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Podzimní klirS ZMaZ iMÍ

ji ji v _:_UreKUV lesríOniS— ""V— 2_______JL_nntidný ku
vául V katalogu podáváme návod
lín tílavma

NejlepŠím proutfedkem proti revmatismu

bolestem v zádech nervosnosti tělesnému úpad- -

PriiČe Za StraVU Poskytujeme stravu ra hodiny denní práce Zeptej U
——_ao___ ae a vysvětlíme vám ta
Zdlirma každému katalog výtisk "CotlegeHeřdLlKht" a

ukázkv krmnn m

DalŠÍ t informace BtudufcjpHstoupíU ahou kdykoliv pfesDWOitudu
— i———— Jících minulého roku a více tak 400 zaopatřena dobři

místa Jest to nejlepší obchodní škola západně od Chicaga Brn

£Í£™ ROHRBOUGH BROS Omaha Neb

TE!lionův elektrický pílsO
Přivádí nový život do těla po celé hodiny oživuje nervy a přivádí silnou cirkulaci

Vyléčí kde jiné prostředky zklamali

EdÍBonův elektrický pljg- -

léčf co zatím spíte jest dobrým pro každého ao léčí velkery nemoce mužské i ženské t

dodávaje orgánům potřebných til Výsledky jsou příjemné a posilující ten kdoi jej
nosí pocítí občerstvení a posílení jii po několikabodinném užíváoí

t&T Zašlete si pro popisní knížku a dosvědčení ' Pište na adresu:

DDICOII DLCOTOIO DEM 00 401 WAL1UT 8T

DES MGINES I0WA

Fred Krug
OMAHA

9tatnf vzorný pivorar
"Vaři a3lpi drán0llaaeít m Extia lolodé v aoudUaaVcla av v lavli-vloi-

""CTyro-v- mm 3caviiéaaoii av b4baé Jxo umptmAŘt

FAŠE zXSADTi Kejlepš( materiál a

HAŠE SNAHA: Cspokojltl obecenstvo

KAŠE

Dopisy se ochotné

South Omaha Brewing Co
B-- TBTTBB majitel- -

ooo T&M

výtečné pivo obyčejné jakož i

Soví ltUy v obchodním kunu těsno
n

"'luo naucHeny njany apaani
řtenl Jest lo nrjrychlelfií svitím v uil- -

ukázky 4 lné podrobností Pošleme ván

Brewing Co
NEBRASKA

ledtoJavvi

'
nejlepší technická doved iont

Tellká peřllrest a obchodní onatrMst

ODMĚNA Stále ae ivettajM obchod

vyřizují dle přání

zvláštní druh Pale Export"

Brewing Co

znimý co fadnAa ávědomltv nul ivh
I obslouží kraJáSy v řeči české "

Telefon v South Omaze 8
český Zástupce: T QlXTKZXJILlE

Jediný pivovar v Nebrasce který zaměstnává českého cestu-

jícího zástupce ——saaa

Metz Bros
-sa--vaří a lanvnjí výborné pivo--Tele- fon

119 f OMAHA NEBR

Omaha Brewing Ass'n Pivovar

celém západu rozesýlá výtečný ležák

se nesplnila Jak později

vypravoval nedůvěřovaly mlčenli

vosti krejčího a neztrácí příští
noci ve své skrýši Sedě na zdi

hřbitova kryt hustými větvemi

stromu byl svědkem příchodu
Čttníků Neméně než 26 jich

obstoupilo hrob Za ranního Šera

když se nic nehýbalo s veškerou

opatrností jali se zvedati kámen

hrobky a po dlouhém váhání
odhodlali se nejstatečnější dovnitř
Ale nalezli hnízdo prázdné Ne

viděn a směje se pod kůž(seskočil
Musolino se zdi na cestu a vydal
se opět do ntachůdných hor

