
— Elegantně zařízený a bohatě
zásobený obchod doutníkářský
vlastní pan Václav Dušátko v Č'

® OMAHA 0 $ j{
Nijvitil

sklad pian

na západé

Cín OJKip: n'

mmm
HnulHilIrý ulicliod

Vil v hudbft

za nijnilil

cíny

126a jižní 13 ul Níi akladě má

velký výběr pěkných dýmek Špí

Zdarma! Zdarma! liazar TM Jed Soko
od 10 do 17 červím —ai do 31 května buďto původní Přejeme si vás upozornili

vévodových barvách ntbo 8x10
lYikný program po cely

ček importovaných tabatěrek

jakož i velké zásoby tabáku kuřla-véh- o

ŠRupavého a žvýkavého

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidu místnosti tf

— Francia Vávra jsou aaloníci

'A number one'' proto také vždy

veliký jo shon kdo na řízném
Schlitzovu moku si rád pochutná
ten jen do hospody "u Šflupce"
zavítá a kdo rád Etoí má trochu

umělecky provedený tvčtfirný
pakli se vám jedoá oobraz ZDARMA každým tuctem týden

— Pan Josef Kalčík Čfšník
hoslioci p Vác Schneidera za

městnaoý odejel ku konci min

týdne do Wílbcr za smutnou po

vioností totiž doprovodit k po

nových fotografií

HEYN the photofrapher
313-13-- 17 So 131b bt

38x3 východní strana

The Woman' (Juild
519 New York Life lildg Omaha

Nebf potřebuje níkolik slušných

láci v pianech
při vašem nákupu jsme pro

váš obchod zcela ylrpraviinl

silnější ten "u Sfiupce' vždy na-

jde to ncjlcpŠÍ a doutníky jakéslednfmuodpočinku paoaTíchého
děda avé Ženy jehož pohřeb od kouří Mahomed v ráji Franci a

býván byl v pátek Doma vrátil
se i a paní avou v pondělí v po

divčat pro všeobecnou domácí
Vávra také tam mají a pakli něco

přijde tobě k chuti tu nalezneš
ledne tam lecos dobřeno k zakousnuti a

ke všemu je tam stálo vtip a— Po skončení volebních pod
smích že by to byl pro každéhovodú se skřínkami přijde před
arích kdo by v Omaze při návštěvtlkoporotu jiný neméně vátaý
vě své ncuavítívil kumpány takúkol totiž vyšctřiti jakým zposo

bem a do jaké míry snaží se kor veselé na rohu 13 a William ul

porace ovládat! svým kapitálem — ' NejstarCím 1 proto také nejvolební osudí Vyšetřování za
oblíbenějším hostincem v České

počna koncem tohoto týdne Praze jest bez odporu hostinec
— Již za nějakých 14 dní bude

řízený po léta krajany ppSloupcm

Nabízíme váni nová Uprigbt piana s Jemní provedenou

skříní Ulveuaml ze slonoviny 1'iana tato hlazena jiou do

zlatová maho{soy a jsou mučeno že vás uspokojí pakli ne

vrátíme vám ptníe V cenách za

$8500 ${)5()0 $10500

$10850 $11350 $12500

a $1íí500

Mime nástroj proplavených firem Soliuurs Chíckring
líre- - Fíihtř Kstey Wijíman Fraoklín Sthsffcr Príco and

ívupla a 30 jiných Dia přání prodáváme piana i na snadné

mčsíční splátky Pište si o katalog a eeoy

otevřen liazar Těl led Sokol Krumlcm na rohu 14 a William
který uspořádán jest na umoření ul Přijďte do útulného hostince

práci Mzda od £4 do 16 týdně
O bližfcf podrobnosti hlaste ec aneb

piřte: The Woman'a Guild 519
New York Life lildg Omaha

Neb 13—

— Výborným prostředkem proti
jarním chorobám jest bez odporu
léčivé Svobodovo Žaludeční Hoř
ké V00 které za fa galon prodá
vá J V Ks&par majitel Metzovy
siné oa jižní 13 ul Omaha 38tí

