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Ma to jel jsem do Waboo abych itonoatoHosioi(onoiostoiiostoitoiioitos{osioitostoosiostostosiostoitostoLincoln i záhy získal sobě hojně
příznivců Ještě prvého večerazde vyčkal vlaku který by mne

dopravit do Prague
Wahoo učinilo v posledním čase

seznámil jsem se s pp Frank fla
ladou dávným přítelem Vác Po-

pem Janem Čvančarou taktoznačný pokrok zvláště okresoí

jPr A SvobodyHořké VíttO—mmo
X Připravená dlo pfedpUft tohoto proululého léktfo odporučeno odo vSch
2 lékařských autorit v nemocích žnludku a vnitrnoití Toto výtečná léčivá
o víno užíváno II v pravých dávkách m6žo býtl užíváno co lén pří ilobontl tu-

jí ludku nechuti k Jídlu noznžlvností i vAoch podobných nemocích
g Prodáváno Jet v plných kvartových lahvích Zádujte o toto vlno Joí Jcl

kricgbkamarádem Jos Eretem
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Z mé cesty

PÍSe Vác Iřlby!r cct Jednatel P Z'

Pukra&iviitl

Nivttivil jiem též v jeho 6fv
dovoě v radoici p J C Hruíku
intellígentoího krajaoa i nynéjSÍ-h-o

tkoldozorcr Zde tpalfil jicm
jedou t Dřjvitilcb map jaké kdy
lze zliti l'an lirutka aby uaoaď
oil tobě mnoho práce i mnohým

nove postavená budova pěkně se

vyjímá Ostatní pak obchody
které vlastní naši krajané rovněž
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piotm otcem" v Kašparem z

jehož mlýna mouka jest známá
zaarne pokračuji Navštívil jsem

JUNO & C0„ MILWAUKEK W1H Jodlnl mnjltolovd
Cet tu )ícfm Jednatelem Jest pan

p J Jirovského oblíbeného ho-

stinského p Karla I Vlacha 41A
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majitele obchodu hodinářského i
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bratr jeho Práce mají vždy téměř onou oaotootaofcotacie usptooteouos ofcofcofcotaotaokotootaoMojioMoltoto

každé české hospodyfice Pan J
Nedoma vážený zdejší občan i
kovář započal nynf opětně pilně
dopisovat tak aby "Pokrok'' vy-

hovoval v každém ohledu Tom

Suchý doposud vyrábí výtečné
odovky které jdou hojně ni
odbyt Pan F J Polák zdejší
poštmistr má též na skladě všeho
druhu zboží Železné plechové
kamna atd Vedle tohoto obcho

více nežli mohou zastat Pan
Vlach jest též vltečdvm optikem

Česká nemocnice v Crete Neb

v 'při vyivřtlovioí proč děti jejich
měly by chodit do to a no do oné

! Ikoly V úřadovně nalézá te aíce
úřadní mapa okrem toho avfiak

pro ivou obmezenost nevyhovova
I) la nikdy tak dobře jako mapa

kterou p UruSka na celé jedné
itíofi mUtroě vytvořil Tam anaď

Dokoimlo zaříciiý iíhIiiy k Mření všitcli nemocí
ÚnIj 1 Junt otiutFen vHeinl rifilriovfiUím! utroll murilv luk In nm nomoi-iiíu- i diwia

du nachází se lékárna liž vlastní

1 těší se výborné pověsti po celém

širém okolí Dále navštívil jsem
p Vlčka zdejšího řezníka Vác

Simodynes posud dbá aby nikdo
Žizní netrpěl p Chas Slámu za

stal jsem velice pilného v jeho
úřadovně neboť bude mu úřad
okresního soudce předatí v ruce
novézvoleného svého nástupce
Ku velké cti našich krajanů bvl

no ritijlťpííto olotfeiil-Niiiiioi- inl Jkuu pod M íosUjon oKutruvutolok

Zvláňtnl poornoi(t io vřnujo léčení vfioch don-

ských nemocí rakoviny a nemocí pmnícb
Kdo nomfilio noiri prijut neb v liihřlch pflpiiíloch te iwirdfl udili téi poltou ékf

