
v b

I t'v

'V
~lT ' "- I- —I NIM III HllW 11'WIHP-- I—

1

'?tae — r
í '

1 -
uvolil si ve výroční whazi na rok
1920 následující úřednice:
neJka íane Křajířkovi: míito- -

ťřédsfdka Josefa Šimoňová jtř antlCíifi# Uksti
Jemniee Josefa Poraanová : ťl?et Zec:

Marift igermajerova :mee po

kletí y bb PidiBÍtsrtM

Ttoefck a pm doklad

PAlIJ-EXPELLEil- En

a pfiloiU na pna tUnelový obklad

NtTjriUvoJt ae tanedbinlu nacblarf ní

lipftlu plie tanlta pohrudnlee lunoctíe
a jitým neeetpe ínjm nemocen

Kupte ii Paln-Expell- er doea ve tíai
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kladnice Antoni Váchiilovfi W BUlT """ " po"7" ▼
5

tMiawnl ivrbec! trýml a ulev t- -

ratelka Irantiska Foralová zfi- -
drUdnoitl kůle a kterýl ímt kati

stupkynč Frantíka Cbleborádo- - mřkkoa Iiiton a idravoo

vij výbor ku přijímin! feanek Kaldý Mklrtlk Hmidodi íemo kt- -

jílová — ivky jmnovatf ilti0U BUtt gaj atrWat obr
ředniee vyjma míVtopředsedky a tajni přeotane bned Zttto Jeet bet- -

zásfupkynř tyly znovuzvoleny a P aattuepticki tekutina:

zastávají své úřady již po mnoho

Wkirn 8& ctó a ti etů láhev Pravi
vytca'njo e&AI ochrannou tnimkon

4 KOTVOU 4
Nepfijíraajte hilnlkj neb peJilky

r AD RICHTER 6 CO
K6-W-0 Iroadway New York

SS cesta extra velká liber 1100 Ve--

let nejdéle v5ak svému spolku ko tneeiatL není mattat asi upkara a
ZHt Cplni tetpetaá pra rhotloettrená platné služby paní Josefa For

manova v úřadě tajemnice a ae40tktlToo kOtl
Tfce H W Ro Ce O

- ŇejvzornřjSí póíi pij pobílit poskytni vám

MKDOV POHŘOBÍSICKÝ OSTAV
hejstársí feský závod pohrobnický a balsamovačský

t Oraaze a okolí

Pobibům r venkova poskytne se péěe nejvzorněji! 1

hranic a Dora Janda
V 1J36 SO 13TH ST 0MAÍA WEB :

Privátnrambulance k dopravě pacient ft do nemocnic
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Sňatky krajanu Na 13 a Jackson ulicích doílo I Sto bylo v pátek kdy podle vyjA

dření některých zasílatelů neb'
vá trh čilý obdržel přece uspoko

v sobotu ku srážce rnotorcykla a]'PciroS Západu"
trausuzD weeklt

Ve středu byli v našem městě automobilem při níž utrpěl kra'
oddáni slé Anna Zákovcova a p han p Joe Brodil poitovní zajívou cenu — za vol po $11 a zn

krávy po $950 za 100 liber Nu Wtor Wagrir Snouben i jsou Lííiiiw nnhmAJUntnr 1Eatered at tle Poet Office at Omaha
ř Nebr u aecond clau mail nfatter Morse Blf fa Neb kde 'zřídí si p„ TTodA jř na &véjll motr ?uiitá ii:it:íi iítitiAittteiuiiiAj - "a když byl již v Ouiaze tu jako

spolei-n- domov i!ratiuuj'iue!dávný dobří-- ná$ přítel —- "ko
i ! řbliahed

' by Pokrok Pobllihbg Ca
M H17-U1- 9 So 13th St Omaha Neb

cyklu smt-re- severním po 13 nli- -

ci a atai na laciKon ntiei v uť farmářské týdny Je v proudu
Všechny zásilky

T1ATE PUPEKCE?

