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'epUvul lístky c Evropy a do Lvropy atd

ntcumnewiM na ncmovlt majetek

dostatek Jestli bude snad někdy
otevřena nebylo by se potřeba
osadníkům sucha obávati 6

Ovšem že východní část tak jako
východní část Nebrasky aneb Kan-sas-u

7 Do Floyd žádná dráha

nejede a tedy také tam nelze

jízdné udávati DoPerry stojí
asi lit 50 z Omahy Každý mě-

síc vždy první a třetí úterek se

prodávají jízdné lístky za sníženou
cenu a sice pro jízdu tam a nazpět
dá se koupiti lístek za cenu jízdy
jedné s plirážkou $200 tedy asi
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pátrající zvědavé oko hosta marně

po nějaké známce přítomnosti dru-

hého pohlaví slídí A kdyby snad

cizinec veden pravidlem západní
dvornosti po domácí paní neb

dceři se tázal odmlčí ie mohame-dá- n

a zostřený nehybný jeho po-

hled je zjevným dokladem vzbuze-

né nelibosti Turek jako vůbec

všichni orientálci je velmi poho-

stinný: hostu podává se limonáda

neb voda a přísadou ovocných
šťáv zejména šťáva z růží lahod-

ně chutná černá silná káva ve

findžanech malinkých koflíčkách

bez oušek cigarety V chudších

rodinách obsluhuje mužské hosty
domácí syn v bohatších sluha

u TurkyS podobně se děje ob-

sluhuje dcera nebo služka vždy v

nejpěknějším úboru

Turek vidí ve své ženě dle ko-

ránu pouze hospodyni matku

svých dítek Může ji kdy se mu

zlíbí i bez závažné příčiny pustiti

1207 Doa-rla- s ulice

maji na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím 1 to

K lamiaalBttppské mezinárod-
ní výstavě v Omuže obdržel

v odboru pivním

ZCragrův ležUs

Cabinet Bcor
ZLALOU MEDALII

tál Indi Jeho ( ltoty a jeho osv-tcic-

a pHllfiuJicích vlastnosti

Objednejte bedničku od

Fred Krasr Brewtojj Co

1007 Juokion trt

pícím nechť jsou jakéhokoliv

dítek konečně silná černá káva a

silný tabák rozrušují povážlivě

celkový zdravotní stav

Neméně nežli žaludeční rozšíře-

ny jsou u domorodých žen rozlič-

né nemoci ženské a to jak v mě-

stě tak í na venkově kdež se u

velkém počtu vysa-ytuj-
í Vykazují

větší neb menší stupeň pokročilo-
sti Z neznalosti z apatie hlav-

ně však z předpojatosti bázně a

ostychu zatajují domácí ženy po
dlouhá léta podobné choroby i

před blízkými příbuznými Porody
odbývají se bez všeliké odborné

pomoci u přítomnosti ženských

příbuzných a sousedek jež trpi-telk- u

potěŠiti se pnaží bavíce se

mezi sebou zcela vesele o všech

možných záležitostech pijíce je-

den fiodžan Černé kávy za druhým
a zapalujíce cigaretu za cigaretou

Všecky očekávají v závidění hodné

trpělivosti jak rodinná událost
často velmi nebezpečná a trapná
za pomoci boží skončí Tento

neobvyklý způsob chování ne-

svědčí však nikterak o bezcitnosti

Vrozená flegmatičnost a fatalisti-ck- á

důvěřivost mohamedánská již

vysvětluje: "To co jest býti
musí a bůh to dle své vůle skon-

čil" Kao Bog hoče!

