
KS 4-1'OK-HOK ZÁPADU

feivioinc

t

Neštěstím
tmm JmI Mmnft a tWe hm#nrfmn
JanI Mky eJfvsU tntuf skytá ÍUW-h- !
mní I ulív4 k Jnl thnlnf n Jt pra
sperUlnl Jahe přfp4 Tttjprvl eMÍ ev4-li- ti

pSvwj e fřllnu nmťn'n( If
SI100P #iitpkoJI M klll ptndljadky
hrtf flitíefml dle staroby lheivtkil Jsfto
lf fal ] pítrhudaab e pomfjsjlrnaho

ut#-a- t

skytají Baudatfaetijíc vlak přtfJa
OnamorrifuL

Dra řllOOPA savmbnl b4Íaí
tllo laludak Jlř J#f(ňf vlrliBe
valtfal dstrojí InnUnUnitif Ji Jiy trl
esrvy JfHill Itlo cUlx-e- r fNt4f 4
lívarí d!rn)f btllnnHift n4ttkbib
Jaat eixaMirrilnl ialudku a jUř
Utřít Jil pojfdíma ilmill ku vyri

Wol krta f)fll sirlvene aby

Ehmtntnt byla vflťni krav kwtl

t)U v prevdé zdravml

Dra 8ÍIOOPA
(Obaovlfal) Jft Uk pm laludak jstre
ladvlsy a plnit ne ary lju dtrrj(
boatfolujld ? akbl }lli4 vlil prtťJae
choroby Ik fcte Bftl I%Jn Uk sv
Nerv lot a ( v a Jen nic Jedovatého

aervydrtldlvlho elrlon slmllku bosí-laf- tf

vllvé tkl la otUUneh eerví

T Mkiak imI tipr! t W

ZVLÁŠTNÍ NÁPADY

NklM k(JI ri-l- ý liwftl fbtak mJdřotiJír ku m kn
dle tflťf Jak jim nepadne VMIm mMki Mt f lá dm

dřaha ffvrjlhak'i!í# volká řaat fciptjMch mi-- l bfti přesil I

Ina o láci a Jkli nMi ilJI
I'řl4v4me ladnjl a l hhtfvU pffln nemáme oblila

la tak řlftitl MÍlem
N fnalfi h pladmllarb sa'ři rnáto na t4f h fe#

vlak lupováním pi rlý fk a r4s nítMia kný obn'

4írn laplí ilH Um epk'jiJi
Kapie ' riát pr it Stí a tiltř({ ds4k

Kapie tr4ní lla as hIi ti a u'řlt lv

Obily tu krk a'e jin la AtUtvý Til1 JM li t
I'4ř řfcatlrt U prá- jiň l# 5I a 7 A a

Teplé ěapťa a'- -

jíní l takové d ělávají %(t

1'lkfté módní řepira jinde 7V nás 4'wt

1'lkné plylové ři-pic-a $185 Jin U liW
htiihH hýřilem lakln vypí#'ivili 144 i1kH di řik'fieíne -l-

#třlta na kal lérn yfaiíndttt (?il tprv Jiné ttmní iloM — tUké

spo!hí prádlo — řakatíra vlnlné k!il— pfMQsk- y- vlnlné pun-

čochy — vWné kaiajky al I

Jrstll Jest tsiim lallbantm rlm-lit- i te liAru h sVni tím lépe

pro rjs—i fp Jilma tla o evťm lren(

MAVt'i hratť - Alll f (kit
frřyffnojl klkfé oja t)4bolrt(tl
aby m Yyi of lavk Am vlka

"'Uf noitl va které lijAří TvoM

tkH "Novy Irl% )! itfrhna
tatrntij torginUuja na iikU'14

n4lNj(c(h i4ad: I I''t khíb

ltoj!i4ov(ih U% bř4tl doabvftl
1 IVift lAlak ja ff ?f m ilritm v lna
a lak driMn o)(oíinkii námi bft '
Uu nfbrl ft14la 3 ObMikl

(Satana 4 Mxllílb# tlma!í(J
U o4 řa!lj( v ducha taity

h Hfii('-j- budou m naifvati

"Chrimj Nov4ho ířUwt Kil-d- 4

ftia"t htař4 aa polítali di )