Jol lir lln-iifí- r táni pfl)rnvii)n mo xalujl — Vyplilo vil itlipui] podrohuo dopili i

p Cyril Svoboda mayor města

který v oboru svém vzorně každé

1'Mk vám hurlo nlAlono tuk nn má numon Wpro rtoUnlk
ho obslouží Pan Tom Šimáčfk
rovněž zdárně prospívá

léky nn ttaDlou
Toto JcNt u r vnl rHNki iiHinoonlon v Aiiiocli-- a iieMiocnl Jnou uootlvt a lovné olmlou- -

loni )hit ho dokáiíat muoliit tty vyvt(Jíoiilinl

oo kiltiý žadatel nalezne kde

jeho farma ao nalézá i krátce
odůvodni tvou iáJoit Nyní pan
lirufika zamřhtnívá ie jiným vy-

nálezem na kterýž v brzku hodlá
li patent vyzvednoutl Vzalo by
to hodno1 místa abych poptal dá

ťokraívánf prllií O podrobnosti plSta na Hdltoloi J)R KAKI I II KKKUKJt Ciclo Neb

Hra uši

zvolen opět dobré pověr ti se těšící

krsjan p E E Plaček schopný
právník- -

který zajisté se přičiní
ai-- všem Čechům ku větší ještě
vážnosti dopomohl Také sezná

za skutečnou cenu
HOTEL PRAflIJESJW

na rohu 13 a William ul Omaha
Úluló a pohodlní zařízené pokoje pro contující Jakož I výborná řonká

strava a vzoraá obsluha V hostinci obdržíte výtoííný 8T0HZ(JV LEŽÁK

ncJlopM druhy vín a likérů a ncjjcmiiejfíí doutníky
Krajané zavítáte li do Omuby návStfivou ubytujto so v hotelu Praha a

ufietflto nejenom peníz alo zbavíte so 1 vSellkýuh ninází 8
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ČESKÉ TÁBORY V OMAZE
A SOUTH OMAZE
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myilnýten vynález a potom nerad
bych vídřl aby nčkdo anad z po
piau níco podobného nevytvořil
Zároveň" ulý vynález jeat velíce

kombinovaný a vzalo by to odbor
olka aby jen Čáitečnt výhody
jeho objiiníl Jaké oblibě tČSí
e p JIrulka u váech občanů

nejlépe již třetí zvole-

ní jeho do úřadu takové důležitá
iti majícího Mimo to aeznámil

jiem io zde následujícími kraia

mení se p Janem Leitgebcm
mistrem krejčovským bylo mi
velice milé Dále byl to p Jan
Dokulil mistr obuvnický chtěje
mou mysl poněkud vzpruŽiti
předplatil si na časopis Pan
Dokulil jest velice sečtělý krajan
a rád potřebným vypomáhá Bylo
zde též několik vážených rolníků
kteří pěkné farmy v okolí vUstnl

pp Mat Brabec Vác Charovský
a jíní Pana Krumpose stavíte

imamám ssrs===s=:
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' v nyi sice byl to pp Ant Komen

íj de vážený osadník z Wahoo
' T Thom fíha zdejší rolník i dávno
J letý příznivec listu nateho Leon- -
A hird Schmid zdárné prospívající
v rolník Frank Svoboda vážený

y starý osadník línwoodský dále p

v' Frank Svoboda probudilý zdejší

le shledal jsem též dosud při do
brém zdravf Kovněž pan L J
Kadrna vážený náš jednatel ve

sele vyhlíží a těší ho když může
Dr E C ColHns Mcdícal Institute

lítočiátčni trpícíchkrajanům dobře posloužili
Když nastala doba příjezdu via

ku odebral jsem se na nádraží a
l rolník p Frank Frcdlick rovnÉŽ
ví dobře ai stojící rolník Kromě

' }
t0D0 P Fredlick vlastní společně

í i p Cyril Kovářem mlátící strojv i

"5 '! J'!i
tu nemálo byl jsem překvapen
když zvěděl jsem že hlavním jed

MnoluS nemoci pokládané tiowtid nx ncvyl
tclntS přemáhány jsou náležitými IClCyT
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Nechť žádnj? nemocný uczoufú
neboť může hýtl uzdraven

