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Business
Román Čínského Náboba od Julia Vernea

PŘEKLAD V PATEJDLA
FokretoTiDl f

i
plachty Jakmile zaujali opět vo-

dorovnou polohu hůl činící pravý
úhel s čarou těla postavila se

Pohled na odbor obchodní a bankovní

Schválena řldltely vyšších

škol předními obchodníky

t soudnic' zpravodaji

Smíchově Karlova ulice č 10

Mezi listinami nalézalo se několik
civilních Žalob jimiZ ae dodava-

telé supleota domáhali zaplacení
pak několik obesláni k líčení před
civilním soudem Z těchto listin

vysvítá Ze nešťastný suplující
professor byl ve velice stísněných
poměrech z nichž se vyprostil —

sebevraždou Svátečně se oblékl

a ve vlnách Vltavy vyhledal do

brovolnou a předčasnou smrt Kdy
sebevraždu spáchal není známo
Ústav y němž byl ustanoven

suplentem nenavštívil již čtyři

týdny a takovou dobu také nedlel
ve svém příbytku Mezitím co

úřady po něm pátraly nešťastník

již dávno ležel na dně Vltavy

Jistý přítel nešťastného profesora
podal o tragickém osudu jeho toto

objasnění: Prof J Tesař byl

teprve 23 roky stár když nastou-

pil úřad učitelský na gymnasiu
smíchovském! V povolání svém

Svědomití zastával všechny těžké

povinnosti jež ukládal mu obtížný
úřad tento Cítil se šťastným ač

se strachem vždy sledoval jsem

ho poněvadž jsem se obával by
rozčilení ve škole tak časté nepod-ryl-

o

čistou mysl jeho která ještě

před nedávnem zastřena byla těž-

kým závojem trudnomyslnosti
Ztrávilť půldruhého léta v ponu-

rých zdech pražského ústavu pro

choromyslné Letos druhý rok

působil již na ústavě smíchovském

leč v poslední době jevil již patrné

stopy zádumčivosti vyhýbal se

Zřízena před devíti lety Škola Ví není rovni
Zamfstndvá nejschopnljil utitele

"TJlítí: poicot t Á~

v- -
Nejlepší a nejdokonalejší ústav na západe

$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odboru obchodního
Dalši poschodí pronajato k pohodlí iáko
Místa opatřena 90 proč všech loňských iákS

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin ty na

stravu vydělat! sl mohli

Podzimní téh počne 2 září
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OMAHA SANITARIUM

HAMBURSK0-AMER1CK- A LINIE

Společnost tato udržuje celý rok pravidelné spojení s Evropou
loděmi Kejrychlejší jízda t New Yorku do Hamburku

Lodě odjíždějí ve itrrtek v sobota

Hambursko uerieká Linie Jest neistarSÍ Nžmecká Trans-Atlantick-á Paropla
vební Společnost a vlastni Wl lodi majlclcn unrnnou snosnosi oiiuos iunw s
těchto Jsou veliké námořní parníky zahrnující 24 dvouíroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlášť zařízeny jsou Takový počet pirolodí ne-

vlastni žádná Jiná společnost Ohledně přeplavu a cen obrafte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE

::Z ČESKÝCH VLASTÍ:: jj

Surovět — Rolník Jan Frdlík v

Radosticích zkopul pošlapal

ztýral v sobotu 4ne 3 t msvou
Zenu až se ji vnitřnosti vyvalily
Při zatýkání vzpouzel se tak Ze

