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Správné a slušné
velkonoční

módní zboží
pro jtios iiojopinsKy to

roh 10 VVIlJfum olOnaliabazar T J Sokol ji
IJobat výbřr čertvébo mana víeho druhu oeJlcpM

Jakoatl aa ceny noJIevníJSÍ Zrldl6 vrofib y usenííř
lká USA ae nejlepíí poyótí a Jdou znamenitá oa odbyt

boží možno též objednat telefoncmi Ilourla 1310v Omazo
Ani času ani práce ani vydáni nebylo

Vyd ipolcčoost "Pokroku Zá--setřeno při úpravě tohoto velikonočního vý
padu' uvolujo le (jiti va prospčchkladu módního zboži a výsledok jest jedna umoření dluhu ni bokolovní váz

z ne11eršloh neli onravdu nelkrásnělšl sbír- - oouciho o v™ % kaWho nové

Kdykoli? potřebujete Jko íárk
bfbu aneb k vyjížďce objednejte a

Jej f oejvřtšf půjčovní koní a povoo

Palaco Stables
C IfCAEIJIT05f majf

roh 17 a JJuvcnport ul
Kočáry Jou vyhřívány a prot

tiožm t olep podnlkooutl I dolaí vjlet l'0Tory nožní li objednat!
leřoníakf tEr 1(17 88

ka vkusných a uměleckých ženských klo- - ťŮMboukú jaká kdy vyložena byla na západě Dius ffi0ří
Každý předplatit! kron6 tohoN4™„ua x± u ' t

_______miowuvDttu uiiu ovucuvyuii jJluaiuiyuu ovrop- - obdrží ukvostoý obraí co prémií

skýoh modistek byla věrně a přesně nápodo- - DoluJá1me u v[áfit [nú s?k?}y
nabídka tato vzbudí Žádoucí Čín

bena pri velké úspoře co do cony pro jejioh nou vc prospíci jejich podniku

budOUCi malitelQ VŮbeo ÍOSt to vtflr1nfl nn Nabídka tato platná jeat až do

ČeskýchABSTRAKTY po
vv

' ' " 7 ' I dne ottvfenf bazaru
—vrnoTovoj -potesi Kazaeno oDaivovatoio krásných a SW "Pokroku yápadu"

uměleckých útvarů ženských klobouků

Tábor Nebraaka č 4771 3ÍW1
odbř rí tri prarldlo4tclitii kiMoo uttmMetl trudu r fnlc om bortin rmfm

oárxai Iftvmotu UkO John Cblebořlí

irftod V ÍJolfOI rnltřnl nlrit Quldo Jo
ln vobo vol UÍi Anton Bírta '

Tábor Kebraaaká Lípa 1 183 YOW
oňhtri c!i6m IraM první a třtl {tvrtlrml1cl v HokIm n j U ul U nVuj j J1'onMchal t„iilUkon Ubaa KbabaU trkA V Novok JIMfl Ho m HtOrV N- -j
banker ir J Janda přivodili Wolt '
IMt Jan li u ř 5 KrUřfl 1'rthU

S M SadlerZprávy kpolkové

Lele Jao lína í i Kcřl'
odbývá schůzi svou ve čtvrtek 12

dubna v Sokolovní členové jsou

$500 $600 S650 $700

Pište ai o katalog a vzorky nového zboří na laty

Zamčetnáváme české klerky

17tb and Farnam ťatU raon Itlk

žádáni by se všichni dostavili

jelikož připadá uvádéní nových M"fr í!hfiM drubaetvrliítvruii v
v a hodin viiř v polková nitnoUčekancá

K llit H Frd Hlániit lun „ ir i a "
Zeptejte i o avfl u tohoto Hita Tel 1899

Anton Turvutk U ut V J— n "LiLouii Uerka V K

D Sláma S A a PTliAinn Mdcii Co Til Jed Hokol r Omaba& PRVNÍ TŘÍDY
in1I1V11III 'rJVIIt Pí cplítvní lífitky

řeznický:: obchoddo a zo všech míst Evroov a Aie
Roli 16 a Howiird ul vlaitn(„U plnou informaci ohledne cen

atd podá vám ústoě neb písemní FRANK KUNCIW B Uock Pasa Agtrrelcplioiii - - OonlriH 18
Chicago Milwauktc & St Paul