"ko4řH (UH "Jíovébo IraalaM

jarufiiiia a lo v aoiikromlro I

fejnecta litot I "Navy laraal"

uin44 la dluJno lbi(l vlchny
tionnoatl akl4dan4 at&tnf m tWai
atfíra tady I vojtnk4 alollí aa j--

Iřobotktl í Člaoové 'Nov4ho

Iéraela'' nramijl aa rabýratl ani

liebvon ani drlanfm batnfwjiO 10

"Nový Iiraal" Ja pro amflai maii-lfUl- ví

11 Aby aa Ifiíli od talmti

diaift clannvé "Nového liřiala bo

don nokiti itliltní odmaV na odivu

Vadilaný mni— Va Francii kde

paděláni taada provotaj aa ve ana

íných roituirech pomibati ai doaud

kupci tím fa tfibeo nekapovali čiatý
med v nádobách cýLrl toliko med v

plástech ala i to tíca nepomáhá
"Itevoe acientifiiua" oinamoja toti
1 padělateli připadli na manipalaci
kterou Ua a parafinu přitadoa vo-e- ka

acukra baftky pl4io k nerose-tná- oí

napodobit V tyto dovední

(hotovené pláaty dá e umíle cha
mickou cestou připravený med Aby
klam byl tvjlen vpraví ae do nřkte-rýc- h

bunlk několik mrtvých včel a

nejopatrněji! přítel medu mola ae

teprve pořádně napálit neboť aa po
lovící padělaného meda jenl by
dostal v láhvi zaplatí cena dvojná- -
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množství ládáme kaíilrho Jiní pro sebe neb své přátele
chce n (co objednali by nrotilel a rosU1 ki pro nii cenník
dle kterlho m&že lebce objednali zboží trvanlivé a zaruče-
né za nejali si cenu ti úctou
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Viruíki třýítttwt umiiéxká a prC
myihvd v Niioím Novgorodé Jel

zahájena buda na přesrok v května

slibuje býti dle vlebo co st dosud o

ní oznamuje valíce bohatá a zajíma-

vá neboť i nejodlehlejll končiny
ruské iíře hodlají se Ji zúčastnit Z

4} p&l milionu rubla jel věnoval
stát k učelfim výstavy ulije se více

nel polovice aa vlastni výstavní

budovy Větlina a těchto budov

el skorém vesměs jsou ze dřeva

jest jil pod střechou některé ovlem

teprve počaly se stavět Náklad ua

imposantní budova pro výstava stro-

jů jel je celá re železa a ze skla

páčí se na pftl milionu rubli Oče-

kává se velmi četná návitěva nejen
a rfizoých čáti řtle ruské ale i a

ciziny a jil po delií doba konají ae

přípravy aby výstavním hostům

dostalo se náležitého ubytování Zá-

roveň a výstavou bude otevřeno

množství nových hotelů Ceny bytů
ustanoví gubernátor

Zenútřtieni v Itálii — Zemětře-

sením poroucháno dne 1 listopadu
v ftfmě několik staveuí a sesulo se

několik komínů S prů&elí svato

peterského obráma najanikulu spadl

mramorový itít ale nezasáhl nikoho

V místnostech Švýcarské gardy ve

Vatikaně popraskaly stěny v někte-

rých světnicích Vězftové v někte-

rých věznicích začali ae bouřit ale

vojsko postaralo se aby pokoj nebyl

porušen Nemocní utíkali a nemoo-ni- o

a ošetřovatelé měli co dělat aby

je upokojili Zemětřesení se neopa-

kovalo ale pozorováno bylo také v

okolí Říma

Rolníci pozor!

