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Filiálka
POICROKU - ZÁPADU Karneval u prodeji pásek

a Vinton pro jakéhosi společníka
Christensonova a policejní soudce

zloděje propustil proto že prý

nebyly proti němu žádné důkazy
Takové policisty a takového poli-

cejního soudce nemají ani v Ko-

courkově —Anderson byl ze služ-

by propuštěn

— Za prvé dva týdny měsíce

ledna oznámeno odboru zdravot-

nímu celkem 86 úmrtí což jest ví-

ce než loni za celý leden Velký
tento počet úmrtí připisován jest
hlavně chřipce a nemocm ji

V Omaze zas nového cos

poslechněte drobátko

na třinácté jižní máme

teď Václava Dušátko

Kdo zná trochu tuto duši

ten Vám jistě dosvědčí
že doutníky též i tabák

jeho vše jiné předčí

Na skladě má všecky druhy
známé možné — nemožné

Jak kuřlavý tak šnupavý

Každý u něj dostane -

1248 již 13 ulice

— V pondělí krátce před
hodinou vypuknul y lékárně

Dnea dne SO lednu
a po celý týden pokud trvati budou budeme prodávati ty
rozmanitější druhy

piíwelc na krk
a sice všechny jichž máme na skladě jako jsou: "Tecks"
"Four-ín-Han- "Puffs" a "Imperials" za nepatrnou cenu

25 centů!'
Mezí páskami těmito není jediné která by měla ceny méně než

50 centů—většina jich až posud prodávána po 75 centech a po

$100 Všechny bez ohledu ceny musí být v několika dnech

vyprodány a za 25 centů můžete si vybrati kteroukoliv dle

přání Taká láce posud v Omaze vídána nebyla Pásky tyto
jsou vyloženy v jedkom našem výkladním okně na 15 ulici a

jediný na ně pohled přesvědčí každého o jich neobyčejné vzác-

nosti V celé té zásobě pozůstávající ze tří set tuctů není

jedné pásky která by neměla aspoň dvojnásobné ceny námi

nyní nabízené Tato prodej jest bez odporu sensační událostí
období Nejlepší výběr dostanete když pospíšíte si k

prohlašuje se nutnost rozšíření
Riverview parku o 30 akrů a od-

kázána na to příslušnému výboru
Co lest láska bes hubiček
co fest Klondajk bez zlata
co jest fajfka bez tabáku
a i kapsa rozbitá?
Tím v Omaze byl by život bratře
bez Michálka bez pekaře

Rohlíky a aamoJitný
kaflkejky vieona bread
dostaneš u něbo na třinácté
vedle Centre hned

Rajsky chutné je to zboží Jebo

protož kupujte od nfho!

Poznáte pak též v Omaze

jak bc íije Šťastně blaze! 27tí

— V úterý ráno podlehl v Coun-ci- l

Bluffs alkoholické otravě sklep-
ník Chas Walker Walker byl již
delší dobu bez práce a v pondělí
večer v hostinci jednom požádal
známého jednoho o sklenku ko-

řalky ' Když odpověděno mu že

zaplaceno bude za něho vše co

vypije dal se s chutí do toho a

vypil celkem jednu sklenici piva a

jedenáct kořalek což zdálo se však
hostinskému býti více než dosti a

proto dále nalévati mu odepřel
Walker na to z hostince odešel a

ve stavu podnapilém do stáje ode
šel kdež záhy v bezvědomí upadl
a o 7 hodině ranní ducha vypu-
stil

— V nejvyŠším soudě státním

T"vxdó --culili xiejlepéí za $SOO
Rock Sprlnga aneb Oblo nhli r kusech 1700 IlitnoU aneb Třen tou v kusech

Hanna nut 1550 Wainut Block S126 Cberokee nut H2S Whlte Breat dut 1359 a Jiné
druhy uhlí — ve mim oejlepii Jakosti Taktéž laciní prodávám dfivt Pfeavídít m

auost I LETI 715 jižní 13 nlice
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Na Ústřední Matici Školskou
v Čechách

Jan Znamenáček Floyd
Oklahoma % roo

Veřejné odvolání

Pověsť v našem okresu kolující
obvinující paní Fr Jedličkovou
že ukradla v závodě našem pár
střevíců jest zcela nepodstatná a

stvrzujeme tímto že jest to zosno-

vaná lež Scutt čr Weisenboch

íxsijí Leigh Ntbr

Chcete néco zdarma?