Kyi 1533 Farnani St Omaha 0 a PIcrcc ul

Vždy jen čerstvé zboží Poctiprodavač a nabvl velkých zkule
ností v tomto oboru a ví nejlépeOMAHA I vá obsluha s dobrá váha—Uze

nářsbé výrobky specialita 15jak krajanem natím dobrým
trvanlivým a zárove!) laciným ? Zboží možno též objednaliřeznický a uzenářský

„vlatnf

Odbvá v4pravldoln4 ohíí!okl!(1ou druhou
ftldu v uiAmIuI voínr vé 1228
Jo Ulh St Htrot V Hí!bnldřT
Hudlfibinifwr iMl7Mo latb St íťetulá UW'J0I10 pokíaSolk K W rtok

Sbor Uoletlara í 60 JČJ)
odbf vá ch6s baMou druhou dll r wilWo
vy S bod oriuoUNta y Nár ííií Vyloullá

předek Aona Swjíl JSMJ ij(a i MíKar Ublgar tajem Fraotlíka
OapDk I3K Martba Ht ííetnlo Marl# l'řl-bor- ká

jatři Martba t pokladnice Anna

WlÍ?0 iňth V-- í""ky An
majetku Frantllka f k

Maria Itajiara Anna Hatrapa náhradnic
Mario Seriiik do íáloíoiho fondu AíinaJu
nuk Ikolul vbor Joeřa Jlen JihmU iMnie

Jrl yftl'rutAon rW Marie
UttJWra Kateřina Honák Mario IMun áífc
ni vbor Vlocl Cormák Mario HavllCek a
Fraotláka čupok

Mbor Jlrízda Koré Doby ř 86
OdbvAivaohi# baádoa S nedáli r miol v
í hod odp v Národní lni ffldka Marií
Pátek flítnlo Mario KoKelthalnr poklart- -

JMníce Vilb Uar
kil UJ8 ťopletoo Ave

Tábor HyrU iín 922 ji jr A
odbvá whSI první nedíll ? rnlA y Nár
Bínína W a Wlllam l Vylouáilá pfdíífrlí H°líKli P'"lidka Kat Velechovbť
I'íW8u Vtb Hi„ rult)prerlierka JorHláma
talmnnlc Krantiáka Houkup 1310 Ho t Ht
okladnice ICraotláka ťoáek baoclřka MarK
Přibyl tnarlálka Anna žabka vnltfot tráí
Alíáltura venkov tráf Jořa ftlpa bo
wajetbn Marie líoll Krantllaa Tomálnb
Marie ťáchota Hpol lákař dr L Svoboda

zbožím posloužit Obchod Jeho tekíonem Zavolejte tel 3503—- liž tuto nedlli dna i dub
záaoben jest bojoí zbožím úplnívečer budeme míti příležitost býti
novým & zaručeným Zde obdr F1 J Serjaixi TflIlICHÍ Ilultxóžíte mužské i chlapecké obleky v č 1 33 1 VVillíam ul
střevíce klobouky vrchol i spod tyniřl té Ir Vlmit M ittuttfAÁé ái & Sk Mna

český:: kovářni
I j'fcw m 11 imiii n IQ mv V bliti

prádlo a Vůbec VÍe CO moŽoO menlté Jakoatl zboí ktoré tíSÍ 10 riude
víUíčno povcati Má vždy notnou Mnov podobném obchodí obdrželi
ha čentvlbo rnuna huho druhu Btačí
jon jednou koupil a zákazník atane ae

llfuym odběratelům
— Při banketu pořádaném min

středu spolkem Woman's Christian Objednávky možno tíž idílltl telcřo- -

aomi itod lilriAss mezí jinými sehrál též a ve
fc w —

_ 1líce zdařilým úspčehem níkolik
čísel na piano p li Peci jemuž OMAHA

v č 1903 jižní 13 ulice v Omaze

přítomnými divadlu nafiícb ma-

ličkých o níž zájem lze '
pozoro-

vat! v celé zdejší české veřejnoati
Jak již dříve jjme oznámili bude
sehrána rozmarná hra ''Honza
v zakletém zámku' která pobaví
mladé i ataré Jak jíme ae osobní

přesvídčili nati malí ochotníci

nedají ae zahanbit a studují své

úlohy se zvláítním porozumíním
Je radostí sledovat! tento malý
národ s jakou láskou věnuje se

svým úlohám Doufáme pevní
že nedílaí divadlo české Svob

Školy bude dostaveníčkem všech

uvědomílých Čechů a přátel Školy
pod rukou opravdu obíttvého a

neziStnébo učitele p K Fibingra
k potííení vfiech upřímných lidí

skvétající 'y[t
'

