
Pokrok Západu6
Jnte-- li sklíčeni jnltoiiUoliv nemocipraveno bylo tajnými společnost-

mi čínskými a že řízeno jest Číňa-

ny kteří v Evropě a v Americe která původ svůj má z nečisté a nezdravé krve použijte

(3) A Jest to ten nejWí lít naO A PíT n ni

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

BROKEN BOW Neb— Ctěná

red Jsem tak jako jsem vždy byl

pro reformu a jsem též ještě proti
zlatému standardu Ale hledím

dnes na reformu poněkud jinak
než dříve K tomu jsem nucen
změnou okolností a změnou věcí

vzdělání nabyli Společnosti ty

mají značnou podobnost se slože-

ním svobodných zednářů v Evro-

pě Nově vstupující členové musí

přísahati tajnost mezi tím co skří
případ 000

íCena la3xve Jest $100
'

Pak li váS obchodník neb lékárník lék tento nemá nobeřte Jiného
nýbrž dopi&te laskavě na

kolem mně Broken Bow nazý

ží se meče nad hlavou jeho a musí

utnouti hlavu kohoutu na zname-

ní že tak stane se každému zrádci

Tajné pozdravy sdružují všechny
členy Jednou z nejsilnějších spo- -

SLOVÁK MEDICÍNĚ CO KEEL„AND'
t89ml Návod k užívání v řeči české přidčlen ku každé láhvi

ván jest kolébkou populismu pro-

to že zde na západě v Broken Bow
se populism prvně zrodil Dnes

ečností takých jest v jižní Cíně
ale musím přiznat že ta kolébka

zvláště rozšířená "Společnost ne Ovšem že se suchem panuje záro-

veň vedro S úctoupopulistická jest tak naplněna po- -

itickými neřestmi že se mnohý
be i země" (Tjentihoui) jež zve se

také někdy "Jednotou modrého V J Štědrý
za ní stydí a obrací se k ní zádyotosu" a mezi cizinci 1 "Trojjedi- - řed 1 o lety se zde založila far-- Velké horkonou společností" zvána bývá Od

Or L H SIXTl

SCHUYLER NEBR
rínánia v Hollmanově bločku

V druhém poschodí

DrC Oxford

merská alliance aby 'se tím rozbi- -

a ta stará republikánská klika
té doby kdy mandžurský kmen

dobyl nadvlády nad celou Čínou

má neobyčejný vliv na zažívací

soustavu v tom čase jest nutno
udržovati ji v úplném pořádku

Když ale tu starou republikána také dynastii svou — tyto "tu- -

Nastane-l- i zácpa nechuť k jídlu
skou kliku přirovnáme k té nyněj-
ší populistické tedy to bylo jen

áky z velké pouště'1 — jí vnutil

neustávaly výbuchy proti dynastii kuřátko Co toho příčina? Dá-

vali jsme jim tůze velkou většinu
z kmene onoho dynastii Mingů

zemdlenosť slabosť podléhá tělo

různým chorobám Severův Ži-

votní Balsám odstraní každou zá-

cpu upraví zažívání dodá chuti k

jídlu Paní Johanna Našel z

Nynější povstalci čínští vystříhají
Přljlmft n&vetóvyi

Od 0 do 12 hodin dopoledne a od 3 do 6 hodin
odpol ve svém příbytku na rohu

dim2 17 a "Vlaatoaa Ml

tak že nominace byla totožnou se
zvolením a to je kazí Republ- i-

se všech křivd na Evropanech
aby jim nedali podnětu k

Plattsmouth Nebr nám píše:
Severův Životní Balsám jest tím

káné mívali schopné lidi v úřa-

dech a Žádný nebyl zkrátka kdež-

to skoro každý populistický úřed-

ník byl zkrátka Nejhorší škra

Obchodní válka mezi Ruskem a
Ntmeckem Mezi Ruskem a Ně nejlepŠím lékem proti závrati ne

