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Choďte bez berlí- -

zřítí na zničenou práci sta dělní-

ků na potopené peníze v hlubině
mořské o které chudý lid byl
okraden a jež zdě jako bezcenná

hmota ladem ležely Co chudých
a hladových by bylo zachráněno
od chudoby od zoufalství!
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Pro Pokrok Západu pHe Henry Ch Mayer
ujvaiy statni pouptc nimorniK

na válečné lodi Iowa
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Oblek potápěče skládá se z mě

děné kukle v níž jsou otvory pro
očí tlustým sklem opatřené
Kukle sama připevněna jest k těž

kému límci který šroubem při-

pevněn jest k celému obleku z

nejlepšího kaučuku zhotovenému
Do kukle samé vede roura vzduch

přivádějící a kol pásu jest lano

jímž potápěč dává potřebná zna

mení mužům nahoře u čerpadla
se nalézajícím Jedno trhnutí

provazem znamená doleji popu-
stit! dvě rychlá trhnutí znamenají
zastaviti jednou zvolna a dvakrá
te rychle znamená povytáhnouti a

trojnásobné trhnutí znamená

vzhůru Čtyřnásobné

rychlé trhnutí užívá potápěč veli-

ce nerad neb toto znamená rych- -

é vytáhnutí neb hrozí mu smrti
Pracují-l- i dva potápěči společně

pod vodou tu možno jim ty nej

potřebněji! věty vyměmti Do

tknutí se jedné kukle druhé zna-

mená: "Rychle pryč hrozí ne

bezpečí dvojnásobné dotknutí
znamená: "Pomoz mi1 : dá-l- i se

jedna kukle ke druhé skly v před
znamená to: "Nalezl jsem mrtvo-

ly" atd

Kol beder má potápěč železné

pláty jež zoveme "koHskou va-

hou'1 a které udržují potápěče v

přímé posici pod vodou Těžké

boty s olověnými podešvy vážící
mi 50 liber doplňují oblek po

tápěče Obujeme-l- i boty tyto í

pokusíme se učiniti krok na palu
bě tu zdá se jako bychom byli
přikováni avšak pod hladinou

tíže mizí a našinci zdá se jako by
lehké střevíce měl na nohou

všeho druhu viněni lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon $05

ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ

Domy pro "malé lidi1' V Anglii
učiněn opět důležitý a dalekosáhlý
krok v ohledu sociálním ku kte-

rému sáhnuto i u nás ale bohužel

jen ojediněle a toliko jednotlivci
jejichž síly nemohly ovšem při
věci tak nezištné nikterak vystačí-t- i

A kde hledán zisk nomohlo

posloužiti "malému'' člověku

Jedná se o malé domky pro pra-

cující lid jejichž otázka jinde ku

předu nikterak nepokročila V

Anglii ujala se jí vláda a podala
parlamentu předlohu jež má za
účel aby malým nájemníkům

a usnadnila koupě domu
němž přebývají a předloha tato

byla dolní sněmovnou schválena
ve třetím čtení

Anglické rozepře Že Angličané
vyhledávají neustále hádky a ro-

zepře známo všeobecně Kromě

proti rybářům French-Shor- u (Fer-r- e

Neuve) zahájili protože jim
spor tento dlouho trvá novou

kampaň proti pobřežním rybářům
národům k rybolovu oprávně-

ným a vybrali si na prvním místě
malé Dánsko Zálusk na ně —
vlastně dosud prý jen na ryby v

dánských vodách se hemžící —
sledovati lze již ode tří let tak
dlouho slídí dánské lodě strážné

po anglických rybářských šalu-pác- h

které se odvažují až k Ju-tlan-

do okolí ostrovů faroer-skýc- h

a k Islandu Štěstí které
smělé lidi provázívá přeje i An-

gličanům: časté husté mlhy polo-arktický- ch

krajů znesnadňují roz-

hled a jsou anglickým parníkům
záštitou Britští rybáři žili a

plenili v dánských vodstvech tak
dlouho až se konečně kodaňská

vláda rozhodla k ráznému zakro-

čení Vyslalať k Islandu dělové
lodice kterým se poštěstilo pola-

pili několik anglických šalup i s

hojným lupem Že se nad tímto

"porušením mezinárodních práv"
strhl po celém Albionu veliký

Wejlepl! druhy Jaké v trhu k dostání Jsou mim

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Co
—prodávají ve velkém :— '