— Chvalnfi známý mladý náí

dostalo se vždy bouřlivého po Tábor Itohcmlii ř 2015 JI Jf aILoíiti & Buildingtlesku vykonává dobfo a tovní vSochny
práce v obor kovářský upadající

Zvláfitnl poeornoKt vinulo ae kování

odbývá v anhftiso kaSdou prvou nedSlf n
Sokolovnfi %m So U Htr Vyloullá přad-nwlHy-

Jullo Votava prodMdka AnnaAj3sociation Ži2kovNkátnlUjpFndM)dkyná Ilarhora Hlldakkoní Za plné uspokojení o ručí liOtí
— Úředním sčítáním nebyl

podstatní zméoín počet hlasů tajemnice Anna Ciilnhorá! i!WT Houth )H
Htr pokiadoloo Marl tJrbánok íKl Houth

v Uee Building
rok stará a nejutarií vo tnÍBtfi 10 Htr kancléfka Marl Válko výbor iiajotodevzdaných v posledních před Vzorný a ÍIhIÍ íařízeneioi ku Anna ranek Vrancl Krajinek Anna Ha

mlk warlálky Kanny Adárpek Anna Holcb
vnitra! il rá Joule HUilakal vunkovnl trál
Antonie Koáeo

volbách pro jednotlivé kandidáty pfljCky na mi'ieol"'plátky a při ~ A1rn jSn1rtT aKaVia1

tanellř klubem byli zvoleni až na L ohVoav
ť

D Tim tni
dva

Podp Mokol Tyrí í 1

odbvá vá acbfiie dvakrát utuCnS baldou
1 neděli g tiondóll v uiáicl v ilnl MotiPovíslný politikář West tlco Jn NutíiiiKer tajemník Rud J Kirchnormm

berg jenž' se ucházel o úřadkrajan p Martin Foral bydlící v
South-Ofoa7Mk- á úřadovna 6iio san

komptrollera poražen byl John ev24ul Dličís 1418 Pierce ul roznemohl v Čís 1504 William ul

Olorořnlich6xeodbívá e 1 nedáli v fijou
p51letnÍK!bftielnrt7ill v dubnu a Čtvrtletní
v ledna a erpnu ťledaoda Vrank H vol tok

Ho 1 Bt njlat4jpřed JIM Flťha 1110 Ho I
Ht taj John Chletor4(llaWSo ID Mtaí(Unlk
Joi hapar llMAHo II Ht pokladník V F
Kunci Vm So 18 Htr výbor majetku Aug
fiorpáo ftlmon Uokueb Jo Nfmeo prapo-reín- lk

Balt Doudar výp pr Jof Jindra

sonem a Plumb jenž se ucházel ose před 3 týdny tak nebezpeční Krajaná učiní dobré když pečivo ob
Že o jeho Život panovaly vážné

žen byl Zimmanem nyníjSím vý !!!& MASNY KRAM jednají aobfi u Klrcbnera Zboží lest

aždy ícrHtvó a chutná Žitný chléb
rohlíky koblihy a razná koláče co le
Ota takou!! nelnou k "Litování " O

náCeloík Ant Vaák vu náC M Votava
revUorol výbor Ant Valák a Pr Svoboda
dotorc Wm Valák

wuuyn mayorem rorazica petl B ju ltrní mětta vlastní krajaoi
Jtvfir nlvnlrní annlfnnail rartl iMzeá krajanů žádá

obavy Vzdor ternu Že ihned k

loži nemocného krajaoa povoláni

bylí nejlep&l zdejSÍ lékaři přece
nechtílo se jim nijak dařili aby
nastal obrat k lepšímu až teprve

ních Uacka Kvanse Dyballa Oratří I£llUOlovó9
bcbroedera a Uuntingtona jest imjilnl ij uk

ajovem poiesueinym za to vsákl Nej?ctíl eáaoby maia vleho druhu
trudném tiňiotn iat urnlinK ma6l

nyní kdy povoláoi byli jiní dva

zkušení lékaři daří ae p Foralovi Jos Yopálka— asenei aaiamu luoea a vnoeo vieno co

pocei maso ojevzaanycii pro fobor tento anadálépe a jest nadíje Že v brzku po
daří ae jim nemocného uzdraviti Řezník a uzenAR

na B a "Willlai ulNemocný jest všeobecní vážen a

avou milou povahou získal sobí
mezi vlemi četných přáteli jich!

