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Schválena řldltely vyžšfcň

skol předními obchodníky

soodním zpravodaj!

Zřízena fřed devíti lety Škola jii není rovné
Zamlstnávi nejschopntjil ulitele
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Nejlepší a nejdokonaleji! ústav na západe"

$3000 uloženo min rolcn v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Další poschodí pronajato k pohodlí íákS
Místa opatřena 90 proc všech loflských žákfi

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravu vydélatl si mohli

' Podzimní fcéh poine 2 září

ty Pište sl pro krásný katalog zdarma__HaMSSw '
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HAMBURSKO-AMERICK- A LINIE

Společnost tato ndržuje celý rok praridelné spojení s Erropon
loděmi Sejrrchlťjší jízda z Setr Yorku do Hiamhnrku

Lodě odjíždějí re čtvrtek t soboto

Hambursko americká Linie jest neistar&í Německá Trans-Atlantic-

Paropla-
vební Společnost a vlastní Í02 lodí majících úhrnnou snosnost 541083 tun06 a
téchto Jsou veliké námořní parníky zahrnujíc! 24 dvousroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny Jsou Takový počet parolodí ne-
vlastní žádná jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obraťte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

prudkého severáku z příčiny do
sud neznámé onen jímž ve dvou
hodinách bylo 68 domů a 5 stodol
se všemi zásobami 1 s nářadím
zničeno Také několik kusů do

bytka zahynulo Úhrnná škoda
obnáší 145000 K pojištěnf zní

jen na obnos 38552 K Z vyho
řelých jsou 63 domkáři Nouze

jest proto zvláště veliká

Nová katastrofa v severočeských

uhelných dolech Ještě slyšeti plí č
a nářek vdov a sirotků na do'e
Jupiteru'' v Komořanech kterým

teprve nyní umožněno aby do
hrobu ukládali své bývalé živitele

jichž více nežli polovička z ne
šťastného dolu ani vytažena dosud

nebyla a již ze severočeské hnědo-

uhelné pánve ozývá se opět zou-

falý výkřik bolu a bezměrného
nářku nových vdov a nových si-

rotků Nová velká katastrofa zni
čila v pánvi této opět životy čet

ných horníků Přihodila se ve

východní části severočeské hnědoj
uhelné pánve na dolu "Docelhof '

čís III u Bohosudova v okresu
chabařovickém a zaviněna byla
vznětím a výbuchem třaskavých
plynů a uhelného prachu Na
dole tomto střídaly se ve středu
dne 30 m m k ránu Šichty O

půl 5 hod počala z něho vyjíždí-t- i
Šichta noční a většina horníků

jichž jest na něm zaměstnáno as

300 již vyfárala V dole opozdil
se jich již jen menší počet který
pracoval patrně na vzdálenějších
místech po jehož výstupu na po
vrch sjeti měla do dolu šichta ran
ní čítající asi 100 horníků K

jejímu sestupu však již nedošlo
neboť dříve nežli vytaženi byli
zmínění horníci ze šichty noční
zahřměl v dole "Dobelhof III'
strašný na několik hodin cesty
zaslechnutý výbuch kterým šála
těžní šachty vyhozena byla do

výše Jelikož náraz vzduchu
dolu těžní šachtou byl tak prudký
že smetl střechu důlní budovy nad
šachtou se pnoucí bylo zřejmo

jaký osud stihl horníky kteří byli

ještě pod zemí V prvním oka
mžiku aspoB nikdo nedoufal že

jediný z nich zůstal živ Kolik
horníků při výbuchu v dole zahy-

nulo nedalo se dosud zjistili pro
tože seznam těch kteří zúčastnili
se noční šichty má při sobě do

zorce který při výbuchu rovněž
dole zahynul a mrtvola jeho do

sud vytažena nebyla K pracím
zachraSovacíra možno bylo přikro
čiti teprve později a do 1 hodiny
odpoledne vytaženo z dolu šest
mrttot a několik těžce zraněných
horníků z nichž někteří již zemře