1

Uznáií lékařovo

Jest jistě málo lékařů na světě
kteří by upřímně doznali jakou
cenu mají některé k veřejnému

prodeji nabízené léky Stává se

to jen v těch případech když se

lékař o tom přesvědčí a když jest
dosti poctivý aby své přesvědčeni
upřímně vyslovil Pan Jan Mašek

z Collinsville 111 nám sděluje
že pan August Polanský jenž jest
dobrým přítelem jeho onemocněl

ale začal hned užívat! Severova

Balsámu pro plíce Zavolal však

přece lékaře který se vyslovil že

Sever Iv Balsám pro plíce ho za-

chránil od zapálení plic Není

to jediný případ kdy lékař odpo-

ručil některý ze Severových léků

neboť již mnozí z nich jsou pře
svědčeni Že jsou to léky poctivé
z nejlepších látek a dle lék řských

předpisů připravené- - Seveiů v Bal-

sám pro plíce mnohého zachránil
od těžkých nemocí plicnícb i od

souchotin když začal ho v čas

užívali lék tento zničí zárodky
nemocí a sesílí tkanivo plícní

Vyléčí každý kašel a každé nastu- -

zení i všechny choroby z něho

pocházející Cena 25 a 50 centů
Na prodej ve všech lékárnách a

obchodech r léky Vyrabitel W
F Severa Cedar Rapids lowa

opatřil obal každé láhve svým

podpisem který nesmí býti padě-

lán

Oblibou matek

Chamberlain's Cough Remedy

jest oblibou matek Jest příjem

ným ? bezpečným k užívání pro

dítky a vždy vyléčí Zvláště určen

jest proti kašli nastuzením zá-

škrtu a modrému kašli a jest nej-lepší-

lékem proti nemocím těm-

to Není nikterak nebezpečným
dávání téhož dětem an neobsa-

huje opium aniž jiných nebezpeč-

ných látek a může dán býti právě
tak bezpečně nemluvněti jako
dorostlému Na prodej u všech

lékárníků

Dr Fenueťs G3LDEN RELIÉF l

8tar rtuy vředy revmatlsm neu-

ralgie pravá pomoc re vJech

boleni krku hlavy (6 minuti ubj
(1 minutu) sastaralé vředy bldloky

atd atd
řUstuzeaf pečátek koníky chřipky

Léci kazuuu buleat zuvul 1 vuiifui v I
1 ti ao minutách V obonoduika I

Mctové krablťka pot tou tWc Kredoula N T

Jeníci
přineslo trvalé slevy milionu trpících
len jel byly na cestě ku pfedíasnému
brobu Mra Mitohell ztrácela rycble
sdravf a Wine of Cardu I docílilo

vyléčeni" v jejím pHpadi
Ti pila hrozné padáním matky beloto-ke-

a pHIlinym tokem Kaidotidni
niéstíné po dva mísíce jl tak zeslabilo
ze byla pouhou kostrou Nervyjejl
vvpovédřly zluJbu Pak zkusila Wine
of Cardul a byla vyléčena Zkuienoat
pani llltchelové by míla odporoucett
wine of Cardul trpícím fenám slovy
výmluvnými

VINEr(M)UI
Jest v dosahu vloou Ženy jel Je zku- -
st naleznou úlevu Požádejte od va-
šeho lékárníka láhev Wlneof Csrdulsa
eirfw a nenerm imy vm nabídnuty
_Panl Wlllle Mltchell ze South Gaston
J Cl "Wine of Cardul a Thedforda
Black-Draug- docílili obdivuhodné
vyléčeni v mém případ Troílalsom
spadáním matky a bilotokem a mé ml--
sliní DHebéznlokaidfm td BMI Ml (4

mísíce a bylo velmi bolestným Manžel
mí) pHmél mne ku skoleni Wine of
Cardul a Black-Draug- a ny nl bílotok
stulzel a o plné zdraví ml navrácena"

v pnpadecn vytadujl-cle- n

zvfáitnl návodpiite
s udáním symptomf nat
The Ladlea Advlsory

The (?htta
nooga Medicíně Comp

NORTH—WESTEBN LINE

Poloviční cena do

Philadelphie
Chicaga

Charleston 8 C

Cinclnnati
a

mnoha jiných míst
The North-Weste- rn Line

E£tí iftiam: 1401-- 3 Faro il

— Předplácejte m u Pokrok

Zápeala Pease Jioo ročaě

trpělivosti prázdného času

a energie u hospodyní

které zanedbávají

—užívání—

"GOLD DUSÍ"

mycího práSku

MMM GollegB

v budovt Boydova divadla

Moderní škola Úplné dokonalá

' Schválen" řidlteli vyš&ích škol

předními obchodníky a soudní--
mi zpravodaji

Tltnopit System Grahamův a Greggfiv
BtroióniteeM Methoda chmatová
Knihttdtnl Theoretický i skut obchod