V šestinedělí" nezachovávají že-

ny ani nejnutnSjší zdravotní před-

pisy Sesláblá rodička leží úplně
oděna na improvisovaném lůžku

na podlaze v potu a výparech

jméaa neb výroby

Vr 1898 méla jsem v ošetřová-

ní 89 případA žaludečních chorob

Příčinou této takřka národní ne-

mocí bude asi soubor vSelikých

nepřístojností jichž dlouholeté
trváni zhoubně na činnost žalud-kovo- u

působí Těžká stravitel-nos- t

obvyklých pokrmů bosenské-

ho lidu nevydatně a bezchutnč

upravovaných vymáhá přemírnou
Činnost žaludečního ústrojí Ma-

sité i moučné pokrmy obsahují
velkou přísadu mastnoty ne vždy
nejjemnějSího druhu tlusté 6ko-pov- é

maso s rýží neb zeleninou

sýr v letě pražené mladé kukuři-

cové paličky (misiraíe) jež mladé
a čerstvé znamenitě chutnají
mléčné a ovocné smíŠeniny cibu-

le česnek a domácí nekvašený
chleb pšeničný (pogača) a kvašený

žitný (sumun) kupovaný jsou
hlavní výživou lidu Chudina po-

žívá ve velkém množství puru
druh kaše připravené svařením

kukuřicové mouky ve vodě Ta
se osolí a bez mastnoty s velikou

chutí i několikráte denně pojídá
K tomu obvyklá černá káva a do-

mácí tabák 1 V letě požívá se do-

mácí ovoce ovoce krásné šťavna-

té v míře Deobyčejné Hlavně se

tiší dobré pověsti zdejší švestky
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Vidlí Jiskrná oji zdravou Jaenon k&2i sladký

vf ras a milý tvarf Tato vábnoeí jest následek

' OMAHA
Rád Palacký ě 1 ZCBJ

idbývává pravidelná ch6z ksidoii Čtvrtou

p Cechách promovaný

i téuíený
dobr-íh- zdrávi Pak li ona ecbázl Jest skoro

vidy nico v nepožádkn v dlstlnktnlch lens--
nedlíll v mřslci o i h mlp vainl p
ua 13 a Wlillitm ul Ph-rf- L Herka tuj Vác

lebek I W H 4th-- nřetnlk V A Souhra- -MLÉKAŘ" křeb ústrojích Zdraví menatru&lnl ostrojí
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jež se sušené do ciziny vyvážejíTěl Jed Sokol r Omaha
Mrtví sve pravidelná Hcb&sir- - kulili driihf McELREE'S

V době Česání živí se většina doHvrtek v mřHUt víer ve tvi miftnoti il-J-

Vine of Gardui"morodca pouze ovocem a sumu- - Starostlivé sousedky ji ještě dbře
nem ibrik kávy a cigareta končí dekami zakrývají aby te nena- -

o lillh Bt Uml llHV-l- kn H7 Ho Uth
St tuJiMuníU H W liHrbil I4IH ri'r ťoppieUn
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Velkerá předpisy Ukafakí vyho-
tovuji iw it lokáme právni a
evédoinilě mOfHtích a Dtl--

ituh léčebních pruvtředku gr-t- f

frugalní pojedení ň (chladila O nějaké péči o pro-
-

Podp Sokol Tjrš i 1
řlnl tsny krásné zdraví Ono trefí kořen
vsecn Jich nesnáz! Nestává meslínlho nepoPii jídle prostřen u středu vádění a udržování pravidelné a

idbývá lví arhnza dvukrát mfsfínft kaídnu
komnaty koberec přes něj barev-- velenutné Čistoty není potuchylneurii a i irii n v meairi v siru Mcizove

řádku bolesti neb boleni která by ono nevy-nojtl-
o

Ono Jest pro vykvátajld dívko pro
zamtstknsnon Ceno a pro pani dospívající ka

iMMmcnl whu oaDyvu kh i m ueii v rijri
D&llt-tn- ! chti I nciMt v dubna a étvrtleti né plátěné neb bavlněné prostěra
v Iwlnu a Kronu HrVriícda Kr Svnjtek mi
4tinrwlwila Vr ívotioda taj Jcihn l'hlbrád