0D3TRAŇTB Jíl
HDKnpnoa 07 mau — 'u par jear t chvíli přihnal se taxicab a vra- - hnut L aby MkoftlovenStí farmáři

courek" — neopomenul i nás a

závodě našem navštívili při kte
téžto příležitosti obnovil si před
platné na "Deuni a Nedílní To

Z lodi Liberty UlO m no raotoreyitm iaic pnmo 2e přicházeU do tétor zemí se poučit

k1r „Aínln WPPJ pane urortimv nárazu na la aby američtí farmáři přicházeliTYDÁVATELSKi 8P0L POKROKU
a a a a a a ars a a a a aa a -

KroK rann jjonrovskenm naP - ' OMAHA ÍTeR J J J sloup a se patlem lc zemi bp-
- ]a 1'eskoslovenska seznamovati

Vic Borti L O Buřt majiteli farmě svědčí všichni jsou zdrávi lesinř zranil Jméno ztře&třného tamní rolníky se zdejnínd metho--
Mite pupeneer—OditraMe Je—Lidi
ai toho povélmnou— Zbavte ae

Jich poitocl Dr Cdwardae

Olivových Tabletek

Odesilatelé jichi dary byly porodina utčšeně dorůstá a zvlášť'í automoliilisty se neuvadl Idami
syn Karel otci v práci pilně napo Krajan Joe Urbanič policejníPředplatní $20 sa rok

i J Do Knd tinl na nb
škozeny vodou doatanou při-

měřenou náhraduJi 1 — J máhá — zkrátka takový život nu íúfér nvaděl v sobotu večer v po- -

J i Do Ceskoiloventké republik $3601
Jařmě není k "bítování" a jestV Clo za- i Adrtwjte jednodnie: daleko lepší nežli ve městě kd

i i
i IOWBXT POXBOX republiky bude hrazeno leo na levé ruceani pravé nodináslí není k do se ke kapitulaci?! Union Depot Postál Sution Červeným křížemstání

OMAHA NEB TRŽNÍ ZPRÁVY' i ponuéii 1:1 ledna v pra 7Čtenáři naši mají zajisté v do- - Omaha Neb 34 ledna- i i Omaha Nebr dne 28 ledna 1920 vodu p Ant Odvárky bvvalého
Basilej 22 ledna — Německýbré paměti jaké vzrušení vyvolájí í - 1— 1— kab!neř' filál kní3!'

Dobří až vrbr voli 1 300(31500
v

před časem zpráva že loď Li- -

♦ sledních několik již roká v Oraa
♦ berty Olo vezoucí "dary lásky prostřední až dobří Ili0©1300 P14"1!1" BaJťW jako kane- -

1% Z OMAHY NEB ze se svojí rodinou usídleného
Amerikv do Československé re Objrčejní 900110 řř rozhodl se jeStř před revoluč

1'! ♦♦♦♦♦♦♦♦♦m náv5tfvou poctil nás v závodě na--

( iem pan Josef švanda rolník od ubliky se potopila Před nřko Dobří až vbr ročci 1350(a'líi0ů ním píevratem v listopadu roku
Prostřední až dobří llr013:0 1918 ňabídnouti kapitulaci-spo- -

ika dny bylo oznámeno že nestčSbírka pro České natk-iu- u rur nuyz si pan
stí není tak hrozné poněvadž část Obyčejní

Obllřpj pogetý pupencl via nebu-

de znepokojovat l dlouho kouplte-l- l

tl Dr Edward Olivovi TablHkr
(Dr Edwardi Ollve Tablet) Obil"

řej víš bude bes pupencQ za něko-

lik dni po započetí tiívánl tabletek
Vyílstěte ti krev atfera a Jitra

pomoci Dr Edward Olivových Ta
Uetek onvědčenébo aubstltutu kalo-mel- u:

nebudete nemocni ani nepo-

dáte bolt[ po Jkh uilvinL
Dr Edwardse Olivovi Tabletkr

Jsou tím co kalonel — privi tak
účinkuji ale jejich úílnek Jest mír-

ný a becpeiný mfsto prudklho a
driidlvřho -

Nikdo užívající Olivovi Tabletkr
nent tnepokojovin "tmavo-hnédo- u

příchuti" odporným dechem bet
vladím zácpou neílnnýml J&try
nervositou aneb pupencl na obličeji
Olivovi- - Tabletkr Jsou řlstým

rostlinným pMmiSkem imlctaným
olivovým olejem poznit Je dle
olivové barvy
Dr Edwarda strávil leta mezi pa-

cienty ktefi byli atlienl chorobou

Jater a ttřev a Olivové Tabletky
jsotl nadmíru otlukujícím výaled-ker- a

Vezméte at jednu aneb dvl

tabletky kaidého večera po jeden
týden potn&te jak lépe budete ae
dtltt a vypadat - 10c a Ž5c t