Tož jděte a nechte se vypodobnit u
Heyn-- a Tu získáte výhody mnoholeté
tkuierwiti a ntjnyiii štupefí trvínmh
užíván tu fotografický troJ len nejdo-koDBle- jňí

adie nejnověji! vědecké d pra-
vý Tyto podmínky jedině zaručují vám
podobu vířnou a skvostně vyhotovenou
a za cenu tak nfzkou jako čítají fotogra-fii- té

pochybné zručnosti mající chatrné a
nedostatečné fotografické stroje kteří
Jsou ubytováni ve zbudovaných tanech

dl33m3

FOTOGRAFISTA 313-15-- S 15-S-

t

— Předpláoejte svým přátelům
"Hospodáře" do Cesh pouze MM
na rok

Záchvity trvalo vyléřenjr Záchvaty a
smizi po jednodenním uííiánl l)r

f Hne' Orettt Nerve Kmtorer Zaálote ! pro
$2 00 Ubcv na skuulicu OMrifie Ji idarma
Ur K Kilne Utím Arch Ht Philudnlobla
Pa HOTKlf

Pékná farma v Jlžnl Diikoté l0
no iu aKru kuk pouie unie od njta tiw-Jícíh-o

ItOO obyvateli feltt nouaed I éotti ob-
chodnici v biíkU prrdá se velmi lacibo aneb
vymítil méutliy majiele UUuteaeu

F J KAŠPAR af
tw So lí 8u Omaha Nebb

Farma na prodej IZ&ŮTZ
Wlltoo Dreclnct Colfax Co Nth Jn niohrnuv hotovo-f- l ibfvajici čántk" na mirná
splátky Mim téíJíním farmu o I) akrwb na
pmde} w w T Howard Bcboyler Neb

liílí ta Fr ťamhor- - jpinui tasilán bylilUC JW Pokrok Zipiidn do é0i7-i0av- eN

Mlnnnapolla Mlnn r I'oit nám edituje ie ne
ndutíhoval ntttanenbav adrmr Kdo by

Jeho bydllHf vědftl n'hr iá latkavi
uvídoini ab}cbom mu nadále Caaopla utilall

IElV2V2k
a víc stálého výtéiku sani
tujnroe kaádérou kdo pře-
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Isvěrás napiika nehřesMnl
I tepen résaýca aejtá1 aejmvák
1 prrtiják FnoMt!
t kulma fc kH ováni
1 rakoř ke kaleni
I kus pájedln
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At coicaco ill

nalézá ae ve známé

lékárně fim fórmáka

v čísle 1266 jii rj ul
blíie WíVmvm

IdeŽ lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

alézá se v 509-51- 1 jii 12 ni

% NAŠEHO MĚSTA

— V pondělí vyvolán byl v po

licejním soudě případ kap Ilera

kterýž jak známo obviněn byl

policejním soudcem Gordonem

nevážnosti soudu kteréž dopustil
se tím Že jeho ctihodnost z písár- -

ny policejní bez dlouhých okolků

vyhodil a výsledek jednání byl
ten že obžalovaný uznán vinným
a odsouzen k pokutě #20 k zapla
cení útrat a na io dna do vězení

okresního Odsouzený oznámil

odvolání k soudu krajskému a dán

pod záruku % 100 Obžalovaný

hájil se tím že v čase kdy vyha
xov se udál soud nezasedal že

vyhodil Gordona ne co soudce

nýbrž co osobu soukromou kteráž

pletla se do věcí po nichž ničeho

P nebylo a Že tudiž vlastně o uráž-

ku soudu se tu nejedná

— Jak se nám sděluje založen

Tělocvičnou Jednotou Sokol v

Ojnaha zvláštní pěvecký odbor a

kdokoliv by si přál navštěvovat!