byl spoután a odvezen pak ke

krajskému soudu v č Budějovi-

cích

PřlUrná vraldti — Z Brna ae

oznamuje ze dne 7 května: Marie

Myslinova igletá služka z Važao

sloužila u půlláoíka Tomáše Dvo-

řáčka ve Važanech u Slavkova

Dvořáček zapletl ní záhy milost-

ný poměr jenž nezůstal bez ná-

sledků Když začaly jevili seznám-k- y

šel Dvořáček a Mvslincvou k

bábě Maru Theiauové do Nového

Rousinova ale zakročení této ač

dala jí prášky a rozličné věci za

něž dal jí Dvořáček mnoho peněz
nemělo kýženého výsledku Ke

konci rcin měsíce odešla v noci

Myslinova do stáje kdež za ne

dlouho dala Život zdravému dítěti

Dvořáček vzal dítko pod krkem

stiskl je a tak asi pět minut držel

Když dítko se nehýbalo vhodil je
do putny a vynesl kamsi ven —

Zločin však nezůstal utajen Za

krátko začalo se vyprávět! o lom

když dozvěděli se o té věci čet

níci začali záležitost vyšetřovali
Konec všeho byl Ze Dvořáček a

Myslinova byli zatčeni a do vazby
k okresnímu soudu do Slavkova

dodáni Tam ze začátku zapírali
vše ale když dostali se do rozpo-

ru začali se přiznávati Myslinova

označuje jako vraha dítěte svého

hospodáře ona prý na dítě ani

ruky nevlozila Dvořaček sice se

přiznával ale nechtěl pověděti
kam dítě dal Z prvu vyprávěl že

dítě hodil do potoka podruhé že

je v lese spálil a když mu bylo ře-

čeno že vše to není pravda při
znal se Ze dítko zakopal na za-

hradě za domem pod jabloní Na

místě tom bylo sice kopáno ale

hledané tělíčko novorozeňátka ne-

nalezeno Ai teprve když Dvořá-

ček četnikem přiveden byl od

okresního soudu ze Slavkova do

Važan K by ukázal kam dítě za-

hrabal a místo ono naznačil našlo

se hledané dítě v hloubce asi půl
metru da země zahrabané Ihned

provedli soudní lékaři pytvu mrtvo-

ly a shledali že dítě bylo donoše-

né zdravé a jak zkouška s plice
mi dokázala i života schopné
Bába Theimrová byla také zatče-

na a k okresnímu soudu do Slav-

kova dopravena

Neuskuteínfnd plavba balonem v

Srní — Z Brna se oznamuje ze

dne 9 května: Včera odpoledne
událo se v Brně hotové vzbouřeni

zvědavého publika Přijel sem ja-

kýsi John Stevens-Plače- k "profes-so- r

a kapitán vzduchoplavby" z

Ameriky který ohlašoval plakáty
i novinami že vzletí v balonu do

povětří a pak že se padákem spu
stí k zemi Měl se produkovat už

minulou neděli ale pro velký vichr
s toho sesio včera oapoieane
zase velké zástupy putovaly na

vojenské cvičiště kde se měla

produkce konat Tisíce lidi obstou-

pilo místo produkce a obsadilo i

okolní návrší "Kapitán' najal si

k obsluze 80 vojáků aby mu balon

drželi Na stožáry vytáhl obal ba-

lonu z hrubé záplatované látky a

nechal zástupy čekat až skoro do

šesté hodiny večerní balon neplnil
a konečně prohlásil že pro velký
vichr nemůže vyletět Zbouřený
lid shrnul se kolem něho hroze
mu a žádaje peníze zpět Rozzuře-

né zástupy vrhly se na pokladní-
ky pobili je holemi i kamením

tak že strážníci s tasenými Šavle-

mi musili je chránili a odvésti na

strážnici Lid vrhl se na balon

rozřezal provazy převrhl nádobu
s 50 litry lihu rozházel slámu a

házel ji na kapitána V blízké kan-tin- ě

rozbity byly židle a na sou

sedních polích zničeno osení —

Vojsko v blízkých barácích bylo
voláno k hotovosti a zakročilo

proti rozzuřeným zástupům bodá-

ky Balon byl zabaven Před stráž-nicíka-

pokladnicí byli odvedeni
srotil se lid a hrozivě pokřikoval
Kapitán byl zavolán na policii a
ostatní produkce mu zakázány

