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a v tom samem okamžiku přeříz MY LÉČÍME TRVALE -Divní vústeckv darÚI:'í v bahnu nuty provazy balon poutající k

zemi a ten počal vystupovali ry-

chle nahoru
Jak vykládaíka karet nebránilaSanchez první se vzpamatoval:k odvážný Textn získal krás-

nou mexickou oevéstn místečko Monett v mo

DVĚ VtHODY

NEJRYCIILEJŠt VLAKY

A

NEJKRATŠÍ CESTA

a zarvav jako tygr cnopu se jea
nou rukou visícího z koše prova-

zu a druhou vytáhnuv revolver

počal stříleti do balonu' Vzducho
Nlco nového i v této natt tmi plné Dva důkay tvldíinlho jejího talentu

KWotIU sárhraty svírání winlrB rév stra-

va kne amavé sárhraty a vŠM-k- pe

dabné srduhy vsulk jíd so slabonU lid

skék éntrují vyléří trvale asie elrktra-íéttb- nl

meUiida v nit po}enj Jmu
éěln-k-y

BMdlcinské s elektrickými

Přejeme si aby kaJdv" takto poitlíoní
poínal nál spoiob iéíení

ZvláAtě sveme ty Ji byli Jinak
léfeni bes víiledku a Jullcbl pHpdy byly

pMbliíieny biinMilílné od Jlojřcb Kkařa

1akianých rxpertt My váru vyvěil me

pr viii Jiná loimtava Webná aevybojlla a

itukáieme vim e vás mdleme vyléčili jlitě
rvťhle a trvale Porad naSu nebude vás itáli
ničeho a ná poplatek sa úplné vaí yldřenj
nebude větftf neá mnoho II sami budete volni

plavec Le Roy chtěl provaz utíz-nou- ti

což by bylo znamenalo PICT

jistou smrť Sanchezovu leč Alma OlwbodnM a Jiní uioárajl dQleiltost těchto droa výhod vybráním
'

dráhy

UNION PACIFIC do ZÁPADNÍCH MÍST

uchopila jej za ruku a pu tom

vrhla prosebný pohled na svého

milence

OIIAHATen neváhal "Spusťte balon
SALT LAKE CITYdolů" kázal Le Royovi "možná taniatni li vynodii laato naoyiou jiaiiMiu

DOKTOR TOLSTON ( tiíml tk lak byrbom si v opčním pádu
nřiili ahv nalnfeno hvlo 1 Báml Jiltotavvié- -

Oože to zaplatím smrtí ale ať raději
hodin rychlejší
než kterákoliv

jiná linie

SAN FRANCISCO
PORTLANDzemřu já nežli Almin otec

Vzduchoplavec uposlechnul a
Specialista mažskýca tenOCl (enl jeti into co ti přejete My ván odkiiieme

Electro-Meílc- al InStl na některé neJlepM pMuy sdejtl s Jejich svo-- J

ilio éc učinili áťaMnýmllením ]eí j a
tute1308 Faraan ni Oním rf r(ldo'„ do„MM fllUJ finMn__f i

OIIAHA--
í SALT LAKE CITY

balon pomalu sestupoval k zemi

vědeckon ipflw' líott Co hm proniuíiniU mtttmt i pro tátutiniUnn SAN FRANCISCORozzuřený Sanchez ještě pevně
se držel za provaz a druhou rukou

238 1 méně mil než po

310 kterékoliv jiné
54 ) ' dráze fMnuté „chntT _B'?_W_5_ $ZFJIL™ŠS?VZPORTLAND

střílel vzhůru ruka jeho však se lUVVVIIW 8iaaawj 1 IJUlC- -t }'lQIUUU v P — _ - — — —

te lil itohváconýrh rychle rozproudí tak te Jak bolesti tak otekjiny rychlá

arolíí Kdá atopa ita-en- í lil smiíf Uk te v bnku nabydete bývalé statnosti a

vřtestl tóice se vrácenému zdraví a mužnosti
Nová méstská úřadovna 1324 Farním Tel 316