chuti k jídlu a slabosti Zkusila
bal měl skoto vždy přednost My

Or Gafbraith & Lord

provádí prakel ranhojlskou
a léít lenski nemoce

OFFICE: v Faxton Block na rohu 16 a
Farnam ul Omaha Neb

Jsou též k nalezen! každodenní v St Joecph
nemocnici hlo

meckem hrozí vypuknouti obchod-

ní válka Příčiny její obiasfiuií jsem ho Jen se ho musí užívati
co reformistejsme odsuzovali při

pravidelně"istynásl : § 19 obchod smlou hnání železničních lístků úřadní- -
a W # w m 1 CENA 25 CENTU

Jiná slabosť zažívací soustavyky nynt ale ma kazay uraanik
od guvernéra dolů železniční líst

jest průjem čili laksír který kaž-

dým rokem tisíce lidí zvláště děky v kapsách My co reíormisté
usilovali jsme o snížení platu ú- -

H (Mořil M D fleo BicHH D

k

zkušeni lékaři všech chórob

vy rusko-němec- ké praví že Něm-

ci zříkají se práva užívati na svém
území pro domácí zboží nižších
sazeb dopravy po železnicích než

pro tovary dovážené z Ruska
Avšak ruská vláda je přesvědčena
že Německo tomuto závazku ne-

dostává jmenovitě ňa trati králo- -

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

NávStlva balkánských panovníků
v Petrohrad Do Petrohradu při-

jede nejen kníže bulharský nýbrž
také král rumunský u něhož kníže
Ferdinand byl před svým od-

jezdem do Ruska na delší návště-

vě "Jsme přesvědčeni" —- píšou
"Novosti"— "že návštěva rumun-

ského krále a bulharského knížete
v Petrohradě na vždy upevní přá-

telské a srdečné poměry mezi Ru-

munskem a Bulharskem s jedné
a mezi nimi a Ruskem s druhé

strany a přivede k dalšímu zlepše-
ní v balkánské politice" To vše

znamená nové úplné fiasko Mila-

novo a jeho syna i těch kdo

s nimi uzavírali po všech zkušeno-

stech spolky na odboj a výboj
Pověsti o odstoupení hr Golu-chovskéh- o

zajisté vzcházejí z ny-

nějšího položení na Balkáně jež
se utvořilo docela proti kombina-
cím Goluchovského

Rozpínavost Nímců Rozpína-
vost Němců poč(ná strašiti Angli-

čany vidoucí jak jim najednou
na moři vyrůstá mocný soupeř
Zdá se ostatně že Angličané přese
všecku svoji žárlivost projevují
známky jistého úpadku jinak by

byli sami pozorovali nebezpečí
V City vytýkají markýzu Salisbu-ryov- i

že obětoval zájmy Anglie
snu o přátelství s Německem

Angličané se domnívají že Němci

ucházejí se o koncessi ku stavbě
železné dráhy od Středozemního
moře do Perského zálivu a všude

podél trati zříditi chtí německé

osady
Co chtlji Nlmci Při nedávných

volbách v Německu podařilo se

Němcům seslabiti Poláky o šest

mandátů Němci v místech kde

se to stalo oslavovali vítězství

pitkami a orgiemi jako kdyby

byli dobyli nového Sedanu Oč

Němcům jde co chtějí a připra-

vují vyslovil advokát Schlee v

Toruni když se tam taková oslava

konala Pravil: "Stojíme tu na

důležitém postě mezi východem
neboť naším úkolem jest odraziti

příboj (!) národů slovanských
Stojíme na stráži nad Vislou jež

jest ještě důležitější stráže nad

Rýnem neboť v budoucnosti bu-

dou našimi nepřátely v prvé řadě

Slované Nejde tu o naše Poláky
— s těmi bychom věděli sobě ra-

dy — nejde tu ani o Poláky celého

světa nýbrž vůbec o válku Ně-mect- va

proti Slovanstvu" Také
Němci někdy "kápnou božskou"
Boj se Slovanstvem chtějí protože
ono stojí v cestě jejich světovlád-

ným plánům a jejich cestě na vý-

chod!

