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Í ala V MIM
VYLÍÍČÍMl$--bc nebezpečného Vatřiko-ván- íj

be noiej bez boleatlj heta vílího
ídrřování od valí denní práce Naíe no-

vé EUÍKTKO-MAONJITJCK- R léčení vy-ho- lí

průtrl TKVAMO ve 30 al M) dnechj
(Splní mučená v každém jjřljftdé Na-

vštivte nati úřadovnu nebo iUt o knížku

Z přátelských kruhů
a odporučení jej je pro vás zdarma 311

611 Woedmen oř World Hldir Omaha Kelt(JUICK ( 1'ItE KITTUKE CO

1
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ČESKÝ HOSTINEC

d místa Praby
ce Myslel bych ie to bude asi HOTEL PRA&UE
obé iprávné Předminulý týden
jel p A Černý do Corulea kdei

vyučuje kspelu Podivné to máme

STOKY lad T — Ct rcdl
Poněvadž vidino fe předplatné ml

dollo zaílám nové Pokrok te
mi nyo( velice líbf Mám radost

ii 1'okrok nepčstuje lidné ná

boieoské třenice že 10 nikomu

Devysmfvá řádnému neubližuje
iť ui včFÍ nebo ne Máme zde

počasí letos Co píšu tyto řádky

na rohu 13 a Wllliam ul Omaha
Čistá a pohodlné zařízené pokoje pro coatující Jakož i výborná řciká

atrava a vzoraá obiluba V hostinci obdržíte vtučný BTOItzCV LKŽÁK

nojlvpií druhy vín a líkérft a neJJomnéJSÍ doutníky
Krajané zavítáte-l-i do Omahy nivítévou ubytujte se v hotelu Praba a

uíctíltfl nejenom peníz ale zbavlto só 1 vlolikých osnází 8

T l A 181 1 O pfízofl krajanů lidi VINCENC J DOIlItOVhk f

prU hrom burácí Žhavé blesky
křížem králem prohánějí se po
obloze že až chvílemi trou Ja to

přece jen bláznivá Amerika Jeden 0doiti ptkoé počaií Komu již
máme ikoro zasázenou Nyní den prší druhý den mrzne a třetí

11
račoeme pomalu zaie bavlnou

Pro stůl rs nUtíSitol
Naběhli lít tlačící na nerv

jeat iodjovČ3nou za
krutou bolcat

Máme tady nyni teplo stromy ie

již zelenají Aii tři doy zde také

príelo Zimu jsme míli mírnou a

dobytek pásl se po celou zimu
Nu nyni si nechám zase nico pro Nouralgio

Btar ninlSly dk

Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápej
oblíbí li zajisté naSe HGOLD TO"1 lahvové pivo
Jest lehké perlící ie a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlcpSího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísa

podruhé S přátelským pozdravem
viem čtenářům i čtenářkám

L Zuxovski

KAIN Neb — Ctčoá reJakce!
dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našim!

zákazníky
Dodává ae v bednách a aice v lahvích kvarto

1 lodj)oruj občh krve mírní
tlak a UM bolet vých neb paintových Objednejte a! u ivého obet-j-

nika aneb telefonem— Tel Omaha 1 54a So Omaha 8

Ceaa 35c 50c
JEHERtEREflNQ CO rafí a laMi Ttborné pln-

-

SOUTH OIvUHA NEB
1 aáiauaaiwtf al ajáa'aMna
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den zase vltr íouká ie by aíoukal

chlupy ie pia Nu jaká pomoc
musíme to vtítl jak to přijde

Špenát

KALAMAZOO Neb — Ct

redl Poněvadž jsem již delší

Čaa do Vašeho listu nic nepsali

chápu se péra bych tase jednou
nico aspsal t našeho okolí Přeď
ně něco o počaaí Doba jarní jest
již zde sle vzdor tomu ještě ne

tečně hledíme na tu přírodu jak
ai a nimi zahrává V březnu jsme
měli sněhové vánice takřka na

denním pořádku Chvilkami se

zdálo že už bude tu jaro ale zase
mrzlo a přišel sníh S potahem
nebylo možno ani vyjeti neboť

byla pfida drsná koně ae zatočili
a člověk so m j:ÍI pevně držet aby

při jízdě te aedla nevypadl Ačko
li v jíme měli špatný počátek jara
přece jsme stále doufali že ko-