Těžce zranění dopraveni byli
do nemocnice v Teplicích kdežto
tři lehčeji zranění ponecháni byli

domácím ošetřování Při vý

buchu zabiti byli lezec František
Ullbrich ze Soběchleb ženatý a

otec 2 malých dítek těžní mistr

Josef Hartel z Trnovan svobodný
horník František Hejkal z Tmo
van ženatý který vytažen byl s

dolu sice ještě živý ale po půl 2

hodině skonal Dvě vytažené
mrtvoly nemohly býtí ještě zjiště
ny Mrtvoly nešťastných horníků

jsou hrozně zohaveny Šaty na
nich jsou úplně spáleny a údy
mrtvol spřeráženy u některých i

lebky roztříštěny Z okolnosti
této se soudí že oběti katastrofy
vrženy byly při výbuchu na daleké

stěny a trámoví a o ně roztřískány
takže nelze jich ani příbuzným

poznali Těžce zraněni byli hor
níci: ženatý kočí Frant Scbueltz
ze Suché u Habrovan ženatý hor-

ník Jiří Zácbocník z Modlan svo-

bodný horník Václav Marek z

Trnovan horník Vác Schmied z

Unčina a Karel Suchý z Chabafo- -

vic Horníky těmito není však

vyčerpán počet obětí této katastro

fy neboť jest jisto že v dole Do

belhofu III zahynulo při ní více

horníků nežli jich dosud vytaženo
a správa dolu sama připouští
Že zůstalo jich v něm ještě 3— 5

kteří jsou ovšem úplně ztraceni
Záchrana jejich i kdyby byli od-

poledne ještě žili jest naprosto
nemožná protože veškera zachra-Sova-

práce byla přerušena V

místech kde udál se výbuch po-

vstal oheB který musí býti dříve
uhašen nežli bude lze vytáhnouti
z dolu ostatní mrtvoly Katastro-- a

zaviněna byla jak podotknuto
vznícením třaskavých plynů a

uhelného prachu Plyny vychá
zely ze starého díla které již delší
dobu hořelo Důl "Dobelhof
čís III náleží mostecké uhelno-doln- é

společnosti která koupila
jej před lety od hr Westphalena a

náleží k nejvčtším dolům na Te-plic-

Pracujících v něm asi 300
horníků dobývá denně na 70 va

gonů uhlí Při výbuchu zahynuli
také všichni koně jichž se v dole

používá k vyvážení uhlí Na důl

Dobelhof ' čís 111 dostavila se

komise by vyšetřila příčinu ka

tastrofy a dopoledne spustila se

do dolu Dva z těžce raněných
horníků již zemřeli Vytažena
byla x dolu mrtvola dalšího hor-

níka tak ze vyžádala si katastrofa
kromě horníků ještě pod zemí se

nalézajících již devět lidských
životů

Znírivntv mv uctmjiliUlllTUlT nerruuirwt imlri po Jedno-
denním utíráni Dr K lne's Great Nerve
Kestorer Zatlete li pro Si 00 lunet na mon-
íku Obdrtít II idarraa Ir U Klín I iA
9J1 Are St PniUulelphla Fa

::Z ČESKÝCH VLASTÍ::

Kubelikův orchestr Mladistvý
mistr Jan Kubelík engažoval od

1 května t r do 1 července I r
X

orcnestr leske nlharmonie a po
stavil v čelo svého orchestru uměl
ce vzácných schopností člena če

ského kvarteta Oskara Nedbala
osvědčeného to dirigenta Tímto
činem mistr Jan Kubelík podnikl
uměleckou práci dosud nikým ne

provedenou neb ještě nikdy vý

konný virtuos necestoval s vlast
ním orchestrem Svou činnost

zahájí Kubelikův orchestr — tak
se zove nynf bývalá Česká filhar-

monie — v Anglii kde bude kon-

certovali se slavným českým mi-

strem houslí v čele po dobu letoš-

ní korunovační sezony
x

Macecha Uetmcke stanici v

Moravské Třebové oznámeno že

vdova po domkáři Anna Justová
své dvě nevlastní děti trýzní a vy-

šetřováním se zjistilo že často
dětem svým sváže provazem ruce
v zadu a pak pověsí ve sklepě obě

vedle sebe na hřebík tak že děti

majíce ruce v zadu vytaženy do

výše celé hodiny nucený byly pří-

mo státi nemohouce se ani po
hnouti Mimo to nedávala jim
macecha jisti a tloukla je kde jen
mohla Jelikož udání to děti po-

tvrdily bylo na nelidskou matku
učiněno trestní oznámení Muče-

né děti jsou staré 9814 let

Maníci surovec Z Brna se piše:
Domkář Josef Vašina v Saraticích

žije již delší dobu se svou man

želkou Františkou v domácích
nesvárech Příčinou hádek jest
že Vašina ustavičně od své man-