Povstání v Čin Povstání toto
tak náhle vypuknuvší nabývá ve-

likých rozměrů Vzbouřenci kte-

říž vedeni jsou prý osobnostmi

tí do hrobu sklátí Severův Lék

proti Choleře a Průjmu má rychlý
adníkům ale guvernér Holcomb
si podepsal předlohu povolující

ZRAKU a SLUCHUjistý účinek v každém případě
CENA 25 a 50 CENTŮ

emu nájemné ze státní pokladny

TEL 7391
DT8J m

1404 Farnam ul
OMAHA NEBItF W SEVERA český lékárníkvecké a gdánské Ruský ministr

což jeho předchůdce guvCrounse
aČ republikán vetoval a odepřel
dovozuje že je to neústavním a

CEDAR RAPIDS IOWAfinancí protestoval už proti tomu
a žádal změny Nevrlost v Ru-

sku stala se ještě větší když vlá-

da německá nařídila aby hromad

pouhým okrádáním státu Gu-

vernér Holcomb" se též o to zasa
Dr E Holovtchiner

český lékařSrpnoví vílet'dil aby jeho soukromný tajempík
né zásilky živé drůbeže dály se od měl plat zvýšen Ten náš pan

guvernér vyrozumívá reformě! do Osmiích vrchů15 července jen ve vagonech a vo Ofilco ua rohu 15 a Howard ul Sbe

lj' Blwk ě dveří 210
Telefon 1438 '

Kdyby Holcomb neměl bratrů azech krytých aby prý drůbež ne-

mohla vypadávati V tom vláda
ruská spatřila novou umělou pře

příbuzných v Broken Bow a po
farmách jako štěňat žádný zde by Napřed navštivte Hot Springs
ho neznal Ta klika zde v okre

V plsnrií k niirzení od 10 do 13 hodin ráno
d iilo-- ) cRlpolcilnoaiKl 7 Uo8 vefier

' Obydlí v čísle 1019 Center ulice
Teletoo 167 ~r

(horké lázně) Tam můžete se

koupat- - jezdit koňmo aneb na

kážku dopravy ruské drůbeže do
Německa neboť v krytých vago-
nech a vozech drůbež z poloviny
poscípá a co zůstane bude horší

su a i po státě reformu tak zostu-d- í
že si jí lid brzy zoŠkliví Gu bicyklu můžete tam slézat vrchy

Or Chas Rosevatortančit hrát si v jakékoliv hry
jakosti' a tudíž pozbude ceny

vernér Holcomb jest chronickým
úřadolovcem Když zde prvně
chtěl si uloviti úřádek byl roz

zcela dle přání a libosti Pak-l- i

údy vaše jsou ztuhlé pak-l- i ledviVláda německá již před několika

hodným demokratem a chtěl se ny nemáte ve zdravém stavu anebnedělemi uvědomila vládu ruskou
o tomto svém opatření načež vlá-

da ruská odpověděla že německá
spojit s republikány proti popu- - trpíte bolestnými vyrážkami po rrice: 222 Bec Bhhr roh 17 ol a

4 Farnam Telefon 504
vláda pro dopravu domácí jest

listům aby úřádek ulovil Když

republikáné spojení odmítli a jemu
se vysmáli stal se pan Holcomboprávněna k takovému opatření

těle ať již kožní taká nemoc jaké-
hokoliv jména a druhu jediný
měsíc pobytu v lázních "Hot