Nalcitna mrtvola utonulého suplu
jUtho professora Na hladinu Vlta

vy nad Odkolkovým mlýnem v

Praze ve čtvrtek 8 května po 6
hod odpolední vyplula

' mrtvola
utonulého muže Zahradnický
pomocník ze Střeleckého ostrova
Václav Randáček dále plavci Job
Haubert a Frant Pelikán ze Smí-

chova mrtvolu přitáhli ke břehu
kde byla prohlédnuta lékařem a

zástupcem malostranského policej-
ního komisařství Utonulý ležel
ve vodě asi měsíc a tělo jeho bylo
již v tak pokročilém stupni rozkla-

du Ze rysy obličeje nebylo možno

rozpoznat V tobolce měl 1 K

98 h a zástavní lístek znějící na
tři svrchníky Na prádle měl vy-

šitá písmena J T Dále měl v

kapsách více listin ovšem promo

čených jichž obsah teprve pCtJ'
stečném usušení mohl být rozlu-
štěn Veškeré listiny byly opatře-
ny adressou: Jan Tesař suplující
professor na c k vyšším reálném

gymnasiu na Smíchově bytem na

Shorthand
Collcgo

Boyd Bolldloř roh 17té i
Harnev ni _ Omaha Neb

Obchodní ijiUm od po--
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Omaha Sanitarium
Soukromý Český lMebnl data i nemoonloe

Soukromý ústav kde naleznou nemocni
krajana trpící ohrontckýml nemocemi poho-
dlo domácí zaopatřeni a otetfeni Přijímají

nemocní trpící revmatlamem souchotěmi
nemocemi žaludku etfev srdce eci uli krku
nosu chudokrevnosti senske nemoce ner

▼oce nemoeeatd
Ústav mi zafizen! k léčeni pomoci přiroze-

ných prostředků jako jest voda v vieoh
zpfisobech elektřina masál X paprsky atd
Kuchyni Česká Příjemná pokojíky pro ne-

mocně te se cit! Jako doma Dotazy i venko-
va se ocnotne zodpovídají
Nemocni z města mohou docházet! kaídt

ráno do ostavn k léčeni Tel AliST

Hr V H BRFITFR fMíci Ukut

Úřadovna t Brown Block 409 Tel 325

958 North 27th Ave Omaha Neb

-nemeckého Lloydu

do Břemen $380tt
do Břemen 180001

r L_ ' oo KA

Severův ♦
Regulátor ♦
ženských £
nemocí ▼

Vvléčl rvctile žeiiv ▼

kott nepravidelnosti
Léčte se v čas

$100 ♦

Severův £
Nervoton
Leči vysíleni

Třeseni
Nespavostí ▼
Nervósnosť

$100
Odooručuje se dámám Jk
co Dorodu

Za 1 den
Každé nastuzeníA
vyženou X

Severovy J
Tabletky T

prott uastuzenlném
25 ct postou 27ct j
Severovy ♦

Pilulky
pro játra
upraví Zažívání
Btolici
Chuť k jídlu

2Sct poštou 27ct

i nemoci a $3-- T

T tléky

Paroplav Spol Sev

UTIŠUJE BOLEST'
Alhení Tenn Jan 1J tfot

Jakmtla m alobjtrlla (mi-- (aiMtal
ti1' bT1 MpWl (point 1

wllkjmt bolestmi bocích aidcek
hon t ialodlta ae idrcujídml balntml
vaitrnoMrch Minulý měile Ural

