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Hypnotické experimenty — Vft-- i

aopUfttiii e isk naiietiněho betorkv
f 1 H j těmi" ejcdlého a imruMt ni zaaii íaaei naieza se Občanské listy !

skoro v každém odtavci celního záeda liiřT ti Kaiar naléhal
Distriktu! eoud Salině Countyby liga konala tvojí povin

kona cukernfho trustu?
Vzhledem k praktickým výilod14ti dny doala sem Ulegr zpráva že

Neb bude taaedati ve Wllber 'Múcelcťb puwikačnleu a stará- -t na zámku Thuzsera v rodiné f Mi kftm roku a pftl demokratské vlády
Jo T fcliion tJ
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ConirrfM Sl
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října 1894 v 10 hod ráno ta příčíto alj se iiiil veřejnost do lamona jeho dcera Kila tragi my znovu a obnovenou dOverou a
horlivosti prohtasujem se pro náo křivdách na národa českém noa udělováni druhých občanských

listu Všichni ktell si přeji sliti ae
ckým zp&iobem při hypnow přiila o

rodní plul formu republikánské konch 1'an Skatskt upozornil život Věc měla ae dle zpráv ná 5400 FOR Avěnce a Minneapoli Požadulemie Ur Čiiek je jen z oblalo občany Spoj Států nechť přijdou v
sledovně: Hludnářský technik Neu obnovení americké politiky ochrany tento den an soud který ničímtlak propuiténých flenft1: a obchodní vzájemnosti a naAimi sekoním byl před několika lety pro

n7 vydal nedávno v Čechách jiným zaneprázdněn nebude posloužísterskfmi republikami MexikemI

dukcemi kočujícího hypnotizéra při každému beze všech obtíží a čekánístřední a již Amerikou a vlád ostroúou hroluru aouda Omladiny veden na myAlénku aby sám podniká va rapadj indických Zašlete mi vafle první papíry hnedty aetato brožura bodila k pře
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I Vá ZnAIcto nim loto I
I vnííin Jinéi'1'in ti r- - I
I pr-mi- l nlHniot a rímii vám I

V J na U (I I) kraliWku I

Republikánská strana v Nebrasce A N Donaox
takovéto pokusy jei se mu zdařily
způsobem tak překvapujícím že

brzy měl po celém okolí znamenitou

du čitích jatykft a k uvefej-by- l

požádán aby j( do príitf
byla důsledným přítelem a vvtrvs klerk dul aoudu
lým obhájcem poctivé měny a nečiní

1} přinetd nynt zadneho kroku nazpět Kdežtopověst a ie vypravovány nejpodiv

nějúi historie o jeho léčení Obrat jsme pro bimetalUm(obojměneotvl) Spisy vydaní naSim nákladem
doutil-k-

a rovolviT které ni niiiiv- -a pozadujem používáni zlata i stří-
bra k peněžním účel&m naléhámenostjeho při vrtání arlésukých studni Ulrtimki kář tuUeB Hvttflplnk Čcb Alt

tilvodnlho v Bkoatko ik' nflikovtniho vrdánl

to prohlédnout lift i nř XHpliillle
Tato nabídka Junt řlnína Jim proto
byíme nvodll pfrd obeociiNtvo nJ
tvláittii druh douUiík&

zjednala tnu známost a rodinou Sa ba to aby stejnocennost obou kovu
ČIU 88 ttraa Cn M ecntd Do čuch uiUmilamona a když se jednou mluvilo o
Ji iftrnitnlio tprivotho dojiti ta 78 nlllbyla udržená tak aby každý dolar

papírový jako kovový vydaný vlá
bypuotisování nabídl se Neukonim ISastlalce Mlg Co

B E cor Adama A Hmtn 8t
2Ti4 tilllťOlřO Illw

Bbm jedaobo rok o roMbráao bylo
pr?4 ipoř4áno tptht mrlok vjrdáatdou nyl tak dobrý jako každý jinýže ve společnosti nalezne medium