zkoušky nechť přihlásí se nejdéle
'do příští neděle dne 2 2ho t m v

♦budově české školy na 13 ul me-

zi Dorcas a Martha ve dvě hodiny

odpoledne Pánové kteří nepatří
posud ku sboru sokolskému přijí-

máni jsou s tou podmínkou že co

nečlenové platiti budou měsíční

poplatek 35 centu vždy ku předu
na základě stanov T J S 36x2

t — V pondělním zasedání rady
školní přikročeno bylo k volbě

právního zástupce tělesa tohoto a

při pátém hlasování zvolen A J
'Lunt V dalším jednáno o prodeji:

dluhopisu v obnosu $250000 jež
v poslední volbě na stavbu několi-

ka škol odhlasovány byly a usne- -

' seno přijímali nabídky aŽ do 20

f února Prudká debata rozpředla
se při podání účtů za knihy školám

- dodané iež na {8112 Q7 zněly Z

obnosu tohoto připadalo $525612
na American Book Co a při čtení
účtu tohoto povstal rada Van Gil

der aby proti tomu protestoval
Mřzi jiným pravil že vypadá to

jakoby společnost rada školní

vlastnila neboť dostává se jí prý
nejenom objednávek větších než

společnostem jiným ale zároveň i

platí se ji za knihy ceny větší a za
důkaz toho uváděl la za zeměpi

sy od firmy této koupené placeno

'o 25 ctťL na kusu více než nabíd

ka firem jiných zněla Při hlaso

vání hlasoval jedinký Van Gilder

proti povolení účtu onoho Podob

né dopadl Van Gilder s protestem

svým proti najmutí 17 pian od A

Hospe-h-o za měsíční poplatek $$
—protestoval proto an jiné firmy
za I3 tak učiniti chtěly — neboť

hlasovalo pro návrh ten x 1 a prot

4 radové — Ku konci schůze po
dána a výboru odkázána resoluce

kterouž nařizováno býtí má zadá

vání tiskových prací výhradně jen
'tiskárnám uniovým

— Patkovní komise přikročila
v pondělí k reorganizaci své a sice

zvolen J H Evans předsedou Ci

W Lininger náměstkem a C E

Bates tajemníkem

— - JNic naplat Zvonečková mou- -

Jea Jest přece jen te víech meJhpIL

Tento úsudek pronáší kalJá hospo

dyni m proto fest k dostáni všude tf

— V noci na úterý učiněn byl

4okus oa vypálení vetešnického

obchodu M Wrighta v čísle 418

jii 10 uL a jea rychlým zakroče-

ním hasičů bylo tomu zabráněna

PtJičem přistavena byla k zadním

dveřím konévka s petrolejem a na-hize- na

na to halda papíru a pla

trsav rozmohly se tou měrou ie
ncl přispěchavšími hasiči utlume-

ny celi zadní část budovy byla

ničena
— V okresním soudě skončen

byl v pondllí kootest o úřad
třetí wardy a sice kontě

tíajfcí Henry Rhode se žádostí

odnr££a a Th Ilarriogtoa

f rlvcřlatoa zvoleným prohiáien
— Zlí vlrrai vtLlzídi sowiců

— Již v' neděli sehraje Katoli
cká Beseda v síni J W Hrocha

poutavý obraz ze života 'Furiant'
a zajistě že návštěva bude co

věnuovali nastu
dování kusu obvyklou píli a proto
právem očekávati lze souhru co

nejlepší

— Jak se nám sděluje upravil
tábor Columbus čís 69 WOW
v poslední své schůzi nemocnému
svému spolubratru a předsedovi
panu Fr Svobodovi milé překva-

pení Jak známo předsedá pan
F Svoboda táboru tomu po 4 již

roky a sbratření spolučlenové jeho
tedy zvolili výbor který nemocné-

ho pana Fr Svobodu navštívil a

skostným zlatým odznakem jakož
i prstenem jej obdařil Byl prý
p Svoboda přátelským projevem
tímto tak hluboce dojat že ani

nebyl s to nalézti slov jimiž by
dostatečně projeviti mohl vděk

jakým srdce jeho oplývalo

— Klub pro zvelebení jihozá-

padní části města odbýval ve stře
du druhou svou schůzi v kteréž

přijal stanovy dle nichž členem se

může státi každý kdo bydlí západ-
ně od 20té jižně od St Maryš
Avenue východní od 29 Čestným
členem klubu může býti každýkdo
jest pro postavení viaduktu na 24
ul Schůze odbývány budou každou
druhou a čtvrtou středu v měsíci
na 24té a Leavenworth a klub má

potrvati v činnobti tak dlouho

pokud účel jeho totiž postayení
viaduktu výše zmíněného usku
tečněn by nebyl

— Následující dopisy se zdán
livě českými jmény se nalézají na

poště — Ženské Drdla Mrs J
Vodička E Zikmund M Mužské:
Ledvina M

Do Clarkson a okolí!

