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Nov) in picdplntltrlíini

RozumovaníiWiws6 o zimníku
Mftte být Že tťmámu právfi ly 'nejrlcgantnějíl" zimníky

V tnl4K Mňlo být že remám právě ty fiejdralší A mule

být ia nemátl e právě ty ie ilaclnUf máme ile a to ty nej

lepší — nejlcpšl za vaše petiU — a be odioru máme lél nej-vět-

výbčr A co že činí zimník nelleišlm? Tvnlivot
Položte "Nebn-ka- " zimník podle jiných a mohu i neuvulim

rozdíl ihnd _ črsi m ale o nřin e přesvědčíte Nebra-k- a

ri'oniky lépe se nesou dél podrží forrrii a déle lytrvijl než

kterékoliv Jiné zimníky téže ceny Moudrým pravidlem Jest

dostati t% vašo peníze co nejvícn možno A jesi moudrým

kupovat! tak lacino jk jen možno Moudrým jest dostali tak

mnoho jvk jen možno a zaplatit t% to co možno nejméně není

ale moudrým přthlfMi při tom trvnlivo! Nebrska zim

niky ji mají Ncmšme ani Jediného aiuaiuu ut skladě za nějž

byehorn nemohli ručit a mámu až i za $175 Na3e $i 50

Kersey jsou pravým iiivem střihu dobroty trvanlivosti

Jiilepro rtdie podzimní cenntky — máme }kh jil jen tmlto

Nskhdnf vl k proboř I sp n

moste dráhy Chicago (In-a- t West

ern vedouc! h Culte Hiver 70

mil jilně od Dť Muinra I 3 muži

přišit při tom o život konduktér a 3

trampotě
O tieobj ří jně prudkých snřho-výt- h

vár-iclc- insmnjt s ze spv

Michiganu a Wiconsiriu Také na

jihu hlavtě v okolí ílrccnville

Mis byly tuhá noční mrasy které

částečně poškodily sklizift bavlny
Po všech státech líni ziktédajf

se jednoty matek ainerlckcli kleré

budou tnlti sjvzl v Wa-hirigiu- nu v

příštím únoru Učd spolku toho

bude pastováni vědy ímiU-řek- vy
chovatelství atd V čpI hnutí toho

sloji pani řUťVensonová Ilearstová

llirneyová a sl Mortonová

Při srážce dvou pákladních vl

kft ns dráre Northeatern v Moridi
an Mis rozbilo se 40 vagonů a 2

zřízenci byli zabití

Adolphn Cohen Colc bývilý
bankéř v New Yorku který před 'i

lety uprchl s $500000 Jeí pitřily
itiNkým baokám v Pciinsvlvanii a

Nw Yorku byl ve Filadílrii tatčen
zrovna když vstupoval na vlak

V Eureka III slavena byla
slavnoif z příležitosti fřeloženl
okresních úřadu i Metainora do

Eureka Stalo se tak po dlouhém

boji před soudy
V okreu Spalding (Iwrgia

lynčován byl černoch Henry Miller

který prí učinil náxilí bělošské dívce
Iílanch íirayové

I5ostonká školní radse usnesla
zařídili pro žáky veřejných škol

zvláštrí íázoč Všichni nečistotn
nebo dl náhledu učitřlft prdezřeli
žáci musí e podrobili dnkladné oři
stf tě nežli směji vstoupiti do škol
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OMAHA NEB

al

U Htth th1lv umu

pravUIt - ltiou mUI!' kllviMtot Kaludku

horkosti úí!-ika- jí v?!y— Ceh Sí cuta Oí

choleře a nrůlniii

pUttrtAi&tm ir„fiifi2i VÍAv i v Iitfiitu1iwh

srrabu a ryraženluim

ll!t!h íířixatín) íifílhj

WfšIŤXo

lálfdrk thílpk II
Rlofilla S 1U n f!ja Iít

Atl M řl ntik trwja dtala
stthttku ktoráíla íatwfíala jl Wfl
tutnln Mtit" f l'!lm Id ioti!
I asltMntirt t fclr4 M t t tfnula 4 lni(iittt
pn4ll BmoM lpU rtwla řttis t

iknho ll Blkdí mll'ijllá ml#
ieuttifBl (i dfalř řnjhf"řřij!

'itijlill }'n fit i lekaM artak
m (horlil tiii ? ljl inljwf uília
ir Knni( Sih'la r 'lil
nlif inl thf m mínilo k kipimitt matka

t#lnatla nllkm lké rhitt h Ji ti

fm atitrarUa Vi' hni ) d' totH lh
tai-tlt-ni k4nlgiSiHUI UtfL !'

