
Síav osení a úrody škozeny lirusinky na kultivo
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Kristiny Ainglové Olomoucký
"Pozor" sděluje: Nedaleko Lilicn
feldu na cestě ku poutnickému
místu Marie Zeli nalezena byla v

těchto dnech v houští daleko od

cesty úplně setlelá mrtvola mladé

dívky Při mrtvole této nalezeno

bylo zrcádko s firmou Ilellerovou

' -

i řVit vrt
J ' JIT"!' !' JTIi' f A

I Pohled na odbor obchodní a bankovní
I wrVwKwwwwvwViWriiiiai(liXXXIIX

Schválena řiditely vyšších

škol předními obchodníky

a soudním zpravodaji - - - -

Zřízena před devíti lety Škola jil nttil rovné

Zamtstnává ncjschofnfjH uíitele
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Nejlepší a nejJokonalejší ústav na západl
$3000 uloženo min roku v nových psacích strojích
$2500 uloženo v novém zařízení odtoru obchodního

Další poschodí pronajato k pohodlí láku
Místa opatřena 90 proč všech loňských žáků

Opatřujeme práci pro žáky mimo školních hodin by na
stravu vydělat! sl mohli

Podzimní béh počne 2 září

tW PiSte si pro krásný katalog ilm inu !!
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H HAMBlfRSřCQ-AMERICK- A LINIE

SpulťííHiht tíito udržuje clý rok pravidelné spojení 8 Evropou
lodžmi Nejrychleji! jízda z New Yorku do Hamburku

Iodé odjíždíjí ve řtvrtek y sobotu

Hambursko ímerlcká Linie jest nejsiarSÍ Německá Trans-Atlantin- Paropla-
vební Společnost a vlastní 202 lodf majících úhrnnou snosnost S41083 tun85 t
těchto jsou veliké námořní parníky zahrnujíc! 24 dvouSroubových parolodí
které ku pohodlí cestujících zvlá&ť zařízeny jsou Takový počet parolodí ne-
vlastní žádná jiná apolečnost Ohledně přeplavu a cen obratte se na

HAMBURG-AMERICA- N LINE
M TOM

roplav Spot Sev

ké brusinky poškodily mrazíky
značně Veliká úroda jablek po
číni se sklizcti

SEV DAKOTA —Vysoké vě

try pozdržely žefl stohování
mlácení a poškodily seno Ničivé

mrazíky buď značně poškodily
aneb i dokonce úplně zničily
pozdní korný len a milletu Zen

jest již skorčena jediuě len jest
tu a tam ještě neposečen
mlácením se všeobecně pokračuje

JIŽ DAKOTA —Surhý a na

nejvýš _ chladný týden silné

mrazíky uhodily ve východní po
lovící státu dne 12 a 13 a zničily
pozdní len brambory milletu
listí korný Dle zpráv se odha
duje že asi polovice úrody korný
jest bezpečna ale ostatek jest
trvale a vážně poškozen Stoho
vání pšenice a ovsa jest již skon
čeno S mlácením a senosečí se
zdárně pokračuje
KANSAS —S lámáním korný

se pokračuje na severu a jest
skoro již skončeno ve středu
státu Sklizená korná podává
znamenitou úrodu Sa setbou

pšenice žita a vojtěŠky se pokra
cuje a na jihu pšenice 1 žito již
vzcházejí Mrazíky poškodily ka- -

íirku a velmi pozdní kornu na se
veru Jablka isou ŠDatná v ně

kterých okresích ale ve veliké
většině jest úroda velmi pěkná
OKL a IND TERKITORY

Chladné počasí zdrželo vývin ba

vlny a tato se pomalu otvírá Se
sbíráuím se pokračuje a sklizeH

jest špatná až dobrá Všeobecné

vyhlídky jsou pouze asi na polovic
průměrné sklizně Se setbou

pšenice a žita a s orbou se pomalu
jen pokračuje Pastviny a ho

spodářské zvířectvo jsou v dobrém
stavu ovoce jest špatné pozdní
úroda počíná se sklizeti

MISSOURI —Velice studeno

mrazíky dne 13 zničily choulo
stivé rostlinstvo a poškodily
poidní kornu v některých sever
nich okresích jinde jest škoda

nepatrná Korná dozrává velmi

rychle a s lámáním se pokračuje
Sbírání bavlny zdárně pokročilo
také se setbou ozimky se pokra
čuje a půda jest všeobecně v do-

brém stavu Něco pšenice již
vzešlo jablka dozrávají velmi

pěkně v některých okresích jinde
zahnívají
MICHIGAN —Chladné počasí

značně zadrželo dozrání korný
jejíž velká část jest pozadu a ne

stejná Kanná část korný se
sklizí Hojné deště prospěly
pastvinám a bramborám a připřa
vily půdu k orbě Mrazíky zpú
sobily malé škody Fazole se
sklizí Mnoho ovoce bylo větry
shozeno ale pozdní broskve hru