zrněná život V kaldd pokusní krlsl v teo-eká-

álvott ono přinese zdrsvi silu a stistl

Celé ženské příbuzenstvo i sou-

sedky se vystřídají v návštěvách

Přišly se pozeptati po zdraví

matky
" Ve světnici je hlučno ve- -

ďlo na to postaví se železná sklá-

dací trojnožka na níž se klade

velký okrouhlý měděný tác Tak

144 JIŽ lHá ul oft-int- k lwf Knpar 14LHJIÍ
a ul FoHlBdnfk V K Kunci 131'i w 13 Str

záležitostech víry) V tom pří-

padu jest arci povinen ode dne

propuštění platiti jí na výživu po

4 měsíce a io dnů Kdyby se za

tuto zákonitou dobu dítko narodi-

lo je dále povinen zaplatili matce

výlohy s tím spojené a na výživu
dítka do 7 roků dle majetkových
svých poměrů přispívati Po vy-

pršení 7 roků ať hoch či děvče

připadne dítko—otci

K malým svým dítkám chovají
Turci velkou lásku Jsou také
velcí milovníci květin Není li

zahrádky v domě upraví si Turek
ve dvoře kolt-- zdí na loket po
dezděné záhonky kdež pěstuje
rozmanité druhy květin I ture
cké ženy a dívky jeví zájem pro

květiny polévajíce pilně bujné

záhony
V Bosně a Hercegovině mají

Turci zpravidla po jedné ženě

málo jich má ženy dvě i ještě
méně je těch kteří mají tři ženy
Korán dovoluje každému pravo-

slavnému Turčínu pojati 4 man

želky najednou kterýžto luxus

mohou si však pouze mohovití

orientálci dovoljti qeboť $ Ženy
s příslušnými rodinami stojí za
všech poměrů sumu značnou Tu-

rek může ženu pustiti dáti se od
ní rozvésti z příčiny libovolné
korán mu dovoluje na ženu první
dovésti si druhou jestliže se mu

první buď znelíbí nebo sestárne-l- i

churaví nebo některou chronickou
nemocí trpí jednoho krásného
dne překvapí ženu sdělením že si
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tni llrochiivt Josef Sip prtdwda 1012 llnnier

zeno bylo) —Předurčený osud kte-

rému nikdo neunikne hraje v ži-

votě mohamedánú velkou roli řídí
všecko jejich smýšlení a jednání

a mllniJuul Tln
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řiiiů lloar Frcy a Boverid({e Ju republikáni kdežto
Užfvá-l- i se ho v SasIútaUuMil Lift mu OiuL

mvi-u- uiTiuinuu a oupovcui uopt--
uepodpané a anonymní r 'eznou

poboulaého mieta v kov! SEVERUV IOlhývá aeboze kaťlou 1 neděli v Kifol v N'
í vKitfíívw jcbi aiimraruinroani aiiu on n oup rreanedka Aot Mach

Kdokoliv Dotfobule právnická pomoct ehle IKI JI 15 ulice tajemnice Vinci Čermák
IÍI71UU ul úíctnlce Mař e Příborská WH

zabrání vniku kaž'
dé plicní choroby
Nejplatnějšf lék

proti kašli zašle-mová-

chronické

ANSLEY Nebr Prosím sděl E BALSAMdávpann Berkovi prá'0'ka ikulsaeho kteri
upraven jídelní stolek sofra NaJit li ul pokladnice Karolina Flblr MdlniiimMou ikuwnmtl ivojl maze KrajanOo te v Hovorně: 1 Kdy bude

selo podává se limonáda černá
káva cigarety v krátké dobljil U Ulnatím a iraoiiv eprtvnt potmuziti svtr

Sbor Hvězda Horé Doby ě 88 JCD otevřena reservace Creek Nation
demirliju položí se pro každou
osobu lžíce ponejvíce dřevěná a

mu záduchu křupu JPRO

PLÍCE
odbývá tvá echA-t- kaldoa & nedill v meeicl ve

Jediný českýTD
mračna dýmu se valí ve světnici
Nedoctatečně provětraná komna

zanetu chřipce
Cena 25a50ct

kus pogače neb sumuna Všichn
O T 2 Mnoho li se bude pla-
tit za akr 3 Mnoko-l- i si bude

f hKt odp-- v alnl Mbiwví 1'řrlwKlky ně M

pnselthafer tal Vlibelm na Kurto vá Mu

_ ' 4tMW nlnunlclrri eMlnttril Jh úóetnice Em Cbleborád 118 členové nejprve si ruce umyjí po moci koupit jednotlivec 4 Je
ta naplněná rozmanitými výpary
kouře v zimě ke všemu tomu

O&avvw wiuvuibBf on ujuivivj i Poppluion ave
lévajíce je vodou t ibriku a po toma zámečnický v Oraazc Dor Banna urore e iu Oklahoma zdravá pro bílé osadní
zasedne rodina skfííivši nohyodbývá tvá pravidelná acháte vilv 4 nedillvlatul ky? 5 Nepodléhá také suchu?