Angliiina Praktická a dokonalá

Za 2500 bankovního nábytku
Jest zhotoven i nizozemského oře-

chu mexického mramoru a krásné
kovové práce a předčí kteroukoliv
obchodní školu na západě

Za 3300 nových psacích strojů
koupeno letoa v zájmu žáků tak že

nyní jest to nejlepSI vypravená Škola

pro onen obor

Za 2000 Smlth Premiér psacích

strojů
Deset jich nedávno umfstčno v

tomto oboru Máme šest různých
drubfi strojil tak že žáci mají příle-
žitosti nauči ti se na všech

Další poschodí

zjednáno býti muselo tak aby
různých obortk vyhověno bý-

ti mohlo Dost místa pro nové žáky

Ústav tento poskytuje vlechny možné výho- -

ay proraiaa na Kteryz ence se ODcnoa-n- e

vtdělat a kterýs nau6lt se obce
tísnoplsu strojouisectvi a správ-

né angltilnS

Pište si o náš katalog

A C 0NG A M L L B

Laciné výletní ceny do Colorado
ve dnech 10 a 20 lervna 3 9 a 17 Července a
l7 a 21 srpna pro lístky s Ohlcaga a míst
východní od reky Mlssourl a v dnech 19 a
června s 7 v iu 17 itt července a z

7 a 81 srpna od řeky Mlssourl do Denver
Colorado Sprlngs Manltou Pueblo Balt
Lake City Ogďen Utah a zpit prodávány
Diiaou

sa nepn Jlidy Jedné s přlriikou 12 00 zaeesty
obí Lístky platný budou do 31 tfjna —

PIflte st pro DUM podrobnosti a pro spisek
"iioioraao ine magniscient — zaarnia

OHN SEBASTIAN
G P A CHICAGO

C H Brewer fc Co
LJT- -T ITj

pohrobnícl a p&jčovatelé koni
120-4- 21 aev 26 ul bo Omaha Neii
t BJBBtsiaa Telefon ilslo30

W 6 SL0ARE & CO

obchodnici s

v {fale m 607 411 sev 35 ulioe
South Omaha

Telefon 1

Zbot! se prodává dle libosti buď za hotov
neb na splátky éltf

NEBRÁBEA
Lžqaor Eome

J- - KLEIN majitel

Imnortéři a velkoobchodnici s dobrou ko
řalkou vínem lihovinami atd pro účele do -

maci i leaarsice íuzxim

Obchod lahvový a jógový specialitou

Objednívky posutu správné se vyhotovuji

HLAVWÍ OBCHOD!
623 severní 10 ul Omaha Neb

ODBOÓKAl
aev záp r 26 a N ul Ho Omaha

Otta s (oMorf dí vozy

DO TEXAS

ar

PnOmaiioTy Bofietoi spací tqzt a toIee

poHoTkorč rozy la rtech Tlaiách

NejlepSI dráha do viech tuíat
zUaaaa liidliaakéat ivml Texaaa

Mexika a aa FacUckéai pobřeii
Jde pHmo do

jniktfv Oianiiaflt CrHatltr
3aHaj R Worth EilUbon
r7axaiftcUaVM lamplsk
Salton Taflor CixúnrrCla

LoctiuiV Soolitta CoaXIarcoi

'enags Stnta Alnrado

Lee-Glass-Andre- esen llardvare Comp
—nrodívaj! ve velkém

Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží — Ostnatý drát hřebfky nožířské
zboží bicykly střelné zbraně náboje a aportovské zboží

12191214 Harney ulice" Omaha Nebr

FRANKE BLI88 prooavaí I JOS BLI8S yrod ovci a ren mna
7O BLIS8 prodavaC hovíz dobytka I J H BLISS prodavač dobvepl

Kterýkoliv z nich pracuje v zajmu §rfcb sákasnikft
t

JOSEPH BLISS
komisionář se živým dobytkem

230 New Exchange Building South Omaha Nebraska
VlAmnfnA ti4Sn vSnnlA sn vlAtn vAavlWm I U7ni v _ n ~

r b ku slabým ledvinám

'v nemocím jest

očekávatí se dalo zaujala stáno

viskožé radikálně bude pomoženo
jen tím kdyi prodej uhlí obstará
vat! bude svými orgány země

