
Dr Draský Týž jakmile spatřilu něhož se zajisté každý zastaví a
na svátky něco dobrého si koupí nemocnou dívku povolal telefoni-

cky ještě Dra Haslema z Fre- - rv n ř—sr nvíť každý kde lze dostati dobré
věci za mírné ceny Sousedem

Rlatnýho jest žoviální náš 'bučr'
který má tunu ryb a hromady mmšmaěných jaternic Vedle něho

je řemenář u něhož naleznete hoj
ný výběr dek a postrojů U "Ilvě

mont Oba lékaři přičinili se

všemožně aby nemocnou zachrá-

nili což se jim též podařilo
Pan V Havli] navštívil nás mi-

nulý týden Pan Havlík bydlí ny-

ní v David City a zabývá se pro-

dejem pozemků Povídal když
odjížděl z domu že jeho stará dě-

lala zrovna jaternice a ty že veli-

ce nerad opouštěl
Pořád ještě máme pěkné poěasíj

bez sněhu Vydrží-l- i nám to tak

zdy" na rohu kde se dobře tan

cuje bíMe na Sylvestra sokolská

zábava a krásné divadlo které
bude ííditi pí Vítámvásová Na

proti na rohu nalézá se lékárna a

v ní zkušený lékárník připraví
ještě přes svátky tu nám zima užvám lék přesně dle předpisu na-

šel osvědčeného lékaře Vedle u
Kříž Bros můžete si vybrati buď

nějak uteče

Pí M T TicháČková dlela min

týden návštěvou v David City
Rozmarná fraška schránu bude

u Bartoše dne 5 ledna

Šotrab

Užitečné

Vánoční dárky
pro Imždólio

Dva velké obchody

naplněny jsou
Vánočními dárky

BERKA & CO

938 N Y Life Bldg Omaha

Na prodej dvě Čtvrtě v Merrick
Co Neb Sekce 35 Town 13

Manga 8 pozemek dobrý a celý
oplotěn 150 akrů vzděláno ostat
ní luka může však býti vzděláno
vše Na každé čtvrti jest pěkný
příbytek maštal a jiné menší stav

pěkné buggy anebo vůz kultivá-

tor vazák a j kdežto v obchodě

Stava a Syn mají množství šatstva
všeho druhu a prodají je tak lev-

ně jako obchodníci ve velkých
městech U uličky stojí Green o

h druhé strany ftandera jenž se s

kamny v okně vychloubá neboť

jich má tolik že je prodává

jest Váša Proškovec

kterýž jen roceni má a při tom

pofitu rozdává Dále zde už není

nic než několik svobodných chas-ník- ů

kteří by se měli co nejdříve
oženit Pouze jedné věci jsem
uerud a sice že nám zde schází

tfemerád! (Snad ne ten omaž-ský- f

V tomto případě ale vsadil

bych se o bednu Koubova medové-

ho že panu zpravodaji nejde tak
ani o p Semeráda jako spise o to

jeho plzeňské — Pozn sazeče)

Minulý týden předplatili si na
"Pokrok Západu": Fr Semerád

John fíezáč John Váchal John

Trojan a Jaek Pecha Jen tako-

vých více byla by to pěkná repe

by Pouze asi 3 míle jiho-zápn-

sqiai jí a n p rJ

ně od městečka Chapman blíže Bittner Sc Floižolcf
SCHUYLER NEB

(Jrand Island vzdálené Prodá
se buď jedna neb obě čtvrtě Cena

obstarárají ipolohlivě a pocti ?é
$5000 akr

obstarávají100 akrů nevzdělaného dobrého Pltí pojili iPie
pozemku 4'L' míle severně od
Bushville Sheridan Co Cena Mají na prodej pozemky v Nebrsice Ktniaiu