_________________________
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pátr Kaie elektro léčení odstraní svírání cev okamžitě a oditraul
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Zachránění Monetta v Mo o

němž tuto podáváme zprávu zní

jako bájka a přec jest to skuteč-

nost nedávno minulých dnů Po

několik měsíců toto živé městečko

ležící ve středu okrsku v nímž

jsou bohaté olověné doly a v němž

kříží se několik dráb nalézalo se

v rozčilení následkem stálého ne

dostatku vody Někdy byl nedo-

statek ten tak velikým že obyva
teUtvo již počínalo se obávati že

oiusí následkem toho městečko

být opuštěno Monett jako jiná

podobná města byl zásobován

vodou z hluboké studně z níž

tato pomocí potrubí rozváděna

byla po všech domech a poněvač

tam žije 3500 lidí tu spotřeba

vody jest ovšem značná Vedle

toho ohromnou část vody spotře-

bují lokomotivy zde zastavující a

novou zásobu vody nabírající

Před dvěma roky častokráte se

stalo že musely pumpy pracovati

celý den aby v nádržkách želez-

ničních bylo dosti vody a přec

některé lokomotivy musely odjeti

z Monettu bez obnovené zásoby

vody Správa dráhy počala na

tento nedostatek vody si stěžovati

a proto nařídila obecní tada Mo-

nettu aby obyvatelstvo vodou

šetřilo co nejvíce Leč toto še

UI1IUU1 VUl I

i Bendera ťbesarabské rubernieVKing kázal aby vyměřena byla
vesKere preij huiu _uuijtu _

odtok překazí tvořeni hlenu vyěistl a sholf měchýř a ledviny selili
Cřirozenf a Uk přivodí srfrav a tilu kaidé táttí Ula ntmoci itUtni

chvěla a střel" míjely se daleko

cíle

Nohy starého Mexičana vznáše-

ly se již jen několik stop nad

zemí a Howard nahnuv se z koše

rychle uříznul provaz na němž

visel otec jeho milenky a zamávav

na pozdrav kloboukem zvolal k

němu: "Ručím vám za to že uči

x — o
okolo osmi tisíc účastníků aby sehloubka tohoto podzemního pra

výtlřednotH

Kdyby byl tarý Židovský rou-dř-

Ben Akiba jeStě na živu tu

by se musel přiznat že níco po-

dobného dotud oa svítě nebylo

aby zamilovaný párek uprchl y

balonu před pronásledujícím jej

otcem Již od té doby co vznikla

v srdcích lidských láska tu za-

milovaní lidé našli také prostřed-

ky jak by dosáhli svého cíle

vzdor ostražitosti rodičův a mnozí

prchali ca koních jiní volili po-

hodlnější cestu po železnici a

opět jiní hledali útočiště v bicy- -

klech někteří také pustili se ve

Člunech na rozbouřené vody leč

stalo se to v Mexiku poprvé co

milenci ku svému útěku použili

balonu

Mladý Texan Randall Howard

na obchodních svých cestách do-

stal se do krásného údolí Rio

Grande a poněvač se mu tam za-

líbilo usadil se v Del Rio Ko-

naje časté vycházky odtud do

starého Mexika hlavně k pohoří

Santa Rosa kde zdržuje se hojně

drobné zvěře a kde v potocích

tohoto pohoří jsou nejlepší pstru-

zi náhodou kdysi k večeru za-

bloudil na renč bohatého Mexi-

čana Don Antonia Sanchtze a týž

přijal jej s obvyklou u Mexičanů

pohostinností a představil jej své

manželce i _íue - --vcj
navrátila se z klášterní ško-

ly z města Mexika

Howard hned při prvém setkání

s temnookou sefioriťou zahořel k

ní váinivou láskou a od toho

lífltt 9 fltPflTa iTTP Nál !ritn dnlh slektro-Mcen- l Mto nemoci lest vy
iHkam ni( ilvntní nráca ořitat bvl od nelleDÍlchmene leč žádná ŠSůra se závažím poklonili prachu zesnulé paní Ce a

nedosáhla dna lilních zemí Mení Dři něm nebezpečných léků anit Jakýchkoliv-- w— i MkaFft tto_ I i ' linu II kAftH 1 nAtrtf _ lb AáatWa niMonett jest Šťasten a existence Zesnulé VVStavenO bvlO V ssoanvyro menicm rriiuí w jiui u i_ ~ mm_
„re ty Bny miií veikeré mámky a symptomy nemoci sto Úplně proivždy--hml dle obyčeje pravoslaví v KreT -j--- g-

- kMtia celá soustava tělesná te vyčiití a přemění v úplně sdra- -

!: -- -i x - i j-- n 'i „ lint kn irAmi tiirk mmiuiiI a c ra_M_fn iitotá iako inovu
jeho zachráněna neboť nyní máním Almu šťastnoul S bohem!