želky požaduje aby mu odstoupi-
la pozemky a domek v Šaracicích
což onaučiniti nechce Následkem
toho tropil Vašina v posledním čase

doma "melu" a obyčejně při tako-

vých výstupech manželku svoji
ztrýznil a vyhrožoval jí zabitím
Nedávno přišel Vašina jsa při
kuráži domů a pro nic za nic

pustil se do hádky se svou man
želkou až i uchopiv dlouhý ku- -

chyQský nůž chtěl ji probodnouti
Vašinová utekla z domu k soused
ce své Kateřině Přerovské ale na
neštěstí nebyl tam nikdo doma

tak že pronásledující ji manžel u

dveří ji dchonil a vrhnuv se na ni

bodal do ní nožem jako zběsilý
Než Vaíinová i tady vytrhla se

mu z rukou a neztrativši duchapří-
tomnosti utíkala k starostovi ale

na cestě vysílením a ztrátou krve

upadla v bezvědomí k zemi kdež

byla za krátko rolníkem Horáčkem

nalezena a odnesena do svého

domu Přivolaný lékař dr Kalina
ohledav nemocnou zjistil patnáct
bodných rankteréž uznal za těžké
dal Vašinovou dopraviti do ne

mocníce Irestnf oznámeni jest
na surovce učiněno

Chralťovice na Manit In: ku polá
rem milený Ubec Lhrasťovice

rozkládající se na samém pomezi
poněmčené oblasti okresu maně- -

tínského a poblíže poněmčeného
Jesenicka ve svěží zeleni lánů polí
aavštívena byla v pondělí dne 28

dubna zhoubným požárem 03
hod ranní vypukl z nezjištěných
dosud příčin oheB ve stodole used
losti čís 28 a ve čtvrt hodině za
chvátil celou téměř obec Plameny
poháněné silným větrem severo

východním přeskakovaly se stře

chy na střechu pod niž obyvatelé
ničeho netušíce pohříženi byli
dosud ve hluboký spánek a stěží
en zachrániti mohli životy Vše

ostatní: nábytek nářadí hospo

spodářskézásoby potravin a pice
ano z velké časti 1 dobytek vše

pohlceno bylo rozzuřeným živlem

jehož řádění zastavilo se teprve
pak když dospělo konce nešťastné

esady K požáru kromě sboru do

mácího dostavily se obětavé sbory

dobrovolných hasičů zeŽihle Vý
rova Bukoviny Potvorova Křečo
va a Manětlna leč úsilí jich bylo
marným Ze 27isedlostí a domků

-
- 1 r ' n

□ iceno se vsím příslušenstvím 10

Ztráty veškerého majetku želf ob
čané Jos Mikuta č 18 Vojt Mi-kut- a

č 28 Frant Čech č 16 V

anský č 15 Vác Korda č 14
os Spínač 13 Jak Pokorný č

Vác Churavý č 12 Vác Hokr
11 Václ Cech č 10 Jos

Mikuta č 9 Jan Pirr-e- r a Jos
Mikuta č 27 Frant Mikuta č 29
Mart Čech č 8 Jos Churavý č 6

Frant Hokr č 26 Jos Frank
5 a Tom Havel č 23 Všichni

jsou velice zadluženi loňska ne

úroda sotva jim ponechala co

bylo nezbytně nutným ke skrovné
obživě rodin a nyní zbaveni do-

konce i přístřeší neboť ve zbylých
číslech ponejvíce to jen malých

domcích není přec místa pro více
než 100 osob od domácích krbů

nenadále vyhoštěných Způsobená
škoda převyšuje 100000 K a v

příznivějším případu bude uhra
zena pojištěním jedva jedné de-

setiny Není potravinnení oděvu

nenf nářadí polního není ničeho
Místní odbor Národní jednoty po- -

šumavské pro Pfehořov a okjlí
zahájil sbírku ve prospěch poho-

řelých

Velký foiár na Morav Z Uh

Hradiště došla 30 m m telegra
fická zpráva: V blízkých Koste- -

Paroplav Spol Sev

Craig Fry jsouce lidé jicbi
nic nedovede překvapili stali ne-

pohnuti a ježto v čiré té tmě ne

viděli naslouchali nikoli bet

úzkosti

"Jsi-l- i to ty Kuo?" ozval

blat tlumený hnutím nejvžtSt
bezřelosti

Skoro zároveB zaleptal druhý
blat zpod poodklopeného vlka jiné
rakve na levém lubu