nečné ie příroda umoudří a jaro

přijde Ale ono je to stále stejné
Salh sice již nepalá ale za to prší
akoro každý den a my do pole ne

můžeme Da ani do města si

člověk nemaře vyjeti poněvadž

jsou city velice ipatoé Nu ne

srníma zoufat a musíme doufat Žc

se to konečně obrátí k lepšímu
Netřeba připomínat že potom
budeme mít na pospěch Že i do-

bytek tlm trpí o tom netřeba ie

rozepisovat Jistý můj soused z

útrpnosti nad dobytkem nasypal
tomuto komu aby prý mohl lépe
vzdorovat! zimě ale neprosptl mu

valně jedna kráva i houfu na

žrala se tolik že zdechla — Ka

tolický kostel v oiadě naSI ie při
stavuje tak že bude o mnoho

krásnější Bylo ale maoho potíží
dovážením stavebních potřeb

protoie bylo stále deštivé počasí

Andrej Poncar bude se stěhovat

do města z farmy na které po ně

kolik roků bydlel aniž by ji byl
vzdělával Chce bezpochyby zby-

tek svého Života strávit! v městě
ve společnosti avé družky Do

rodiny Antona Kaelka zanesl čáp
buclatou dcerušku a jak se doví-

dám matce i dítěti daří 3c výbor
ně Gratuluji Farmáři v našem
okolí ztratili mnoho vepřového

dobytka na choleru Jak se zdá
cholera poněkud už povolila ne-

boť již po delší dobu žádný po

doboý případ se již neobjevil
Pšenice platí nyní 6ic buši koma

3i#c oves 35c Žito 45c ječmen
aoc prasata J575 za 100 1b Živé

Zdraví lidé mají Čistou červenou

krev Zápasníci a ti již se čaato v

přírodě cvičí mají dobrou a zdravou

krev

Máto bledou tvář?

Nejsou oči vušo v pořádku?

Jato vysílen?

Máto vyrážku na obličeji?
Je-- li tomu tak obraťte se k prostřed'
ku který by vaši krev posílil Žáduý

jiný lék není tak působivý a tak doko-

nalý jako

BezCaSiie

noci
Ležíte na posteli nemů-

žete usnout iiatavičnč jen
lySíte tikání hodin při-
chází na váa bolení hlavy
a bolení zad ráno vatanete
vyaílen jako když jutě ae
odebral na odpočinek - tak
to vypadá vámi když
Jou nervy v nepořádku
nehází vám

Soverův

Nervofon
Cena tlOO

Tlučení
srdce

Je-l- i tlučení srdce prfllg
rychlé aneb člnnoat Jeho
nepravidelná pociťujctc-l- l

v okolí ardce boleni I není-1- 1

vám dobře a dech ae stá-
vá obtížným Je patrno že
činnoat ardce není taková
Jakou by mčla byt te

al

Soverův

Silitol Srdce
Cena $100

S velikou zálibou vždy pročítám
vál list který moč nyní oprivdu
stal ae přítelem Abych psala
něco o zdejších pomčrcch to do

ud nemohu protože jsem zde

málo známa Přistihovali jsme
Sfl sem nedávno a vůbec v Ameri

ce nejsme dotud aoi celý rok Po

dva měsíce bydleli jíme v New

Yorku kde ta nám to velice Ubilo

Otec ale má zálibu v hospodář
ství proto hleděl dostat! le někam

ua venek Proto odebrali jsme
se do Nebrasky kde hodláme si

nějakcu farmu proiajmout Pro

sili bychom ctěné krajany je li

jim známo o nějaké by nás o tom

uvědomili V nejbližší době pří
bude sem mého otce brstr Anton
Holub bratranec I'r Holub a

