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Příjem Českéhoe svoji manželkou aby odtud ce-

stou domu provázeli avébo ayua
J3 žihiJň pciťbý? afejT"? D3A PETOA 1Nár Sdružení Omaha

ftro trýzeň cvrbízL

Přikládejte Mtiseptlcké tekuté
Zesto

Josefa It Kroftu který se od 1G

EKiDíSdřES©
února nalézal v lékařském oietřo-án- í

v rdejií Nicholas Senn

Mladý pan Krořta po-

droben byl operaci po které se

V odbočce omal (do G února) :

Fr Ucneš Ft Šlogr Vine

Kovář Dr F a Sedlá-

ček F J Kuták po $2

člen příapěv 1000

Sokolky Tyri 500
ftád Omaha ě 144 ČSPS 850

jii tak zotavil že ae mohl v sobo jest lékem uznané zásluhy Jest zcela jiný nel ostatní líky Mile
ovlem býtl napodoben nlkotl ala oahralen

Zlepšujo krev Podporuje tráven!

Upravuje) stolici Účinkuje na játra
Účinkuje na ledviny Uklidňuje iivní soustavu

Oživuje posiluje t občerstvuje
Zkrátka kat to rodinný lék v každém slova cmyalu a mil by býtl

chován v každé domácnosti

Vtpniári M v ItUraldi Jeti dodÍTÍo Bln pHrao od

DR PETER FAHRNEV & SONS CO
2501-1- 7 Weahlnfton Blvd Chicago 111

3táv& léku Který! zřídka pochybí V

znitavenl nvrbfict trýzní a ulcvujo po

drálděnoatl kflie a ktorýl lnl Vflii

měkkou htou a zdravou
Každý lékárník vám dodá fr-m- kte-

ré obyčejné přemáhá kofnl nemoci

Ekzlma avrab pupcnce vyrážka vét-lino- u

před ním zmizl SvrWnl oby-

čejné pfeatane hned Zerao Jest bez-

pečná antlHoptlcka tekutina čisti
snadno ae přikládá a apolohUvá Stoji

35 cento extra velká láhev 1100

není mastná ani lepkavá a

jett flplnS bezpečná pro choulostivou

a nedfttktlvou kůžL

TU 12 W Koho Co Ocvelnml O

ťhruem $ 2350
!

V kraj výboru (do 12 února) :

tu domu navrátí ti Staří manželi

Kroftovi byli po dobu tvého po-

bytu v Oinaze milými hosty v

domácnosti dávných svých
z Clarkson dobrých známých a

nyní zde usídlených manželu p
Ant Odvárkovýeh

Vei čtvrtek 4 března ná vato-

vou do našeho závodu zavítal pan
Kurel Tenopír známý obchodník

ze St Faul Nebr Když obno-

vil sobě předplatné na "Denní a

Nedělní Fokrok" pan Tenopír

CNS Omaha (leden) $ 7170

CNS Omaha (únor) 2350

OdatraAta pravou příčinu— Pouitjte
Or Edwarda Olivových Tabletek

Tak Jndna tlilce lidi kteří trpí
zkaženým ružívacím ústrojím Ml-

áto aby uživull etllvck anebo potou-le- d

re o zltitc! i2ívnc!lo ťUUo!I

oni útočí ca pravou přiílnu viebo
— zaeratf Jďri a střeva
Dr Kdwnrduo Olivovi Taletky

(IV Cdr?j-úf- J O!lvo Tab!ta) pro-boe- J[

Jitra k člnrostl pomalu a s

Iťčlvím očiaUeia iTavblelnoj Cla-srs- tí

Jaier a sTtr otírariína Jo

ft S luilkcvé nohrfize
Mátí řr-''--

U rhiť potažený Ja-

zyk nemáte cbuť k JUlti pt emábá
rád bcivlMno! t ttrátlta silu a

an:b trpíte následkem ne- -'

unflzl zTiívnrího úntrojl? Použijte
Olivovích Tabletek aubstllut kalo-Bel- u

Dr Edwardso Olivové Tabletky
Jsou čitiiě rostlinnou přípravou smí-

chanou olivovým olejem Poznáto
Jo dle Jejich olivové barvy A do-cí- li

ae dobrých výsledkl bez avlrání
křeči i boleatl
Vezmí'0 Jednu aneb dva tabletky

k vull rychlým výsledkům každého
večera před spaním Jezte co se
vám uzdá 10c a 25c

