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Leietinský kovář

'ře nkolika lety vydán byla

lra úchvatná vfpr%iiá ''áe A Hv

Upluka Čfrha: "Iíi?tínký koář"
Líčeno v ní oulry" mi tahy puntmťn
vání fVakýrh dldío cíznzmakými

fsbríkanly a vřelá lánka lidu české-

ho k řeči oteft svých I4tínakJ
kovář vzor privího ÍVcha vzdoruj
snahám prmrnčovacím a zaplatí
vzdor avoj životem n"lKť za jínřm
ftovately stojí moctié rameno "záko-

na a spravedlnosti" Háat-- ň pná
v slohu lehkém a přece úchvatně jí
mavém řpftaobíl veliký rozruch
Však len trval na krátcft Vláda jí
zlcrntUlioimhtf Jen něco málo

před konfiskací rozprodaných
přišlo mezi lid

Jsouce přesvědčeni Ie příjdeni
vstříc přáni každclio milovníka ušle
chtilé četby vydali jsme se svole
ním spisovatele báseň tuto v plném
znění konfiskovaného vydání A v

očekávání tom jsme se nemýlili
Během prvého roku vybráno prvé
vydání skrovné ovšem a uspořádá
li jsme vydáni druhé v mnohem

lepší a dokonalejší úpravě a větším
formátě než bvlo prvé Báseň tvoři
knihu o 88 stranách a prodáváme ji

po 25c Do Čech se zaručením
za 50 centu t druhého vydání (ani
kniha valně těžší) za eontA
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Kotinové lachov&ny svolení Koi-n- y

ta obhájce a rotbodnntí na cxlpo
ru proti pánflm V třetím jbdnánl ae

oznamuje vtrhnutí vojk do krajiny
činí w přípravy k brannému odporu
a kdy! dojdou (právy i Prahy l
Koxina je vítní--n podniknuta ject
bitva a vojxkťm a výMledkem pro lid

lid osudným Čtvrté jednání uvádí

nás do žaláře Kosinová v nimi La

rainger cnaJÍ se jej slibem milonti

k povolnoxti pohnouti pak nastane
amutné loučení a matkou manželkou

a aynáčkem a konečně poprava při
které Liminger matkou Koziny jest

proklet a Kozinou před soud boží

povolán Jednání páté uvádí náa do

bytu Limmingerova který chystá
se se svými společníky na hon při
němž pokoření Chodové mají nadhá

něti a tu v osudnou hodina vypustí
ducha Illedfrne--Ii k tomu H spiao
vateletví není povoláním p Dvořá-

ka musíme doznali že zpracování a

upravení románu jet velmi dobrým
Úchvatnými jsou zejména pOHlední

tři jednání přípravy k beji a bitva
v jednání třetím loučení se Koziny
a rodinou ve čtvrtém a náhlá emrt

Lamingerova v jednání pátém i není

pocbjby že bude vždy působivé na

české posluchačstvo Wilber jak
známo chová dobrých divadelních
sil a proto lze říci že veškery hlavní

úlohy sehrány byly velice uspokoji-
vě Pan Hospodský co Kozina sl

Šafaříkova co jeho Žena paní Nadíl-

ková co stará Koinová FJSadlIek
co Přibík paní Šeatáková co jeho
dcera Boháček co rychtář Syk a a

Tobiika co Ueh&řek zejména zaslou-

ží zmínka pro výbornoa svou hru
ač jak praveno všechny hlavní úlo-

hy dobře byly zastoupeny Souhra

poněkud vázla a to v některých

výstupech čímž půso-
bivost valně zmenšena Představení
zúčastnili se rflzní hosté t jiných
míst jako paní Houíková a Miákov-sk- i

a páni dr Svoboda K W Bar
toi L W Dongres Uoh Ludvík
Anton Steiger a red 1 1 a manžel-
kou i Omahy pan V Taucheo a
manželkou t Lincoln páni A V

Kouba a Holin z Milligan Návštěva
divadla byla dosti četnou Jak vyro-rumfvá-

připravují se ochotníci
Omažští ku provedení kasu toho a

hodlají získali několik Wilberských
sil k spoluúčinkováni v sěm

Sererflr Životni Ilalsán

fMlstmftujit nadmint mdlotiy nlvrt' nprvititnou nťillrl tnlklIviMt m1 IiIikIIíii
í lout'iiku xliiiulcl tliluu lilu a mnohé tonak rltoitilijr — n 75

Sererovr lráškr Brati bolestem blavr a neuralrll
O 1(u rvelilfm lUlím urimtřwlkctu I iimtl borkinli Úflnkult vil— (Vím Xircnlft

Dr K Holovtcniner
Hever&r lk proti rcTniatlnriiu

vypuilt íiMf druh hrmtew surhúho láininf dny a iHlutranl rychtn ImiIihII revmíitl-ek- i