Nížepsaný nabízím S0000 to
mu kdo tm dokáže neb usvědčí
toho člověka který mi zastřelil
vola v mém pastvisku ve čtvrtek
dne t2 aneb v pátek dne 13

ledna t r Frantj Štěrba

bherman & McConnellově na 15
a Dodge následkem výbuchu sudu
dřevěného líhu oheň jímž než

plameny uhašeny as za $17000
škod spůsobeno Výbuch udál se

při stáčení líhu ze sudu k čemuž
černoch Jameson plyn si rozsvítil
a od jehožto plamenů páry lihové
se vzňaly Jameson byl v obličej
při tom značně popálen Plameny
rozšířily se s velkou rychlostí ne
boť místnost naplněna byla vesměs
látkami snadno vznětlivými a ha
siči měli co dělati aby plameny
pouze jen na druhé a tetí poscho
dí obmezili — Škoda jest pojiště
ním úplně kryta

— V pondělí večer odbývána
byla na 25 ul a Ames ave indi

gnační schůze občanů severní čá
stí města v níž co nejdůrazněj
protestováno proti umístění morny
pro neštovicemi onemocnělé v oné
části města a přijata resoluce kte
rouž žádá se by morna z oněch
míst bezodkladně odstraněna byla
a v níž zároveň prohlašuje se že
nebude-l-i přání tomu vyhověno
vezme občanstvo záležitost onu do
rukou vlastních a o zničení budo

vy té samo se postará
Naše Jupiter Lump uhlí

za $550 jest nej lepším pro ra
ření i topení Telefon 1238
Hald & Bice 506 S 16 st
— Okresní komisaři zabývali se

v pondčli a v úterý uvazováním
zda by snížením platu různých
zřízenců okresních a písařů v jed
notlivých úřadovnách značnější
úspory docíleno býti nemohlo a

výsledkem jednání bylo že zůsta
ne vše při starém Jednotliví ú- -

řadníci okresní totiž dovozovali
že člověk schopný za plat menší

pracovati nebude a že zmenšení

počtu zřízenců jejich možným ani

nutným není Poslednější tvrzení
své opodstatňovali hlavně tím Že

plat zřízenců příjmem úíadoven

jejich nejen úplně kryt byl ale že
i slušný přebytek do pokladny

byl odevzdán tak že nut
nost neiakeno setřeni nikterak se

nejeví

— Tělocvičná Jednota Sokol
bude v sobotu dne 11 února 1899

odbývati v síni Jana Hrocha skvě

lý maíkarnt ples (Dt 30x14)
— Patrick Dougherty vlastnící

řeznický obchod na 10 a Center
žalovati hodlá město a policistu
jednoho pro neoprávněné zatčení
a věznění Dougherty nesl v ne-

děli před 11 hodinou večerní zná-

mému jednomu hostinskému na

pondělí maso a lunč a na cestě za-

staven byl policistou jemuž pode-

zřelým býti se zdál a za zatčeného

prohlášen vzdor tomu že jméno
zaměstnání obydli a cíl cesty své
udal Na stanici držán byl za
mřížemi až do pondělí odpoledne
kdy soudcem na svobodu propu-
štěn Obchod jeho zůstal v pon-
dělí zavřen čímž prý na obchodu

poškozen byl a proto hodlá nyní
nejen město ale i policistu kterýž
jej zatknul o náhradu žalovati

— K vůli kousku páje seprali
se v pondělí v Paxton hotelu vé

D E Henderson a Geo

Sawger při čemž poslednější uho-

zen do hlavy kamenným žbánkem
tak prudce že lebka mu rozraže-

na Henderson zatčen prozatím
na obžalobu útoku s úmyslem za-

bití a za mřížemi vyčkati musí vý-

sledku poranění kteréž prohlášeno
velice těžkým
— Podporující sbor Sokolky

Tyrš č 1 buďoj odbývati svoj'
první velkolepou zábavu dne 4 ú- -

nora 1809 v síni p Hrocha dtí

Jil jsme tu měli všelicos

ale tohle zde snad ještě nebylo

Policejní komise vyšetřovala pří
pad policisty Andersona který byl
obviněn že pomáhal nakládat zlo