Není snad knihy i které! by se

v nahodilých případech onemocnění

koní skotu dobytka akopového i

vepřového drůbeže atd tak vydatné

ponaučení čerpati dalo jako ae

"ZUté knihy pra Earaera"

V knize této naleznete mimo re-cep- tů

k léčení rozličných nemocí do

bytka nesčetných ponaučení potřeb-
ných v každé domácnosti kde]

mnohdy včasným zakročením ztráta
mnoha dolaru ae odvrátí Kniha ta-

ková nalézali by ae měla v kaldé
české domácnosti aby vidy a ▼ kal
dém připadá byla po ruce mZXatd

kniha pro farmerď ]eat péknó
úpravy v plátěné vazbě o S45 str a

cena Její eat velmi nepatrná stojí
pouze 9100—Zaaýlejte objednávky
a přiloženým obnosem na

HOSPODAŘ OMAHA NEB

30tf 381

CVtkou knihu "K4-vodk- u

ďa!í vdravl
nafly" ve kUréUVanl

tímto ýitm Mvrubn4

pop4noJt vmrky
uiUtn sdarrae na
kteroukoliv tdmsu
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Tur M4
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Dr Jos Šimeček

vJesjOř a ranHojič

VE WILBER NEB

Crradaovaaý aa aak H adtoal CoUsf v Cklaaf o

Ordlnale va Wahaovi Ukároi a WUbar

kaadodeaai
Valkary eboroby Jtkoi I ehlrargloki +--

im laťl m modrnfm a t o lapal Bioaaým

ipiobm Xrkjnoi g odihlcb mUt mohou

Vendit m doplMa 13--f m

HejstarSi a neJzknSKnBiSi Ceskť prámíi
r Sebrasce Jet

JPIt DOLEŽAL
ve Framont Nebr

Potlout! ochotol v vilccb pFlpiulecb noud
jrb r ktPrtkoll fáíill nátu v jakémkoli mu
ianab poradu v jakémkoliv případě lSIfté
akce toadnl lajlíťuji dobré valmlkr (17—

Adr—a )Ui trU Uéí I)Olf ÍKl rrvmoBt Nb

Dr E HoIotí cMner

CESKÍ LÉKAŘ

9CSm a roba 15 a How&rd ot 8hM

:f'sBlock éisdTeH210
OMAHA NEBE

Cla telefonu 1438
V pikaní k alMBt od 10 do 18 riao od 1—4

cápot a od T—8 Tafiar

Obydlí ▼ iÍHle 1619 Center ulice
Telefon ▼ obydlí 1874

veřejný notaf
VE WILBER - - Nfco
TUekoy prie aotárika jana rrirnl hidoa
prával Trtiumf raalat na yoaamak péjíaja
aa válel atak 4roky a aa výbodsi apUUy aa

atapaja BékoUk apalabUvob Bojlitojtotek pfa
plavakb ipolnínoatí Dloabalata akoaaaoat
toBla obora tabezpafa) Kdaa TtlMial obebod
}aaa avdrwébo Kapajato-- ab prodarato
kiat) aa a l—

Kalendářová Vlast

Mims dosud na roce níco kalen-diř- ft

NOVA VLAST pro rok 1895

Kalendiřa tyto obsahují neobyčejně

pouUvé porídky jel tajiaté ae 4JU

boa čteniřft shledají

Kalendář tento laíleme kaldémo

jenl nám taile

15 centů

Ílambursko-Ame- r akciová paropl spol
--

Přeplavili coii3r3E===—
Vo parolodích expresních nejrychleji! jízda přes moře za pět dní 21 hod

New Yorku Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku :2

Po parolodích expresxních 42400 41250
To parolodích pravidelných 13200 12750

Po parolodích Union linie 42200 13300
Po parolodích Baltlmorské linie 11900 i

Ohledně přeplavu hlaste se u f

HAMBURG-jOIERICA- N line
87 Broadway I

gaaaraiBi ířadottt 1 125 IaSalle St I

NKWYORK I
ípo1do CHICAflO

W 18th St CHICAGO ÍLLS

Máme na skladě knihy pro opiao
vání čtvrtletních zpráv pro řády 1

Velkořády
Kaldv ůřadnlk ví iak ládoucntnf !

lest aby zachovány byly opisy Čtvrt
letních zpráv Nejen že poskytuj
obraz stavu a pokroku řádu nýbr '

'zhusta je jich potřeba k zjištěn
okolností účtů atd Nemáli Fái

knihy takové nemá také své čtvrt J
laltif n a A at litAlanS VVrřA V Jwit %

nft obyčejných bUnkeuch se midůi 1

pououi m sirau v uie jmou vsai
ca vldj xachovény Proiivlmf f

1UIUU 4UtU vuwiiujivi luiajašl yi
M + j

sprav teay na íu roau aa f ioo n
Pro Velkořády jest kniha Uková té j !