DimIíví Btarým li]m v'7eU tt Nily — (Vím llm
Severfiv Ik nmtl a nríilmur — r-- "

iiiJUWIch KiáJAf by míl míli luk UmiUj Uuihií — Cena n

Severfiv 1'rojimavý Červokaz

vyhubl vbwhny rlxnpinky v lldhkéui tlo Má luliodriou chuť a jlxt účinek 2

luilcul a Htřcvni katar tu tímto lékům mtjdKvRudHt riitii— Onu a- -

Farma na prodej
tmi City kUrrlek Co Xtb b-- tUvbjr 100

kkrl i yiátliuo proDtJtnato tento rok k tř
Uns ddx Cca M itkr tlOOO ▼ botovottl
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ČESKY LÉKAŘ

OfíLct rohu 1S a Iloward ol HbM
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OMAIIA - - NEBB

Cla tellonu 1438
V plkrn k Dtleteol od 10 do 12 ráno od t—

oúpoi od 7—8 T(!ar
Obydli v čísle 1619 Center ulice

Telefon T ebvdli 1674

O Heverova Masť pretl svrabo a vyraienloám O
Ji l riMomytnm pnmth-dkt-i- prutl chorubáiu tinto — Ona W coutů

Heverova Mast na rány a bolesti

pHpravvni t Icflvrh bylin hoj! funtvi I uuitaraU rány vlmly boláky a Hpálcnlny
U'iia 'A

Pozor farmáři jařitííít n dvu loWh u řrma ktrrá mil by
Mim Ml 4 600 dolkrl PMhUiKjr d Uy o

dU{ pc4rubD0U kodiri ( oebotoa: Akťs
Mojill lo3 DookIm Puk CbIeio IU O Heverova Hojivá Háplasť (flastr) O
PřHlTIft HA dobry pkkřký dílník kUry

ijmc M yjiai Uho drl
ba řxkím I tagiickiia Ult n Aut
Vaiák 1110 So lltb St Omkba b M—
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odstraní ryrlila IxiUwtl ptcbául khtfv ktrfi-iiln- y a aipaly — Orm 8S ďntfi

Heverova Rožová Maiť

dfHlívi tvářím a rukám kráiii'lio lwku lilitdkostl Imjt roxpukuné nimi u rty
t Ona Zít CHIltA

O HeverAr Uliltel kuřích ok O
odstraní kuM oku rychle a lxis bodutl — xna Sffi

Na prodej ve víech řeskych lékárnách a oIm IkmIccU h léky

Kdo olijcdiiilrfky přliim fxUt mne nnntt plntltl expnwtnt nebo ixiliviil rinvoxn

OUkjr
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W F SEVERA Cedar Rapids la

re Schnyler Neb

zařídil o Janečkovi nové bwlovi

(oa nibti 1 Holabovél

Thom Shaw
Hostinec tento opatřen je vším

pohodlím a zásoben hojně výtečný-
mi nápoji doutníky atd Krajan
Jos Kudrna jest ta sklepníkem a

ochotou příznivce své obslouží

KT Ka pohodlí vtdilenějíích
hostii zařízena při hostinci též stáj

veřejný notAr
VE WILBER - Nho
TUckn pris autáftki jáma (tíShí kadna

priva TrHwny ftalM na pruaatk {i]éa]t
aa lnil alsk íroky na bdní ipUtkjr m
atapaja oikoUk poUtUíeb poJUtojlotak t př
pUraleh poWnotí Sloabetoti iknianoit
tonto obora ubzpa) Hdal vyHannl obekbd
}aa aTiMiiho lopijrtu nb pnxliTtU
hWat m a a41 i

Novinka Snupákum

Pravé haličské (Galicier) rapé

přetni dle předpisu rakoattkího a
sa pomoci bývalého dílovedoucfbo
▼ rakouHká továrně vyribí

L J PALDA
Kltjin Jova

Poílete dva dvoocentové kolky
a obdrifte poitoa viorek v té ceně
Dosud nic lepšího te ta v tom obo-

ra nevyrfcbčlo Židný ifiap&k ar
selení poalati ai pro viorek
Adresa:

Great Central Tobacco Works

Etijin--t Jotf-- a

Vjribí též dobré kuřlavé tabá-

ky: Koraná Granulovaný Aa-tria- n

Pure a Cigár Clipping (od-padk- y

od doutníků) C tím

S--la

Tarokyl Taroky!

Hamhursko-Am- er akciová paropl spol
— IfeplaTnii coiiy—

l'o parolodích expresních nejrychlejSÍ Jízda přes moře za pět dní 21 bod
Niiw Vorku Z nsinbnrku

do Hamburku: do New Vorku:
Po parolodích ezpressních 00 VMM

Vo parolodích pravidelných 11000

Po parolodích Union linie I1T700 Hlno
Vo parolodích Haltlmorské Unie 12700

I'o parolodích Baltické linie do Štětina liVOO ze Štětina I20V)
Ohledni přeplavu hlaste se u

IIAMBUUG AJIERICAN LINE
8? Ilroadway ikriial irs4otsy

I 123 Ht
NKW YOUK sitaiarti CUICAGO

Použijte nízkých ron!

Ntojí pouze $100
Se tásylkoa $110

Zašlete objednávky pod adresou:

Pokrok Západu
Omaita Nba