ději trubky jel ukradeny byly

krajanu p Barochovi v noci dne
33 prosince Policista doznal ie
zloději jehol osobně znal pomá
hal trubky na chodníku před krá-

mem ležící nakládat jelikož prý
soudil i týž je mi právo odvézt

Když seznáno Ie spáchána byla
krádež zatknul zloděje ale truh

ly tjfy fy£ MloiZi tvrdil ie ae--

— Kdo chce mít zuby bez bo-

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnam tel 1561

— Daniel Bukovič kterýž jak
minule jsme oznámili na zakroče-
ní právníka Berky na habeas cor-

pus z vězení byl propuštěn ještě
není se soudy hotov a dle všeho

ještě hned tak hotov nebude Sotva
že byl totiž soudcem Scottem na
habeas corpus propuštěn zatčen

byl na tutéž obžalobu znova dlou-

ho však za mřížemi nezůstal Pan
Berka požádal totiž opětně o pro-

puštění jeho na základě habeas

corpus a to na tom základě an

prý policie nedokázala že Bukovič
ve vězení držán jest na rozkaz po-

licejního soudce Námitka tato
uznána správnou a Bukovič po
druhé na svobodu propuštěn — a

hned na to po třetí zatčen Jelikož

prý "do třetice všeho dobrého"

pokusí se i po třetí právník Berka

aby klienta svého na svobodu do-

stal

— Odešelť a není ho tu více!

Tak tká hlouček bratrů z mokré

čtvrti tam na šesté a Pacific kteří
si tak vážili hostinského jich

druhdy souseda Antona Křečka
Však ejhle! Vstalť jest opět
vztýčil znak svůj na rohu 13té
Howard ulice a každý z rodáků
může být ujištěn že Křeček si

dovede hostů vážit a vždy poctí je
vším nejlepŠím po královsku Pivo

jako malvaz víno z nektaru a ro

soličky všeho druhu ba i doutní

ky přímo z republ Kuby t33tf

— Z rozkazu zdravotní rady
očkovány byly dítky všecb veřej
ných i soukromých škol v městě

tak aby možnost rozšíření nákazy
zmenšena byla Jelikož od zji

štění posledního případu neštovic

plných 10 dnů uplynulo aniž by

jediné nové onemocnění oznámeno

bývalo těší se rada zdravotní že
konečně všechno nebezpečí minu

lo leč by opětně neštovice odně
kud jinad zavlečeny sem byly

Katolická Beseda pořádá
neděli dne 22 ledna divadelní

představení v síni p J Hrocha

pod názvem Furiant"
- V úterním zasedání městské

rady podáo byl mayorem hrubý
rozvrh vydání jednotlivých odborů

městských pro rok letošní a sice
odhadnuto jest — nepočítaje v to
ovšem vydržování veřejných škol

na $541088 Jednotlivými
odbory požadovány jsou částky
následovní:

Policie $117360
Hasičstvo 125000
Pol a pož komise 537°
Městský inžinýr:
Odbor inzinýrský 17000
Výb veřej prací 6000
Listen! ulic 40000
Oprava ulic 30000
Oprava kanálů 30000
Dlažba 20000

Knihovna 22000
Parky 30000
Pokladník 18080

Komptroler 9500
Zápisník 7000
Mayor 5000
Zdravotní rada 10325
Radnice 14999
Návladní 9028
nspektor olovníků 35
" stavební
" plynární 55
" kotlů 1628
" licenční 29c o

Eletrik 2681

Z dalšího jednání dlužno uvésti
že přijata resoluce kterouž měst

ský inžiaýr Rosewater vyzývá se

aby pod přísahou sdělil důvody
pro slova jichž v předchozím za-

sedáš! rady užil a jimiž většina

rady obviněna ze spiknuti se proti
odboru jeho za účelem činění mu

nesnází V dalším oznámeno ply-

nární společností že prodáno v

uplynulém roce nepočítaje v to

plyn městu dodaný 347388500
krychlových stop svítiplynu t če
hož vlak za 25433636 kr stop
zaplaceno nebylo tak že povinný
městu poplatek pouze jea z 22!- -