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní— Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží —Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné zbrauž náboje a sportovské zboží

12(9-?22- 3 Harney ulice - - OMAHA NEBRA8KA

South Omaha
!B JETTEE majitel--

V85Í

výtečné pivo obyčejné jakož i

Telefon v South Oraaie 8

MÉTŽyV ®

vyrábí vyhlášený a po celém Mvf-- 0
západS za ncjlcpší uznaný

Omaha Brewing

výtečný ležákvyrábí celém západu rozesýlá

jsem jím mocně takže se rychle
vzchopil a chvíli vyjevení hleděl

na mne nežli se vzpamatoval
Poslal jsem jej po té vzhůru neb

jsem se přesvědčil ze pro tento
den jest práce neschopen

(Pokrattování)

Z ČESKÝCH VLASTÍ
se

Nálet starých řeskýth groíů V

Sosnové u Benešova v Slezsku vy- -

oral rolník Josef Enger hrnec ve

kterém bylo 185 kusů stříbrných
pražských grošů krále Václava II
(1278— J305) Peníze jsou velice

zachovalé v

Zaznamenáni hodný zjev "Hlasy
ze západní Moravy' ozeamují že

jeden nemocný řídící učitel na
Velkomeziříčsku zavolal si zaří--

kávačku" z Rosic aby jej'vyléčila
Baba mu důkladně "zaříkala' a

on čarodějnici za to zaplatil 32 zl

Ku konci 19 století věru —

hodný zjev!
y

Z Národního divadla v Praze a

Pan B Ineman režisér slovinské-

ho divadla v Lublani jenž dlel

též před několika roky v Chicagu
s Ludvíkovou společností dodělal
se při vystoupení svém na Národ-

ním divadle v úloze "Shyloka" v

Shakespearově 'Kupci benátském'
velmi čestného úspěchu Host
tento vystoupí ještě v titulní úloze
v Šubertové dramatě 'Jan Výrava'
a pak ve veselohře "Při piketu''

Je to moinif Kaplan Václav

Štěpán v Petrovicích u Nechanic

dopustil se různých nemravných
a hnusných činů na několika (asi

10) školních děvčatech Nebyl
vzat do vyšetřovací vazby nýbrž
potrestán jakýmsi církevním tre-

stem Tak oznamovaly krajinské
listy Nyní pak oznamují Hoř

noviny že týž kaplan kaplanuje
nerušeně ve sv Kříži v Něm

Brodě

Nedostatek nimeckého kníístva
Netřeba míti právě z toho velkou

radost jestliže Němci dnes naří

kají že je nedostatek německých

theologů a jestliže Čechové mo-

hou poukazovat! že semináře

nejen české nýbrž i německé jsou
plny českého kněžského dorostu

Nejeví se v této nesrovnalosti

opětně nic jiného nežli hospodář-
ská i kulturní vyspělost Němců

naproti hospodářské i kulturní

opozdilosti Čechův Panský ná

rod i zde se uplatňuje Proč by

jeho synové studovali 12 let aby
se stali potom chudými kaplánky
nesvobodnými závislými kteří

musejí zapírati i své fýsiologické
i své duchovné i své společenské

já? Proč by raději jejich studova

ní synkové neobraceli se k úřadům

světským k advokacu k lékařství
k inženýrství ale co zde nejvíce
váží k průmyslu a obchodu?
Proč by nenechávali kněžské po
volání chudým synkům nezámo- -

žného národa českého? Oni dobře
vědí žečeský kněz ve smíšeném

území je spoutaný a přímo zabitý
tlakem svého společenského okolí

tlakem státních úřadů ba i tla
kem církve své samé která ve

svých představitelích dovede býti
vším jiným jen ne přítelem české
národnosti

Osudy uprchlíka s francouzské

legie Zajímavých dobrodružství
velmi často s nebezpečím života

spojených zažil bývalý zámečni-

cký pomocník Josef Palášek

příslušný do Zaječic okres Král

Vinohrady Opustiv před pěti
lety svoji vlast odebral se do

Francie kdež se dal najmouti pro
dobrovolnický pluk s kterým od-

jel do Alžíru Po tříleté službě

nabažil se válečných dobrodruž-

ství a navrátil se do Francie kde
asi rok prodlel a na to opČtpuzen
touhou seznati jiný lid přihlásil
se za sluhu na jisté obchodní lodi