Komise rozpočtová navrhuje totiž

aby zemský výbor bez odkladu jal
se vyjednávali a vládou v tom

směru aby prodej vytěženého
králorstvf českém minerálního
uhlí převzala země Dále aby
vláda vyzvána byla ve srozuměn

se zemským výborem vypracovati
a k ústavnímu vyřízení předložití
návrh zákona který by na násle

dujících základech byl založen

Prodej všeho uhlí v království
české ponechán bude zemi za-

stoupené zemským výborem
uhelná jsou povinna vše-

cko dobyté uhlí postoupiti splno-mocněnc-

země za ujednanou
resp za vyšetřenou dle místních

poměrů cenu Zemi dostane se

práva zřizovali uhelné sklady pro

prodej ve velkém i v malém za ce-

ny co možná stálé pro průmyslní-
ka i pro soukromníka výhodné
Země má ale právo ponechati
prodej ublí za pevné ceny těžař-stvú- m

korporacím i obchodům

uhelným' Čistý' zisk z prodeje po
odražení 10 orocent jež věnovány
budou fondu ua podporu starých
a ku práci neschopných horníků
a po odrážce dalších 10 procent k
fondu na odškodnění těžbou po
škozených majitelů realit připad
ne zemskému fondu — Uvidíme

jak se vláda zachová a bude-l- i

míti dost kuráže postavit! se proti
uhlobaronům

RŮZNÉ ZPRÁVY

VVVVVTYT

Sebevralda majitele astavdrny)

ťesti se sděluje ze zastřelil se

tam majitel zastavárny Wecbsler

když byl zpronevěřil lesy a cenné

papíry obnosem 35000 K jež

byly u něho zastaveny
Smrt pro 60 haléřů Z vidně

došel telegraf: Dvacetiletý kočí
Steinwurm když měl býti zatčen

pro zpronevěření 60 haléřů skočil
s třetího poschodí na ulici Do

praven Dyl do nemocnice kdež
za krátko zemřel

Oběsil své dlti Z Vrastislavi se

sděluje že ponocný v papírně v

Myslovicích Vviesner oddán byl

pití a byl proto propuštěn Wies- -

ner oběsil potom dvě nejstarši
děti a pak seb-- s sama Zanechal

vdovu a i nezaopatřené děti

Dovot anglických a nímeckých pu-

tek do Cíny Zprávy že Angličané
a Němci dovážejí do Číny ještě

nyní zbraně potvrzují se Nepra-prav- ý

Noiscott jenž přibyl před
půl letem do Šanchaje přímo z

Anglie každý týden dostává po
zvláštních parníkách dle udání

šicí stroje nebo části mlýnských

strojů Čínští celníci vždycky
ochotní sloužit Aagljčanům skoro

nikdy neprohlíželi tyto zásilky

vybírali předepsaaé clo a tovary

pak po Jankcekiangu dováženy

byly v hloub země Stejného způ-

sobu užíval zástupce jisté velké

manufakturné firmy v Horním

Slezsku Pouhá náhoda tomu

chtěla že jeden z důstojníků spo-

jených vojsk zpozoroval že při
odvážení beden bývají vysocí Čín

ští úřadníci Taková péče o ma-

nufakturné tovary a mfýnabé stro-

je obrátila na sebe pozornost ono-

ho důstojníka jenž o tom učinil

oznámení svému: náčelnictvu —

Když ta nedlouho připraven byl

celý oboz takových beden k odve-

zení do vnitra Číny generál jej
zadržel a kázal

i bedny otevřití

Marné byly prosby evropského

agenta i celných úřadníkú aby
odvezení tovarů zbytečně nezdr-

žoval Generál stál na svém a

beday byly otevřeny Ukázalo se
že v každé bedně bylo 'několik
desítek vinčersterských pušek
Rozumí se že celá zásilka byla
zabavena ale další dovážení děje
se nyní přes Cbodžu kde dozor