Másur-ou-a Ca zář! 1803
Nál bocb kUr trpí! pftduud nemoci

bvl BidruTfa třemi láhvemi Pastora
Ikuraiga SÍIitel Nsrvft (Nerve Tonic)

A U AltlVIC

ZDABIIA 55S Julci I luď-- t kk
nu- - no kax

ti'u Jrv-- u ( IILinM k
fcornf m h k UiUtn
Luk bi I! Jíl ďt r'h ft flpfTfáfi

Knliiiii lixliaus
I Bílil ff i iravu' pl ji ho rf-oí- Itsk !

KOEJÍU MEIMO Chleairo III
N přrl) M líkářtiifc fft l Uhr 0 Ubft M
i- - Vlká l4h l íft a Uliti M W

T Oms n pnďj Rieaardtoa Dme Co

Di C ROSEWATEB

Office: 222 v Bee budově

rob a Farnam ajloa

Ttlřoa 604

Sesídence 553 ji 26 il HL St Mam

Tlfoa 1X17

3MAIIA - NGD
T Mluví tky

Dr Rudiš-Jičíns- ký

—ČESKÝ—

LÍKAft A RANHOJIČ

V CKETE NKB

Ordinuje v lékárně p Fr Neděly
Telefon číslo 32 15tf

Ur í HOlOTÍcnmer

ČESKY LÉKAŘ

Office aa roba 15 a iloward oI 8ne

:y'Block éí dveří 210

OMAHA NEBE
Cím telefonu 14L3M

V plirné k DtlaMat od 10 do 12 rtno od 2—

oapou a od 7—9 ecr
Obydlí v íísle 1619 Center ulice

Telefon ▼ ©bvdll 1674

Novinka šoupákům
Pravé haličské ((íalícier) rapé

přesně dle předpisu rakouského a

ta pomoci bývalého dílovedouelho
v rakouské továrně vyrábí

L J PALDA
Elgin Joim

Pošlete dva dvoucentovó kolky
& obdržíte poňtou vzorek v té ceně
Doaod nic lepíího e to v tom obo-i- a

nevyrábělo Ž&dný íSopak ar
nelení poslati pro vtorek
Adresa:

Great Central Tobacco Works

Eťjin Joiea

Vyrábí též dobré kuřlavé tabá-

ky: Koraná Granulovaný Aa-atria- n

Pore a Cigár Clipping (od-

padky od doutníků) 5 tfm

líejstaiil a nejzeiiffil bskf lůnlt
r jHebraftee mt

FB DOLEŽAI
v Fremont Nobr

Poalouti ochotno to rioch pfiparcb oouď
rb r klorékotl (Uati ttalu v Jakémkoli nou-#on- ti

poradu r lakémkollv pHpidé l!ilti
koo onadol zajtiťuji dobr vjUlrdkjr 1T—

4draa)U: frkk & Doležal iit Hoď

Severfir Životní Balsán

Viianl nnfolfra(cMlkliM(fir
na 1'okřf k Západu na rek pMi lall
doaláv(i budou týl a! do knw bu
dooclbo roku a budou trd ni H pia

od M)tiřjŇk ťlo nnthn ruku
adarma Vyd INV ZAp

nwmt zntAVf

V Nw Yorfca rř}{iroáno bjlo
ve 4 řrgialrnČnMi dnech celkem

31007(1 voliíS

Morice Ilublff fřmřely yd

vatrl "Milwaukre Sttitim-lii- " niH
díl aby mrtvola jeho bjh pélfn
íemol ve atfrdu bylo V) hoveno

Továrny "Salmon FH Mfg

CV v Salrooo FalU N II "U 8

CottonCo" v CVnlrl FalU HI
nížily tnuly nvýth dMntkft aal o 8

procent

Velkoobchod Coop Ilroa ve Fl

Iidelfti Wmlern Nw York IV-aervir-
g

& Manufictoring Co ve

Spripgficldu u Ut ffilo NY učinily

úpadek
Ve Washingtonu kcnala Pt 4

výroční konvence národního rpolku
duchovřrcft (piriiualitft)