(V Kaudi e ewUfá Uiě ala) iV:Rád Montana č 18G Ko- -

lin Mont 420
ftád Křivoklát č 79 Z C

11 J Tobias Neb 385
M fiád Ncbraska L 3 Crete"Polircli Západu dávný přítel náš sdělil a námi že

do Omahy přijel za vyřízením
Neb 7710

FUBXJSHEO WEBKLT fýád Pražské Vlastenky č
uzných obchodních záležitosti a

137 Prairue Neb 520
hlavně aby se rozloučil se svýmKaUred at ta Poet Office at Omaha

Nebr aa aeeond claaa niail matter ftád ltozhl Západu č 24G
brativm p Adolf Tcnopircm L ftsé vJK joThvalnv známým zdejším právní
kem který se v těchto dnech z O- -

Claudell Kans 4C
Káď Čeští Vlastenci č 153

Jcmimgrt Kans 500
ftád líábí č 27 Milligan
Nebr 4020

ftál Osvěta č 94 Crab
Orchard Nebr 555

malty přesídlí do Missouri kde

Iastní velké lány pozemku Dáb

pan Karel Tenjju'r pravil žo so

zastavil v Lincoln kde navštívil

Publúhed by 1'okrok 1'ukliehing Co

1417 1419 8o 13th Bt Omaha Neb

Bubicription by mail — $250 per year

Vodívá:
fYDAVATELSKÁ BPOL POKBOKTJ

OMAHA NEB

Vic Barei L C Baieá majitelé

Předplatné (250 na rok

Do Kanady $305 na rok

Do ČctkcHilovenské republiky S3G0

kem: Zbyszko zvítězil v prvním

iiáběhuvza 4130 minut Fešek po-

ložil svého soupeře v druhém ná-

běhu za 1730 minut a po třetí zů
voji dceru Ludmilu studentku

CNS Peemer Nebr 2370
ui státní universitě která ale po

poslední dva měsíce nalézá se v stal vítězem opět Zbyszko poraziv
Jos Iíerzinger Iieemer
Neb Čl přisp 1920 500

Přenos z prosince 1919 G863
Feška za 4035 minutošetřování v tamní nemocnici

Slečna Ludmila byla podrobena
vážné operaci ze které se nyní
k radosti svých rodičů a souro

Chrněni 3442S

Vydání: Dedř Jiras (le

Adrtaujte jcJnoJuše:
rOKEOK ZÁPApU

Union Depot Postál Station
OMAHA NEB

Omaha Neb dne 10 března 1920

zenců utěšeně zotavuje

Nemohly by nyní býti

postaveny ani za
dvakrát $71000

Úmrtí krajanky

Ve čtvrtek v S hodin ráno vy-

rvána bvla neúprosnou smrtí z

gionář) $20 ústřed C N S za

36 členů popi dle stanov $4500Osobní úhrnem $G500 — Zbývá v po
náruče milovaného manžela kra kladně $27928

— Manželé p Karla Krčila by janka paní Mary Duffková by- -

dlící v čís 1701 jižní 0 ulice O'- - Uící v č 2518 již 23 ul Skona
Příjem do Fondu Akce Masary

tnaha hostí v těchto dnech ve la po 3 dny trvající nemoci opia- -

kávájia jsouc řadou příbuzných 1své domácnosti paní Fr Vančuro

vou z Llsie Nebr Fan Vanču známých kteří si jí pro milou je

jí povahu velmi vážili Paní Duffra jenž s manželkou a nemocnou

dcrou do Omahy přijel před 14 ková roz llinčíkova narodila se

kové:
Přenos z prosince 1919$ 7845

Hád Dakotský Kolník č

14 Oeddcs S D 3700

ftád Denver č 37 Denver
Colo 830

ČNS Prague 'eb 34578

Vcrdigre Nebr: Svob O- -

bee $015 A V K011- -

před 32 lety v Omaze a zanechá-

vá po sobe žalem zdrceného man-

žela p Johna Duffka matku lí
Josefu Jindrovou sestru ju Annu

Kuncšovou žijící v Santa Kosu

Ca! bratry Antona a Franka

llinčíka kteří oba bydlí v našem

měslc Pohřeb zesnulé konal

dny navrátil se domu po
zde pobytu kdežto paní Van-

čurová sestra to p" Krčála se zď

pozdržela tak aby mohla d"nně

navštěvovat svoji u dceru

jež se nalézá v lékařském ošetřo

vání v nemocnici sv Josefa kde

podrobila se operaci a nyní se po-

těšitelně zotavuje Faní Vanču-

rová jak se nám sděluje zdrží se

v Omaze ještě asi do příští nedě-

le neboř doufá že do té doby s"

