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LÉKAÍt A HANI10JIČ

V CHETE NKB

Ordinuje v lékiroě p Fr Nedžly
Telefon číslo 32 lMf

Dr C P UCHS
— zkuScny- -

lékař a ranhojič

vCiarkson T Nebraska

IT E lOlOTtCtl'
ČESKY LÉKAft

Odlet rshi la a Horard oL li

:yiBlock éís dfeH Í10
OMAHA - NEBli

Cla taletonu 1438
9 {riatrat k aalaMat od 10 do lt ráno o4 a—4

époL a o4 7—4

Obydlí t íísle 1619 Ceoter
Telefon v ebrtW i74

Novinka šnupáúm
Pravé baH£ké (Galioíer) rapi

přemi dle predpiiu rakouského a

ta pomoci bývalého dílovedoocího
v rakonké továrné vyrábí

L J PALDA
Etgin Iowa

Pošlete dva dvoocentové kolky
a obdrlíte poitoo viorek v té ceně

Dosud ovo lepífho ie to v tom obo

ia nevyrábělo Žádný ifiopik ať
nelení potlati ! pro viorek
Adresa:

Great Central Tobacco Works

Elgin Iowa

Vyrábí té! dobré kořlavé tabá-

ky: Koruna Granulovaný Au-stria- n

Pare a Cíar Clipping (od-

padky od doutníko) 5 tfm

— Cyklon v St Louim ta 85

centu Ctíte obliiko na liném
místě

aby vlstbfhi f iř lo mohl Ivořtt

♦ Id mAla amříl hlt ly is m'rhu

svých tMevnik klsff )jpokl4lsJI
i% tillms Kd # flrtj stařolitřt-Hil- l

pro sbírky HothJíMovy piiiarovy
pro IIilviWho Hp's Kallia

apA ss notu nlifí Zi privl a

íiUované throliinoati m vybsmja
Jmlnf ale mndirnl Ivůrěl snahy ma

ají aplt ponlta ll nanaUsajl itpta
eení Ilafrlíf yjtíli44 řt lu ma

manítýrb ttmJh ft rno Jarnllo prftmy- -

lu klsří imMI hlady Hondl fa
HothtíM a jíní vlkoUbřwlnlcl
vlarh sil adrlají proto Iv imll a sta

ruiitnotlul a jIporují amatéritvl

muřáln' protolt saibi maji inaný
dli svého Jfnlnl v takových vIcm íi

ulolený a tedy tÚmysinl cenu staro
lítnoatf uml lt tlupAují proto plátují
sbírky starého harabetr II a moder-

ním tvořením pohrdají
O HntU rmllnt cUnřtki kolují

dle poilelních tpráv a Pekingu v

Mnkém obyvatelstvu velmi beutlls
né povti Před dvlma lely objevilo
e nal východní branou hUvnlho

mřti podirné souhvězdí jel před
tím nikdo nepozoroval a

jeden tvr lil ie v tutéž dobu rovní J

nt strané východní sletěl s nsbes

ohnivý drak Z toho prorokovali

hvěídopravci le od východu přijde
na říši velké neltfati a mezi lidem

povstala pověsť že nynější císař

bude svržen a Že nový císař nastoupí
na trůn Proroctví splnilo se potud
že téhol roku počala nešťastná válka

a Žiptnkem jel napadlo řlli od

východu pověst ve tměné na trůnu

pak umlkla běhrm války až v po-

sledních měsících vyskytla se tím

určitěji Tato pochmurná a příšerná
nálada dochází podpory různými po
hromami jimiž císařská rodina toho