nezbytnou Každý tajemník Velko- - 4
řádu by měl míti zachovaný opi
čtvrtletních zpráv vŠech řádů abt r
mohl je a následujícími porovnávali p

L_:i_itux f)ii i

lobnon poněvadl muaí saplatit i

"roek" pláatft Mimo to le umělé

pláaty a umělý med vyrobili o 60

procent levněji nel pravé tbolí

Fru$ká pokroUlott — Ve vesnici
PtDkuhlu jel lelí v aevero-sáp- ad

ním Prasku kdesi nad Toruní udál
se nedávno případ jenl hrozně illa- -
atraje sabedněnoat tannějiich veani

tunu Letos na jaře temřel tam

nějaký sedlák a ayn jeho od té doby
neostála bes pomoci choravěl Tu

pak několik obecních mudrcA mu
namluvilo že byl nebožtík táta "de--
vftníkem" t j člověkem prokletým
— který — semře-l-i — děvět jiných
osob s příbuzenstva ca sebou převéa
ti musí na onen svět Se synem
chtěl patrně zažít a proto bylo dle

pověry nutno aby některá a vyhléd-

nutých obětí nebožtíkovi v hrobě
hlavu ořízla Pro větií jistota od

hodlal ae k torna moudrý synáček
sám v noci mrtvola na hřbitově vy-

kopal a lopatoa oddělil jí hlavu od

tropu Teď a toho má oplétání se

soudem Méně příšerná ale

také karakterislická správa o pruské

pokročilosti dochází a Hanoveránaka
Tam toti! v obchodním jednom mě
stě Luera vsadil se v těchto dnech

nějaký gourmand la aa marka a 25

feniků sní 1000 muchí!) Schytali
mu je do půllitru po ienkovně a milý
Prua byl a nimi aa ctyry minuty ho-

tov 1 No pozdrav Bůh 1 — Zna

menitý ten mul předčí jsitě svého

krajana jenl va válo r 1180 anědl
v Litomyšli kosa na posezení a ae-m- řel

a toho Pochovali ho na vriíčku
nad Nedoiínem a nad hrob jeho dali

tento nápis: "Tady odpočívá Prus

který anědl masa kus pakl mi a

toho náoek proto ho dali na tento

plácek"

Indický mvdřtc 9 Londýnl — V

tato dobo meiká v Londýně indický

jogi §vami Vivekamanda Jogi jest
mol Jenl aa zřekl svita aby mohl

celý avfij iivot vlnovati nábolným

Leietínský kovář

Před několika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báseň Sva-

topluka Čecha: "LeHetinský kovář"
Líceno v ní ostrými tahy ponémoo-vá- ní

českých dědin cizozemskými

fabrikanty a vřelá láska lidu české-

ho k řeči otců avých LeSetínBký
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
anahám ponfmčovaelra a zaplatí
vzdor svůj livotem neboť sa poním-óovatel- y

stojí mocné rameno "záko-

na a spravedlnosti" Báseň psaná
▼ alohu lehkém a přece úchvatně jí
mavém způsobila veliký rozruch
Viak ten trval na krátcel Vláda ji
tkonfU kovala Jen něco málo vy
tisku před konfiskací rozprodaných
přiilo mezi lid
Jsouce přesvědčeni ie přijdem

vstříc přání každého milovníka ušle-

chtilé četby vydali jsme se svole-

ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A y
očekávání tom jsme ae nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé
vydání ekrovné ovlem a uspořáda-
li jame vydáni druhé v mnohem

leplí a dokonalejší úpravě a větffm
formátě nel bylo prvé Básefi tvoří
kniha o 88 stranách a prodáváme Ji

po 85o Do Čech ae zaručením
sa 50 centů a druhého vydání (ana
kniha valně tělií) aa 65 centů

uic auiuj tuig pru t KiKurmuj UVO' I
velkostí v tuhé vazbě o 400 a 60 }'
airanacn po iou a f)uu Ade b
přáli si tajemnici Velkořá-l- knibA

takové iednotlivě tro kaldě fa

prodáme jim Je sa cenu valně anlže
noa Objednávky knih těchto
viech Draci tiskových nechť dějí a v

tunu puu Bureaou- -

Pokrok Západa
Omaha


