb ob
chodech

čekaneú
Louis Uerka V K

13 Sláma S A a P

Nhor zástnpcA ČeiU Hrob íkoly

DŮLEŽITÉ! Páni zástupci a čle

Vylrahai— Veškeré vlnctky na lAb

vích mám reirlntrované v pat úřadovna

m MASNY KRÁM
na Již stranč mčita vlastni krajan!

Drfitří Kunclové
lUlo 1344 jiint 13 ul

Nejvčtií záioby masa vloho druhu

uzenek aalámfi iunek a vftbec všeho co

? obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

stupců 37 řádů ve státech západ-

ních za účelem porady jak docílit!

oprav a zmřn ve stanovách jedno
ty Č S P 5 které by umožnily

jejích dalfií existenci vůči soutěži

anglických jednot pokročilejšími
zařízeními Následkem tohoto

sjezdu vstoupila v činnost Západní
Jednota dnem 4 července 1897

Bitojenjfch Bláto a proto neiml žádný
obchodník prázdné láhve s mými vinčt-kan- il

na obyčejné zboží znovu upotřebi-
li a tím lid podvádčt 17

nové upozorfiujl se Že měsíční

schůze lednová odbývati se bude

v úterý dne 2 ledna 1906 ježto na

první pondělí připadá zákonný Vzorný a £Imí£ zařízený

vhod mi přišlo pozvání 1 Wilber
na divadelní představení které

tam ve prospčch pomníku K II

borovského bylo uspořádáno
Jsouce povždy pamČtlivi národ-

ních svých povinností vypravili

jsme se tam se svou drahou polo-

vicí Nejprve jsme navttívili p

Sadílka ale pončvadž on žije více

v radnici byli jsme nuceni zajiti
tam Mimo nčho byl tam též p

Langer a ten nám nedal pokoje
až jsme jej následovali do jeho

bytu kde jsme byli pí Langrovou
upřímné pohoněni Též nám bylo

vykázáno místo kde jsme po čas

svého pobytu ve Wilber trávili

Vzdávám laskavým manželům

Langerovým touto cestou upřímný
dík — Po občdé zatli jsme do

města Stálo se nás tam dosti a

ode viech krajanů byli jsme
uvítáni Když se dostavil

večer tli jame do divadla Nebu-

du se ani Široce rozepisovat o

viech třeh podrobnostech ale

musím se přece přiznat že jsem

byl dobrým provedením v Se ho

velice překvapen Pant Beková

přednesla proslov tak pčknř že

viichni byli nadšeni Vte bylo

provedeno vzornč a kdo by rád

se na vlastní oči přesvědčil že

jsem mluvil pravdu nechť si dá

pozer a až budou opčtnč ve

Wilber hráti nechť si tam zajede
liudete si myslet že nejste v

Americe ale nčkde v Čechách

Celá ata a ata Čechů tu uvidíte a

neuslyšíte jinak mluvit oež česky

Anglicky jen vyjímteou to když
mezi ní Amerikán zavítá vyhoví
se mu a na jeho dotazy odpovídá
se v jeho mateřštině Také avého

starého známého VavruŽku jsem

neopomenul navítivit Ii a neza-pomř- li

jsme navfitiviti i mlýn p

ZvoneČka a Akssmita a byli jsme

překvapeni vzorným zařízením

Mohu a dobrým avčdomím každé-

mu výrobky tohoto podniku od-

poručit Po prohlédnutí mlýna

byli jsme nuceni pomý&leti na ná-

vrat Pískající lokomotiva nám

připomínala Že hodiny našeho

pobytu ve Wilber jsou už sečteny

Srdečný dík všem přátelům
4

Antonín a Anežka Stránský

svátek Nově zvolení zástupci
" tedy před 8 a % lety 8927 členy

A ejhle v té krátké době 8 roků pekařský obchod
nechť neopomenou důležitého jed
nání této schůze se súčastniti

Fr Žabka taj
rlaitn(

NeJlepSl oznámks
Rud J Kirchnor

Jos Vopálka
ŘEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "Willlarai ul
mi f aíiobí Hůj neíleeli Tb8r íeratTét
mata vlobo druhu Jakoíi vílednfob rrob
k&uíňnáfiUch Kupte o nbo na eaonlku
a uJHťuJeme via Se podrubt přijdete im 28