SEVERUV

Olej sv Gothardav eici v NartMlnl atnl PteOantkyn Mnry okolo sofry a pokryje kolena ně- -

Leo Barooh Uiemnlce Kiele Havl1 :M 18 Ht poklaď kolta metra dlouhým as loket ši
b1l'c juaie Juneck itkat lir L Svoboda

To jest hlavní otázka neboť my v

Custer County jsme pronásledo-
váni suchem již od roku 1891 6

rokým šatem sofra marama Po

dobře vytápěná v dobrém úmyslu
aby se matka i dítko v teple udr
žovaly — skýtá smutný a odstra-

šující obraz lidské pošetilosti a
bezstarostnosti Cenu nesmírnou
má za těch okolností bosenský
starobylý zvyk nepodávati ruku

Svým yMým a jistým účinkem]
stále nabvvá většího rozšíření iSbor Čechlů D of II í 161 AOUlf61)3 Ho 18th Street

Teteton UC7 lévka čorba Či juha používá se
odbývá pravidelná ach&ze kalilý t a 4 ítvrlck Bolesti všeho druhu rázem zahání JKterá část Oklahomy je nejlepšíze společné měděné misky časev nicmi ve ave nMi miuuieone v mtnwtlZaváděni vodv plynu a kanalliare pro (veta a 60 ctu 1
pana J Havlíka v NároOlii kinl Pwlclk Co stojí cesta z Omaly dovádí te levné a dobře t4Jir Anna B uniřko tajviu Jmle Virtk Zlit lžícemi ostatní masité pokrmy

rukama Při tom zastupuje kou
Floyd Oklahoma Zkrátka vyMini 14 ul aretnlce A Mvojtk rk 46 bt

W F SEVERA řeský lékárník j
CEDAR RAPIDS IOWA

il il il liiÉiáit il 1I1I
Statní JednatelutTÍ pro Jedině ostídře- - šestinedělcenKiaunM-- o Anna iiavnrea 1311 liz 14 ul

pište vše co víte o tom územípoik lékaF O Uwoaatťr Hal Ikie lt] sek chleba úkol vidličky Pokrmy Většina šestinedělek zvedá se
é tlevřlanduké plrol pumpy

NAVŠTÍVÍTE 03IAIIU?
Sbor Lilie I 9 líruha Dřevařek Odp 1 2 3 To vše ještě jež v kuchyni kdež se na prirritiv- -

již v prvních dnech z lože Chudé
ím ohništi vaří na drobné kou liona nebo-- h vlastně u kongreI odbývá tvá pravidelná wthftte Ily v ftvr

otvtíll v měaici v nlainiMil p J Hocha Pred ženy již druhý tlen po přestálýchu miBto- su ťokud kooeres neDfnmeeokyne Marie Jlrá '4A ]lul la w

ZVLÍŠŠTXÍ

HOLUBI!
Prodám

Vriciiě fi druhy bo-

lu' & ra lyiocciyi

útrapách mnohdy velmi těžkých
sky rozkrájeny Zelenina rýže a

mastnota vyjídá se lŽicí MoučnéSrnianlkyn ťannle KrJ cen tajemnice M

tlttiil ta ul Doklilnic JnllJt-- I ano apom Sta m uetavlU ve akvoai
aby obstaraly domácí práce Jedíl uIlMiiáe bctln l a bup-l- a Ho kup Sil" Jlnl l ul prtvodkynC Antonie