Národní Sdružení Pvanda PřPdPl4til na "Pokrok" 900(1150 jencám dle prohliUení Otto Lands-llr0(S'130-
0

berga vůdcé větSinovýcli socialinakladu byla zachr&nma a mezi I NejlepSí jalovicesdťhl s nanu ze se v xninulfm nj čmito bednami že by mohly bftilpofaý a vybrané ja st íl a státního sekretáře v přitomAž do 2 ledna 1920 vvdavate- -
uu jato' ](onáv vrátil z Česko

zásilky našich krajanu loviee 900(5 1L50 ném ministerstvu dle depeie z Ko--
lé "Pokrokii" odvedli omažské P10™"" "PUUitv ťofcud se

Nyn dochází zvčt ještě pot?- - Nejlepy krávy 1100(S12iI0 líni nad jfcýnem daslé Landsberč
Odbočce 0 N S úhrnem $5963 V tamnif'h pomf rfi nemůže nic

g9 zvláště pochvalného sdělili nebof iitelnřjSí: IaíJ Liberty Olo která Dobré až vybr krávy 9ÍXK3'1100 učinit tot o próhláAení v konferen-vezl- a

dary vypravené koncem Hj- - prostřední ai dobré 800tá 950 vřtiiopvých socialistu prohlá- -Na novo počínání si některých tříd tamní
na z úřadovny Czechoslovaklobvíejné krávv 5 50(2) 8 00 r-i-v Že o této věei nemohl mluviti

PRO FOND AtirnR MAS Altv I ho lidu se mu ani dost málo ne
I MAaitl tia talft nA n r vmi inb I frv"T t ň w I faáVn ' itBi vmaii m nltMi I inkiia

jTOVÉ zamlouvalo a proto také zatoužil "v"v' "fJ"" B
j— uoonaz vyor yc-- rlT T ' ""™"s

ve proapěch zmírajících ilrotkú ve P° atu do Spoj Států ' kde :wzaa™™ ' 1 pastv°-:"0@1100Jt- ~ " ' 1 jf :
w trhlinu v boku ale snad nasled-ljiiW- i- k lAvn flrAa 7a dný před revolucí řiáský

Itarf VllUtl ujurjsuuu Jiapiiuiemu R18I I ř r--( ""' i - "
v ii i

:

vu jest život zcela jiný a mnohem v"w IT- - : ' - r-- 17~'TI Z i "7 ' "W":
j

- Dne 9 ledna oznámeno 4700 jencám ťíplnóu kapitulaci Němeni nebo díky 'pevné soustavě u-- 1

NepU býčci ke kr--
snesitelnějšíDne 23 ledna 1920 ví9ln in Ir Za tmiq 9iHoln nafll ř irtftřirt

50 Wfc I li InI rti- - fmA%A 7 tm X ha nvMAvmtTA ImflA _ V t A řAMf eA1Jos Lónek Carr Colo'$
Fr H Pokorný Arcadia kraian z Bruno br naviíívn r""vu "P icuia pro reeniay íwiaujw" l'iá n Ařiln li V' ♦ i nAClhn) nrvrava tn I - mm y - MAL

] 00 nás v závodě naáem ve středu 21-
-:: LI: 1'si obnovil předplat A™ledna a když

né na "Pokrok' ' sdělil s'náiniie r :"v_7 - í T
3 'PW J-ea-

a izu

Neb

Fr Brnlia Tofield Alta
Canada

Charles Tolavka Caldwell
Kansas

135
nK cl na několik

0BP "POiopene preum casn — v CKOpOvy UOOytelCdo Omahyli'
$1900$ 2010

10OÍ denní návštěvu svých přátel skoslúvenského konsulátu 14001která Skopei:svého zde pobytu byl hlavně mi- -

zni: 1550(01750Ark o I K-- hACtAtn fAilintf n A tit TliCelkem
Koéci

i

Ovce' i 10001175
i ciimviiw jvuiiiuiaiu srn i ui itu Obilní trh

KUKUÍllCE— V r
Naše návštěvy vesKere zasnicv- - ao cesKosioven

ska které nalézaly se na lodi Li vis mia
- i44iaiiOsobníPan Emil Lopour mladý po berty Olo byly zachráněny Po " žlutá Í1 136@138