Nalezl Media dvě: během 45 minut
PmmAUn tukltk tmtgranti NuU Tom č

f Ó Štýhr tázal £io(-l- t fe

ivřájma on voboreuí avftnř-líIen- U

Omladiny naSež pan

který přednedal vyuvět
ftvnř !e něco takového činit

'y pouhou nemožnoHtí a Iv biu

y omozuje ae na peněžní
Iru radikálního hnutí ve ataré
t Pan štýbr navrhoval dále

a ranlala do Vídně protest
JUittkování českého národa

Ifiíl být tento na řtískó radě
P Návrh ten ovíem nedošel

My lneme ku zásadě Že všechny
pk 8 f (jdrodntml vyobr-olm- l Ova it+

dráhy podléhají regulování a kon- - n4T8eU B?áMD4 80 cti
hypnotizoval dvě dámy ze společno trole státu a požadujeme regulování rtUM TihoriU hUtoricky vlMfenncký ro
sti sl Ellu Halamonovou asi Pauli min od EttU HrrloA Dt dtly CD 80 cli

Dr Jos Šiinoček

VE W1LBER NEB

dráti a dopravnícu linií do té míry i

lim spfinobem aby zabezpečeny brnu Oltovu Šl Salamon sám před rUUtjn bUrtortcko-romiiotlc- ky obra od Kr
la arU4 Ctaa 80 etily sluňné a přiměřené ceny dopravní
DUUMAtUki román tTaoh dtlnca odvýrobníkům i spotřebovatelftm ze

nějakou dobou uveřejnil v "Pešti

Napló" feuilleton v němž přímo
nadienfi mluvil o výkonech Neukora

OnplnalM OnnaMeti
Oradoovany na Bmh Madloal Coltoga i Clilcagomě A té příčiny naléháme na to

aby plněny byly zákony zakazující
F piUmt román od Váo Vlfka 480 války ch

trivo Oaaa 80 oantl Ordliinju to WelinoTÍ Ukími v Wllborraovýcb Pravili? mimo jiné: 'Neu smyslené kapitslie takových enolec
kuldodonní mimo etvrtak Va {trrt-- k jeit v

Ittbapttni Untwutit romáa i ngllckího odkomín zaujímá mezi nynějšími hyp Cn-t- a t Srdílov Ukárnlností a aby šetřeno bylo ústavy stát-
ní přísně kde praví: "Žáduá želez

Cbaa lUada Caaa 40 oanli
V íaa potřeby mdln bytl povolán btlcfnriemnoc fér v vvnikalící Dostavení: nrová'v jjfitopadu odbývána bude vel

Mtba WaltrU bliturtokř romáa od T BtolU a kUrliokollr mtata kaldoa bodlua Voákaryniční společnost nesmí vydali akcie
Oona SOnanlijn& neblíže k niž e činí přu děl a dámami jež n nás bypnotiso-va- l

věci přímo neuvěřitelné Zpflso
olioroby Jnkoi I rblrorgloka ciaraoa M
aodi-rolr- a a za nejlepit uznaným ijAobm

--TI7" new úpisy nezii za peníze práci neb
Mukopirf XriUdwikjl a Zttmohfikj a intm- -

majetek skutečně obdržený a použi km u4kollka Urtd prvD]llho a pouUroo pHd-
-

Irajnné odUbiyob mlat mohou poradit )

uaneíeno požádali p J J áikoa o nich od p A Ollvartua OaaaSSo doplcam 32--8tn

bil že zapomenuly avoji mateřskou
řeč uvedl je nazpět do útlého dět-

ství zpfWbil že kkákaly jako žáby

tý k uuelu pro který společnost by-l- a

založena a všechny akcie vydanéredaktora "Bohemian Voicu" TjtwMt( lUHnu n FerUr Sqtam NapaiU B

O Far]on pNIoiMO nllíluy OauaMolico umuemiy a line zaaniive svysenilistu tom dopřál místa článku Jest nápanno kterak tiypnotisováni
flAi Kd lky román válilMaiho romaao- -

na zdravotní stav obou dám mělotýkajícímu Pánové Nejedlý
akciového kapitálu neb dluhu tako-

vých společností bude neplatnými" pliea Xofana Ban 1118 trun pou za 1100
lepSí údinky Moje dcera KilaneVia mají ai eálelitont tu vzít naif