to roku byla stížena: úmrtí matky

císařovy jež zemřela prý i bořa nad

zlobou kterou ji stihala všemohoucí

císařovna vladařka dále smrtí bratra

císařova jenž by) přejet a brzy na to

zemřel také bezdětnost manželky

císařovy považuje lid ta trest nebes

Nechybí než aby se na oblote na

Pekingem zjevila tase nějaká po-

divná hvězdu pak mohly by tyto tlé

pověsti mezi pověrčivým lidem vy-

volat povážlivé jitřeni

Cyklon v St Louisů

Není v dějinách Ameriky případu
který by zaznamenával tak velikou
rtrátu na Životech i majetku cyklo-
nem jako jest ana kteráž spůsobena
byla před nedávnem V St Louisů
V městě tom samém přes dvě stě lidí

tabynulo as tisío bylo raněno a přes
♦20000000 jmění tničeno Meti

postiženými jest í mnoho našich
rodáků

Aby kaldý mohl si o tom pojem
učiniti taopatřili jsme fotografické
pohledy na tříceniny tohoto cyklonu
kteréž mezi jinými obsahují tél zří

ceniny sokolské siné i katolického
kostela sv Jana a vůbec nejzajíma-
věji! pohledy na spousta spůsobenou
Celkem obsahuje selit 43 plnostrán
kovýcb vyobrazení a prodáváme je
ta nepatrnou cenu

pouze 25 centů sešit

všem naším odběratelům Do Cech
taliem selit ta 37 centů

Jelikož vyobrazení jsou snímky
fotografií jsou úplně věrné a tůsta-no- u

vždy tajímavoa památkou na
hroznou ta událost Zašlete 35

centů v penětfcb neb kolkách a
obdržíte sešit obratem pošty thd

Pokrok Západu Omaha Nb
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g n?t chHpku nemoci plic vylcYi k(){ chotobJ „„t 3
SETERťv DALSAM pro plíce SKVEULV KRVEf ISTITEL 3

i350ct $00 2
7FIUVdívktrrfcneP"- - Rill FQTI v fJchbí-
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lLM I vldelnoatí UULLlJ I vbjí

g břlotokem I1k!{ obtícmi '"ikou chorob ledvin l)l- - 3g vtřhotenatví po porodu a v ni? "e nicn ení páleni u v 3
g né života uznají za nejlepíi l5k chrivchoroby ledvin niechyře

g SEVERL V REGUIÍTOR "severflv
Sllilel ledrlu a Jater

g ženských nemocí $ioo 7sca$ias
2 Dobrým mřřítkřm zdrávi jeit Bolestné zoubkování horkoťbo--
$T UIIT' kÍitllu Kdo trPÍ ne%ATIaJIl lcn' ko"ltu' 3lltllll neáivnoiti slabo- - f 1 1 I W 1 11 zápal špatnÝ z£
~Z VIIIU I „j po nemoci seš- - 1 4JW I llllpAnek ne- -

y~ lot{ toho uzdrav pokoj odstraní jjŽ

g Hwrov Žaludeční Hořká SEVEItfiv TlSlTEL DĚTÍ 3ílstě bylinný lék UtiSi uspí a vyléčí d?tl 2S= soca$ioo 25— P

ll ACVhué jemné r-r- ra V zácPu nprvl-- 3

TkLAkJl lesklé dodávají V " I K Y delnost stolice
fl oblirěji krásy Chcete-l- i si je ta- - f aU 1 1 bolc&tl koUm pa- -

£Z kovy-m-
i urinitl a udržeti nalez- - tu nadýmání vyléčí úplné

nete nejlepSim lékemg SEVEROYf PILULKY 3
g SEVERL V 8ILITEL VLASU pro Játra 3

3oca $ioo 315c

Severova Zlatá ma( na oři Sevcrova Mas( proti svrabu a Z£
odstraní každý zánět o"í 15c vyražcnlnám vZdy pomíle 50c
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a U mtl lhy jt vrnlitns
na nárolít b a na stliácb rífný h

k l#pnl plakala Jil prvního do

ibttdily tyto plakáty nového lrubu

vleoUcnou pfrnrt oWcenatva a

Jíl první dtn cbkl"fny byly davy

lida a po crlý dto neubývala
oImIí-vovst- slu

inaiunilíbo v birv4'h
skflltho obratu ' Pltatví sv (}no-vt- f"