Okúhoioě Hoverof i Jižní Dakoté

tčT Solido! čestný český podnik "1

— Kupujťte-l- i vánoční a novo-

roční dárky pro vé přátele a zná-

mé nezapomínejte fa české závo-

dy mohou vám posloužit! zrovna

tak ne-l- i lépe než závody nám ci-

zí NaSÍ uvatou povinností je
pndporovati ty obchody jež jtiou

české anebo aspoň ZHrnčutnávají

řeHké HÍly onebii jinak nám jako
Čechům vycházejí vstříc Kdo

potřebuješ dobré víno pročti si

důkladně ohlášku F Korbel Bros
684-68- 0 12 St Chicago lil! jichž

zástupcem jest u nás dobře známý

J L Kulák Uovnřž firma S

Jung & Co v Milwaukee jejíž

zástupcem je krajan J II Shary

krajany nuse dobře obslouží svý-

mi výtečnými likéry kořalkami a

vínem Podporujte ty závody na

něž můžete se obrátiti v naňí ma-

teřské řeěi!
— 1'romotéři Omaha & Nebra-ttk- a

Central elektrického to pro-

jektu jsou patrně honění ve vy-

sokém finančnictví Obmýšlejí
zbudovat! elektrickou dráhu 8 tou

podmínkou ze jim bude dán plný
vůz dlužních úpisů juko bonus

I']ánem jich jest aby vlastníci

'majetku v distriktech jimiž drá-

ha má vésti odhlasovali 4proceut-n- í

UOleté dlužní úpisy a pak když

by toto břímě na sebe sami od-

hlasovali aby je předali a ode-

vzdali společnosti Plán tento

mohl so stind uskutečniti v dobách

dřívějších kdy výhody skytané
drahami byly bídné a nedostateč-

né avšak nyní kdy výhody ty

jsou obsáhlé ft když dráhy ovlá-

dány jsou snahami budovati trati
do každé obce na své vlastní útra-

ty žádati o bonus jest zrovna to-

lik jako když Shylock požadoval
svou libru masa Dlužní úpisy

znamenají dodatečnou daň nesou-

cí úrok h laskavými promotéry

jako hlavními obročníky Daně

jsou již tak dost vysoké i bez

daně plynoucí z odhla-

sování železničních dlužních úpi-

sů Jestliže si promotéři Omaha

& Nebraska Central přejí aby lid

km platil za postavení elektrické

dráhy z Hastings do Omahynechť

jdou s cesty a ať má lid dráhu

až bude postavena Toto odanění

sebe samých jedině ve prospěch
železničních promotérů když má-

me všechny dráhy jichž nám tře-

ba aneb když můžeme dostati vše-

chny jichž potřebujeme bez jedi-

ného dollaru dlužních úpisů jest
velice bídný obchod Každý že-

lezniční podnik jenž se nemůže

zdařiti bez dlužních úpisů jako
bonusu může se později setkati s

nezdarem a na lidu pak bude aby
za to pykaj Je-l- i to zákonný
projekt nepotřebujeme žádného
bonusu a není-l- i pak ani bonus
neudrží jej v činnosti

pouze $210000 33tí
Velmi dobré pozemky v severo

západní části slunného Texasu

byly právě dány do prodeje Ná

val kupců jest neobyčejný násled

tice!
kem mírné ceny-o- 5 do V2lj dol

akr Můžeme uspořádat! laciné

VYLÉČENA — bez nebezpečného vstři-

kování bez nožo bel bolesti bM
vfobo zdržováni od vašeho denního m
inistnánL Naío nové ELEKTBO-QA- L

VANICKÉ léčeni výboji prfltrl TRVÁ-L- E

ve 30 ni 60 dnech Aplni záruk f
každém případě Navítivte naJi 6ř
dovnu nebo si doplite o knlžeíka t oď
poruěenl jet je zdarma (19

V poslední době událo se v mě
výpravy každý první a třetí úte-

rek v měsícistečku našem několik vážných o- -

nemoenění Paní Pecaková a
dcera její byly povážlivě nemoc Haly oznamovalo

Za oznámlty v této rubrice uveřejně QUICK OURE JRrr£TllTJElIS COny ale stav jejich se již lepší Též
manželka p J J Šandery byla po