THk V K Ma-l- e Mr vnitrní 'ráz An ponejvíce pečené příkrmy kladou
pijou na co mají právě chuť klrK ve korní ir natle Mnul k" vtttor se v celku na sofra Každý si rumatťtka Maria Koleji Marie 1'ecbafová B čemuž arci množství darů v podoStover kou dle libosti ulomírěíale ímjiiaí 18 ulice

íeske volaté Htavá
_ ky Knliliky Pá l ho-

lubi Hovi I10U1II

KáB-k- y
Puti-lik- za#7Podp tbor SokolrkTrtě 1

bě rozmanitých mlsek 'a la turca
upravených sladkých i kyselých

Mezi jídlem pije se studená

smlouvu s oním kmenem a neusta-
noví podmínky nemůžeme my
ovšem vědět jaké ty podmínky
budou právě tak jako nemůžeme
vědčt jestli na svatého Josefa
bude pršet aneb padat snili 4
Výše ležící a sušší části Oklahomy
jsou zdravé Kdekoliv jsou vlhčí

nížiny objevuje se malarická aneb
střídavá zimnice 5 Ta část

Mimo vftréná llbovlny a dnatnlky bdrllta ta
oda z ibriku u bohatších ve

odbývá tvá arhAta jednou m#tn a alee
katdo-- druhou oedéil vínl Melv trts
rrfui wbAzc toiliit ae tllnu uftllvtn dn- -

Tefkerá phodlI Jake v kOdera botelq prá tH zavařenin a šťáv velesvůdnou
4j Jídla pflpravnvaa Jmi iptaova eVekáae klenicích limonáda nebo vodí aI l„ n Bfwrllanl m Im4hh m a f t - ' l _ příležitost skýtá Leží na bíleI laMrtckáb Ilnrtáai I tukoví (iae m I b frantltka KouUkf miiunfriiwdk eě Ma- -

SI1CO rp
Pnřtovni řrrná Pru-iek- y

za
S3 CO

Anrllcká volme' za
1 1300 per a výáe

přísadou ovocné šťávy Po jídle dni Že podobné nepřiměřenostivltáinl poaraor4 a podobaáko pohodil Jaks r' " tajemnice Hlade Hrnák HMh

Johna' atBaklna alka I " a iTinK man nilea m a
I i:iri a k luiu uj uuij_i pět umývání rukou se vy rozličné choroby v zápětí mají

šlí dle předpisů koránu
Nejhojněji zásobenou Mladým lidemamuŽům neškodí SLEPICEíiHnědí Letrboriikv ilu'é kolnkv -

Oklahomy ležící východně od

9ho poledníku má z pravidla

Za dobu svého působení v Mo-stá- ru

uzavřela jsem a četnými
lepšími a inteligentnějšími ture

6017TZZ OjVtVXZwtV

Těl ité Sokol v 8 Omaha podobný způsob jídla Tráví větší hané Plymmith Rock Mříbiwkvrnno
Uamburranky prodávám tacenv ItaJdé- -5?vá v BravtdVlaá arhlae Hrml mMfnl část dne mimo dům jdou jako ře

dešťů dostatek tak jako východ v
téže zeměpisné poloze v Nebrascegrocerii ckými rodinami důvěrnou známosttc iaáde lni Bondéil mfnUA v nhunui

aaa Koatakýao na mha Sta O-- Nikmi navštěvuji jejich domy obcují semeslníci nebo obchodníci za svým
povoláním — majetní konají ná--l vonaaea w rrantie Kadí: W a D

uU áeetaik Joarf Ma ha pokladník rraatláek
a Kansasu Co leží mezi 98mým
a 1 ootým stupoěm to již je časem

ženami a ditkami po přáteJsku
účastním se jejich starostí i tram

Hájek tnBH-ai- lOulvlastní nvní
podrobeno suchu jako u Vás a coI Praka X 1Ň inrw
leží na západ od 100tého stupně!O TVékťV A T:j'yhili'rrmrl1r"t rh-- - 1 a atíeda