sud rolník od Wahoo Nebr zaví lišfoVna- - anarlického Llovdu "Un " 4 míchaná 137@1:41
— rodině pana a pí Anton derwriters' oznámila českoslo- - "i 5 míchaná 135lal do našeho závodu na několik

okamžiku ve čtvrtek 22 ledna Od várkových bydlících v č 2724 venskému kousulátu že zisilkv " 6 míchaná V 133
aby si předplatil na "Pokrok" a i 11 tU dli naVStěVOll krajan fVslfnslnvíntli£lin TtAarln nnUn PŠENICE- -

róbroiškí množství prife kbývák"vykonAnf-ktero- u následkeaj
vilky' bylo míjelo odložit a tím so nakupila--

a

ívýsledek je ta -
- '4e buďvelrni raného kapitálu- - zapotfrbi k vykonaní zadreoé

i vilkou práce íUhéTujii-- ť 'kuTzIep'Senl drah tak ahy zvy&enym
'

' pnládavkúm po celé žřmi iótati?nř vyliovovaly" ' ' '
'

-- ''' "'f i' ' WALKER DIITNE8 :

zároveň do ('ech svému otei Pak Pan Josef Švanda z Clarkson hy Re v přídě lodi Liberty Olo a Cís3 tvrdá :ť'!426Ší mladý přítel s námi sdělil že ve Neb horlivý Čtenář "Pokroku" byly bezpečně vyloděny poněvadž
středu přivezl do zdejšího trhu jenž přijel do Omahy aby1 si zde hod1 se nepotopila nýbrž zůstala

4 tvrdá 2C0@262i
'" 2 jarka 300]

dvě kary ovcí s Jichž prodejem vyřídil' r&zne obchodní záležíte- - přídou Wd hladinou
' 1 mích ťuurum) 230 i

byl úplně spokojen nebof stržil o stí Nutno pouze vvSetřiti zdali ňč OVES—a j

i

V

'i

I

' 1

é více- -bílý Práciijtrřiuu více nezu oceRayal Ve stře — uinui utery mesKau v U- - které zásilky nejson poškozeny Cis
du bylo mu nabízeno za eelý nú- - maze krajané pan Karel Drozda vodou to iest Dřomočenv v kte-- 1 "

7c

:8C(jí7c3 bílý
klad $4800 on ale stál na tom že osazený v Ord' Nebr a jeho syn rémito případě bv byla pojišfov- - ŽITO— 1

'

ovce pod $5000 neprodá Počkal Karel bydlící se svojí rodinou v „a nucena vyplatiti pojistné
' ' ' 4 bílf Vyrobte víc-e-8Cc

$164

Ucpdřte víc-e-
izuy s prouejera ao civrisa arvy- - ivju vny ru- - va pnjpii ao Veškeré vyložené zásilky jsou Cíš'2
platilo se mu to nebof dostal po našeho města' aby se zde poradili co nejrychleji dopravovány do ČV- - JEČMEN—--

$1150 za 100 liber OV lékařem i př té příležitosti na- - ehoslovenska a budou dány adre- - "3Pan Vínc Dobrovský dobře vštívili též rodiny np Eeermaie- -

163

známý Omažan a jenž po více již rových s nimiž jsou zpříbuzněni Dále se sděluje že clo ústano- - Jan Masaryk na Nemůžeme vsak vě zwšování vvrobv nokračrv
let uspéšně rolnici v okolí Bur Jíkoz i pateie na Jizni straně vc Vehé vládou na zásilky dó Česko- -

VoKw I íaArx wrtoli n£v&4avnin niti--A7otl rttinAnl - 1 a cí ca t
schůzi farmářů

vat( nebudeme-l-i zároveň v rozmnožování našich
v vi T ui-- i ' " --

"isiovcnsKepaicB repuDiiKy nebude při
uTTjmjiu uuu neznicm Karu m wcnu u ui i darech lásky vymáháno od a Columbia Mo 23 ledna -- Tři proštrédků jjokračoyat ' v

tisíce fanniřů zastupujících kiž-- - Farmv dolv a továrnv nemohou vOrnKn rviř-
t 1 vt i Avezino aoDyiKa a vzdor tomu že vum uresaiu nyorz Duae placeno te

skoslovenským Červeným křížem Idou osadu v Missouri a větiinu xu ~jl 'Jut: k :' Lll J-'- L -- iTzzSlZ bcCZlí t!l?y# podrobil &2 opeeaci °" "° lu J1 UMy v "avu uvczu- -státu Unie shromáždilo ae v tom- -