— Náš oblfbcoý čeaký lékaf
I" J Kálal má Hile telik práce
že ku rychlejšímu obiloužeof ivýcb
pacienta musel ai pofíditi nový
automobil První ceatu na něm

vykonal do Florence Neb kami

bývá k nemocným často volán

Doufáme ie krajané na Si neopo-
menou užiti této znamenité

výhody v případě nutnosti rychlé

pomoci lékařské

— Zábava pořádaná Táborem

Nebrasská Lípa t 183 WOW

vydařila se velice pěkně Návště-

va byla velice slušná a při výteč

toho kdykoliv vždy najdete tamdluhu dosud na budově váznoucí-

ho České spolky vůbec a krajané
naši zvlášť měli by při příležitosti
teto osvcaciti svou solidaritu a vy

četnou společnost a za nálevnou

usmívavé tváře starých známých

pp Adami a Prokopa Kdo v ho
stinci jich zastavil ae jednou tec

přijde podruhé zase neboť nikde
pomoci jednomu z nejčilcjších ve

svém středu Nevíme kdy bude
kterému jinému re spolků pomoci
třeba a dopooud ještě vždycky

se mu nedostane lepšího 'štoíu'ani

ochotnější obsluhy Při hojném

odbytu nemůže býti jinak ntž že

nr čepu jest stále čerstvý řízný

oivědčila se vzájemná solidarita

jakožto jedna z oejlepšícb pánek
Pro bazar tento prognm byl již MctzAv ležák a co oe týče likérů a

doutníků tu dostanete to nejlepšísnaživým výborem vypracován a
HAYDEN BROS Gmalia Nebkiii &

Dodgoprovedeny budou četné novinky zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

Žldný "šmejd"' nekoupí 13x4
které doposud ješlfi při Žádné pří
ležitosti použity nebyly Pro poné hudbě pana Fibiogra bavili se

rliiniti Hiiiiiiivřichní účastníci znamenitě až do

pozdních hodin ranních
— České sdružené spolky Těl

Jed Sokol Podp Sokol Tyrí I!Mi lilÉp 02namoni umní a dikuvzaani Iíiid Palacký č 1 ZČDJ Tábor
Columbus č 60 WOW Táboi Hrdcčné blahopřání

tímto milené acatfc rodnojmcm nevyitioviieineiio nore jiihcz mimo uiiirtlni draze v-

Anni Kalinové

hodlí hoslí bude zvláště upraveno

prostranné nádvoří Sokolovny
k Jtž v pádu parného počasí každý
nalezne osvěžení a občerstvení
Otevření bazaru ustanoveno na

neděli odpoledne doe 10 června

kdy chystán jest veliký koncertní
a zpěvný program Jednotlivé
spolky a jednoty budou míti své

večírky a my doufáme že každý z

návštěvníka nalezne při bazaru
oavčžcní a zábavu o kterouž jo po

celý týden postaráno měrou nej-vyš- ší

Nuže ruce k dílu "když
sc ruka k ruce vine vždy se dílo

pjdaří'1 Doufejme že bazar Těl

jednoty Sokol setká se s účelem
za jakým pořádán byl
— Jak jeden z odstupujících

radních prohlásil min týdne při

lilii IIŽVÍIa jejímu panu
znaniné tmídvS

Jí v- -

výročí

jich Aul ku

Kéž dopřáno jo Váni v aláléni
Stčatf zdraví a apokojeuontl do-čk-

c oslavy padesátileté

Za Rád Dobromila čftdo 116

ZČJJJ
M JJureSová předa

milované manželky a matky iiafáí oaiiuiniijeme vjetu přát clu 111 a ná-11- 1

ý in U pani

IDhřoiioťfi Plnili mút
ro!!eliiiaJa io a tímto „včteni nu vždy po více jak jodnorořní choroM vc
ítvrtek dn 17 kvřtna VM jkj 12 Jiod io)diií a ku včfnéimi klidni
inu 0(1íoiliiku liložciiii lyla nu NíitoiÍiiíiíi Jrtiitnví v olotu dn VI