Evropanů není tak bdělý V ně

meckých- bednách dovážely a do-

vážejí se německé polky a revol

very starých soustav jel by továr
níci doma jíl nezpenělili
Hluíni svatba Z Paříže se

oznamuje: Americká kolonie v

žaludečním neb jaternfm

Latinské čtvrti účastnila se sko-

rém v úplném počtu svatby poně-
kud hlučné Nescházelo mnoho a

byla by zakročila policie aby po-

někud přitlumila střeštěoou dová-divo- st

hostí by sousedé mohli

alespoň" fochu spát Ale nebylo
nikterak divu Že svatebčané byli
tak rozpustilí Neboť šlo tu
vskutku o znamenitý párek Šťa-

stný ženich mr Julian Carter

fantastický poeta ze Severní Da-ko- ty

jenž se sám nazývá ameri-

ckým Verlainem jest typem pra-

vého bohéma Ve věku 20 let
před půldruhým desetiletím přibyl
do Paříže Každé dítě v Latinské
čtvrti zná tohoto básníka oděné
ho stále nedbale ba ošuměle je
hož hlava však není věnčena ka
deřemi nýbrž lysá jako koule
kulečníku Díla jeho sice nejsou
nikomu známa ale tím známější

jest jeho báječná povždy pohoto
vá chuť k jídlu S jakousi hrdostí

vychloubá se "že na celém světě
není časopisu a týdenníku vychá
zejícího v řeči anglické jenž by
již nebyl odmítl jeho rukopisy
íatce pokiaaa si za cest ze se

jednou ocitil v podezření li jest
anarchistou a ztrávil proto několik
neděl ve chládku Největšího
triumfu však docílil Carter když
jej ředitel Kiralffy vyhlédl aby na
světové výstavě v sensačním kuse
hrál vraždychtivého císaře Nero
na Po skončené výstavě zakládá
lo se nejvýnosnější jeho zaměstná
ni v tom že vodil psa jakéhos
amerického artisty denně po dvě
hodiny na procházku začež do
stával po půl franku Po jedenáct
let bydlel bezstarostný Yankee
laciném hotelu matky Panaviar

dovy aniž za stravu platil jediné
ho sou Vyhazov jímž mu dlouho
již bylo vyhrožováno měl býti
nyní konečně uskutečněn Aby se

vyhnul hrozícímu nebezpečí od

nooiai se mr carter ze pojme
svoji domácí a věřitelku za man
želku Paní Pnaviardová jež
nemá daleko do padesátky jej
vyslyšela a svatba oslavena obrov-

skou hostinou Den potom proda
la "mladá paní Carterová svůj
hotel a odjela se svým šťastným

35letým manželem do benátek

artgant Musouno í Kima se

oznamuje: O pověstném brigantu
Musoiinovi jenž přese všecka roz

sáhlá opatření k jeho stíhání do
sud jest na svobodě oznamují
jihoitalské listy ještě jiný seusační

podnik jenž by se zdál neuvěři

telným kdyby nebyla dostatečně
známa smělost a povčrčivost to-

hoto podivného muže Stalo se
tak již před několika měsíci a
Musolino sám o tom vypravoval
těm kdož zprávu tu nyní uveřej-
nili Bvv po nějakou dobu úsilo- -

vně stíhán ozbrojenou mocí umí-

nil si že si opatří střelivo jež dle
názoru mělo nadpřirozenou moc a
k tomu měl zapotřebí lidských
kostí Vyhlédnul si hřbitov v

Roccafortě del Greco aby si opa-
třil kosti jež roztlučeny a smíšeny
se střelným prachem měly podati
ráně nadpřirozeného účinku Za
bouřlivé noci aby šramot zpúso
bený při práci nemohl býti pozo-
rován otevřel jednu ze zděných
hrobek a sebral zbytky kostí jež
tu nalezl Po nějaké době napadlo
mu že by prázdný hrob byl do-

brou skrýší kdež by zajisté nikdo
nehledal briganta Přinesl si tam
seno a houně osvětlil hrobku
malou lucerničkou a do desky
hrobky vyvrtal potřebné otvory k

větrání aby tu po případě mohl
stráviti noc Snad by tu byl zůstal
dlouho nepozorován kdyby nebyl
cítil naléhavou potřebu obnovili
svůj silně schátralý šat PonSvadž
v Roccafortejakov i v sousedních

horských obcích AfricoSignopoli
Santa Eníemie a San Stefano měl
dosti přátel nebylo mu nesoadoo

příměti vesnického krejčího ke
schůzce na hřbitově Krejčí vzal
míru a slíbil mlčení ale nemohl
se zdržet aby nevypravoval o po-

divném objevu le kámen jedné z
hrobek jak se zdá kýmsi nepo-

volaným byl podzvilen Rozumí
se le to vzbudilo značnou pozor-
nost Úřady se o tom dověděly

počalo pátrání a skrýš ve hrobě

byla objevena Avšak naděje le
bude lze vlákat briganta do pasti

(asýlatel&m WizeH Vato Jest uetivě žadáos
Trž 11) ceny na požádáni __Ma-iTzzzzzz- zz