FR J N0VAK

HUMBOLDT NEB
My innie pro plněni všech zákonůa tím zbavena avých častýchby

nechť vztahují se na jednotlivce nebbo estí hlavy V hypnose prováděla
korporace a proto požadujeme plně

pojišťující pozemkový a přepla-
vní jednatel

Siclni iikcnf f HabraMO Z6wlUI 1 Hoalok

ana80 oanll

Adrtaajta Jadnodalat

Pokrok Západu
Omaha Neb

Špťidy n trirolary
Máme hojnou zásobu ípádft a taro

£lla věci na nejvýš zajímavé Na-

lezla zlaté hodinky jel byla její
matka ztratila objevila krádež

předpovědéla že ukradené věci v

'i
t

' 'k
1' upozornil ředitelstvo

} 'Vnikajícího českího atátníka

1 1 f hyl nejlépe schopen ulrpe-VTJ- a

ěenkého avětu vylíčili
I tfi0 1 pochopitelných příčin

ní zákona o maximální ceně doprav-d- í

přijatého minulým státním sně-

mem pokud by týž nebyl soudem ta
neplatný prohlášen aneb odvolán VEŘEJNÝ NOTÁŘ—určitou dobu budou navráceny a její
My jsme pro přijmutí zákona v

kongresu kterými bylo by učiněno Ziallkám pěnit do Ivropy Jukni I vymáháni

předpověď ae splnila Jednou ztra-

tila hraběnka Elsa Forgáchová ná-pís- ní

jehlicí jež nebyl nikde k

nalezení Pan Neukomm tázal se

ků kteréž prodáváme bru za $135 dtdlotvt vánojt) ivlUtot poxornoatopatřeni ohledně dohlídky reduto- -

poitou za $135
em za poslední období obná-118- 0

vydání ti 36 D II váni a kontroly společností zanášeli JtámaUl tr IV Ujn mafoiw O

Knihkupectví Pokroku Západu lT8iacích se mezistátním obchodem zana to Elly v hypnose a ona ihned
účelem zamezeni smvšlené kaoitilzaudála místo kde Jehlice bude nale
ce a přílišného obtíženi dluhem po-

dobných společnostíóný žid ZAVODŇOVANÉ FARMY - $1000
zena r jednom koutě na achodeech
Celá společnost nanejvýi rozčilena
odebrala se na místo jel naznačila
a byla tam jehlice nalezena" Ku

My odsuzujeme vsouhna sdruženi

kapitálu organizovaná co trusty neb
(iitft kterdl bv v ronannnlsfxv mak ku libovolnému ovládání stakonci pravil Sl salamon: "My

vu obchodu a považ ujem za zločinnékteří jsme váe to viděli jsme panu Z tisíce farem v Jiho--východ ním Kansasu
líir lrrdarK Val A rrnA UvhmA nKrnaTon nniflt tanimt řpnírh lAmn

k poutalo všechny vrstvy ítenářfl
ednání ty patrné ústupky které v

V UV aiss waa mmmwm y aa t v wmv-- p ~ - " " - —

statnou a trvalou zavodňovací soustavou dostatečnou na 10 akrů na každécelním zákoně nalézajícím se nyní?
rukou presidenta učiněny byly tru- - farmě Cena ta kterou prodáváme tyto 160tl akrové urray oon&t tonu

co bv stála soustava zavodňovací a téch 10 akrů Nežli koupíte farmustu cukernímu a kořalečnfmu
Aiuljuý který každý řte se zalí- -

'Á ' V Toto velké dno {ItttJ{cl 12íí8

í fTest nyní k dostání úplné za Je- -

'
JO VIar' S3't na uk7'ku P°3'° Ba

ti(' lě zdarma každému kdo ofl

Neukomovi zavázáni díky V nasi

krajině kde bývala dříve voda
kterou nebylo lze píli vyvolal z biu-bi- n

svělí prameny ukázal nám dále
ouu božskou jiskru duii která v nás

existuje a o jejíž věčnosti jsme dnes
viicbní přesvědčeni" — MluvMi II

Solamon jeňtě dnes o vděčnosti vůči
Neukommovi není tnámo

My uznáváme právo dělnlotvak prohlédněte ei tyto' Zvlá&tní podmínky pro osudy
zorganisován! se a používáni víech Navštivte náa aneb nám dopiste pro podrobnosti

The Sjndlcatc Land and Irrlgatlon Corporation
Itoom 412 New Enrland Life Bldg Olh and Wysodotte 8tB Kansss Cit v Mo

j
čestných prostředků k povzneseni
svému m postavení se na rovtft kapi-

tálu tak aby obě atrany úplné po- -
'4 pod adresou

ihovna Ant Omaha Neb

v--