kvřtna Uruhá nuío xchiimIi narozetu byla ve JJiiitu Kimtra u Holrílc
v kraji fÍHcckm & % miliijfctliu iuiMw kruhu vyrvánu Jjyla nám

smrtí n víku 35 Jet

Ve chvílích horkl-h-o Šulu doxtiull jNinc toliku projevil lchdtné a
pTátcliiké 1mky it iiiiřimríího moiicIíh U mmMvma mí línitfj smíisokíin
jim vňUuéUo húKsw jifctlkn jícího nrdce podíkovall Na jrvciii mfiíté
fiaJíe ficJvřcloJAÍ díky vadlváiiio vdp Janu Vránkovl u Minutiní ohřu-d- y

a dojemné řcfl v domfi mniitkii I v cliráttiu 14 nň Též díky Členky-ní- m

Ntlku v Anny které kcmiiiiIoii in ta dlouhá u trupné jjí ne-

moci ji tinvKtívovall u v počtu tuk liojiidiu na (Hmli-dn- í ceniš ji donro-vodi- li

Díle vřt-l- dík fclcchclniii dircíiui kvCtín a ttlec! ftrfdu Táho-rll- é

č UH Želu NtiolkaHV Anny st rndliiž pana Kufříčku m vínce
a ul Tony HurcSove aa akvoMnou kytici Konečná též upřímné díky
vScm kteří nám )o dolní iiciiioci druhá iiíiM Kcmiulé 1 v tčžkych chví-

lích 1)Olu nám liyll nápomocni aiicl jakémkoliv zpíuohein fiú ná5 umír-ni- ti

na kiiaZIll nul Moučit nvňj na jcvo nám dali JJnkuy feh-- i hcl tu' Vuftf

lánky a noticitu nu dlouho titkvl ve vdaných mynllch tnMch~'Vét dík
p Vr Jandovi tu vomé vypravení pohřbu JtStč jednou vřelé díky
vSeml

MARTIN ŠIMÍNCK truchlht maníci

lltltnka a Fmilka dccruSky
Omaha Neb 21 kvítna 1%6

Ooiaha 22 kvčtna VáA 2
as

♦♦♦♦♦♦♦♦♦IIlaj

iUpfii blÉÉii

svém odchodu z radnice jest zlo

vydávání volných Železničních list-k- i

na dráhu městským uřadníkom

při městské správě tak zakořeně-

no že bude nové radě kouskem

tíiké práce zlo toto z úřadů svých
vyhladili Zmíněný radní pro
hlásil žénení jediného městského
úřadníka který by neměl volné

pasy od drah a který by je nemohl
i svým přátelům zaopatřit) když
tito o to žádali—Vidčti z toho

I k stříbrné veselce l
kterouž dne 24 kvftni

Nebrasská Lípa č 183 WOW
a Tábor Nebraska č 4771 MWA

uspořádají společnou oslavu zdo-

bení hrobů dne 3 června t r

Spolky sejdou se společně v

Metzově síni na jižní 13 ul nebo
oa robu 13 a Howard ul kdež

pro účastníky bude připraveno
několik kar Doufáme že čle-

nové spolkl dostaví ae v plném

počtu tak aby oslava byla co ší

— V milé a upřímné zábavě

trávili nedělí manželé Iiurešovi a

Letovských 1 rodinami pp O

Charvát a A Tříska na farmě E
A Papeže nedaleko So Omahy
Pan Papež byl asi dokooale pře-

kvapen když asi ve třech skupi-
nách přihnalo se 13 návštěvníka
kteří přišli užiti také trochu ven-

kovského vzduchu Ale dle usmě-v- é

a vlídné jeho tváře všichni po-

znali že návštěvníky vidí rád a

dle bohaté tabule ku které se po
shromáždění všech výletníka za-

sedlo každý poznal že byl při-

praven i kdyby p!iŠlo jich jednou
tolik Pan Papež vlastní novou
nádhernou residenci opatřenou
všemi moderními vymoženostmi