Velká rorota v Iowa Co Ia

yrjela nálea proti Will Círeyovt t
lÍptTalo N Y pro íprjnevřření
načež Urey dán byl pod ráruku
♦ looo aby se dortavil k přelíčení v

nejbližěfm soudním termínu

Do Leadville Colo přibylo ai
125 horníků z MisNOuri kteří zaujati

maji minia slávkářa v dole Bison

byli milicí doprovozeni na místo vé

práce Na nádraží přivítalo je po

směchem asi 1000 lidi Jinak se na

stávce pokd se o iií vĎbec ještě
mluvili mfiže nezměnilo pranic

Dne 14 prosince dojde před

nejvyižím soudem ve Washingtonu
k odrolacíuiu přelíčení Joepha Dun

lapa vydavatele časopisu "Chiogo
Dispateh" který odsouzen byl spol

kovytn soudem pro poštovní rozesý-lán- i

závadných oznámek

V tabernáklu v Jeist-- City
N J- - konala se schůze v niž prote
stováno bylo proti hrfizám v Armén

sku Taló byla pres Clevelandovi

zaslána resoluce již jest Žádán aby

do Cařibradu poslal válčno'1 loď n

žádal $100000 náhrady za poškoze-

ní amerického majetku

Mezi kandidáty rektorství kat

university ve Washingtonu jmenu-

je se na prvém místě rev Conaty z

Worcester Mass a president ka

tolických škol v Plattsbarga N

Y dále gen vikář Mooney z New

Yorku a rev Dán J Kiordan z

Chicag S přijetím daru $50000
od Ancient Order cf Uibernians na

fond pro vydržování stolice kelti-ckýc- h

řečí spojena byla v úterý
zvláštní slavnost

V Belraond malém měsU čku na

aver od Webster City la zatřeno

bylo třicet chlapĎ kteří násilně

chtěli přerušili rcb&ti kde se mlu

vilo pro zlatou měnu

Uuiveríta v Princeton N Y

slavila ve středu jubileum svého 150

letého trváni a slavnostem a tím

spojeným přítomen byl i president
Cevetand který měl při té přilezl
toslí půlhcdinnou ře6 o povinnostech

jimií mužové univercitnfm vzdélá-n(-

jsou vesměs zavázáni dobré vlá--dé

fťč ta přijata byla a ohromným
nadšením

Odvolací soud v Albany N Y

povolil newyorskému policejnímu

inspektorovi McLnaghlinovi který
uznán byl vÍDným z áplatnosti nový

process a přeloíenl soudu

Nad přednáškovou síní státní

university v Cbarlotteville Vat uří
tila ae atřecba a fi dělnfkft bylo zasy

páno troskami Dva z nich byli na

místě zabiti a ontatni těžce poranění

Ve atředu položen byl presiden
tem ve Washingtonu základ ut kámen

první velké budovy americké univer-

sity na niž bylo povoleno $200000

(xtiranuji' nudýmánt mdloby eítríitč ni
žliMilt-iiki- i xinirilcl klatou Cílu a rnnohí ítmké choroby — Vvn 75 oenta

Sererovr Práíkv nroli Western hluvv a neurahctl

O Jmr: rychlím ajlMím pnmih-dWi- l proti

vypudí každí druh hiMtco hurhíio támánf dny 11 řitní rychto xúmt rcvnirátl-ck-

JfcíriJÍvá Htttrfm Uhm ivJioHtl a my — Cinttv IíííO

Severíir Iék nroti

iímt urrmt loiiktttn iirtít1

ncJUíirh KaCdjf by mf-- míti Ik Umio doma — Ona a Síe

Severfiv Projímavý ČervoLaz

vyhub! elsopasntky v 1I1hWúhj tle M4 IiiIhmIikui chuť a Jtt f úílnck
a oltevní kutur m tímto lúknm nuJdNvo oilstrani— Cena 3tf

O ScTerofa Masf proti

Jest nuornylnýra proutfedkfm proti ehorobám — Cenufideentfi

Seve rov Masť nu rány a bolesti

připravená a léílvých bylin hojí řeratvá I KiiNtaraU rány vhly tstláky a spáleniny
Cena 'St cfiitft

Xáplasť (flastr) O 'O
_ Severora Hojivá

udHlraní tyelilo txilwtl píchání kMt

ních místnosti

Znáte dějiny české?

Ovíem )e ano a víte takč fc HdnA
doba nebyla v nároiiř fttkétn ak (l&lei
tou a uHuilnoii piko doba inicilKkii v lc
proiel národ feský ohnťm ořinty v lé
osvědčil svou nezdolnou sílu v te proni
klo sebevědomí vseehny jelio vrlvv L

této doby dfjftplné vňžii HerloS bitku
ku vztly poutavým romanům jiumkj a
I'os!ednf Tábořit kteréž itf pb vodné

nřmeckým vyAly Juzykem přece vábí a

poutají ftenáře českého silou neodola
telnou neboť budí v nťm historické
DOinínkv na onu neid&ležitejsí dobu v