IVI UiOVICUC KUV2 DU U— OU- - I TUU IH H JWI iwwb" p™-- -- - - 'Budete-l- i si přát přijedeme k vám nevyčerpatelnou zásobu vody a
za vše to má děkovat matce Nel Cení smutečních obřadů rozloučili véno dřlvíjítho nerosumamoa Mé M(tí nUMkyzpět" sonové o jejímž věšteckém duchu be oejDtizsi pnouzai i oranou ze- - fl iiviu uuiuun Mužoott jejích cbtbne ft d

1 _ I t V__f Jt__ _V— 4 VlAnnni 1Balon vznesl se vysoko do
dnes nikdo neodvažuje se pochy bDuiou iu leprvc proouiy ve coprow "Vrrr_Ti n-- dZulJoblak a pomalu vznášel se k vý-

chodu Za několik hodin vzdu bovat! Kdyby - tik někdo v ▼ s_ í iiuui u wclu u __l_l --v unu i ii i Mtatah vaiahit sívaii iiAnnnMiit nvm' i neuu nnm ureiuuu tm uiuiui miama vawuv íhfw- - -v-™-™-—

Monett učinil tu mohl bv napsati city lásky které těžko je popiso- - My léčili tak mnoho připadá této nemoci te Jsme t ni tak obezdi
choplavec nechal jej sklesnouti

hned také poslední svoji vůli vati wejposiedneisimi byly davy „""- - r:_ „_"„r:v: JcrT itnm namřti ztrátoublíže Del Rio v Texasu a oba
prostých žen a dětí ruských které i ehuti a Dodobnvmi úkaiv t které vás zbavuji mužností a oclní vás neschopnými proDruhý zvláštní pfípad veste

milenci ještě večerním vlakem
i s _ i ______! M_Lh__i 1 a 4 KTala li—Lani i nifl t1 fft_tRf_VI

1
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a
a_i lOnrn manvHiaivi i__íh mnui mim livb i ubui ického svého ducha podala matka

odebrali se do San Antonia kde
Nelsonovi opět tyto dny Jeden

spojeni byli manželským svazkem

se vzíyKanim a placem jedna po
druhé pozvedaly pravou ruku její no i0-£- ka t oblenou oitou fitickoumuinou i pohlavní
která tolik dobrodiní jim činila - MboM CBOrofcy Jsca redtejíl rzBikaJírfch i PH- -

by vtiskly na ní políbení poslední lUUtUM BClll 11 kudně pohlavní slabost má někdy původ svM v křeíovtosti
mladých bavifův přišel k nt a

Drahého dne napsavše Donu třeni mnoho nezpomáhálú a nedo
žádal ji o radu kde by měl ko-

pati aby nalezl olověnou rudustatek vody stával se čím dále tímSanchezovi společně list v němž

mu oznámili šťastně ukončivší se důkaz a svírání cev Bezpofietné nemoci krevní a kostní povstávají ze zanetu arevnmo v

lasay jejicn ř4t A ěl' jln4 tóiein chb0t mívá ěasto původ v pohlavní malomoc- -

Rakev ozdobena byla četnými ooati Léclme li nemoc Jakoukoliv vždy odstraníme průvod Její a tlm vyléčíme Icitlivější až konečně správa Fri-sc- o

dráhv poslala městské radě
Jack pravila mu vykládačka

plavbu vzduchem a svůj sSatek 1' t I wlofhw Uií tiAiltAhu -karet "zaber klejm ležící šest mil teuvi m viastui uozornosr Diiaua i j ™- - #
vydali se na svatební cestu do rozhodnutí že nepostará-l- i se tato

severně od Monett na němž na Eleatro-meilicíBS- tl imMMú rturl ÍESStiSSlokolnost že i žen venkovanů
leoší zásobu vody tu ze bude

lezneš velký opálený pařez Ko- -
konali JIŽ divy u vyléčení nemocíRusů nesly věnce za rakví její

Mfstaí duchovní otec Matři Tardonucena veškeré své dílny pře oei v těch místech a tam obievi
stěhovali do Pierce City Poněvač

se ti tohaté ložisko olověné rudy''