"Jsili to ty Faokiene?''
A po té vyměněno na chvat

těchto několik slov:

"Dnea v noci tedy?''
"Dnes v noci"
"Než vyjde měsíc?"

"O druhé ponocce"
"A naSi soudruzi?"

"Jsou zpraveni''
"Třicetiest bodin v rakvi mám

toho dost"
"Já až dosti"
"Nu LaoSen tomu chtěl!"
"Ticho!"

Slyšíce jméno pověstného Taj

pinga Craig-Fr- y neubránili se leh-

kému trhnutí jakkoli se uměli
ovládali

Víka náhle opět zapadla na po
dlouhlé schránky V podlubí

Samjepy rozhostilo se úplné ticho

Fry a Craig lezouce po kolenou

doslali se průchodem na osvětlené

místo a vystoupili po příčkách

stupadla Za chvilku pak stanuli

za výstupkem kde jich nikdo ne

mohl slyšeti
"Mrtví kteří mluví "

pravil

Craig

"Nejsou mrtvi!'' dopověděl Fry
Jméno vyjevilo jim vše jmé

no Laošenovo

Soudruzi tohoto strašlivého Taj'

pinga vloudili se tedy na loď

Bylo-l- i lze pochybovati že se tak

stalo vědomím kapitána Jina
jeho mužstva zasílatelů v přístavu
takukském kteří vypravili pohřeb
ní náklad? Nikoli! Rakve byvše

vyloženy s americké lodi jež pře-

vezla je ze San Franciska zůstaly
v nábřežním skladišti dvě noci
dva dni Deset dvacet snad

více lupičů spřeženýcb a rotou
Laošenovou ukradlo rakve vy

prázdnilo je a zaujalo místo ne

božtíkův Ale zda věděli odvá

Živše se tohoto kousku z ponuknu
tí svého náčelníka že Kinfo vsed
ne na Samjepu? A kterak se toho

dověděli?
Kinfo spal
Stisknutí rukou jej probudilo
"Co chcete?" pravil
Několika slovy vyloženo Kinfo

ovi povážlivé postavení Nepozbyl
odvahy a chladné krve

"Naházejme ty domnělé nebož

tiky do moře!" zvolal
Dobrá myšlénka leč zbola ne

uskutečnitelná vzhledem ku spoje
nectví kapitána Jina i cestovníky
v podlubí

"Co tedy počít?" otázal se

"Oblecte toto!" odpověděli Fry-Crai- g

To pravivše rozbalili jeden z

balíků naložených v Tongčeu a

podali svému svěřenci podivuhod-
ný plovací přístroj vynalezený ka-

pitánem Boytonem
V balíku byly ještě tři jiné vý-

stroje s různým příslušenstvím
které je doplňovalo a povyšovalo
na ochranidla prvního řádu
"Budiž" vece Kinfo "vyhle

dejte Suna!''
Za okamžik přivedl Fry Suna

nadobro zpitomělého Musili jej
obléci Trpěl vše jako stroj
projevuje své myšlénky toliko
srdcervoucími ai ai ja!