Zboží se dováží a můžete sl Je objed
nati telefonem Tel A 1922

rozmnožilo se členstvo na 10000

Takovýmto výsledkem nemůže se

honosili žádná jiná jednota česká

v Americe a členové jednoty Zá-

padní maji dojista příčinu aby
oslavovali tento avúj zdar Jak

vyrozumíváme pracuje společný
výbor viech řádů na programu
obsáhlém a zafmavém Slavnost

v čís 1504 Willíam ul

Kralané učiní dobře když pečivo ob

Pouhá pravda žeSeverův Bal—

sám pro plíce vy léčil v uplynulých

25 letech veliký počet lidí trpících
na kafiel nastuzení bolavá prsa a

slabé plíce značí víc pro každého

čtenáře tohoto listu nežli celý

jednají tobé u Ktrcbnera Zboží Jeit
AZíly ceritve a cnutne cmeo
rohlíky koblihy a rftzné koláče co ae

ýčo jakosti neliou k "bítování" O

třízen krajan 6 žádá

ptttf KUD J KIRCHNERsloupec lichého povídáni Pan Dr F J PetrAntonín Gross z Cumberlandu

bude odpoledni i večerní Odpo-

ledne bude fečnění zpěvy atd

kdežto večer věnován bude plesu
SÍH bude k tomu účelt hojně vy-

zdobena Aby všem poskytla se

příležitost ku oávStěvěustanoveno

Wyomiog pífie: "Severúv Dalsám
innnnpÍ1P5Mí laí U lUUUUJIUipro plíce mne vyléíil z traplivého

kašle a plicnícb obtíží když jiné OMAHA NEB
1 ' prostředky zůstaly bezvýsledné' ti --- r~- — --i-- — -f r

' míru a sice akcentový lístek bude

vstupenkou pro slavnost odpo

Vždy ho budu odporučovat"
Lidé kteří jednou užili tohoto

znamenitého léku jsou mu nej- -

OMAHA
Loan & Building

asoclation
v Bee Building

21 rok stará a nejstarlí ve mčitě
einí —

půjčky na měsíční splátky a při

pisuje k dobru dividendy půlletní

při 6 procentech rofiné na uspoře

lepBl oznámkou Cena 25c a 50c
Ve vSech lékárnách aneb u W F

Úřadovna: 1618 jižní zo ulice

blíže Hickory
Úřadnl hodiny: Od 10 do 12 dop} od 3

do 5 odp} od 7 do 8 večer

Telefon: Douglaa 758 6~

LouisBerka
český právník a veřejný notář

911 N Y Life Bld? Omaha

Severa Co Cedar Kapids Iowa

né obnosy
(ke M Kattlnger tajcmniit

South omažská úřadovna v ííile 835

bov21u1 89

Kdykoliv potřebujete kočár k

hřbu aneb k vyjížďce objednejte s

Jej v neJvětSl pftJíovnS koní a povozů

Paláce Stables
CUCBEI61IT0N nftj

roh 17 a Darenport ul
Koíáry Jsou vyhřívány a prou

vožno v nicb podniknout! 1 deJfil vy
lat Pnimv wožna ! ob1ndnati téi

Projev soustrasti
Tímto projevujeme ncjhlubSÍ

aouatraat rodinS pana

Bartoloměji Mathautra

nad náhlou ztrátou milované

manželky matky a na5í přispí-

vající acatry

pf Magd Mathautrovéi

jeZ krutým oaudem vyrvána byla
z kruhu naScho dne 18 prosince
1905

Buďte ujlStcni draií přátelé

lt krutý bol VáS vámi cítíme

Za Hbor Boleslava C 60 JČD

Marie BeCan před
Dožciia Peake taj

Onutaa Neb W pro

ledni i zábavu večerní

— Před několika dny zavítal do

Omany p Pavel Kretek z Caliíor-oi- e

a ubytoval se v Paxton hotelu

Krátce na to přijela z Chicaga
mladá dáma slč Anna Prinzova

ubytovala se v témže hotelu Za

nedlouho na to zavolán byl couut-n- í

soudce a pisatel těchto řád-fc- ů

K C Růžička jako svědek a

"bestman" Soudce na to vykonal
obřad oddávací Důležitý tento
obřad odbyt byl velmi jednoduše
a v tichosti Za hodinu po svém