111 Wnodneii ořthe Werld Bldiř OMAHA NEBdva týdny upoutána na lůžko Též né čítárno za každé slovo jeden cent za
každé uveřejnění Zároveň s oznáinkou

musí býti zaslán i obnos poněiitý
menfiích než za 25 centů za Nejstaríí a nejlnpíí místo pro echfizku jest

RESTAURANT Ajedno uveřejnění nepřijímáme Ozna

ED MAUUEEA HOSTINEC
movatelé mimo Onaliii musí v oznam-c- e

své u vést i vždy adresu na niž so

přihlňSky maji dítl jelikož nám ne-

zbývá času k vedení korrespondence
mezi oznamovateli a přihlašovateli

V éim ÍIOO Farnam ul
Pravá importovaná piva ná čepu Plzeňské z Měšťanského

v Plzni v Cechách Hobrnu Munich Bavaria pivo Pivo
a světoznámé Fanst získalo rozsáhlou reputaci

Kavárna pro dámy nalézá se na druhé podlaze 40tfHLEDÁ JI fSTO mladík rok přijetý

i náš p Iloskovec a jeho manželka

bylí stejnou dobou povážlivě ne-

mocni nastuzením

Očekáváme s jistotou že v pří-

štím masopustu bude zde několik
veselek odbýváno Kéž by tu ten

masopust raději už byl!
Dovídáme se z Wahoo dne 13

prosince že p John VV Paseka

předvolán byl před velkoporotu a

dán do okresního vězení Další

podrobnosti sdělíme později
Veselé svátky a šťastný nový

rok přeje všem čtenářům a čtenář-

kám "Pokroku" Na zdar!
V B

NOVINKY Z LINWOOD

z Čech který vyzná ho v píeniěném i v

žitném mletí Prosí o Btálou práci v

parním neb vodním mlýně Nabídky
přijímá z ochoty adm t 1 20k3z

Nejoblíbeněji! středisko Čechů z Omahy 1 venkova Jest
PŘIJME SE ihned řádný chlapec v

Elegantně zařízený HOSTINEC Itiskárně Třeba aby mluvil česky i an-

glicky BližSÍ udělí adm "Pokroku
'

Západu" 20tř

Jos- - 3bToTTái3s:$ 6424 již 15 a Howard ulDo Westou a okolí!

Dům a lot na prodej — Nížepsaný Výtečný Kruguv "Cabinet" stálo na čepu jakož 1

nejlepSÍ piva
lahvová Na skladě ma pouze ta nejlepsí vina jemné likéry a výborné

T

27— 1
T

rozhodl e prodati za nízkou cenu svůj
majetek pozůstávající v domu a velké-

ho lotu BližSí na požádání sdělí
doutníky Chutný zákusek po ruco

O hojnou přízeň krajana iádá JOS NOVÁK
John BureS ltittttt m v

20k3z Wcston Neb
FABMY NA PEODEJ1

Nabízím k prodeji 30 nevzdělaných

PŘEDMĚSTSKÉ OBYDLI

NA PRODEJ!

I)vu a půl nkru v Harpy okresu vy

ABSTRAKTY
vyhotovujeét vit sekcí v celku aneb v jukěkoliv vel

soký a rovný pozemek oplotěný dfim okosti jaká by se farmcr&ni hodila v 'seNOVINKY Z BRUNO
čtyřech světnicích studně venkovníverním Texasu Rodí se na nich pfie- - S M Sadlersklep stáj kurník ovocné stromy atdnice oves kukuřic bavlnu alfalfa

VSeho druhu zeleniny ovoce Boha

Už snad ode dne díkůvzdání

máji v rodině Jana Kučery o jed-

noho křiklouna více Nezlobím

se na toho klučinu ale na tatíka
že mi to neoznámil po telefonu
V sobotu dne 8 prosince uspo-

řádána byla v David City výstava
kukuřice kterou tam vystavili
školáci z Butler okresu První
cenu 5 dollarů ve zlatě obdržel