!?finT TT 'nrT féř i

jik jsem zvěděl dařilo se jim natelem na zdejším 13 & M ná

draží lest Čech i aíce p J G COUINS NEWYORKMEOICALIMSTITUTt

iiohl bývalý studující z Omany a
FA'

můj dávný milý přítel Pan Hoh

letos znamenitě Mlátička jim
konala znamenitou službu i jeli-
kož obilí dosti sypalo měli i oni

dobrý výdělek Také tylo mi

milým sejiti se p Šimon Pro-

cházkou a los Vinopalem bývi

pro avou správnost požívá velké
111 1 1

FT~7 xri Tf ftr— 'ttw

důvěry u správy společnosti a

vlídné jeho jednánf získalo mu

vážnosti u všech spoluzaměs- t-

nanců Nyní teprve vzpomínám

Proti biiu ti není léku priví í

prMovf A vfniji-
- v iifm

nmolio pravdy Kdo již prožil mvfij vík mui í jjíi--
(la žéidá uvojc právo Vidíme vřnk h: i nillí
lid(J mrou A proč? Protože ttc mi mí oddávnjf Kinrii Kdyby
lidd tieodkládíili sic dne nu den m léčením uvé choroby a tím
ncproiiitřluili řns kdy jejich třlo vléidne jefití (loHtatcřiiou
životní tiilou dulo by ne kííždéiiiu pomoci n jeho zdraví a
život byl by znehriínčn

V dncSuí pokročilí dobí-- jnou IckiFi-profcNMo-

kterém no

podařilo podlouliolctíiii bádání ři zkouňciif vynalézli a ne

Htaviti náležití léky proti každé chorobc To nejlépe doku--

zuje zpráva léčelmélio ťÍHtavu Dr 12 C COlLtNH MIZ--

DICAL INSTITUTI' z které vysvítá že tWce jucicnlfi ly- -
lo uzdraveno tohoto roku mezi nimi mnozí které obyčejní
ii x: „im:i: tf

že již dávno měl jsem uČiniti

' lým Omažanem Vinopal pracuje
v zdejSím okolí po farmách a je

přičinlivým dělníkem každý rád

jej na práci jeduá i mimo to on
nikoho nezarmoutí i pro každého
má potěšující ilovo V pátek

zmínku o zubním lékaři p Dru

F A Motisovi z Lincoln kterýž
těší se výtečné pověsti jako osvěd

čený zubní lékař a všude jest tou

N Y M I

kolem poledne přijel jsem do
Weston o kteréžto osadě před
dvěma roky jsem se podrobně
zmínil i těšilo mne nemálo když

Žebně očekáván Pan Motis s

velkým úspěchem vystudoval lé

kařskou kollej na východě a při
skládání zkoušky byl to on jenž
zlatou medaili byl vyznamenán
Na to usadil ee v Lincoln odkud

r
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jsem pozoroval že dávní moji
přátelé opětně mile vítajf mne v

t kruh svůj První který mne
- dollarem překvapil byl pan Petr
Jiroveký a potom to Šlo vesele
dále ku předu neboť hned násle

dojíždí též v určité dny každý

Tajemství tt podivuliodnost velkého zdaru jakým léčeni jnou lidé v

Dr E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE
epočfvA v tom že tento ústav ttlá svou vlatMl obrovskou lókiíniu ve které jxou nasliro
máŽdčny léky ze vSech tlílii svčta žc v tomto ťistavč předpinovány jnou nemocným také léky které
jsou nejen jistým prostředkem proti dotyčnéchorobř které hc shodují i a tělesnou soustavou nemocného

Kdo HO obnStl a tento ústav může byti jist že je v rukou vynikajícího )ince a
Ze léky jemu dodané jsou nejen praví ale i čerstvé a žc mají veškerou léčivou sílu

Zda bydlíte seno dolo od New Yorku nic nevadí NapiSte jen dopis po česku vy-lič- te

v nčm náležitč svoji nemoc co vňs bolí kde vás bolí jak vás o bolí a jak se cítíte n

pošlete dopis na udresu níže uvedenou Odpovčď dostanete zdarma v české řeči

měsíc do Linwood Bruno Wes
ton Komu kdy posloužil každý
si jej pochvaluje

V nedlouhé době konečně vlak
stanul na nádraží v městě Prague
o kterémžto městečku již dříve

zevrubněji jsem se zmínil Prague
Činí znamenité pokroky a kaEdého

roku několik nových residencí zde
se postaví Také zde byl jsem
všude vlídně vítán začeŽ bodrým
Pražanům všecka čestl V krátce

doval p Alois Sulc p F Pop
společník p Job Uausnera Leo
Palat Vác líandliř Jos Wávra
Jos VČulek Karel Hrom a 8 zdejší
kovář Paul Kliment J J Staska
Zdejší oblíbený obchodník Jan
Kavan J J Pospíšil lékárník
Hubert Janda obchod nábytkem
pohroboík Frank Koudele ban-