{má Wiot of Cardul Thtdforďs Black
uranfht Uk mi pMli míilíol tmýn
P0BJpr po dloufcjch litnh bi boltsti

wAjwia Datu

Jakou cena má život Zeny trpící
Jako trp&a Nannli Davii T V tiiíc

lych domácnostech Jsou ženy která

trpí těmito střílnými bolestmi ps-U-JÍ

JsU-l- l Vy Jidnou 1 nich

připomínám Vám U totei

l7ME"CAnDUI
Van poskytne trvalou úleva TMU

se tím vědomím U 1000000 im

bylo dplní uzdraveno vínem: Wlnt

of Cardul Tyto ženy trpěly Mlm
tokem nepravidelnou čmrou bo-

lením hlavy bolestmi ▼ sádech a

vysilujícími bolestmi Wine of

Cardul utlií (zastaví) všechny tyto
bolesti Kupte dl za 1100 láhev

Wlna of Cardul a užívejte Je

O fada a popity nemoct ootrilt ndi
anlm pflinaka na adreau: The Ladlta

Adrleorjr Department Tht ChtUnoofa
láadidn Co CbatUnooga Tenn

tosotostoros(ostos(oatostostostoio

J JANDA & CO
X

o

o

o
vlastni X

o

I P010BSICKÍ ZÁVOD
X

X
o

o
X

v budovl J Konvalina o
X

v lis 1235 jihli 13 ul
X
o

o
Jsouce odborné ve svém oboru X

vzděláni a majfce několikaletou o

praktickou zku&ennst z jednoho X
o

předního omažakébo pohrobnic-kéb- o
X

závodu ujišťujeme vSecbny o
ivé krajany ie jsme ichopnými X

posloužili každému k úplné jebo X
o

spokojenosti o

Poroučejíce se v přízeň krajana X

zdejších znamenáme se v úctě X
o

Tel 2984 J JANDA & CO X
o

o
OHoH OMOfcOMOaTOalOatOalOteOMOkOll

NORTH-WESTE- RN DRiHA

zkrácení času
zlepšená obsluha

2 listopadu
Denní chicagský zvláštní vlak vyjíždí
720 ráno místo v 7:00 ráno Ťteoi

dobu přijíždí do Chicaga

Denní St Faul Mnpls exprcssnf vlak

vyjíždí v 7:10 ríao místo v 6:55 V toni

dobo přijíždí do St Paul-M- pls

Čís 2 Overland limited do Chicaga v
7' 45 večer má spací vozy pouze Daleko

rychleji jede na západ z Chicaga do

Omahy
North Western to mfiie uhniti

MĚststá fiřadoma: 1401-- 3 Fáraní

Nízké ceny výletní
PRO

HLEDAJÍCÍ SI DOMOVY

v úterý :

( 6 a 20 ťvétna

PO Missouri Pacific

Iron Mountain

Dráze
do jistých míst na

Západě Jiho-zápa- dě

a Jiho-výcho- dě

za

2 Cell) Tfce fgQQ
ť

IMyjsonplaMmi po Ml ne

Zastávky budou dovoleny ne déle

než po dobu 15 dni po dosaženi prvé-

ho výletního místa na ctsté

OflalSí TmEOenlmtVWdoX
al na kteréhokoliv jednatele spoleCnostl
nebo na

T F G0DFREY

Pass and T A Omaha Neb

Drih s lAnbttii ¥ozy

DO TEXAS

PnllmaiioTy BiMqté spací rozy a tolne

pontu Tozy mim mim
JNeJlepSi dráha do všech uilat

KanHas Indiánském území Terasu
Mexika a na Pacifickém pobreií

Jde přimo u

jnltan Sharmas BrwovC

Dallas Ft Worth HiHAaMb

iJfaxaliacUeWaco Templ

Balton Taylor GalnesviHA

lockhar Ewrietta Saalíarcw

LaBrange EentcB Alraxado

WUSTDU GálVESTON AUSTIS

"Napjati illy' odtušil Fry "a
vzdáliti e tak abychom nebyli

(pozorování aZ se rozedni!"
A Fry nadmýchav víducnu do

výstroje vyvstal nad vodu aZ po

pás Otočil ti po té vak na prsa
otevřel jej vyňal láhev a sklenku

kterou naplnil posilující kořalkou

podal ji svému svěřenci

Kinfo neváhal a vypil sklenku

do kapky Craig-Fr- y učinili po

jebo příklad? a anj qa Sun neby-

lé zapomenuta
"Chutná?'' pravil k němu CraÍK

"Chutná!" přisvědčil Sun napiv
se "Ale chutnalo by lépe kdyby

bylo něco dobrého k zakousnuti!"

