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din l'rsž prutotovtné tjrílo
líkkrm ii J OHjr I'ri# Hpinovt

oťrl kl l&lku ui živoU vcnknvkké

ho Onou celého dtU Jcnt mintrné

rov'Uii4 jioitava
a Ditinka

klet) Jt-k- t oIail4n jlirikoti myilín-ko- u

jl irnocnil ne vnech cil A jeho

opředU mariiU ni ctílou bytont

jeho a Hlt vV:hny ukutky jeho :

mukl ojiřl v majetek nvůj uvénti o ta

tek který kdyni patřil jeho rodu kde

e narodil a její dd jeho prohonpo
dařil Diviiťk jent ncjtajtmavřÍAr
tiťjpropracovanřjSí poatava celého

rppf rtoiru čeakých ber te iivota
Jent to kun hluboké

vzácné karakterintiky Cena výtUko
40 kr Na aklade jent v nakladatel-tv- í

J Otty v Praze

Mirky povlstl historických lidu
českého které nebral a opravil Aug
Sedlaftek vyčet nečit 3 a naaleaajf-clm- i

povéritnit s Stanimlr Štylfryd
Uruncvlk O 1'řernyslovi a Smilovi
SvÉtlickéro Ojlř O morounu amftře
Bitva u Kreáčaku O Vojtéchovi
pradědu pánův % Pernštejna llory-m- lr

Hlaník IIomole V Beňitč tom
to je též "Úvod" k vénci povfnil a
XV století v kteříž dobé vznikají
erbovní poyřati i u takových rodin
které jich poHud neměly a to obyčej-
ně v ten umynl aby ae ukázalo že

předkem jcnt člověk který došel
svobodného stavu neobyčejnou ailou
V heííitě jtíht sedm vyobrazení a cena
sešitu pouze 12 kr Sbírka tato za

sluhuje co nejvčtšlho rozftíření což

láce její unnadnuje Sbírku vydává
Úittřední spolek českých profeaorft
nákladem J Otty v Praze

Česká kořenná a bylinná mast

V Omaze a okolí řádí stranně zá
Skrt (difteríe) Paní Kretachmero
vá vynalezla prostředky které pozd

stávájí ze zavařeních kořenu a bylin
v jistím oleji a zvUňtní masti S

těmito prostředky vyhojím každý
záíkrt za ti Za vyhojení ručím
Uvádím krajan ňru ve známost že

Ísem
obdržela velkou zásobu cenných
a bilin k vyhojení plicnfch

neduhu a jsou jen u mně k dostání
Baliček 3So 8 mými mastím i (4

druhy) vyhojfm jistě revmatismus
kostižer boleni očí lisej staré rány
otok spáleninu zmrzlinu atd Za
48 hodin vyhojím chronické bolení

hlavy aneb croup mými zavařený
mi kořeny a mastmi Od shora uda-nýc- h

nemoci mám od vyholených

krajanu velkou řadu odporučení ze
vřech osad v Americe kde krajané
žijí Velká krabička mojí mastě (5

uncí) 60c Na venkov se zašlou jen
dvě velké krabičky zatl10 s postou

ANNA KKKTSCIIMKR
2104 již 18 a Vinton ul

DTS4x3m) Omaha Neb

Vóóný žid
NVnf (Ida kbré7 bv v ronanoDlspo

— W atředil kolem 10 fcodln

Viiěernf zpfiřořovány byly pUmenjr
v pbimbrrnkétn oUholí J M O'

NiiU na ii a J ul rychU přivol-řiý- iii

lianiěnrri poiUřilo nu viik požář
udiMÍtl dtfve nej na celou budovu

řMřílřití a řiikficjid h škod zpnkobi
ti inohl Mkod na budově záso

bAi li kpfikobkliá odhaduj" Sf 4k t)t

— Nhklelkeitt Uhkěho potmu př(

vfiiu dobytka bi south-oifiažkk-
ýih

ohrni dobytěích jf-- l I v jatkách
toniMi málo práflu správy jedno-

tlivých jitek oznámily í nuceny

jkřii poiálkeirt příštího týdne část

dělníku z práno propustili Z jatek
ťudíhy-h- o propuštěno jich prý burU

lo % Jlammondových 75 a V ostat

nich podobně prý buda učiněno

— V Nllepodepnaněho fes zkou

šenělio lékárníka inoíno nyní koupitl
všecky lěky a zboží lěkárnlcké arne

rické i z Čech o polovinu laciněji
poněvaó na mu podařilo koupitl ve-

liké zásoby zboží st ta poloviční

ceny Zvláště p ik ctěné obecenstvo
so upozorňuje že získal do výhrad-

ního prodej a velko skladu pro celý

zápa I vyhlášené a neomylné léky

proslaveného londýnského lékaře

I)r llowarda lirowna které bude

prodávali za ceuy vclkooliclioliií a

sice:

21 ctové Pilulky jiro játra pouze Oc

2" " PráSky proti boleni hlavy 18c

Dolar krvečistitet Sarsnparilla G3c

50 centový I"icní Haifám za 33c

50 " Univer olej na mazání 18c

50 " Fikový Syrup pro stolici 38c

25 " Kiektrický hojivý 'faslr' Oc

25 " Hojivá rnatf na rány 18o

35 " Iiftxoria pro děti lepší než

Castoría 19c

K objednávkám z venkova třeba při-loŽi- ti

"Monty order" příslušné hod-

noty Při větších objednávkách
sluAná srážka Objednávky a dopi-t- y

ve všech záležitostech lékárni

ckých ochotně ihned vyřizuje
St A Heránek Omaha Neb

— V zdejších kostelfch katolic-

kých čten bj) v neděli pastýřský list

papežův jímž vAem věrným ovečkám

kteréž k přijímání vAech svatých entu

oprávněni býti chtí zaka-

zuje se na dále k spolkům : Podiv-

ných Bratří Synu střídmostí a

ílytířft Pythía přináležeti — Ti z
katolíků kteří přítomně ke spolkům
těmto přináleží musí nyní volili

mezi spolkem a církví
— Ve středu zadána byla v kraj-

ském soudě Victorií Seeley-ovo- u

žaloba proti (i A Ilenze ovi na ná-

hradu v obnosu 110000 pro zrušení
slibu munželského Viktorka v žá-lo-bě

tvrdí že Gustavek uvolil se za
manželku ji pojmouti a následkem
toho aniž by byla vykonání obřadů

manželských vyčkala bydlela s ním
od 15 května až do 30 června kdy
po skončení líbánků od Gustávka

opuštěna byla a veškerý další poměr
s ní přetržen Tím prý a zrušením
slibu manželského zadána byla srdci

jejímu rána tak hrozná že nic jiného
než náplast? v podobě desetitisícovky
to nespraví
— V pondělním zasedání policejj

ní komíne rokováno bylo o několika

protestech proti povolení license ho-

stinské a sice o těch jež podány
byly vesměs policií naší z tépříčiny
že prý v hostincích těch větší počet

soukromých pokojíčků se na'ézá

kdežto ordinanci pouze jedna míst-no- st

podobná dovolována jest Po

delším rokování všechny license ty-

to povoleny a tou podmínkou že

hostinští v souhlase s ordinanci se

7acbovajf V témž zasedání ode-

přena licensH hostinskému Geo W

rierneymii z tis 102 již 11 ul a to
na protest rady školní kteráž co

nejrozhodněji opírala se tomu aby
hostinec zrovna preti škole zřízen

byl —V zasedání středeěním jedná-
no též o povolování dalších licensí
mimo čehož přijata též i zpráva mar-

šála policejního z níž vysvítalo že
následkem dovedené ztratili policisté
za piosinec celke o 198J dne V
léinže měsíci podáno bylo vězňům
ve vězení policejním 2235 porcí jí
del a náklad a tím spojený 120115
obnášel
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Zápida Knlliovno Ainrl koH tirnuťi:

cetisi neměly aby je upozornil že

zavřeno míli inuí a následkem toho
51 hostinců zavřeno zůstalo —Až
dosud podáno 32 stížností proti po
volení license a to téměř vesměs pro
přestupování zákona nedělního

— Chcete li zvěděli bližších a ob

širnéjších zpráv o farmerských po-

zemcích e Washingtonu Montaně a

Oregonu požádejte anglicky poštov
ním lístkem C A Mitchell Webster
St Union Station Omaha Neb a

on vám zašle podrobné popisy po
zemka těch (93dl-t- f

— Dle zprávy odstouplého věera
okresního návladního Kaleybo kte-

rýž nově zvolenému návladnímu
lúldridgoví ustoupit) musel posláno
bylo c minulých dvou letech 79 obža-

lovaných porotou do káznice a 04

uznalo se jich býti vinnými 1)j
okresního vězení posláno v témže ob-

dobí porotou věrun 51 a uznalo se

jich býti vint ými 80 Pro nepolepši
telnost posláno do polepšovny hochu
14 Celkem docMnno bylo v uplynu-

lých dvou letech odsouzení ve 114

případech V 51 případech vynesen

porotou rozsudek nevinen a pouze v

1 případě porota shodnout so nemo
hla Vyhozeno bylo z rfizných příčin
176 případů
— Jak se zdá přichází poslední

dobou v městě nasetu tajemné
zmi-zován-

í

nějak do in 6 ly neboť nemine

téměř aoi týdne aby nějaký případ
podobný policii oznámen nebyl Tak
oznámeno počátkem týdne Zmizení

P U Kossa v čís 614 již 18 ul

bydlícího kterýž v So Omaze ob
chod s obuví má a vzdor pilnému
pátrání nemohla po něm ani ta nej
menší stopa nalezena býti Týž
odeftel z domu v pátek min týdne a

od té doby nebylo o něm slechu až

když teprvé ve čtvrtek o jedné
ho-din-

é

ranní pojednou do bytu svého

▼stoupil Nepamatuje se prý kde

celý ten ěas ztrávil a policu nezjisti-
la dosud byl li na "spree" či potu-loval- -li

se kdes v návalu pomateno-
sti mysle
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Jako "Věčný žid" Jest to román

světoznámý který každý Čte se zalí- -

bením Toto velké dílo Čítající 12138
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