New Yorku

Ti kdož znají starého Mexiča-

na praví že až se vybouřf ze

svého hněvu že odpustí své dceři

a odvážnému svému zeti a uvítá

je na své haciendě s otevřenou

navský promluvil nad rakví slovo

večera casio svna u w~-v-- — -- ~

vu renč a v oranžových alejích u

staré haciendy Mexičanovy svěři-

la se mu spanilá Alma že i on jí

nosu hrdla plic hlavy srdce ialndko a střev jater ledvin

revmatlsmn kataru ochreinení atd

Tajných nemoci zápalS zácpy klecí nervavých záehvatft atd
se jednalo o existenci městečka

Mladý havíř uposlechl a sku k rozloučení a útěSe pozůstalýchtu městská rada bez odkladu se
oomodlil se "Otče nát"tečně slova matky Nelsonové

opět okázala se pravdivými
usnesla aby studně byla prohlounení lhostejným a že srdce její

4 spuštěna v lůno země a účastnícináruči Všech příbuzných nemocí lidských
UNIÍ! Táli! Jedna návštěva u nás Jest vidr dobrou ale nemůžete li 1

bena a ku práci přikročeno bez
upřímným Dolem proniknuti o- -

odkladu leč více vody nepodařilo
pousteli zvolna místo kde odpo- -Úmrtí krajanky na Rusi- -

se obieviti a městská rada jednoZpráva sekretáře námořnictví
"-- r" naviti ao nasi uraaovny wjyvna mm mjiuvw] ™

čívati budou dokonale Naše léienl pomoci dopisování se vidy také s dobrýnji výsledky setkalo
tělesné ostatky šle- -

Vsem paientům dáváme ponauěenl Nespěchelte Nemůiete 11 nás navití- -

chetné Daní Ccrilii SmnUIrmí viti poplito nám své nesnáze' I poltou můiete dosáhnout! vyléčení
ho večera sešla se opětně k pora

dě co by měla učiniti Leč žád Zvláštním rázem vyznamenává

se život krajanů našich žijících v Pokoj její popelu Věčnaia pa Odporaěí aás všechay banky a vilcknl přední obchodníci v městě
Poslední zpráva vydaná naším

sekretářem námořnictví Longem
obsahuie v sobě mnoho zajímavé

ný z přítomných nedovedl podati

spojuje se s jeho v jednom

přání aby mohli

býti spojeni manželským
svazkem

Jsa nanejvýš šťasten tímto vy-

znáním rozkošné seňority How-

ard chtěl ještě téhož večera ode-bra- tí

se k otci Almy a požádati

jej za ruku jeho dcery leč seBori-t-a

jej varovala

"On vás může dobře vystát

Randalle" pravila mu "avšak
"

_ _ě 2„ A

raercizině i domácí i společenskýněiakÝ návrh lák bv Monett Z—i— j
ho a zahrnuie v sobě též čásť

m Wt _HTtxT mu r_ teewi
Kaiarrk DeaAie býti rjlétem v ______v __i a _u _ __u _ mMu ió hodI_ ráně do 1 kod odDoLtéto vodní kalamity mohl vyváz

i aoiu— ia vu ~ jmbv
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muttmml _LnMlr___kml o_ _____ I __historie nedávno se sběhnuvší nouti Tu pojednou ve dveřích

Nejstaršl kolonie ve rolyOské gu-

bernii jest kolonie Hlinsk v

újezdě čítající více než

2000 obyvatelů Tam přičiněním

Čechů zřízena byla dvoutřídní

níž naši námořníci hráli též čest objevila se starší jakás ženská a _______SEK ŠTÍTE ELECTRO- - EOICAL 8TTUTE
nou úlohu Míníme dobytí Tien podala aldermanovi Kmgovi dopis "Z1 Titřné ptBobí pHmo nm knw slita- -

im ui-- dbíii uuirro ijure Stále se nalézá v ě 1108 Faraam al v Omaze NebDVDI i O KU CD

Umí F__k#1____ __4_(__ __amutlft-áhkf- mcinu v Číně a osvobození výpravy
admirála Seymoura