'Zítra" sliboval Craig "po-snídá-

na úsvitě a vypijeme ně-

kolik CíSek čaje"
"Studeného?" ošklíbl se Sun

"Horkého!" odvětil Craig
"CoZ rozděláte oheň?"

"Rozdělám"
"Nai čekat do zítřka?" zeptal

se Sun
"CoZ chcete aby nás ohefl pro-

zradil kapitánu Jinovi a jebospře-Žencům?- ''

"Nechci nechci 1"

"Tedy zítra !'

Hodní ti lidé rozmlouvali v

pravdě "jako doma" Jen Ze slabé

dmutí pohupovalo jimi shora dolil

kterýžto pohyb vypadal nadmíru

směsně Stoupali a klesali stří-

davě hravým vlněním jako klaví-

rové klávesy ťukané prsty piani-

stovými
"Větřík se sesiluje" podotkl

Kinfo -

"Připravme se ' odpověděli
Craig-Fr- y

I jali se zasazovali hole jako
stěžně aby na nich rozepjali malé

plachty) když v tom Sun zděšením

vykřikl
"Budeš li pak mlčet pitomče!

zvolal nafi jebo pán "Ci nás

chceš prozraditi?''
"Zdilo se mi jakobych viděl

zamumlal Sun
"Co?"

"Ohromnou hlavu blížila

se! Nějaký žralok! "

"Hlouposti Sune!'' pravil Craig
rozhlédnuv se pozorně po mořské

hladině

"Vždyť jakobych byl cítili"
namítal Sun

"Mlč sketo!" utrhl se naB Kin

to položiv ruku svému sluhovi na

rameno "I kdybys cítil žes
uchvácen za nohu zapovídám ti

křičet sice "