JVJrSa ▼ I v a)ic v ainl KouUkfbo na tn m Q alirl

pot a Žalů znám jejich rodinné
záležitosti a všecko příbuzenstvo

vřtěvy u příbuzných a známých v

městě i v okolí pohybují se do-

statečně na čerstvém volném vzdu-

chu

LeČ mohamedánky jei po dlou

Ft Wellrh Mktr ťřá-- V i Fli!~-- ii au M to již lze zvátt suchepárem Po- -
Joa V áchal éretaik a F auc Poklad Pro cizince je turecký důmf cín ltU Jliat lt llet) Bear uieaMOirr nivu mimo krátké návštěvy na velkýTábar Žllklr Dab i 11 WOW

díváte-l- i se na mapu tedy shledáte
že asi prostředkem Oklahomy od
severu k jihu asi 98 poledníku
vede dráha Rock lslandská před

mu pflttipoé K dot7nvm d ipistm
musí přiloJeD byt kolek Adretujte:

Ur AlM WKK
ism rzfBacn ítxeiv
Osobni řtieni rýlety cestujtcLh io

KALIFORNIE po velké

Rock Island Roňte
rWnlcká dráha vvJHI g Omahy kaádý pá-

tek pleColora' Hurlnr H"t Lak do Ha
lirrnle a na Pactlt-- k BtiihWli
Jln tlnha vv idi sOinahy kMM etreda

pVw F-- wietb a U Peo do Lim t agete-- iBn k ronri-v-

T' to inr ká nwj fana nejnovř iihn vira
prlp-Jen- k rychtýns nl vl kl-a-

ntnil-rnm- t JeJk-- Jeái dákasesa ze aa i i Jes
to ne ilt pil

Iv-i- kv Jf Jo poalitvla v tácete
obóheaHi Pulienaný-- k iiriet ravrk
O datli zprávy o rhlo vlaca-- a výmidách

JV--I cextulicl potivaji Bltta aa-v-

J0H1 KEBAKTIiX 8 P CltkjraDL

odbývá ave arhUae kaMoa první v aM-e-t
vainl p Pralka a altre PS-fca- Kr

Kavaa frank Hrabia tajeaiJamaa (a a BH-- sl N M pokladAntoa Pt'oakanaQtil
fcniJ a Kignhsher V té krajině

Noři hadova nová tátoby nová ceny '
levaljii arit kdykoli Jla4y x

TRPÍTE HLUCHOTOU?
allý dnh patrtko lacha las avnl vy

bVttl pfaaa ala-aai- i arj-n- -i k vykrfeWí
Ncwáa JedexHlachá atetaoda Mlírfrnl mimBkiailtc rwěle vUUr aiy vytHai

tXku

kU ralmté Dřeva I 7

há léta podobný způsob výživy
provádějí dříve neb později si

způsobují nutný poruch trávení a
obtíže rozmanitého druhu Trvalé
doma sezení nečinný bezmyŠIen-kov- ý

každé duchovní práce po-

strádající iivotvídomí úplné od
od muže při nedostatečném

zaměstnání omezený pohyb na
čerstvém vzduchu dlouhé kojení

ještě obyčejně mívají dostatek de-

šťů však čím dále odtamtud na
západ tím více sucho převládá

mohamedánský svátek Dajram
nepřístupen — mohamedánci však
vítají hosty a cizince jsou-j- i zná-

mou osobností doprovázeny a uve
děny i v jinou dobu vlídně a po-

hostinně A při takové návštěvě
vítá Turek mužské hosty ve své
komnatě jeho žena pak cizí paní
rovněž ve své Pokoje mužské a
ženské jsou od tebe vzdáleny

Rrah Drvarvk v Ho Otnean odbf vá
vá kaJdá pt-- ti ponilěll bí--- imiMJ Rr Kouokýcfe Marta ToniVki
ponintr Kati ToauVka iBtopŇ--ika

Kati VoctWk aw So n Hlr fama- -

rraatlika PlvoSka tkrka rvaní 14 ta aTo
hada anakenaaalcB Itorbora Racvh Brtvratrl
Inarahia Bob kal vaMlai -L imiku

Keservace kmene Creek A ovšem
íežf na východ od oné dráhy ba iDIRDALTOrSADRALCLINIC

IM 180$ Át% Chítmé II na východ od Santa Féské dráhv
veakVBÍ atréa a leží tedy v pásmo kde je delťo