(Ujináeh feskch

Kál nejznarrtenitřjHÍ romanopisce do-

by nynřjií Alois Jirásek sáhnul pro své

nejvřtíí dílo: "Mezi proudy' též k

doby této a sice v dobu předchá-
zející hnutí husitské V tomto velikém
svém spisu předvádí nám národního na-

šeho hrdinu Jana Žižku v jeho mládí
seznamuje nás s příčinami Jež vedly ku

nepřátelství mezi právo milujícím mla-

dým mužem a vrchnosti Kozmberskou
Líéí nám krále Václava jeho dobré
stránky i vady a odhaluje závoj kterým
zastřeny pohnutky mnoha jeho skutku a
a řinĎ Uvádí nás do Prahy na vysoké
uéení a seznamuje lián s poměry jež tam

panovaly na sklonku čtrnáctého a počát-
kem patnáctého století seznamuje nás s

mladistvým llusein a Jeho vrstevníky s

jejich snahami a pfisobením HiHtori-ckým- i

údaji proplétají se ov&em milost-
ná a Jiná dobrodružství ciníco velký ten
spis velkého naAeho romanopisce úchva-
tné jímavýni Jest to slovem dílo histo-

rické kteréž každého řeského čtenáře
bez výmjoky upoutat! musí mřrou neo-

byčejnou
Tento velký a znamenitý román pVal

piáve vycházet! v "Knihovné Americké"
a tím bude každý míti příležitost Jej se-

znat! Kuihovna Americká lest časopis
pohodlného knihového formátu (stránky
6x8i palcích) který vychází v seíitceh o
64 stráních každé dva týdny sešit Do
roka vyjde tedy 20 seíitĎ o KM stra-

nách což tvoří dvé tlusté knihy o H112

stranách každá A ty stojí dohromady
pouze jen $100 Žádny milovník zábavné

četby neroť-- 1 by býti bez Knihovny Ame-

rické jelikož nižádným zpftsobem ne
m&že sjbft opatřili tolik a tak pěkného
řtenl ve forniátfi knihovém snaxJno ulo-žiteln-

a svou cenu nikdy nepostráda-
jícího
"Knihovna Americká" sama o sobě

stojí pouze 10o Dohromady s týden
ním Pokrokem Západu jen fíJOO roénfi

Číslo obsahující počátek romániuzaRlo
e ochotná na ukáku zdarma

Adresujte:
Knihovna Americká

1209—1211 So 13th st
Omaha Neb

Xovm předplatitelům

Vňíchni noví odbčratelé kteří třď
na Pokrok Západu na rok jředpatl
dostávali budou týž až do koncj bu-

doucího roku a budou tedy míti tt
sopia od nynějAka do nového roku

zdarma Vyd Pok Západu

a cápaly — Cena 28 oentfi

Severova Růžová Masť

dodává tváfim a rukám brán#lit leku h hliwlkoatt Imjl rozpukaná rucA m rty
0na 25 &

SeverSv Ničitel kuřích ok

mlHiraní kuM oka rychle a b(Z Nilestl — Cnnn 25 conto

Na prodoj ve vacch řťskycli ickáriiárh a olHltodffh s léky & )

Kdo objedná léky pflmn rwln mne muí platili exnreKtní m-ti- poJivnl dovozná 1

inuni nyu ratany iiHurvn Ai ntiu tcduu ir a '

Cedar Rapids la
v

a Ukr v rint! sum mx u m mw rniw)

W F SEVERA

Hambursko-Ame- r akciová paropl spol

jízda přes moře ta pět dní 21 hi

Přeplavu! ceny
Po parolodích expreaních nejrychlejší

říew Yorktt Z Hamburku
do Hamburku: do New Yorku: 4

Vo parolodích express nich H4 00 11400 '
Po parolodích pravidelných 13000 $3150

'Po parolodích Union linie íiTOO $3160
Po parolodích lultimorské Unie $2700

Po parolodích Baltické linie do Štětina $2500 ze Stětíua $2960
Ohledně přeplavu hlaste se u J

HAMBUKG-AMERICA- N LINE
$7 Brondway I taaráiat tradotaf I NW corHandolph St LaHalle St t
NEW YOUK I wM—M I rmCAÍlQ

K

Kruždtko nn zelí
OTX fcmtl řelííkj-

- která ifmlival!
iáeoiirml Vnyv kor) oramlory fd dají Jim krájet

a krou'kt urímo kajWfm lahem Nfiuá
ter lup ik o olivky "I mmibo mIí olm

pakroul k nakládáni Znlo poltou vjrpik-e- n

II am-t-) 3 Ad rwiu j ic :

UQmiH IIBOS XLKHART IND