"Sice" doložil Fry "rozříznu
nožem výstroj a potopím jej na

dno kde bude moci křičet do

chuti l" '
NeSťastný Sun jak viděti ne-

vyváži jeStě ze strasti Strach jej
svíral a to silně než neodvážil se

ni hlesnouti Nemohlo dlouho

trvati aby zase neželel džonky
mořské nemoci a podlubnich ce- -

stovníko
Větřík se zdvihal jak byl Kinío

připomněl avšak byl jen z těch

jalových vánku jež nejčastěji při

východu slunce uléhají Nicméně

tylo třeba využiti ho a vzdáliti se

C0 nejvíce od Samiepy Až to

varyši LaoSenoví nenaleznou Kin

íoa ve výstupku jmou se po něm

nade vši pochybnost slíditi

kdyby byl v dohledu bylo by jim
snadnou věci dosťhnouti no ve

Člunu Pročež běželo o to aby

stůj co stoj bylí do úsvitu daleko
"Větřík vanul od východu Ne

cbať smriť zahnala džonku v kte

roukoli končinu někam do zálivu

Leaotonského do zálivu pečelské-b-
o

neb i do Žlutého moře musili

čeliti na západ kde nemohli ne
uhodit! na pobřeží Tam mohli

potkati některé z obchodních lodí

jedoucích do ústi Pejha Tam

kroužily na pomon rybářské ioai--

ce dnem i nocí Čáka že se do

stanou na sucho kynula jim tudíž

dosti slibně Kdyby naopak vítr

byl přisel od západu a kdyby

Samjep byla bývala stržena níže

na jih pod pobřeží korejské ne-

byli by Kioío a jeho soudruzi měli

nejmeníí naděje na spásu Před

nimi bylo by se rozlévalo nesmiř

né moře a kdyby se i byli octli na

žapanských březích byli by e

tam octlí už jen jako mrtvoly plo
voucí v nepotopitelnýcb kaučuko-kovýc-

pouzdrech
AvSak bylo pravděpodobno jak

jsme poootkli Ze tento větřík

ulehne při východu slunce a pro
tož velela nutnost využiti ho i

dostati se moudře a dohledu

Bylo asi deset hodin večer Mě

sic měl se ukázati na nebi nějakou
chvíli před půlnocí Nesměli tu

díž zmařiti ani okamžiku

"Plachty!'' pravili Fry Craig

Úprava byla hned hotova Cel

kem není nic snazšího nad to V

každém podesvu na pravé noze

výstroje' byla tulej určená k zasa

zení holi jež sloužila za stěžen

Kinío Sun a dva agenti lehli si

ejprve naznak potom pozdvihli
obu skrčivie ji v kotelně a zatkli
ol do tuleje protáhle dříve jejím
oncem vytahovací ÍHůru malé

Po parolodíih expresních nejrychlejší jízda pres
moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

"Táhnout !'' zaveleli- - Fry-Crai-

A každý drže pravicí snůru vy
táhl na konec itožárku svrchní cíp
plachty která byla třírohá

Vytahovací sflflra upjata ke ko
vovému pasu přítuž (provaz k

povolování neb utahování plachty)
ďriioa v ruce a větřík nadouvaje

čtyři plachty hnal vodou slabě se

čeřící malé loďstvo plovadel
Zdaž tyto "lidské loďky" neza- -

sluhovaly jména skafandrů větším

právem nežli podmořští dělníci

jimž se dává obyčejně a nepřípad
ně?

Než uběhlo deset minut každý
z nich rejdoval l dokonalou jisto
tou a lehkostí Pluli porůznu
nevzdalujíce se přilil od sebe Vy

padali jako hejno obrovských
racků mořských kteří nastavujíce
větru křídla plynou zlehka po vod-

ní hladině
Kromě toho byl stav moře této

plavbě velice přízniv Ani vlny
ani návaly nebo příboj nerušily
dlouhé a klidné dmutí jeho hla-

diny
Jenom neobratný Sun zapomí

naje na rady ťrye-Craig- a cntel

jednou nebo dvakrát otočití hlavu
a polkl několik doušků hořkého

moku Náhradou zas ulevil jednou
nebo dvakrát přetíženým útrobám

To ho ostatně netrápilo nýbrž

spíše strach aby se nesrazil s hej-

nem dravých žraloků! Řekli mu
však že není tak vydán v nebez

pecí v poloze vodorovné jako v

poloze kolmé leť žralok útva

rem tlamy nucen obrátit! se na

hřbet ebee-- h uchvátiti kořist a

tento pohyb nedaří se mu dobře
má-l- i chopiti předmět vodorovně

plovoucí Mimo to bylo pozoro
váno že tito vodní dravci ženou
se sice hurtem po nehybných