Václav Blatný synek p Jakuba
Blatného

Paní Semíuová z Brainard na-

chází se v ošetřování Dra Dra-skéh- o

Jak se nám sděluje ne-

mocné paničce daří se již mno-

hem lépe a jest naděje na brzké

její uzdraveni

17th and ranám Patterson Blk
tá ornice 20 stop k vodě Mírné splátky
nnvi S 11 Oraves

v neduli-k- vzdálenosti od south-omnž-skýc- h

nakládáren dobré sousedství a

íkola Cena 1900 $900 hotové Box

21 H F D No 3 Houth Omaha Neb
neb Telefon A 71 20k4

Zeptejte se naft u tohoto listu Tel1328Baylor Co Seymour Tex

NABÍDNUTÍ K SŇATKU

Mladý hezký a jxřádný hoch v mě

stě bvdilrl a v dobrých poměrech se na Jos Vopálka--
lézající rej si seznámit! se t hezkou a

pořádnou Četkou vk st&íl od 17 do 23
RUZNlK A UZXNÁft

na es "Williamlet Pouze opravdové nabídky se při
ímou možno H rodolenkou Za ópl na 8 a WUUam ol

nu nilcenlivont se ručí Adrea 'ftlé- -
Minulý týden poctila nás ná mi v tásubi vidy asjtepii výbér lr--

stvtbo masa všeho druhu jakut i vtu

Jest před svátky a proto jest v

nanem českém městečku trochu ži-

věji Qkolní krajané již jsou

pevně přesvědčeni že podporují-
ce domácí obchodníky přispívají
k rozkvětu města a tím zároveň i

k povzneseni jeho okolí přijíždějí
sem aby tu nakoupili své potřeby
pro naatávajlcf svátky Naleznou
zde vm% co jen si přáti mohou a to

v hojném výběru U Hlaváče na

rohu mohou sc posilniti výborným
Storíovým dřív nej odebéřou
k OltrotfSřmu aby a tam iáobilj
viflikým ího2ím ji mohou latu

koupili velice lívn v velkém vý

prodeji Nemají li náhodou do--

rněi mohrtu i jen lajití do

řdejil banky v nhul mají hodná

pnři a jnem jut i jim p Fř
Zťmaji oe hotuj vypomftJk Vedl

banky imléiá vrlktahol liho-iiMi- ni

hnutím Vař Hbitnýho

aivnaiaajca iVUpta 1

stlM Pokrok Západu Omahs Neb

50k2i

MNl VEČEIY
v rodiaé i4vit Bjlp kdvl vypijí!

nebo na skouiku a ujiifxuis vás

vštěvou ! Tercii Křížová která

přítomně dlí u vé neutry paul
Chlové v rrafue Neb Nemusí-m- e

nad ani pmlotýkati ie nám

byla navité v její nanej ýí milou

Dr Jos Fr Lauwotz
WAHOO NEB

íesW iaf a ranHoiiC

Úřadovna v Šafránkovi Bločku
nad hollrnou

Telefon řUlo 97

Poalouil v každé dobž _ 45tf

Dr F H Kučora
testt ItUf i mtilit

vt Verdigri Neb

Jrt hotov (voalouiitt krajan&ra
v kaide dorí do okolí jede na

itvoUnt 39tf

l si ku éteal knihu VfroUv4a aU
{wuruite prtjaeie tas
Zbotl m doviti a m&iste si je ebj4

satl tlřsem Ttá a Wiipakuji ta pairsu tménti ayat kal

hv íuaátan eftk lp)nvch ft4
lerb Mim [ S" hátaf dob
rV u dvanl k i ptloissTk remiaQ

pavldrk sr4 humořUiiťkírB I ptal
pI-- etepi& spua fo mUlíl spU4

Dr Janias fJováli

jřenk lubnf lékař

M4 aUJova svw v kajl lia SÍT
Karkasa Rfajaka

ss 13 ul issii UwttgUa % 'araa
Tsltřsa Deftaa WrTT

Shledali jme opětní h jt to

tli mitumilá Terezka Slečna

byU hatěni pn FoMové
V úterý minulého týdno večer

roinemhU e dieruk p Franka
Kxltaiita ita lipal plic Uk povál-liv- ě

Jt imtiel býti k lil povolán

pounk i M'k+n n'
minky a s#smuiv

:ů A VsUUU
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