I o Z ČESKÝCH VLASTÍ o

Sebevralda V Dejvicích v čís
181 bydlící 44letý sluha České

spořitelny Antonín Kogler v po-

slední době byl velmi zasmušilý
Jednoho rána když žena jeho
odešla nakoupit sluha patrně v

návalu choromyslnosti se oběsil
Sebevrah zanechal pět nezaopa- -

třených dítek

Sluiki spadla t prvého patra U

obchodníka pana Baziky ve Škol
ské ulici na hořejším novém méstě
zaměstnaná služka Joseía Veselá

17 roka stará včera odpoledne
cídila okna příbytku v prvém pa-

tře aniž byla opatřena ochranným
pasem Služka nešťastnou náho-du- u

sklouzla spadla na chodník a

utrpěla těžké poranění Lékař ze

záchranné stunice pan dr Šulc

poskytl jí první pomoci a odvezl

ji do všeobecné nemocnice

Nehoda František Stehlík 34

letý truhlářský pomocník v tru-

hlářské dílně Koellerově na Smí-

chově pracoval s hoblovacím stro-

jem Při tom stroj narazil na vel-

ký suk 'zasáhl levou ruku pomoc
nika a urazil mu dva prsty —

Zraněný byl odvezen do všeobecné
nemocnice

Zatřená iloJljskd tlupa četni-

ctvu v Moravské Ostravě podařilo
se 20 m --m přijíti na stopu zlo-

dějské tlupě čítající in mužů a
Žen kteří po delší dobu už kradli
v obci i po celém okolí Podnikali

výpravy na okrádání obchodů a

domácností a brali co jim do ru-

kou přišlo Za vinu klade se jim
velký počet krádeží v poslední
době na Ostravsku spáchaných
Zároveň" s nimi zatčen byl veteš-

ník který od nich odcizené věci

kupoval

Spadl na ostři noie V pondělí
17 ra m šel rolník pan Frant
Řimánek v Polské Lutyoii ve

Slezsku v podnapilém stavu po-

žádat svého souseda aby pomohl
mu při zabíjení vepře Pod kabá-

tem mži Řimánek schovány tři
řeznické nože které si vypůjčil
Cestou však ipadnul tak nešťa
stně že vrazil si jeden z nožů do

prsou Rána jest smrtelná

Výbuch kotle v cukrovaru V

Oslavanech byl letošního roku
cukrovar náležející firmě baronu
Karla Stummra velkým nákladem
znovu zřízen a před novou kampa
ní vystavěna nová kotelna která
zařízena dle nejnovějšího způsobu
firmou JE Škoda v Plzni Všecky
kotle zhotoveny z nejlepšího ma-

teriálu a topeny na 6 atm Práce
v továrně í v kotelně byla pravi-
delnou! Jednoho dne o bod

dopol rozlehla se však pojednou
hromová rána vzduchem a černý
dým pára a saze zatemnily celé

jeho nádvoří 1 Polovice střechy
odhozena jako kousek lepenky a

Štítová zeď sřítila se výše a pa-

tra na zem a pohřbila dělníka J
Grossa škváry právě z popelníka
vyvážejícího Ubožák byl stár asi
26 roků a zanechal vnovu V ko-

telně zabití byli topiči Dvořáček
a Svoboda kteří vytažení z trosek

jako zohavené mrtvoly Zůstaly
po nich vdovy a několika malými
dětmi Přicbvátavší místní lét ař

pan dr í Šťastný poskytl pomoc
ostatním raněným neb opařeným
a posláno taktéž pro okr lékaře

p dra Keckeise do Ivančic Tito
oba pak dali převéztí těžce raněné
dď okresní nemocnice a méně pak
raněné nechali v domácím ošetřo-

vání Velkým Štěstím může býti
nazváoa okolnost že se výbuch
stal ve dne neboť v noci při
úplném zhasnutí elektrického osvě-