dcera její v nemocnici pozdraví
do té míry že se bude moci v její
průvodu domu navrát iti
— Tyto dny dlel v našem městě

lývalý Omažan pan John Hlavá

Když se řeč obrátí z politiky na železnice a cestující se do ní

vmísí se zcela jistým tvrzením "jest ohromné množství vo-

dy ' v železnicích" zde jsou některá nezvratiteluá fakta jež
mu mají b ti udělena: "'''

t

Americké 2elezincesiáJtW0jíliVí-~půd- a dráhy stavby
stanice ohraiíy teriutiiály iiákFadnra ósobní vlaky —v vše-

cko od velkých měst terminálů až k poslednímu hřebu

Dobré z konkrétu a asfaltu silnice stojí $3G000 míle — pou-

ze holá cesta nepočítaje v to výlohy'za kanály mosty atd

Naše železnice nemohly by býti dnes nahrazeny za $150000

míle —

Jsou kapifalisovány pouze na $71000 míle — o mnoho méně

nežli jest skutečná jejich hodnota Za sedmdesát jeden tisíc

dollarů koupí se dnes jedna lokomotiva

Anglické železnice jsou kapitalisovány na $274000 míle

francouzské na $155000 německé $132000 ba v Kanadě

(posud v pionýrském rozvoji) jsou kapitalisovány na $07-00- 0

míle Průměr pro všecky cizí země jest $100000

Nízká kapitalisace a vysoká schopnost v řízení umožnily
železnicím platit nejvyšší mzdy kdežto poplatky

čítají nejnižší

se péčí pohrobuického závodu

pana Franka Jandy v pondělí v

8:30 hod ráno z domu smutku do

kostela sv Václava kde vykoná-

ny budou v 9 hodin smuteční ob-

řady načež byly tělesné pozů

ba $3H5 J0W
v

Kád Pražské Vlastenky
č i:íT Prague Neb k

uctění památky sestry
Anny Uhlové 500

ftád Č Zákopuík čís 147
' Mandan N D 2190

líád Hvězda Svobody čís

45 So Omaha - 1500

ftád Denver č 37 Denver
Colo

-
9G0

Conway N D : Po $5 Jos
Paehl F E Vorachek
1 M Vorachek po $1

statky převezeny na hřbitov Pan

ny Marie v South Omaze k po-

slednímu odpočinku Pozůstalé-

mu manželu a příbuzným vyslo-

vujeme upřímnou soustrast
ček nyní úspěšný farmář v Ash- -

ton So Dak Fan Hlaváček při

1 Z OMAHY NEB J

Naše návštěvy

Fun V J Kačer známý kra

jun z Wilber Nebr meškal v

za různýuú obchodními

té příležitosti ja-

ko dobrý náš přítel a osvědčený

příznivec 'časopisu "Pokroku"

poctil nás v pondělí 1 března lvi

několik okamžiku milou svojí ná-

vštěvou Jak jsme zvěděli pan
Kačer jen? před nějakým časem

z Wilber přesídlil se do Beatrice

Nebr a tam obchod si zařídil a

velmi úspěšně v něm pokračova'

bl nucen obchod vyprodat na-

čež se opět s rodinou přesídlil do

svého starého domovu ve Wilbcr

Na budovu ve které obchod v

Ucatriec vedl nájemná smlouva

inu měla v brzku vypršet a když

zvěděl že smlouvu na delší dobu

obdržet nemaže a jiné příhodné
místo tam nelze získat tu při

naskytnutí se mu vhodné příleži-

tosti celý obchod vyprodal
V úterý 2 března navštívil

nás v závode našem pan Frank

Krátký se svojí manželkou z Fra-gu- e

Nebr Frohlédli si zařízení

naší tiskárny a mimo to pan Krát-

ký obnovil si předplatné na 'Den-

ní a Nedělní Pokrok' Sdělili s

námi že přijeli na návštěvu rodi-

ny svého švakra p Václava No-

váka' bydlícího na 10 a Center

ulicích a zajisté že též si pro-

hlédnou výstavu automobilu Do

Cmahy přijeli manželé Krátkých
v pondělí a hodlají se zde zdr-

žet do středy nebo až do čtvrt-

ka tak aby paní Krátká měla do-

sti příležitosti naše město si pro-- 1

lédtiouti

V sobotu G března v průvo:
da p Ant Odvárky navštívil nás

v závode našem starý p J Krof-t- a

rolník z Clarkson Nebr

sdělil s námi že do Omahy při je!