"

kteráž octla
od "matky Nelsonové" iak ji
všichni v Monett nazývli Nel obecni škola tam pro pěstování IadAÍCA lék_Lř_ V tátn Uml nn mnAí_ l_ m __a

neaomuivčjie se :'"'- -
jeho jest něčím jiným nežli

Můj otec
niuuv-- u uiaiiuoiuo HKl_dušlechtilých zábav zřízeno ochot

se v nebezpečí upineno zničeni n 5inejleichu— k Joí Jma tňtmj ipolanelleDtiml Dn_Mk kni_M_i
sonovi byla věštkyní a badačkou

městečka a ač mnozí pochybovali
5'g'f8M_WHnnřesilou obkloouiících u Číňanův Je phmo oa liioaté blány Dokonali kom bl-- 1

B"dí&? 140 í11? fHni Jet phílnoulicratnfeb vraledki v léteni kalvrhu i

47 "

V Sevmourově vÝpravě naléza jejím umění prozirajíclm taje Zailo-- 1

Učto so wdĎlat si živobytlloteslo aoarMC ilo se ii2 amerických námořníkův budoucnosti tu jiní zase pevně

oické divadlo a jestliže Hlinsk
má ráz vesnice y každém ohledu

pokročilé jest jednou z prvních a

hlavních příčior toboto že tam

žije rodina pana Tomáše Šmolíka

majitele tamějšího pivovaru jejíž
duší byla paní Cecilie Šmolíková

jest synem jednoho z veteránů

které Santa Anna vedl do Texasu

a já pochybuji že jeho hrdost mu

dovolí aby mě provdal za Ameri-čan- a

jejž v srdci svém nenávidí"
Howarď uposlechnul toho veče--

J_ í nlon bÍ jednou

a tažení proti Tiencinu súčastnilo Na prodej n Wkárnfki sa 7io -matku Nelsonovou věřili

v' dopisu svém psala aldermanuse oo námořníkův a když opev HaU's Family pilulky JaonaaJlepU

něni tohoto města byla dobyta tu Kingovi takto: Schopnost toho íávisl od velké míry na připraveni se Není g

lepší pHpravy pro mladíky a dívky net prakUcké cviíení se v ?útočném mužstvu a a důstoml 'Od Skalných hor až k řece tesia Brně o nhnm obchodním a těsnonisném Choďte Um kde dostane seoaní vvsoce šlechetná vlastenka
Missippi teče po lzemní řeka a

horlivá vzorná matka vzácnákův a 326 námořníkův amerických

vyznamenalo se svojí statečností
když seděli se Sanchezem pospolu

při láhví perlícího se vína a starý

Mexičan zdál se ve zvláště dobré

náladě tu odvážil se Howard po

přítelkyně chudého lidu bez rozMonett nalézá se právě nad veli-

kou touto řekou Já mohu iti

bod kde bude třeba jen
Tyto poslední události v Une and MM Mmdílu národnosti

dávají sekretáři Longovi podnět
Při vzájemném styku s obyvak rflznvm návrhům o nichž kon kopati do hloubky několika stop

telstvem ruským získala si sym

vám vyučování jednotného kdei obchodu učí se Uk ak se pro-

vádí a kde pomáhá se iákom k dobrým posUvenfm a kde

jsou nej lepil učitelé a kde poutivá se té nej lepil

metbody

Obchodní tísnopisecký strojopisecký a pravidelný kors Škola

denní I večerní Přijděte neb plit si o cenník

♦♦♦♦♦♦
Boyleť Commerclil Shorthand College

503 Ice hadova Oauha Hel

v buiovl Boydova divadlaa pramen se Vám objeví £a tu
žádati jej za raku Almy

Sanchez pozvédal právě skleni--

r"c? vf__ k Sstftmv let ttcřekvape- -

gres v tomto svém zasedáni ml
rozhodovali a sice první jest aby to radu žádám - patie nejupřímnější prostého lidu

ruského Mnoho hostí z Ruska Moderní škol Úplní iokoulllmužstvo námořní zvýšeno bylo o "Navrhuji aby dopis položenním vypadla mu z chvějící se ruky Čech navštívívších na svýchvzkřikl jeden z pří5000 mužů Náš odbor trpí az byl na stůla oči ieho vzplanuly nnevem Schválena řiditelt vyiilch ikol
předními obchodníky a soudní- -

mi zpravodajidosud nedostatkem důstojníkůvPnhnatmaast Sanchezova rázem
cestách dům pana Tomáše Srno

líka s pocity velice příjemnými
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