plovoucí do Číny Navrátiv se

po třetí do Francie vstoupil opět
ďo řady svobodné legie a vyslán

byl s vojenskými nováčky do Tu-

nisu 'Ale za nedlouho zatoužil

po domovině a nemoha se již vy-

prostit ze závazku uprchl Do-

brodružný muž objevil se koneční
ve své vlastí a potloukal se nějaký
čas v okolí Prahy Onehdy při-

stižen byl na potulce v Libni a

poněvadž se nemohl vykázati stá-

lým bydlištěm dopraven byl k

okresnímu soudu v Karlině

Epidemie prájran
Ur A Sandtra nfáa c (Veoannt

Grove Florida f0 tam paneje značná {

epidemie průjmu On sam trpěl mac
né a vyléčen byl čtyřmi dávkami
Chamberlain'8 Cholic Diarrboea &
Cholera Bemedy Oa praví ie odpo
roučí JI tfi jiDýmakattý praví ie
jest to nejlepii lék jaký kdy užíval
Na prodej ta všech lékárnách

Opatrně kráčel jsem ku předu
neb opatrnosti bylo co nejvíce

zapotřebí ana vzdušná roura se
mohla mezi pancéř zaplésti a se

přeříznouti což konec žití mého

bylo by znamenalo Každým
krokem dojem můj stoupal a bol
se zvýšoval Obešel jsem loď a

při matném světle zřel jsem na

přídi zlaté písmeny Vizscaya!
Trpce při pohledu tom jsem se
usmál Před nedávnem ještě
hrdá a sličná loď zde ležela co

hromada železa a dřev jisté zhou-

bě vydaných Přídí trčela vzhůru
loď jež dříve rozrážela vody té-

měř všech moří záříc zlatými

písmeny! Zvolna vstoupil jsem
s druhem svým do vnitř lodě

když tu druh můj chopil mne za

rameno a zadržel krok můj do-tk-

se kukle mé Zastavil jsem
se a prohlížel okolí V brzku se-

znal jsem příčinu druhova počí-

nání V lanoví zapleten byl ná-

mořník španělský obklopen hou-

fem ryb jež maso z těla jeho

požíraly Učiniv několik kroků
v přeď a mocným rozmachem
rozehnav ryby kteréž divoce pře-

de mnou prchaly octnul jsem se

před ohlodaným tělem námořní-

ka! Postava jeho zdála se mi

působením lámaných paprsků
obrovskou z očí jeho divoce vy-

poulených zdál se sršeti nevyslo
vitelný vztek a zášť vůči nepříteli

pravice jeho svírala křečovitě re-

volver jako by i zde v hlubině

chtěl podstoupiti boj a pomstíti

porážku své vlasti Uchopil jsem
iei v oůli těla a dav znamení k

vytažení vystoupil jsem na po-

vrch Byl dosti těžký takže ne-

šetrně shodil jsem jej s ramene

svého na palubu lodě při čemž

tělo jeho se rozpadlo neboť bylo
z póla rybami ohlodáno

Shledavše že nebude možno

nám žádnou z lodí potopených

vyzvednouti mimo "Infanta Ma

ria Teresa" započali jsme s prací
namáhavou totiž s vynášením děl

a střel z potopených lodí Ve

skladištích lodních bylo dosti

střel jichž kupec zajisté nepomy
slel pro koho je kupuje Zvolna

proplétajíce se já a druh můj

prošli jsme troskami lodě "Almi-rant- e

Oquendo" a vstoupili jsme
do malé ďůstojnické kabiny Na

stole nalezli jsme nože a podobné
stolní náčiní přípravy k jídlu jež
však nebylo dokončeno V koutě

kabiny nalezli jsme tři láhve vína

jež vynesli jsme si & druhem na

horu a pokradmu vyprázdnili při
čemž druh můj spleteným jazy
kem se zapřísáhal že to bylo

pravé šampaňské Chutnalo vý-

herně ačkoliv nesmím popříti Že

pro nás bylo trochu silné a hlavy
nám trochu popletlo Následkem

toho se stalo Že po opětném se

stoupení v hlubiny jsa zaměstnán
zkoumáním nespozoroval jsem
že druh můj zůstal pozadu a te-

prve po dlouhé chvíli jsem jej

pohřešil

Rychle jsem se touž cestou

vracel a našel jsem jej ležícího na

palubě potopené lodě V prvém
okamžiku domníval jsem se že

jest mrtev že snad mrtvice tato

vytrvalá nepřítelkyní potápěčů

jej zde zastihla bklonil jsem se

k němu a k potěšení tvému jsem
seznal že klidní jako by ▼ nej-lepší- m

lůžka se nalézal zde ti
nlehl a i slavně usnul následkem

d42tf

na skladi Prodávám Je na quarty 1 gallony

Brewing Co

zvláštní druh "Pale Export"