jel sem za smutnou povinností

tby súéastnil se pohřbu svého dra-

hého synovec Milouše sy

Fr Našinec Jjio Bartu-

ška Fr Valenta J V

Starý 1900

Sbírka 'Pokroku Západu'
v Omaze 3200náčka manželu Edwarda Hlavá

čkových z čís 4014 již 13 ul So Omaha hotově 100

Krajané zatoužili

po životě na farmě

Pánové Anton Stránský a J
Kouba oba 'bývalí vojíni v ameri

Fřed svým odjezdem v úterý při Tábor Žižkův Dub č 115

W O W (Hond) 10000šel se také podívat na své staré Tato oznámka jest uveřejněna sdružením

Výkonných Železničních úředníků
známé v našem závodě čímž způ

cké armádě odjeli včera do Yfyo- -
1 isobil nám milé potěšení inrnem íopoujmingu aby prohlédli si tam do- -

Zasláno ústředně $00000
OPJJAVA: V posledním výkaUPOZORNĚNÍ uioviny které americká vláda

za krátko k osazení dáva Ti kdos přeji ni iuíunaaco týkající se železniční situace mohou tisko

pisy oWržct dopsáním ua Xbo Association of Ballway
Exccutivcs 61 Broadway New Yorkjíc přednost obráncům vlasti pro

zu na Fond Alice Masarykové

příspěvek $5000 od ŽenskéVydavatelé "Pokroku" odved
puštěným 7 vojenské služby poli tajemníku omažské Odbočky Hlídky Pokroku Západu kdežto
světové válce IJudou-H's- c pozemČeského Národního Sdružení v mělo sfáti že jest to osobní pří
ky tyto a poměry v oné krajino

pátek 5 března 1920 poslední spěvek pí Milostiny Burešové z

jmenovaným krajanům zamlouva- -
Omahv — V lednové sbírce Cobnos $1085 jež byly do sbírky

pro fond Alice Masarykové po
ti přihlásí se mezi nové domoví- -

uare
Nr S schází jméno Hugo Hrazdí-

ra ačkoli příspěvek jeho 'jest
v v _ '

různil usídlenými krajany zaslá

jených Států Zákou k uznání to-

mu se vztahující podepsán byl dne
30 května 1854 presidentem
Piercc-cn- i Nebraska tehdejší by-

la pětkráte větší nežli nynější

s iravne zapociiauny a v "Denním Pokroku" dne
0 a 23 ledna kvitovány STAN ŠEI1PÁN tajPohřeb pí N Svobodové

klid na venkově mu lépe poslou-

ží než velkoměstský ruch záro-

veň chce býti přítomen jarnímu
obdělávání svých pozemků jež
právě přichází do proudu Při tom
ovšem nezapomene ua Omahu kdo
rozloučil sc dočasně s nepřehled-
nou řadou dobrých svých zná-

mých Přejeme milému příteli
příjemný pobýt v jeho zátiší

Sbírka pro "České Národní stát rozkládala se od Kansasu ku
Sdružení" a jmenovaný fond Nebraska oslavila

53 výročí jako stát
kterou vydavatelé "Pokroku" v V pondělí o 2 hodině odpo
září 1 íi 1 4 zahájili vynesla úhr lední konal se z residence č 1417
nem tr!ř7471 již 11 ulice pohřeb vážené knt- -

Kanadě a od Skalistýeh bor k

Minnesotě a lowě Prvuím gu-

vernérem byl Francis Burt ze So

Caroliny Když Nebraska stala
se státem v r 18G7 byl guverné-
rem David Buttler jenž byl zuo-vuzvol- eu

v r 18G8 a opět v r
1870

Dno 1 března připadlo 53 vý
jíiiiky paní Ncllie Svobodové VJelikož od 23 ledna 1920 žád

né příspěvky pro České Národní ročí onoho dne kdy proklamací

presidenta Andrew Johnsoua by-

la Nebraska přijata jako stát do

domě smutku shromáždilo se

krajanek a kra
Propuštěn z nemocnice

Sdružení ani pro fond Alice Ma-

sarykové nepřišly vydavatelé Po-

kroku se rozhodli dnešním dnem
janů aby zesnulé vzdali poslední

poetu účast tato svědčí nejlépe o

přízni které se paní Svobodová i

svazu Unie V r 18G4 schválil

kongres zákon jímž projeven byl
souhlas aby se Nebraska stala
státem bude-l- i si toho občaustvo