nalézající se v 'romantické krajině
a tu není divu že v sousedství tak

znamenitých přírodních krás a na

zdravém vzduchu panu Fapežovi
vědčí Jako vždy jindy sršel
humorem a neúnavně bavil své

hosty historkami ze svého pestré-
ho života Poněvadž mezi účast-

níky výletu byl též nil znamenitý

kapelník p St D Letovský se

synem známým virtuosem na

piano netřeba připomínat Že o

výtečoou hudbu nebyla uoue
Pan Papti také chtěl zahráli na

piano ala k velké iatosti všech
nemohl k němu nalétli nikde kli

ku Po večeři v posJaí hodině

večerní ubírali ae výletnici iptt a

všichni si libovali le tak příjem

o(ho dna již dávno nešálili

Jan a Anna Kalinovi t

ÍHeii láky VuSÍ dvacet řtl Jet T

NeJoblíhcnjSí KtřcdUko (' lift x Omahy I Tcnkura Jcwt

Eloganttifi zařízený HOSTINEC
ltlrl vlnlul

Too nSTovdlr t Vii !ž 15 a Howaid ul

jak korporace a dráhy svíraly ce-

lou městskou správu ve své ruce

Jme zvědavi jak zachovají se k

tomuto zlu nově nastoupivší úřed-

níci kteří v platformě své proti
všeliké závislosti na kapitálu se

prohlásili

vyiMiťc v novy nranuy vi'i
KH v radonli a v láee ivaté
doCkáte e uvatby sslatd

Přejí

Motúcl6 Iiurešovi

Omaha 22 kvftna 1'MXi

VítečuÝ Krunliv "Cablnut" utille inčupu JnkoJ! I nttJlepM pva lahvo
vá 1A iud ou%ú ta iivjlepAl vlua juiuué likéry a výborné doutuťPia nkitii

Línaní kakuiIí vtuy in) rm o
— Minulé neděle odpoledne od-

bývána byla slabě navštívená JOH NOVÁKO bojuou piliuft kran& IMi
schůze českého politického klubu

tso)aoJiOiiosioiio)aoliotso)solso)ioki

v síni Metzově Hýla to jaksi
ustavující schůze v niž p!ijty
byly stanovy Klub ponese název
' český neodvislý politický a zve

kbovaci klub" a hlavní iř tel jeho

1

obrácen bude k tomu by Čechové

důstojně zastoupeni byli ve správě

Kdykoliv polřcbujeto ku čáik
Líbu atjbb k vyjlidVu objednejte
Je] v iipJyf lSI jiftjč(v5 koní a puvoxo

Palaco Stal)lťs4
t JldtniMION mij

roh 17 u Davenimrt ul
Kočáry ]"U vjbffv4ny a p t„

mku 1 V lllťt Mdui)iUouU I deUl vjIt ť¥l "IU '! l MbjliJltlU li

Clu rlii ll nliy vlo obvdlí vy lillíu- - SC

U opít lUiledn bbrttťto íuJi dij

W Mal6lio
802 fltckory ul Onaha v

J ul v oljofu vylejxiváht tmrvvut m

Uí4 vlkumikuitntit Pnlltlritváiit o

i!li plnu Ufla'tuj nihtUU ft
y iiuja ivl Uiul Hnrniit lni u v
)tUi iťeilltou - ÍC VMkťřim t
(it( l Uř}!í'ů ruřl řrloi Si

iu-- t UvkImA ítilioruřenl dílt#it-- ij
jtiU ikiuU6 S-- J!

'uoOIIUIlO0OSlOůROIIO?í

niěitské a pracovat pro povzná-
šení a avslcbenl jiinf části města
která v tom obludu jest skuUtuí
sl bědoě aanedbáváoa Neol

pocbyby o tom le klub teatď
můte učinili pro jižní Čiit mětta
mnoho dobra doitane-l- i sc um jen

podpory ae itrauy našich krajaod Přcdplaťto eo na "Pokrok" $1 ročno