Springs" z vás učiní zdravého no-

vého člověka

nikoli však pro dopravu z Ruska

Oojrdlít 2417 Joncs ulice roh 25té
VezmSte kára na Leavenworth ul

Telefon 1217

OMAHA - - NEBR
neboť tu její opatření protiví se

obapolné obchodní smlouvě Na

populistou docílil nominace a byl
zvolen většinou nikolika hlasů

Tehdy si přál zůstat v tučném dě

doživotně Když nedávno
Krásná jezera "Sylván Lake" a

Elastickéto německá vláda poslala do Pe
11 IV V a w "Spearfish Lake" jsou v nepatrné

poznal že lid o něho nestojí a žetronraau ODSirne vysvětleni ze v

punčochyjest to proti zásadám strany uchápříkaze jejím není žádné sekatury
pro Rusko avšak vysvětlení Rusko zet se o třetí lhůtu uveřejnil do

neuspokojilo jež žádá aby Ně pis že kandidátem není a to jen

proto aby vše utišil a velký odpor

vzdálenosti od lázeňského místa
Hot Springs a každý kdo Černé

vrchy (Black Hills) navštiví ne-

měl by opomenouti na jezera ta se

podívati "Sylván Lake" jest
nejkrásnějším a nejchladnějším
letním útulkem na západě 'Spear-
fish Lake' pak navštiviri lze krát

mecko svůj příkaz odvolalo jinak
že Rusko učiní podobné opatření

PrGtržné pásy elektrl- -
cké baterie berle vidí
Iné polfitáte podpěry-- H

A tomaty Ifižkové pán-
ve kaučukové sboží
ranhojlbtké lékařské
náatroje

K dostání

y lékárně
t

proti sobě potlačil Však nyní
proti dovozu z Německa "Gaze když jest lid zaměstnán a nemá
tě Varšavsk'" píšou o tomto kon- - času myslet na politiku pracuje
fliktě z Poznaně že německá vlá zimničně se svou hordou politic
da učinila své opatření proti dovo

kou jízdou po dráze která se vine

tou nejrozkošněji a nejromanti-čtějŠ- Í

krajinou jakou v životě jen

kých otroků aby si mohl konven-

ci podmanit a každý odpor protizu drůbeže z Ruska k vůli svým

N

teprve nedávno z Ameriky se vrá-

tivšími dobyli devět už měst v

jižní Číně zvláště v provincii

Alce & Fcníold Co

1408 Farnam ulsobě odrazit Nástrojů k tomu jednou a to jen zde lze uzřítiagrárníkům jímž není vhod že

každého podzimku dováží se z má dost Úmluvy do budoucno neboť není rozkošnějšího pohleduKiangsi porazili vojsko proti ním prou 1'axton Hotelu
Ruska do Německa jen hus za 4 do přírody na celé zeměkouli jakovyslané a zmocnili se i přístavu sti jsou uzavřeny a musí se pro

vést Na reformu času dost Kdymiliony rublů Kdyby tento obVuču kterýž Cína nedávno Evro Psenico jost lirálomby šlo dle veřejného mínění tedypS otevřela Hnutí zdá se býti chod přestal byli by ruští hospo
dáři v pohraniČných krajích citel by žádný z nynějších státních ú- -

ně poškozeni Podobná "husí řadníků nebyl znovu navržen než
namířeno hlavně proti nynější dy-

nastii jež jest z kmene mandžur-skéb- o

a vlastními Číňany tudíž za válka" byla mezi Německem s Farmáři západníli pokladník Meserve a nástupce

skýtá příroda tuto
V běhu měsíce srpna poskytuje

dráha "Burlington" výletníkům
do nadřečenýcb míst dvě příleži-

tosti se tam podívati za velmi

sníženou cenu a sice vyšle jeden
vlak do Hot Springs Q srpna a

druhý 26 srpna Lístky budou

prodávány za poloviční cenu tam

a zpět tedy za i640zOmahy

Ruskem také minulého podzimu Smythe neb lid by rád viděl tucizáckou pokládána jest a jež po
kliku státní rozbitou Bude-l-izbyla obliby ještě více tím že