Nehody ' to měa při příležitosti faraářské- - Dráhý vsak nalézají se na takovém bodu že
to yne Všechny hotely atráv-L- mMladý krajan Jaroslav V Při' MÍ

4

Třete řelo a spánky Musterolem
byl syn milého našeho kolejry p '

Krajan Joe Brodil itrpél pohin --JJli -- iVáclava Přibyla BtUen byl v neProstředek proti boleni hlavy bez n- -

bezpečí lékového Ulevuje bolení bia-- děli odpoledne náhlou nevolností deniny při zráice motorcyklu
1 UjaTersy oievmy avere u-- --- "- wwawyaiu uiau —- více parosiroju

automobilem vítání hostí Jan Masaryk syn V£3onů více tratí více nádraží — může býtiv w many pocn z nastuzeni a za a„x nAianz:i i

ské a aprivce : cekoaiovenkeho výroba jen nepatrné zvýšenajost ílaté bflé maiini délané pomoci
bral 8e vSera na Poradu k lékaři

# _ _ _ li' i _
KQ1s4 Tři Vin irimiif y ioil

cc£š5Dcnv oieje iepu aez borcicni Kiery rozpoznal ze jeana se o a K získání nového kapitálu k investování na roz--# Ě t S 3 ar

BZpiasť a nevytáhne puchýře "„' rr::r '„ daei ae'na této whuzi a osioviiunv Kutní zanit slepeno střeva wa-- i iInosti pouličních drnh za7n hl láirenfdnnrfltmirh nrrktrHlrrt 'X '_ute porse vsi a nikterak nemftz míti
íllilio účinku na žaludek a srdce

rosiav odebral se do nemocnice! V _ - 7 % " ' velké sftromaxdéní larmiřU "ítu-l-- " " — rv„vvu — 111011 yiuwu
I 13 1 1

jwo wvubui uuvciy vcicjIiyBlI V DUUOUC1 VyjiMKztere vaitemt tttivani léky "'Mason ulicích taxicabem nH íeniirCT"!!'zti pérován uie náhledu leitare' byl cen nemonou oyu maay Htaze- - IronnOU tílU drah
JJTtiSJJí1 kpok tent0 Podniknut právé r 2a 22? 51?Tníi™ JJvST ml vobodr mMÍ '
SrSíraSí1 a každý odklad by byl vážně ohro- - S Jí iV pravil Ja Masaryk v fe-- : Obchod krajiny může vzrůstat jen tak rychle

dráhy
i zjuDurenintun poieau avaia uume nvia onerae rtAM a a leiree i ~ "í - "

nroievil nadšil že nebezoečí iest r Z " _T „ "viaeu yem uuaau a proto— sinám oznobeninam
! v rrvotl (Saiito předejde zipalu

r „ — 1 inwTPii Kun orirniTinniiii wi iif„ _i aif iit i _ir-- _ 1

odvráceno Přejeme mladému kra SI V" vZ 7 M- - f„ f™ ITeto chláika je uveřejněna ctřednictvím
drH~si žebrničních výkonných úředníků

k

í Terxti a CO eeotl skLnlce ipltil 'invenne nvi Atn nrrt Tinnarrnniin t__ jtr- -! i __t i

panující tmy neviděl Tíerneye tek mlékem a kakaem kieryellto
ctlít r lílnf 1pím i? y( Kvt I uZf {AMa fMli( " 1fML iil

Í3pollVa zpráva jtnf u nřboj pokusil se síee že zemědělci Československé!

: hlavni ředitel drah
Tí Uol by sobi přili vysvltleol ehledsl ieletatínl aitosce
kwbíS ďwtat kaílky kdyi dopiiori na: AHoeiatlo ef Bnllway

Execotivti 01 Bredwsy New YorkDámský irelík sv Anny i ZO Iknoctí na stranu ale nemohl již I republiky mají v áaytju zavťitil
li i ZŠX tA c:ii3 vt Víc'avaJt:íí odvrtUtí Ustívrí ízritiřl a ftli&iH ta--

- -

i