těle-lese-

že však váhají obořiti se

na pohyblivá I nezbývalo Suno

vi než ustavičně sebou zmltati a

zmítal li sebou toho lze se snadno

domysliti
Plavci plynuli takto asi hodinu

Kinfo a jeho druzi nežádali si nic

více ani nic méně Méně proto
že by se nebyli dosti rychle vzdá

lili od džonky a více poněvadž

by se byli unavili jak silnějším

napjetím malé plachty tak příliš
ným nátbkem vody

Craig- - Fry veleli pak "zarazit"
Přítuže popuštěny a lcďstvo sta
nulo

"Pět minut odpočinku libo-l- i

vám pane?" obrátil se Craig ke

Kiníoovi
"Milerád"
Všichni postavili se kolmo kro

mě Sunajenž chtěl zůstati"z opa
trnosti" ležet neustávaje třepati
nohama

"Ještě sklenku kořalky?" otázal

se Fry
"S radosti" odpověděl Kinfo

Pro tu chvíli nepotřebovali ni

čeho jiného nežli několika doušků

sílivé lihoviny Hlad jich posud

netrápil Byliť se naobědvali ho

dinu před tím než opustili džon

ku a mohli s jídlem počkati do

zítřka do rána Ohřáti se pak

bylo zbytečno Vzduchová "pod
šívka" vložena mezi jich tělo

vodu chránila je proti všemu

chladu Co byli na útěku ne

klesla pravidelná teplota jich těl

dojista ani o stupeB
Abyla-l- i Samjep dosud v úzoru?

Craig a Fry se otočili Fry
vyQal noční dalekohled a prohlížel
si jím bedlivě všechen východní
obzor

Nic! Nikde sotva stín znatel

ný jejž rýsují lodi na tmavém po
zadl oblohy Ostatkem tmavá noc

poněkud mlhavá se skrovnými
hvězdami Oběžnice obrážely se

na báni nebeské jenom jakýmisi
mlhovinami Ale mžfc jenž měl

co nevidět ukázat svůj půlkotouč

rozptýlí bezpochyby tyto výpary
nehrubě husté a osvětlí Širé pro
stranství

"Džonka je daleko!' pravil

Fry
"Ti lotři ještě spí" doložil

Craig"a nepoužili větříku!
"Hneme-l- i se zas? ' ozval se

Kinfo napjav přítuž a nastaviv

znova svoji plachtu větru

Jeho společníci následovali jeho

přikladu a všichni pustili se opět

dřívějším směrem Isouce hnáni

vánkem poněkud silnějším

Tíhli takto na západ Měsíc vy

jda na východě nestihne tudíž pří-

mo jich zraky lež osvítí prvními

paprsky protější obzor a právě
tento obzor míti bedlivě na zřeteli

bylo velmi důležito Možnáže mí
sto kruhové čáry zřetelně narýso
vané oblohou a vodou objeví se

nestejnoměrný rys v září měsíce
' Pokračování

— Předplácejte se na
Pokrok Západní jMmzc SI

-- SPřeplovnl ceny!
Po parolodích expressnlcn z Sew Torku

Po parolodích pravdelných z New Yorku
r j_ vt

ťo paroloolcn expressnien z aremen uo 11 ew lorau oow
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Torku I866

--55wIjňavní nfadovnainSs- -

jELMCHS & CO 5BroadwayNéV York
—dClIlavnl lednatelé pro napadli—

H CLAUSENIUS & CO rSil?'
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

společnosti byl nemluvným a často

předrážděoým A pojednou zmi-

zel beze stopy Celý měsíc pátra-
li jsme po něm leč marně Až

nedělní veír nám ho vrátil — leč

mrtvého Odešel nikomu ne

svěřiv svůj stav rozháraný V ná

valu choromyslnosti jedině ukon

čil mladý život svůj Tragický
skon tím více dojímá ježto ne-

šťastný muž byl nejenom velmi

talentovaným a všestranně vzděla-

ným ale i nesmírně citlivým a hlu-

bokým — a snad proto nešťastným
člověkem!

Vralda % pomsty a sebevražda Z

Třmíce u Ústí n L se sděluje: V

sobotu dne 3 t m časně z rána

vražedný útok a v zápětí na to

sebevražda útočníka způsobila zde

nemalé vzrušení Pachatelem byl

dělník Jan Landovský dříve za-

městnaný u ústecko-teplick- é drá-

hy Landovský loni dopustil se

zločinu proti mravopočestnosti

pro kterýž delikt byl krajským
soudem v Litoměřicích odsouzen
do žaláře na šest měsíců Při