jeho manželka kteří jii delší dobu

bydleli v Praze Všichni se na

ně upřímně těšíme ale nejvíce

otec Když jsme přijeli sem do

Nebrasky tak ae mi tu tuze nelí

bilo ale nyní pohlížím již na vie
docela jinak OvSem mnoho roi

tu schází Oh zlatý čeiký či
slavský kraji Zlatá rodná dědina

Ilorulice Musím již konečně

přestat A co vy milý tatínku a

matitko co stále děláte Neber

si už tatínku tu Ntbrasku tak k

srdci a hleď ať také něco napífiel
do našeho "Pokroku' Pozdrav

všem čtenářům a čtenářkám
Marie Holubova

LINDSAY Neb Ct redl
Již zase Špenát probouzí se ze

aoa Však dfímal už hezký čas a

nyní bude musit vykládat sny za

celou dobu jeho cpaní Z Clark

ion už jsem Blavnč pryč Clarksoo

už není takovým jako býval Ta

jeho veselost zhynula zárovtB a

jeho starými osadníky Napsal

bych co o nich myslím ale vím

že by to v prvé řadě škodilo časo-

pisu a v druhé řadě dalo by to

příčinu k dlouhým nechutným

polemikám které ae mi z duše

protiví — Městečko Lindsay je

obydleno po většině Němci Své-d- y

Norvéžsny a tu i tam nějakým
tím Irčanem Čechů je tady velmi

málo ale za to jest zdi větší srov-naoo- st

mezi námi Jeden druhého
i váží a je mezi nimi upřímnost
češí vlastní ide tři obchody Ant

černý vlastní pěkol isřUeoý ob

ohol hodioáhký a ilitaickýllsvel
Vrzal salon a p Kopecký sávod a

moukou Jst zde dob é místo

pto aattriče pUcbafe tesfe a i

jiré kteří by při tou ustávat!

mohli oejiký nástroj hudební

buď v kpele nebo v orchestru

Kdo by přál li věJěti bhlf nechť

dopila na adresu Auto Černý

Lindsay Neb Nali svátečni

botiči pustili nyni da vlka Ui

po několik dat j alvltti ie chod

aa vlky Kál bych vidci jiohá

oijt ti hond vlky nebo vlci hoa

SEVERŮV KRVEČISTITEL

který čisti krev vlévá do člověka životni sílu buduje tělesnou soustavu

zpSsobuje krásnou pleť a přináší purpur Kcíb odznak to zdraví Ccia tL0°

Clovčk
o berlí

váhy Telefon na našich farmách

rozvětvený pracuje znamenitě tak

I

1že můžeme se o věcech potřebných
dorozumět! aniž bychom musili

jeden k druhému dojíždět! Pau

"liyl jsem taje sláb ie jsem ani pra-

covat nemohl ale Krvtčittitel ilrpfiil
mé zdraví a vrátil mi sítu začti Vám

upflmoě děkuji"
Jan Mayer Greenbrier Wis

"Sevtrův KrveČistitel jest opravdu
výtečný prostředek neboť vyjasnil
mou pleť mi kole jest hladká a krev

jest uřjteplni stavu "

lUrbrr čná láli Kin

Hašek 1 Madiaon byl několik doň
v okolí Linwood za účelem vy-

hlédnutí tnltU k otevřen' sedlář

Slabý
žaludek
Onolia jel má alabé ca-2ív- a(

útrojí nemůže uit-va- ti

rattonti ilvota— nemá
chuti k Jídlu cokoliv aut
inuobl jt olitlle a iiáslcd-kr- m

toho celá aotmtava je
IKWU-ol- i Je-l- i váS lahulck
v neMFádku apravl jej

Sovcrova

Žaludeční

Hořká
Cena Sk a lt

sk é dílny jos Storek

Mnoho mladých lidí na
první pohled (dravých
chodí o berli KeumatUin
iSíáníty jel jejirováíe
jí tttihloitt bolenti v klou-lnec- h

otekli rily a Četné
buleiti jou přďlnou tinr-lařet- ii

lidí 1'očnMe hned
a kupte ai

Soverův Lék

proti
roumatismu

ťena fl txi

HLOOMING PKAIRIE Mino
— Ctěná ndtkcel Myslím ie na

můj la iop!s předplit!?é lil dollo

i proto ja insvu obnovuji čaio
Ve vSech lékárnách

Ia kul-ski- i {torada zdannupta Vál je oynl lice zajímavý a

poučný Zvlálii romín Jaoa

Kteeaadys ' Pod tíhou prict se

tnám velice libí Kel čtvrtek t
toulcbaoitl očekávám eál milý Wo Pomssm ©& niPPosroV' tirJtčaý pozdraví

Anna lllalek

a