V osm hodin Kinfo a jeho spo-

lečníci byli vypraveni Vypadali
jako čtyři ledomořští tuleni chy-

stající se vrhnouti do vody Nic-

méně sluší připomenout! že tuleO

Sun byl by podal pojem nevalně

příznivý o úžasné hbitosti těchto

mořských ssavců tak byl bez-

vládný a chabý v nepotopitelném
oděvu

Na východě se již stmívalo
Džonka vzplývala v úplném tichu
na klidné vodní hladině

Craig a Fry otevřeli jeden ze

příklopú zavírajících světlíky zad-

ního výstupku jichž otvory byly
nad kormou Vysadili Suna beze
všech okolků prostrčili světlíkem
a pustili do moře Kinfo spustil
se hned po něm a jeho příkladu
následovali pak Craig a Fry vzav-

še s sebou náčiní jehož potřebo-
vali '(

Nikdo netušil že cestovníci

Samjepy opustili právě loďt

KAPITOLA 19

Která nekončí dobře pro kapitána
Jina velitele ''Samjepy" ani

pro Jeho lodnlctvo

Výstroje kapitána Boytona sklá-

dají se jedině z kaučukového oble-

ku O spodcích kazajce a čepici
Již podstatou látky již při nich
užito jsou nepromokavý Ale

nepropouštějíce vody propouštěly
by chlad kdyby pobyt te vodě
déle trval Pročež jsou tyto oble-

ky zhotoveny ze dvou látek pod

sebe podložených mezi něž lze

nadmýchati vzduchu
Tento vzduch má dvojf účel

předně udržeti výstroj na vodní
hladině a podruhé zamezili vše

liký přímý styk s vodou a tudíž
chránili ode všeho nachlazení
člověk jsa takto oděn mohl by vy
trvali ve vodě téměř do nekoneč
na

r% š
nozumi se samo seDOu 2e ne

prodyšnost spojek na těchto oble
cích byla dokonalá Spodky jichž
nohavice končily těžkými pode
švy byly připjaty ke kruhu kovo

veno pasu aosti Sirokěno aby se
tělo mohlo poněkud pohybovali
Kazajka připevněná k tomuto

pásu souvisela s pevným nákrční
kem s nímž ryla spojena Čepice
Tato obmykajíc hlavu přiléhala
neprostupně na čelo líce a bradu

pružným lemem Z tváře bylo
tudíž viděti jenom nos oči a ústa
Ku kazajce bylo připevněno ně

kolik kaučukových trubic jimiž se

vháněl vzduch do toho stupně
hustoty jakého potřeba vyžadova
la Pročež mohl se člověk libo
volně pohroužit! až po krk anebo

jen po pás aneb 1 zaujati vodo
rovnou polohu Slovem úplná
volnost jednání a pohybů bez

pečnost zaručená a naprostá
'Takový jest výstroj jenž dobyl
vynálezci tolikerých úspěchův
jehož praktická užitečnost osvěd
čila se při některých námořních
nehodách Různé příslušenství
jej doplňovalo: nepromokavý vak

některými potřebami jenž se za

věsil přes rameno silná hůl která
se zatkla na noze do tuleje ne

souc malou plachtu na způsob
dělní plachty lehká lopatka slou-

žící podle okolnosti za veslo nebo
kormidlo
Kinfo Craig-Fr- y a Sun takto

jsouce vystrojeni plovali nyní na
hladině mořské Suna všemu se

podrobujícího strkal jeden z agen
tův a několik rázu veslem vzdá
lilo všecky čtyři od džonky
Noc posud velice tmavá přála

útěku Kdyby kapitán Jin anebo
někteří jeho plavci vyšli na palu
bu nebyli by postřehli útěk uprch- -

iiKuv ustatne nemel nikdo za

takových okolností ani potuchy
že opustili loď Zbojníci zavření

podlubí zvědí to až v posledním
okamžiku

O druhé ponůcce" řekl ne

pravý mrtvý v poslední rakvi to

jest okolo půlnoci
Kinfo a jeho druzi tedy měli ně

kolik hodin kdy k útěku a zatím
doufali že urazí nějakou míli

závětří Samjepy Rozčeřovalť už

povánek zrcadlo vodní leč posud
tak slabounce že bylo jim spolé
hali na veslo aby se dostali dál od

džonky
Za několik minut přivykli Kinfo

Craig a Fry plovacímu výstroji
tak že mimovolně jím vládli ne- -

ociťujíce se nikdy v rozpacích ani
o tom jaký pohyb anebo rejd pro- -

vésti ani jakou polohu v poddaj-
ném živlu zaujati Ba sám Sun

nabyl v brzku mysli a bylo mu

nepoměrně mnohem volněji než

na džonce Mořská nemoc ho

rázem přešla Zakoušeti kymá-
cení a bourání na lodi nebo pohu
povali re vlnami pouhého dmutí s