v poslední době podlehla úplně
Asi Dředměsícem mé 15 měsíců stu

Kanady jsou
vůbec uiei

Do-

cílili toho pě-

stováním ttrrňl

Holcomb znovu nominován tedy
ré dítko trpělo nebezpečným průjmemvlivům Evropy Již jednou to uškodí různými spůsoby Bryan

ovL Být Bryan zvolen za dva roa častým vrhnutím Poskytoval Jsem
v letech padesátých — zachvácena mu obvyklých v takových případech

léků však kdiž lidné úlevy dítku ne do Hot Springs a budou platící nabylaližní Cína podobným povstá ky tak se mu nachytá za šosy
těch všelikých cizopásníků že se

iich nesprostf a lid též ne Četl

pšenice H přeni na farmách
vládou kanadskou obdrželi A

ZDAIžMA
ním vůdce jeho Hung-Siutsne- ca

daly povolal jsem lékaře pod jehoi
ošetřováním dítko bylo do celý týden

lhůtu 30 dnů

Lístky cestoval lůžka ve spazaložil dokonce po mnohých ví

jsem v Pokroku že kongresníkD té doby trvalo dítko v nemoci Jii
_ _ _A # t t_ t

cích kárách a cirkuláře a jinétězstvích v Nankingu dobytém
Greene ze 6 distriktu byl znovu Uraite 160 akri poxeaka sdaraa anovou dynastií "Velkého míru asi iu ani a průjem opaiovmi we yb

lhůtě dvanácti hodinách úplně pěta-
dvacetkráte fivl isem iii uřesvéděen

navržen jednohlasně a že konven
tiskopisy pojednávající o Čer

ných vrchách jakož i jiná vysvě
tlení lze obdržeti v písárně Bur

("Taiping") jež císařství čínské
vážně ohrozila Povstání ono

nyní těží aa pozemka tm
11500 a! 12000 i akra
nad veškeré Týlobjmntmte pak li brzo pomoct se mu nedosta

ce byla slabě navržena tak Že ze

36 okresů bylo jen 16 zastoupeno
a že bylo malé nadšení Byl jsem

nu t# iivo nebude Bvla ml odDoru lington dráhy v čís 1502 Farnam
ulici aneb když budete dotazy

bylo teprve 1864 pomocí anglo-(rancouzský- ch

vojů potlačeno a čován a 'ChamberUiiťt Colic Colera Osadníci přistěhovavší ae jsou néjzá
- moioějímÍ občany Kanady 'toho svědkem že tomu bylo zrov& Darrboea Bemedy a tedy jsem ]poslední panovník Taipingů po své adresovat! na J Francis

Gen'L Passenger Agent B & Mna tak —Vzdor tomu že jsme měhřbil se v zapáleném Nankingu
zkusil Ejhle pozoroval Jsem ihned
změna k leu&faou do deliím užívání XiaM tkTottni nprTes oMloSk 1 psaphlctli z jara až příliš mnoho dešťů R R Omaha Neb 193-- 4se svými ženami Také nynější t &k MU a laitMM )c kUdéna na poiidf

L1ÍBU- - V1 a pata W V BcnneU tri S Tvzbouřenci vystupují prý s odzna
Omaha Xtbr aneb doptáním aÚplný seznam knih k dostání

dítko mé se zotavilo pozdravilo a jest
dnes Uk čiperné a plné života jako
před tím - CL Boggs Stamptowo
Gílaer Co-- W V" k ŮQZtz v

nyní kvapem vysýcháme Drob-

né obilí jest zajiŠténoale místy se

dobře nenaiilo Nepři jde-l- i brzy
ky Taipingů Jisto jest dnes jii Že

ateM of tfca Ialerlor Ottawa Oaudiizdarma v knihkupectví PokrokucoTitisí cbou provincii jiao cm hodlat U přfaUhoriU m pUw twa e y
r"— via t-V-J fz— r C iÚtlí kniií 1 Ziptdo