PIVOVAR
ininh Objednávkám věnuje se

zvláštní pozornost

Ass'n Pivovar

PSACÍ- - STROJE
lnou nvní nebvtnnu notřebou v kn?dém

Dlíc IkmIS a možno říci ie v kuMéia samíntná-ii- )
krte ne vlec p!e Při koupi pxaciho stroje

dlužno přihlíželi hlavni k Jednoduchoatl a do-

konalosti zřízení neboť to znruíuie trvaní!-vcn- t
V teoht ohledPi-- unii Jakýctikullvék

Jiných Jest nepředstlžltelnm

Plité i o popisný katalog na

Uniteft Typcwriter & Supplies Co

2T-- "Z"orlc City a Omiha XTbr

Mají-- li děti Vaše ácpa'
nebo chcete-l- i sami jemného léku '

příjemní chuti berte

Severův Laxoton
Účinek pravidelný jako hodiny

25 ct

Prudká bolest v kříži ca--

často přijde c nenadání

Severova Hojivá náplast'

zbaví Vás bolestí rychle a trvale

'25ct

ZátlČt OČÍ nechť jest způso- -'

Len čímkoli odstraní

Severova Zlatá Mast' na oči

ncilepší oční lék na sviti

25 ct

Svrab (praiivina čilí chrást)
zmizí často jediným natřením

Severovoa Mastí

proti svratu vynienlnim

Dobrá na liieje a vyrážky 50 ct

S0UCh0tÍHy Anet plic a sá--'

duch počínají nastolením akaliem

Severův Balsám pro pifce

užívá-I-i se ho včas vyléčí každý
kaSeL 25 a 50 c

Severova Pomáda na vlasy
činí je hebkými a lesklými 25ct

poftete-- H popis nemoci

V závodu Pokroku Západu používáme Dnnsmore psací stroje Již po kolik rok&

úplném uspokojením a mažeme Je svtdomlte odporouietli
PROSLAVENÁ FONTÁNA HEINE OVA

Fontána Heinricha Heine-h- o která určena byla pra Duesseldorí kde slavný tento

německý básník se narodil byla mřstem tím odřeknuta následkem předsudku

proti jeho původu (židovskému) Nyní postavena jest v New Yorku odkou-

pena byvši od Arion Society jež zaplatila za ni 135000

křik a že se anglická vláda proti
Dánsku furiantsky ozvala rozu-

mí se samo sebou neboť Angliča
né uvykli již bráti na moři vše co
se jim do sítí dostane Angličtí
velkokapitalisté kteří i mezi-

národní rybářskou smlouvou za-

povězených nástrojů užívají a tím

ostatním zemím značných škod

způsobují ohradili se proti opa
tření dánského námořnictva a žá-

dali na své vládě by k uhájení

anglických národních zájmů vy-

slala na místa "zločinu'' neprodle-
ně několik válečných lodí Mezi
tím nelenila ovšem ani anglická

diplomacie v Kodani a žádala ně-

které úlevy ve prospěch anglic-

kých rybářů kteří dánským záko

nům propadli prohlašujíc že ná-

rodní svaz anglických rybářů
musí býti ve všech sporných zále-

žitostech podporován úřadníky

anglické vlády

Katarrh nemaže býti vyléčen
místními aplikacemi ponivadí tyto nemohou
dosáhnout! sídla neduhu Katarrh Jost krevní
neb soustavní neduh a k vyléíení Jeho apo-tfe-

Jest lékfi vnitřních Hall'8 Katurh Cure
utívín vnitrní p&sobí přímo na krev a slizna-t- é

blány Halrs Katarrh Oure neni lékem
mastlčkářskm Byl předepsán jedním 1

lékařů v této seml po mnoho let a Jest
dosud pravidelné předpisován Skládá se
s nejleplícb sillvek Jet Jsou mámy spolu s

neJlepSimi prostředky krev ílrticíml a účinku-
je přímo na sliznaté blány Dokonalá kombi-
nace dvou técbto přísad Jest příčinou tak
záiraCných výsledků y lóíení katarrbu Zaile-t- e

sl q dosvíačeol

F J CHENKT OO majitel TOLEDO O

Na prodej u lékárn!k& a 75c

IÍall'8 Family pilulky jsou nejlepií

V žádné domácnosti by
neměla chyběti "Praíská domácí

mast" Jest osvědčeným prostřed-
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklinám které zhojí
v nejkratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy
jsou: Ivdt6ih5tf