Z poé4tku oíem b)la
Jomnlnka in to plakll k íWIUm

raklatiiDlro a mnotl marni p4tr%li

po firmř Jfl dala plak4t nalepit A

ji! dota7Í! s poiort lrdý účinek

Jeol taluhuje tmltiky V Pař it

jako jinde neobstojí l4doý pUk4t

aby přes noc ntb)l potrb4p pdpi
néu anebo poimárln lili Jmi hru

bými hloupými a nealuioými po%

m4rakami třeba byl nalepen seb vý

le Ate obrat Puvioa de Cbavaine

t&iital témíř ušetřen Spolek bod

lá nyní v na počat éra podniku po
kračovat Po "DíUlví sv Unove

fyM bude reprodukov4na jeétfi celá

řada miatrovukýeb děl malířského

umění a nalepena na 4roií pařlž
ská Jii dnes moíoo konstatovat

že obí cetstvo pařížské jež tak rádo

ironisuje a posmívá ne přijalo
'Dětství sv Genovtíyw a potorností

plnou úcty že pochopiloie lu jde o

to doifct ušlechtilého cíle uSlechti

lýrni prostředky Paříž ovlem ne-

má nedostatek umělecky provede

nýcb pUkátfl t nichž ovsem vřtíiná

nikterak nepřispívá ku povtuesení

morálky a návštěvu musela obratá

ren považuj většina lidu dosud ta

holý luxus ačkoli jest vstup do nich

bezplatný Bylo tedy třeba svolili

tito prostředek aby se p&sobilo

řítnu na otiy vmtvy jež jinak jou
ímění úplně nepřístupny

O Geffroy nedávno navrhl aby

byla taložena večerní musea pro
vzdělání dělnlkfi a lidf kteří ve dne

nemohou chodil do musejí a do sbí

re' jako lidé mající dost volného

času Proti ní mu zvláštním zpflso
bem se ( zval Jeau Iiaffír vydav

zvláštní brožuru ''Poznámky na

okrají zápisníku dělníkova" Baffier

dělník uměleckopramyslový tavr-bu- je

mjilénku Geffroyovu pokl4dá

musea nejen ta zbytečná nýbrž pro

moderní umění přímo ta škodlivá

Moderní musea jsou prý invalidovny

pro vysloužilce uměni kdo sám chce

tvořit musí se ponořit do života

i božně padnout na kolena před pří
rodou a teprv rozechvěn tajemnými

jejími p&vaby má se pokusit stvořili

umělecké dílo Moderníma umíní

však pr4vé škodí umění staré pro

něž nadšení amatéru a diletanti pře

sabuje opravdu vlečky mete b rotné

umy se platí ta ttsré barabardf a

moderní umělci při tom pocházejí
hladem Toto nadšení vlak pro
taré umění není ani tak nadšením

jako zájmy obcholními jel mají

původ v duchu židovském Skoro

viude po diner prov4dí hostitel své

hosti a nkatuje jim nějaký starý
střep nebo ipinavý c4r Za to jsem
dal ato franků to sl4lo di sté fran

tW Zvláštní leky za 1300 poMcte-- li popis nomwl

W F SEVERA I
—CEDAR RAPID8 IOVA 3
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Ílambursko-Ame- r akciová paropl spol

Po parolodích expresních nejrychleji!

ro parolodích expressnlch
To parolodích pravidelných
Po parolodích Union linie

j v zBiviuuivu uraibiUJUi o ave iixilU

jízda přes moře ta pět dní 21 hod
Nw Vorku Z Hamburku

do Hamburku: do New Vorku:
114 00 I34C0
13000 13150
H2700 13150

V I N ### 1

To parolodích Baltické linie do Štětina 12500 ze Štětina 12050
Ohledně přeplavu hlaste se u

HAMBURG-AMERICA- N LINE
87 Iiroadway I aaaaráio! órovor I W corIUndolph & Lafialle Street
HJ5W YOUK I spola-s- m CHICAGO