tělem odpolu ve vodě ponořeným
jest věc nadmíru rozdílná a Sun

přesvědčil se o tom s jakousi spo-

kojenost
Avšak netrpěl-l- i Sun již nemocí

svíral jej za to hrozný strach

Myslil že snad žraloci nešli ještě
spat a krčil mimoděk nohy jako
by už měl býtí pohlceni A nechať

pravdu díme trochu těchto obav

nebylo v tom případě od místa 1

Tak postupovali Kinfo a jeho
společníci které neblahý osud ne
ustal vrbati v postavení nejpodiv- -

nějšf Veslujíce drželi těla sko
rém vodorovně Stanuli-l- i na mí-

stě zaujali kolmou polohu
Když uběhla asi hodina od té

té chvíle co uklouzli ze Samjepy
měli ji na půl míle v návětří Za-

stavili se pak opřeli se o vesla a

ležíce téměř na břiše rokovali
měli se ovšem na pozoru aby ne
mluvili než potichu:

Ten padouch kapitáni' zvolal

Craig zahajuje rozhovor
"Ten lotr Laošen!" dodal Fry
"Tomu-l- i se divíte?" ozval se

Kinfo tónem člověka jehož nedo
vede nic už překvapiti

Ano odpověděl Craig "ne
boť nejde mi na rozum jak ti

bídníci zvěděli že poplavíme na
této džonce !''

"Je to vskutku nepochopitelné"
připojil Fry
"Nesejde na tom!'' řekl Kinfo

jisto jest Že to věděli a že jsme
my jim ušli!"

Ušli?" opáčil Craig "Neušli!
Pokud Samjep bude v dohledu

nevyvázneme z nebezpečí
"Nuže co počíti?" otázal se

Kinfo
Pokračování

Předplácejte na Pokrok Západu
pouze I100 ročně

i

r

I

-

1% '

Po parolodíib expresních nejrychlejší jízda přes
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Po parolodích ezpressnfcli z New Yorku do Břemen 13800
Po parolodích prav dělných z New Yorku do Břemen f8000
Po parolodích ezpressních z Břemen do New Yorku {3860
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku 13650

— 3i®v-- II 1avn í úfado-vnaiHffiaš-

JELRICHS & CO 5BroadwayNew York5
—JÍIIlavnl ledna teló pro Eapadi3k

H CLAUSENIUS & 00 lSiT

Pro každého řlnvřkn hv mřn hJt taWI
hráz každý mladík by měl vědetl ze
pohlavnost Jest Dramen radosti mlHf
studnice síly a koření života Ti kdoi
trpí slyml následky pohlavní slabosti
vytoku semene a nočních ztrát impo-
tence neschopnosti ztráty mužské síly
syfllisu kapavky a varicocelle žádají se
aby nám Dflali Nezariomeřít J mr hn

Ííme
každou nemoc ipusobenou z
příčiny VypiSte svými vlastními

slovy co vám schází Naodkládejte ne-

boť si neprospějete žádným odkladem
1'iSte nám hned a zbavte se navždy jaké-
koli nemoci kterou máte Tělesně zmo-
ření kteří by rádi (tloustli dostali chuť
k Jídlu toSili se z občerstvujícího spánku
cítili že každé tkanivo v jejich těle je

posíleno měli by se léčiti u oáa Tisíce
poděkovacích dopisů dostáváme od lidi
Již pozbývali víí naděje a kteří od nás
B utrnení neizastaralelfifah cvikni ru
Muži ženy dětil ZaalMa v tistu popu
IU VUV1UUI Uaf