Prague Import Co POB 253
New York City

Ixiih li Žižka
Krásné dva litografovaué ob'arj

představující České velikány Husa á
Zizku hodící se pro spojkové a veřejné
místnosti jakož i pro rodiny máme
nya na skladí Prodáváme je oba po
f100 aneb co prémii k Pok Západu sa
doplatek 50c Pokrok Západu

Omaha Web

? IliUUIg T
1 Diiie & Columbia mlóOCty
oa Dejlepiíml spořiteli obili

n lepretonalelnf JeteloTt sMiTifl:
npoH vám M více armene Jetelového nevil
kaidJIný stroj a dikladné Je nilští

ITL in rolnicí a taíié parní stroje
jma nejteb&ml a nejpevnij&ími na tviU

17 A i T točí stroje WJ£S
dřiví ka stavební a olcbodnl potřeb

Vgrábtnt fnt
Aoltman a Taylor

achiaery Ca i

Ransfteld Ohio
5

crvgfctniifciiif" (

Trápí-- H VéS Acpa máte-l- i

ilutou plet kola pod očima sláb- -

nete-l- i

Severov Životní Balsám

Vát uzdraví dodá Vám nové

síly 75ct

Bolesti hlavy jK často

tak prudké ie nemůžete ani pra- -

covatt

Scverovy Prášky
proti bolestem hlavy pomohou
vždy 25 ct

PrÚlettl jií mnoho lidí usmrtil

tvláité pak klesá jím mnoho tisíc

détl každoročně v hrob

—severCv

Lék proti cboleře a průjmu
má rychlý a jistý účinek 23 a 50c

BolákV vředy hnisavé rány
Čerstvé í tastaralé řezy spáleniny
i opafeoiny rooji nejlépe

6EVEROVA

Mast' na rány a boláky
23 ct

CeaTVy pfisoW détem mnoho

obtíží

Severůr Červokaz

Typudf červy g třla sesflí a upraví
úiivací soustavu

35 ct

SeverovaRoiováMasť
dril plef řistoa a jasnou 25 ct

Zvláštní léky za $300

Dobrý potápěč musí vždy pou-

ze sám na sebe spoléhati a ne

jak to činí někteří spoléhajíce
na muže u čerpadla se nalézající-

ho Arci muž tento jest doko-

nale vycvičen v povolání svém

avšak on řídí se pouze dle rozka-

zů z hlubiny moře mu dávaných
a kdyby potápěči sebe větší ne-

bezpečí hrozilo nedá-l- i znamení

domnívají se nahoře že pilně pra-

cuje pod vodou a nestarají se o

něho až — jak často se stalo ba
í 6tává — vytáhnou nahoru jeho
mrtvolu v obličeji jak uhel zčer-

nalou a příčina smrti jeho zůstane

pak nerozluštěným tajemstvím
Ticho přivítalo nás když jsme

▼stoupili do hlubiny oceánu na

místě kde hrdá eskádra admirála

Cervery ke dnu byla stržena

Jaká to ironie osudu!

Před kratičkým časem ještě na-

bíjel jsem jednolibernf dělo a

vrhal smrtonosné koule na lodě

nepřátelské jakož i moji soudruzi
v povolání a nyní vstupovali jsme
do vraku bychom zřeli výsledek
své práce Potopiti loď a opět
se pokoušeti o její pozdvižení!

Když utkali jsme se v boji ne-

přítelem tu touha naše byla jedi-
ná: zpičiti lodě A nyní?

Touha tato zmizela při pohledu
na trosky dříve hrdých lodí a

ustoupila dojmu který se nám na

dnu moře objevil!
Zde zřeli jsme díry způsobené

13 a upalcovými střelami těžký

pancéř mocně splasklý jako by

byl z paníru přeražené stožáry
převrácená a rozbitá děla která
dříve chrlila na nás déšť kulí la-

noví spletené stroji atd Scény

tyto působily na mne dojmem ne-

výslovným! Okamžik zůstal jsem
stiti a hleděl na výjev před tebou
Bolno opravdu bolno bylo mi 2J- -