Podp Hokolky Tyrií 1

odbývá vá cbftie Jednou míníné a elce
baldou čtvrtou uedlll r lnl Meuová I'řa-odkyo- á

Aona 1'lťba 1WIO Houtb Hlh Ht
nilittopNdiirdka Kmlllo Mornvnn taleuiulce
Anna Hvojtnk txtí Ho luth Ht átetnlca
Kmlllo Ubfeborád IIMM Willtato Ht poklaď
nice Anna liroMl 1610 Willlam Ht„ doior-kyii- á

Anna Valk výbor majetku VrantN
lká Kunul Mrv Doluji Alolule Jindra Afiel
ni výbor Marl Valák a Anna Svar lna

Háj Martba í U W C

odbýv vá pravidelná achftie vidy 4 nadití
v mínící v Bokolovnl 1'řmUnilk Ann
Kr)l IU4I Ho Hth Hi ntliolud lUrbor
Hohkek IVI4 Ho Hlh Ht tttJoinnlce Kraul
Fotek IK'7 Ho IftlhHt pokladnu het

11' K H 14 Ht vMlkyiiAM Hráiuuk y

ná M llriU vnlífnltlrU V Kolář
vmiUoriil lrál A Volnuoi výlior majnlku
Ttirwlo l'ellkáu Marl Olmrváí řřKraJlťeai
bájový likalUr IlolovWblner

Kríný obraa "MUtr Jan llui louči
iptátoly avjml pléd upálením v Koatoť
ri" dávám sa 40 centft Jako premlt k
Pokrok" %

nbl vid neJleuli vfblr CertvátJohánek Bratři inhndrubu Jakoll vfleďfob výrob
láHbídi Kuute u nibu na aboulku

a uJUťujemvá I podruhé pHJdeWB SIpřáním ncjvřelejšlm jest aby dpi
nébo zdraví opít co nejdříve ca Zhožtie dováží mfiitite al Je objed

nati telefonem Tel A Iwtt

jati republikánů tak demokratů

nepřeje i býti zaatoupeoa ve ve

fejné apráví krajanem nýbr! že

má vítfif důvíru v jinonárodovce
třebas Že smutná tkubnoit mohla

je jil poučili o jiném Hepubli
kinskou volební kampsfl řídili
bude A W Jeííeris předaeda

tep výboru druhého koogresolbo

vlaatnt

první třídy hiiIooii
HOJ Willlam ul Outtlu Vb

byl Pan Martiu Foral spolu s

[Česká lékárna a poštaDobrá vlna likéry a lUtutulky—Cbutný
laauNuk trny f v

Vyhláioný lé
károlk pro
liejprávuřjil

diairiklu sa pomoci leitičleuoého I 1 Ivtlliil
poradního výboru Miravu

lochrcčeský lékař a ranhojll ptft v

lokal o

p Vác Kuncttm vlaitot též ros

íáhlý obchod komiiionářský
— Není lomu dávno co nál

chvatní inimý krajin Joa Nímec
lalídil sl obchod latitvenh v čís

1 j 1 6 Willlam ul ve vlailoí budo
ví a tu s potiUalm lie poioro
vsti jak tento nový podnik víra
stá den ode dne tak le pau Ní

mectéfi řt ani luttičt jrj novými
láiobami dopisovali í'au Nímtc

b)l dlouhá leu lacníttnáu v itcj
vítllth idcjlfch olithOilch jako

— V pilek teČf odbývali se
Úřadovna v Karbach bločku číilobud v dul I V Kalpira ichůie

fukjch občanů sa příčinou alo
lt ní českého ritodviaMliu poli

Josofa Šlogrová

porodní :: "bďba
bydlí 6—

v č 1134 jilnl 14 ul Omaha

juta iwuy
havtartv pHc- -
11 1 balátu litá

ra a

rálky proti
Utlumeni h a

vy pu We

pokoje joj—Tel 1761
Cla lul kuttey Od II di I a ml 8 do S

Obydlí llhá roh M a tVít-ru-l

Ct lnl kuJlH CiIU4u a Veíoř

Omaha Nt 18

(ickéhu klubu Očekává Ir
krajané v hojném počludo ichůie
(4 se doilavl