State Hedlcal Institute
1280 Elaktraa Building r"rt Wayot los

Kdyl plřele tmltlte se o Pokroku Západu 83

Jediný český®

q závod olovnický strojnicky
a zámečnický v Omaze

vlastni

IE0 BAROCH
503 So 13th Street

Telefon 1607

Zaváděni vody plynu akanalisacej
vádí se levně a dobré '43 ti
Státní jednatelství pro jedině osvědče

né CleTelantiske plrni pumpy

NOBTH--WESTER- N DRÁHA

zkrácení času
zlepšená obsluha

2 listopadu

Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
v 720 ráno místo v 7:00 ráno Ťtonž

duba přljížili do Chicaga

Denní St Paul Mnpls expressní vlak

vyjíždí v 7:10 rf-a- místo v 6:55 T touž

dobo přijíždí do St Paul-M- pls

Čís 2 Overland limited do Chicaga v

T45 veřer má spací tozj pouze Daleko

rychleji jede na západ z Chicaga do

Omahy
North Western to mhle uhniti

Mim iřadoTna: 1401-- 3 Farnam ni

Nízké ceny výletní
PRO

HLEDAJÍCÍ SI DOMOVY

( 18- - března
V UTERY : l15dutna

( 6 a 20 května

PO Missouri Pacific

Iron Mountain

Dráze
do jistých míst na

Západě Jiho-západ- ě

a Jiho-výcho- dó

za

i za eesto tam a zpítI LVU) Tke $200

Lísity jsou platnými P dobil 21 dne

Zastávky budou dovoleny ne déle
než po dobu 15 dní po dosažení prvé-
ho výletního místa na cestě

0 Hal yysvetlenl iXti na kteréhokoliv Jednutele společnosti
nebo na

T F G0DFREY

Pass and T A Omaha Neb

Drala s ttmi nv
ĎO TEXAS

PullmaiioTj BalietoTÉ spaci mi a mine

mmm tozj na Tlalácn

Nejlepii dráha do všech míst
Kangas Indiánském území Texasu

Mexika a na Pacifickém pobřeží
Jde přímo uo

Eallaa Ft wortaHiIlsMro

7azahaeMewaoo Templ
Salton Taylor GalnesvHlA

Lockhart Eunrietta Saaaurcoa

LaQr&ngOb Deatcs AlTarads

iOUSTQl GALVESTON AIOT
4 SAN ANTQNIG

Omaha Sanitárním
Soukromý íeekj léíebni dsta a nemocnice

Soulrom? útr kde naleznou nemocni
krajane trpící chronickými nemocemi poho-
dlné domácí zaopatřeni a oíetfení přijímajíe nemocni trpím revmatlemem souchotěmi
nemocemi žaludku střer srdce eíi uli krku
a dmu chudokrernosti íeneke nemoce neivv ueuuuviui
Ústav má laHzeni k "léčeni pomoci přiroze-

ních prostředku Jako Jest rod a ve viecb
půaobecb elektřina masáž X paprsky atd
Kuchyně (eská Pfílemné DokoTíkr Dro ne
mocné te ae citi Jako dbma Dotazy Tenko- -
Ta te oebotně zodpovídali
Nemocni s města mohou docházetl každí

ráno do dstaru k léčení Tel A LUT

Dr E H BRETJER řídící lékař
Úřadovna t Brown Block 408 Tel 8825

958 North 27 th Ave Omaha Neb

-nemeckého Lloytíu

o
o
o
o
o

Severův O
o

Olej sv o
o

Gotharda oo
o

vždy uleví bolesti revma-tismu- s oneuralgii otokv

vymknutiny dnu přemože-
ní

o
a všechny záněty o

Cena 50 centu

o
o
o
o
o
o

Severův o
o

Silitel o
o

ledvin a jater oo
přivádí tyto orgány k pra-
videlné

o
práci léčí překrvení okrvavé močení písek řezav-k- u

zánět ledvin žloutenku o
a katarrh měchýře o

oCena 75c a $128 o

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o {5
O everovy léky
O Severův
o Balsam
o
o pro plíceo

Jistý lék protio
o kašlu nastuzení chraptivo-st- i

zánětu průdušek a plico chřipce záškrtu bolestem v
krku a všem chorobám plic

Cena 23 a 50 centu

O
O
o Severův

i

Krvečistitel
o
o
o
o
o vyieci vseenny Krevní a kozm nemoce Krtícef vředy o
O nádorv rňžL slantf tok zvětšené žlázv O
M w — f

q a všechny syfilistické nemoce qO OEUNTA $LOO Q
o
o Severův
o
o životní
o Balsamo
o upravuje zažívání povzbu-

zujeo chuť k jídlu přemáhá

o zácpu bolesti hlavy a všech-rfuslabo-
sť

Hodí se zvláštěo pro lidi staré a slabé
o Cena 78 centuo