tomto líčení byl hlavním průvod-
ním svědkem strojník Josef Černý

zaměstnaný ve strojírně na Elišči

ně dolu Landovský po odsouzeaí

přísahal pomstu Černému a černé

zámysly dnes v sobotu ráno také

uskutečnil Strojník Černý před
6 hod ubíral se s několika

svými soudruhy do práce Na

náměstí nedaleko kostela dohonil

hlouček dělníků Landovský při

blížil se k Černému na něhož v

střelil z revolveru Střela vletěla

Černému do hlavy a způsobila
okamžitou smrt Po spáchané
vraždě útočník uprchl na nedaleký
hřbitov kde se zastřelil Vrah

byl 45 roků stár a svoboden

Usmrceny Lemy čítal 30 let a

smrt jeho oplakává vdova s dítkem

Příroda nás varuje

Každý příznak choroby každá

bolest nebo nepravidelnost jest
varování přírody abychom zrněni

li způsob svého života abychom

svoje ústroji přivedli do takového

stavu v němž by výkony svoje
mohla prováděli přirozeným způ
sobem

Máte-l- i bolesti v místech kde

jsou ledviny je-l- i vaše moč zbar
vená nebo krvavá a močení pro
vázeno bolestí neb pálením mů

žete býti jisti že ledviny vaše

jsou stíženy chorobou Nemeš-kejt-

pak neboť průtah bývá ne

bezpečný a mívá za následek veli

ké utrpení nestane-l- i se dokonce

osudným Dbejte na varovný
hlas přírody a odstraňte obtíže

pomocí Severova Silitele Ledvin
a Jater neboť jest to prostředek
který prošel zkouškou času a lék

při všech chorobách a ledvinných
obtížích nejspolehlivější On ry
chle překonává všechen zánět

hojí místa kde se krev nemírně

nahromadí ničí jed v těle sílí

játra zvětšuje Čistící sílu ledvin a

podporuje zdravý a svěží stav ce

lého těla Je neocenitelný při
žlučnatosti Brightově nemoci ka
menu zakrvácení ledvin bolest
ném močeni a řezavce a při moči

zadržené Cena 7SC a iiaí
Žádný Silitel není pravý není-l- i

na obalu podpis W F Severa
Cedar Radids Iowa

HOTEL PRAGUE
česlf hoste nmSsta My

na rohu 13 a William ul Omaha

cistě 1 pohodlně zařízené pokoje pro
ceitujlcí Jakož i výborná česká itrara a
vzorná odsimůs

" V ( t _1 --Xl -Im vanut! uuurfciw výborný 8torzQT
4 JO UCJICI1 aruoy vin a iikcra
doutníky No 1

Krajané zavftáte-- U do Omany náSté- -
vou ubytujte ie v hotelu Praha nebof
asetne penčz i razných nemázl
V pfhcfi krajana žádá Táš
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X ŽIVOTNI BALSÁM

vždy vyléči

Zácpu
Nechuť k jídlu
Bolesti hlavy

♦ Závrať

♦ k
Nadýmaní
Slabosťw

♦ Vétry

♦ 75ct

♦ SEVEROVA

♦ MAST

♦ PROTI SVRABU A

♦ VYRAŽEMNÁM

♦ Jest výtečná proti
Sem vyrážkám

[ BALSÁI7I

I

v na]
těle

60 ct poštou 58ct

Pro

[ PLÍCE

[ Vyléčí

[Kašel

[ Chřipku

Ě Nastuzení

khrapot
í
Zánět

♦ Severův
+ Krvečistitel

Bili tčlo

♦ Čisti krev

♦ Hojí vředy
Zahání zádumčivosť

$100

♦
♦ Severova
♦ Masť

Na rauy boláky
'

hojí otevřené rány
vředy spáleniny atd

25 ct poštou 2Sct
-

vsecn eKarnacnZ -- c(u

♦ '
léky i

„ F E Ylasálí mJ 4 IJTQSlirotné
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