957952 krychlových stop v obno-

su #11400 do pokladay městské

odveden —Ku koná SMtiiH Čt

na ávtxixt cr-2tT-
ff ktsffeal

zamítnuta byla ve středu žádost o

bezodkladné projednání jako had
vlekoucího se kontestu Broatch
Mooresova v němž o mayorství
města našeho se jedná a tak přijde
záležitost ta zase na přetřes tepr- -

vé 7 února

-- -- Zkuste tana našeho uhlí
Washed Kut je za $350 Hald
& Bice 506 So 16 Str Telefon
1 ano100
— Zajímavou zprávou bude za

jisté pro četné příznivce zkvétají
cího táboru Columbus číslo 69
Dřevařů Světa že počet členstva
táboru toho dostoupil již na plných
dvě stě Jest to tudíž nejčetnější
tábor řádu toho v městě vyjma
Alpha Camp čís 1 Vzhledem
činnosti táboru tohoto lze podo--

tknouti že vždy čestně řadil se
naším spolkům národním nedbaje
na to Že účel jeho zcela od těchto
se liší

— W H Cunningbamovi po-

dařilo se ve středu to co policie
naše po minulých několik týdnů
marně dokázali se snažila Dopad
nul totiž óaletého Johna Mullena
starého to darebáka kterýž v mě

stě našem četných loupeží se do

pustil a nejenom že po honu ně

kolika Čtverců trvajícím jej dopad
nul ale sám až z Vinton ulice na
stanici policejní jej dopravil
Cunningham čekal na Vinton ulici
na káru když v tom uviděl z jed
noho domku vyběhnouti muže a
hned za ním ženu 'zloděj' křičící
Bez meškání pustil se za prchají-
cím a po uběhnutí osmi čtverců se

mu podařilo jej dostihnouti a pře
moci Při prohledání na stanici

nalezeny u vězně zlaté brejle stří-

brný koflík Čtyry hedvábné Šátky
a svazek paklíčů jimiž do bytů se
dostával V městě našem dlel prý
Mullen teprve šest týdnů a času

toho dovedl náležitě využitkovati
neboť policie má proti němu dů

statek svědectví že více jak tuctu
krádeží a loupeží se dopustil
— Tenhle hostinec Havelkův

vedle Creightonova divadla je čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolí čepuje též pravé importo
vané plzeňské jako malvaz To

a IV W

je krása to je rozkoš ra penna
bílá čepička

1 A což ta chuť! Ja
ko křenl Když jste "v městě"

neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma 199-- tí

— Na půl zdarma — Tohle bu

de asi velký shon příští sobotu na

třinácté ulici u Václava Kuocla v

naší tak zvané "České Praze

Každý as s dychtivostí naslouchá
a m ar

a patra aaie proč a co as ze se du
de dít? Nuž vězte tedy hospo-

dyňky muži z práce jdoucí i bet-lá- ci

že po celou příští sobotu bude

Kunci náS věhlasný český řezník

a uzenář prodávati vše tak lacino

jako posud svět ani neviděl ani

neslyšel Považte jen sádla pěk-

ného neškvařeného Vám dá 22

liber za Itoo kalií roské šunky
tak zvané picnic-ha- m po celý čta
v sobotu můžete mít pouze po 4J4

c noru 10 nejcnuinejsi vepřové
maso ze žeber zvané Pork Loin

do 6c libru ty nejlepší zadní

šunky doma uzené pouze za 8c
libru Mimo to se zásobí na celý
den sobotní velikou zálohou výteč

ných uzenek jaternic vuftú atd
Též slepice kachny husy zajíce

krocany a vůbec všechnu možnou

podobnou zvěř bude míti nahro-

maděnou tak aby dostalo se na
každého třeba že to v tea den

prodával — a prodávati prý bude
— za pil siarata

NĚKTERÉ zneihorSích nemocí sotva jeví nčiaR J úkaz ai svota
Hrozná nemoc Rrightova můře e vy vinovati po

Veta a ukazuje se jen nřkdy v bolesti v kříži neb rmřnč moče za-

žloutlém obličeji a nedostatečné chuti k jídla

Ifr J H KcLeQfVG

Livor enď Kidnoy Balm
jest vvzkoošený lék který zachytí toto nemoc v každém 6kaz
Vyléčí ji jakož víecky jiné neduh j led rin jater a mřehf ře Na prodej
▼ lékárnách -- $100 láhev

THE DR J H McLEAN MEDICÍNĚ CO St Umis Slo
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