příjezdu byla slečna prohlášena
Ženou p Kretka Na to přikro-

čeno bylo k zahájeni banketu

nkterý se odbýval z polovice v Pax-

ton hotelu a z druhé polovice v

Maurerově restauraci VSude bylo
množství chutných jídel jemných

nápojů a výtečných doutníků
Druhého dne šťastný párek od-

jížděl na svatební cestu do slunné

Floridy odkudž hodlají se podf
vati do Starého Mexika Asi ta
měsíc míní se vráliti do Omahy
kdež se asi bezpochyby usadí

Pan Kretek je v oaM Orraze dobře

znám Uyl deill čas spolumajite-

lem pomníkářského závodu na

iilnl itté ulici Poněvadž později

Zajíc Bratři
- vlastni modornfi zařízenou

PŮJČOVNU -:- - KONI

v Ilolyrood Kas

Dobří konfi a nové kořáry vidy připro
venl k vyjížďce %% ceny míra 4 ObHlui t
vzorná v W- -

efoníekf TIL 83? 28

si

15Krajané kteří do města buď za koupí neb jakoukoliv jinou zá-

ležitostí zavítáte neopomeňte navštívit starého známého

J M FIXU 0 S Saloon f
v č 1520 3Dodere ul í

W F CIPRA
vlantnl bob&tfi zásobený

MOUČNÍ SKLAD
v Ilclyrood Kas

Prodáváme pouze zboží nejlepM
ho druhu Přesvědčte sel 1- 0-

jest to v samém středu mčsta pal bloku od pošty

črská společnost stále pohromadfi 7 ~

í
'

svolen byl místopředsedou doloval

společnosti v Kalifornii v nu tei
dilce vlaitnil byl nucen obchodu niXáAi I a t a aa aAAAAA 1 aa i aIaáAAA4AAAAAAAAAAAAA

Vysloieiiljoustrastl

V zármutku kterýž postihl
nato milé sestry Marii Ha-

velkovou a Joscfiou Vaničko

vu úmrtím jejich milého otce

Fr Vanička

kterýž zemřel v Colíax Co

dne 16 listopadu 1903 vy

slovujeme osli ntjupřimolj&l
soustrast ujišťujíc je Že

pociťujeme a sdílíme nimi

sármutek jejich
Aid Uobromilai c 116

ČHJ v Omaha Neb

Mil llurelovl předa
Anna H Kalinová laj

se viuiii suy
vatl svému úřadu Před nedávnem

své JUco výhodně prodavt vídal

se svého úřadu aby si příjemněji!
domov lařldil a staromládenectvl

ni hřtblk povtiil Ani sl Prinso- -

EMIL M OOBRÍS: EXPRESSAlC
náhvtek obítarává veíkeru dopravu savaiaduj a

A J Pokorný
vUttnt vlegsntttl a hojné

ltbemu

LÉKÁRNU
v Ilolyrood Kas

V české této léktrnl oalesoet

úplný výbtr vlcho sholl do ob

chodu toho patřící Zvliltnt po

aornost se vtnuje předpisům lékař

V pUmřřené Mima laMapráf rychlá
RSři rám 11 lUfvt a tonC Jkoll s drubé rk) dřlvt itavebui

va nyol pl Krttková oeol Omi-- l

oeinámi llydlcla ide oějiký

dl Jtit roicni ve švédsku před

toli Utv Oltc jjl bÍ Němcemj

matka švaMka V r 1888 se vy
stlhovsla do Amtrikyi plijU

ptlmo do Omahy ku své ttičc#

Cřalovaa Jífeo aalíiá m troiatlm v Hotelu řraha TEL A I8U

Obvdll č t6a Iilnl u ulice Omaha t—

skýru I—