G března 1920 úplně sbírku uza-

vřití

Krajané kteří sobe budou přá- -

celá rodina v kruzích krajanských
těší Smuteční obřady zahájeny

přáti V r 18GG byla záležitostti na šlechetné účely na dále při byly případným sborem který
spívat! mohou tak učinili vc pro zapěli pí D Kořisková pí Jos

Stráví jaro na farmě

Pan Adolf A- - Tenopír známý
český právník a ředitel české od-

bočky Bankcrs Savings & Loun

Ash'ii opustil včera Omahu a

sc ua nějaký čas na svoji
ťarmfl v Missouri' Pan Tenopír

trpí chorobou sluchu a dpufá w

Krajan pan Josef Krofta z

Clarkson Nebr o němž jsnue

před časem přinesli zprávu ža

jest ošetřován ve zdejší nemocni

ci pozdravil sc tak dalece žj
mohl v sobotu ústav opustili Man-

želka a otec p Krofty přijeli té-

hož dne do Omahy a doprovodili

jej do Clarkson
j

spěch trpících sirotků ve starých
vlastech

II Tětivová a p W Kořisko 'Ai

sbor Vlastislavu č 29 J Č D

provedla tklivé obřady pauí Emi- -

tato předložena voličstvu a zvítě-

zila většinou 100 blusů Dne 1

března následujícího roku byli
pak vydána výše zmíněná prokla-

mace Třináct let před tím uzná-

na byla Nebraska "územím" Spo

Paní pořadatelka 'Ženské Hlíd

Proti bolestem v kříži?

Zkuste Musterole NahlédnSte

jak rychle pomáhá

Vetřete zručno Mttflcrolo a boV-u-t

pak Jak obyčejnč zmizl a pfíjcmný

poctít nastoupl tuíssto J"JÍ —

Musterole je čtoté bílo mazání vyribó-n- é

l hořčlčního oleje ruužijto Jo na

nifitto bořítónl náplasti Ncd6I4 pu-

chýřů
Mnoho lékařů a ožel rova lelek

Muiterolo a doporučuji Jo avým

pacientům Oni vira a radosti řek

nou Jkotf úlevu pwkyluje Při bolrnU

lrtiau típalo produAnic vtipky zu-h'h- o

krku dýcbavtfnoiíti eražent kr-v- c

zápalu Wao honící boltcra v kli--

pícháni a boleni v židech a r klou

bech nvrtautí bolavím ivalůw

nobcnlnam otorzlým nobám naetuze

nloiia o preott (eairto zamezuje z4-pal- a

plic) Vídy epolcbllvé 20c M
uíáulk Kemocolínl nádoba

iio Baudhaucrová Po té následo- -ky' v ''Pokroku" přijímá a kvi-

tuje milodary vo sbírce pro sirot tala útěchyplná řeč kterou před-- j

nesl red O Charvát a anglické

obřady dámského spolku Frazer's I

IlYOHtiÁ ÚIjBVAOrowe W C Tělesné pozůstatky

ky Ženské Utuluy v Brně Vzpo-

meňte těch třeba sebe menším ob-

nosem a vědomí že jste pomohli

životy znešfastuělých malých si-

rotků zachránit budo vám nesko-

nalou útěchou

Vjreileuí přepracoviiiím zwa1it)Mrp' alrtintt klnuVi ? řvuli v

lájlecb vyvrtijiíU a pícbiUií Jcat rycbln uvolwSoo píecuw 'tuiUm

PAIN-BXPELIjEB-- di

Ifítel r nouzi'"

líníiný' j4zi)ttjí jelíonileviyíeí w ubudou W miy jc jwti--

raitt-liiptlk- r h k W:I'li''lfckcilj'l (wiiieii'JiJiÉ ocfiřaémí'1 ZnáekMJ
'

f v

ka „KOTVOU" 4a
řetíl-- biilak h:m'n tou' uáwkntj oiií fi7f a odiuitaefo ho

zesnulé byly pak převezeny péčí

pohrobuického ústavu Kořisko

Rratři za účasti Členů rodiny čet-

ných příbuzných a zásupkyíí
(iámských spolků! na ČeskýťNá-- '
rodoí hřbitov kde se paní Anto-

nie Kmentová rozldučila naposle-

dy g milou spolusettrou jménem

lidu Eliška rřemy&lovne číg 77

7ČB J fcyla rí- - Svebodo- -

i Ze sportovcích kruhů

Joka '
TebcV zuátný český zá-

pasník ze Sbelton Nebr utkal t
v pondělí večer v Des Moines s

pobkým zápasníkem Wladkcnt

Zbytém s E&Jedujfcíai výalfd jvá idoesi k věěaéaiu odpočiaku