tlení byla by nastala panika která

by si byla vyžádala mnohem více

obětí O příčině katastroíy není
dosud nic známo

Ztmskt uhlí Rozpočtová komi-

se sněmu království českého za-

bývala M velmi dokladně otázkou

jak zamezili nesvědomité lícově

jel" provozuje se pří prodeji ublí

jeŽ měla letos sa následek kala

mitu jel velkou ránu zasadila
nrAmtn é tv mm slá mnttm noakčs

tUla ižcovai ioteres malých
kon-sumen- tn

Komis rozpočtová jak

Nejednou za čas ale

KAŽOODEfžílĚ

Není nntno dívati se do
kalendáře kdyže ryjíždí

UNION PACIFIC
OXti m E 3 Srčí
1

— v— M ruva
fickémn pobřeží neboWiní tak každodenně

Vlaky do Orefonu vyjíždí z Omahy kaidodenni v 8:20 ráno a

do Californle ve 4:25 odpoledne

Osobně řízené výpravy do Portland každého pátkn v 8:20 ráno '
Osobně řízené vlaky do San Franciska a Los Angeles každého pátkn v

8:20 ráno a každé středy v 11:35 večer

Yozy tyto opatřeny Jsou Klamníky blankety poIStáry atd a o pohodlí
cestujících starají se ivláStnť slohové Json nové moderní a pohodlné
tak ie vyrovnají se spacím vozům prvé třídy

Nová městská úřadovna

Předplácejte Pokrokse na

Elektrický ilMŠM
též zvaný volta křfž byl vynalezen v Rakouska před níkolika lety viak svojí zá-

sluhou si brzo prorazil cestu do Německa Francie Skandinávská a jiných zemL
kde jej uznávají za výtečný prostředek proti neduhům a jisté vyléčení revmstisma

1334 Farnam ul Tel 310

pouze $100
Západu na rok

kříž

niamond elektrický kHí oí

nenf lepMHo ochranné-
ho prentředku proti aednhAm všeho druhu Tisíce
odporučeni od osob Jimi
kHí tento ulevil neb JeI íploí vylétli potvrzuje

Zašlete Jeden do-
lar buď na MoneyOrder neb
v registrovaném dopisu na
1 klít neb $6 na křiti ka
The Electric Diamond CJroas
Co M Mllwaukee Ave
Ch cago
VU elekerický Diamond

kKi mne vyiecil z revmattt-m- n

v hlaví no ne-
seni bolest spině zahnut
Odporučím bo vidy tvým
přátelí- m- H Miller Plra-uneMl-

Má matka nosila vil elek-trlck-ý

Diamond khl a v
krátkém aae bolest a kfe
ua prsou zmizely j ayaj
adravějti Bel kdy pted tfat
— K4 Gallup rairbaaka

ln 3:s Dtóa

Tento dlamond elektrický
kfií vvléCÍ revmatlsm neu
ralftloc-brnut- í bolesti v kH-- li

bolpsti hlavvnervosnost
slabosť rozruienost beze-snn- st

ipálomyslnost mrtvi-
ci padouci nemoc tanec v
Vita neziílvnOHt ztrátu
rhutí k Jídlu a boleni zuba
Nívod: Jednou denni po-
int te kKi do sklenice napl-
něné nejleplim octem asi na
dr minuty Pro děti při-

dělte vodu do octa v Domě
ru k stáH KKi má být r
věien stále na hedvábnS
idtrce kolem krku nad d&l

kem ialudecnftn modrou
stranou na kUl Cena to-

hoto Dlamood elektrického
hze)et jedea áolarazallo

se vvplacen do kterékoliv
(ástl ťpojenýcb Btatá Zaru
Cti leme to varn poskytne
tolik dobra Jako kterýkoliv
elektrický pas který stoji
a as zuKrate toua avazar
slea rodiny by vidy mitl

'

Moje mantelZa byla aemoeaa ztnoho roká a měla lékaře Klektrtckf DtezMmd kKlM
více prospěl nel cokoliv Jln Uakavl pošlete ml kHto- -í Halle Stuttnrt Art

Měl jMm revmatlam zkollk mki po týdním nošeni vateho kHle znuslat se pHsaaáie aeoí lepéiko proetředks k vy Učení revmatismu—Paul Powla MUvaukse Wm

Tle fcrí Exíric ta Ci