kéř Alois Kovanda majitel ho-

stince joa Kouma Jos Voita

tr3
Vysoce učeny p profcssorcl
Slavný léčební éistavel

Já jsem se zesé choroby
tak vyléčil jako ld2 se člo-vě- k

umyje ze Spfnv a sice

Pjní

Miiy a ctčny pane professorc!
S radosti Vám oznamuji že po

využitíVnSich léků isem už bo-

hudík zdravá a dob se cítím
Dokud jsem Vašich léků neuží-

vala nemohlajsein sejiti ani se

schodů Nemohla jsem ani jisti

ieu užíváním Vaftich léků

WTWř l''-"- t nemolHse džctU
bych Ván na lomto iiiÍmIČ
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Dudou mul te: domácí noviny
jichž vydavatelem bude chvalně

známý krajan pan Ant Kašpar
jenž za tím účelem postavil novou

známý hostinský a jednatel naše
ho liktu Jos Obnoutek J J
Hrabec Frank A Přibyl Jan
čejka Vác Fiedlcr Frank Pop
James J Voiti majitel rozsáhlé

p-
t

l

t
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budovu která by všemu výhovo

ani pracovat! Kdyžjem nčcosnčdla ihned jsem
vSo zvrátila Nyní i manžel máj mA ze mne radost

neboť když přijile z práce domu najde mne vese-

lou a svěží Odporučtiji Vás jako dobrého lékaře
vSeni krajanům a krajankám m celých Spojených

Státech a spluouiocňuji Vás byte tento list i s

litou podobixnou uveřejnil ve vseeh uovinái b

Zůstávám YaSc odilaná Mory Mllnurovil

Stí Hrd Ave HomesUul I'a

nevyslovil své díky za pomoc kte
mu jutě mi poskytl v mé dluhotivajM a nadutí
tu ludeslné neuioci Hyl jsem drahnou dubu chory
a neschopny chodili do piáeť Chodil jsem po do
ktoiech vyhazoval peubu-

- ale nepomohli mi Ki

anč jhrin se obrátil ita Vás pane pro IV smuc u
Vy jste utne skuteční v léčil Za to N ám jt jv

lnou srdvční díky vndává JAN SVAliík"

sVX Huiblo Ave South Chicago Itl

vala Pan Jan Pabian umělý
strojnfk a kovář staví sobě rov
něž nádhernou a pohodlnou resi

ho obchodu zbožím smíšeným p
F J Ficenec zaměstnaný jako
klerk v Haklově obchodě i mnoho deoci Jan si potrpí na pohodlí

jelikož v dosavadním obydlí ne

cítil se dosti volným postavil si o
4

Kniha tuto tWeůiit jii xaihrámlit iivot
'' n na vidy íůnisjuv l Adecnt tu ihh uíiu 1

OIjednejt tuto knihu sepsanou prof
VOIIIMHKM

'Xjioých starších již sákopnlkA zdej-[Uc- h

jichž jména však ponejvíce

opomenul jseu si sanéiti tak že

není mí nijak možno je sde uvéstl

poulim však In mi prominou

proto novou budovu která bude
!P'-'- adrv'iu poiUte několik puJtovnkUVůdce ku dravíts jsaBMrw--~- ínánuk aobdiiitc knihu dm-n- i

skrs na skrs moderně zařízena
Smíšené obchody jsou zde tři
iichl mtUlelá a alce nn loi Vla 8 celou důvírou (diraťte wf in UrlC COIUNH Mcdlval lHtltu0n buďtu jiti ic ma

wmí idravt a Ui budou vám viáevuy

JJ Dr fi C COIJJNS Mcdlcnl Institute

neboť podruhé povedu lepši sá

mamy i jiem jist lo nikoho ne-

opomenu svlilii pak kdyl sobě

u mne pNdplstné na časopis slo-

ží Povinnosti mou jest viditi

vřelý dik manželům Jlsusoerovýru

la j ch srdečné mne vyčittováol

sák jot Šafránek J W Kmit-

ni činí znamenité pokroky J V

Mach J A Úfcl a Jan Soukup
starají se pilot o líiaivé i hostin-
ce jich jsou četui navštěvovány
Pan Soukup přesídlil se um i

M U( West 14lli Street Now York N Y
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