šky a jablka ukazují na pěknou
úrodu Se setbou pšenice a žita
se započalo

ILLINOIS —Studený týden s

dvěma silnými dešti mrazíky
uhodivší ke konci týdne poškodily
poněkud kornu ale škody v celku

nepatrný Veliká většina korný
jest bezpečna leč by přišel silný
mráz Vyhlídky na úrodu jablek
ne zlepšily Úroda bude sice sla-

bá ale ovoce znamenité jakosti

INDIÁNA — Všeobecný déšť
dne 12 Mrazíky dne 13 a 14

nezpůsobily mnoho škody neboť
veliká většina korný již dozrála
Úroda brambor jest neobyčejně
veliká úroda jablek slabá hrušek
a vína prostřední Stav pastvin
a půdy se značně zlepšil po po
sledním dešti

Je uiiezM-r-- í t dohledu přoitanoii-l- l

ledviny pracovat Dra Petra
Hoboko odstraňuje příčinu Pan
J Johnson z Rockport 111 vylé-

čen byl z neduhu ledvin Šest let
starého užíváním Dra Petra Ho-bok- a

a mnohá jiná podobná vylé
čení jsou zařáděna v úřadovně
Dra Petra Fahrneye 112-11- 4

So Hoyne Ave Chicago His

Potřebujete-l- i spolehlivého léku

pro ledviny dopište Dr Fahrney i- -

tfO" Šindelem kryté střechy
obarvené Avenarius Čarbolineem

jsou úplně chráněny před hnitím
borcením a praskáním Chrání
též střechy prkenné stáje plotové
kůly prány cisterny větrníky
atd trvale před hnitím a tlením

Oběžníky a dosvědčení zdarma
Carbomneum Wood-Prsservin- g

Co Milwaukee Wis ira

Hospodu u SSupce
—YlMtnl—

Vávra a Franci
na rem 13 a liHisa

OMAHA NEB

PoilouZI iTvrn zniíinvm kraltinfím

tUj tun ni!jiíiiřjiim Scblitioýra ML
íim fton-i liruiiy vonných iloutaiKfi
iKliiHlnýml UkHj po cely den cbulnyn
iunini
Vxorní nhnliib Z nálevnou najdete

vi-- l r rx bolního Hen yho

Předplácejte na Pokrok Záp du

pouze lioo ročnč

Afraty fulkodily kornu ve středním

lApatU — V Nebrasce a Joii1

panuje tuiho

Týden končící dnem 15 ti
byl neobyčejné studený ve vŠecb

dtfitnlíttch východně od Rocky
Mouutains nwjvíco ale v pojezer
nich krajích a ve sledních údo
liCh VétSf část rozlohy západně
od řeky Mississippi byla buď úpluž
bez desťa aneb míla jen lehké

prSky ale v částídi Arkansasu a

Louisiany pršelo silnč Potřebné
tleStS dostavily se v ohioskéni

údolí a ve středních a jižních

atlantických státech
Více ménč škodlivé mrazíky

uhodily dne 12 13 a 14 po ce

Um severozápadě v středních
údolích a v pojezerních krajích a

zasáiily i Arkansas severní část

Mississippi Alabamu a Gcorgii

Siáty na severním pacifickém

pobřeíí potřebují dešťů jinak

jsou tam pomřry vcelku příznivý
Pozdní koma byla v ' severní

Íá3ti korcového pásma vá?ně po-

škozena silnými mrazíky a nejvčt-I- I

Škody sc udály západní od řeky
Mississippi Ohio Indiána Illi-

nois Misiouri a Kaosaí znstaly

uchráučny před poškozením jen
tu a Um v severních částích byla

korua pontkud poškozena
V severní Nebrasce Iowč

orou Uakctácn Minnesotě a ve

Wisconsioti byla ranná koma
znační poškozena Dle učiněné
ho odhadu polovice úrody v Iowě
a v jižní Dakotě pokročila tak
daleko že mrazíky ji příliš nemo
hon poškodit) ale ostatek byl
značně poškozen V jižní části

kornového pásma se koma již
láme a úroda tam jest velmi bo

liatá

Počasí bylo příznivé pro mlá
ceni járky po všech hlavních pše
cičných státech vyjímaje severní

Dakoty kde vysoké vřtry překá
žely poněkud v této prácí
Příliš chladné počasí zadrželo

otvírání se bavlny v středních

západních částích bavlnového

pásma ale vzdor tomu se sbírl
ním se rychle pokračuje po celém

pásmu a to všeobecně- - za přízni-

vých poměrů ačkoli se v někte-

rých místech nedostává sběračo
V jižní části bavlnového pásma
úroda bavlny jest již sklizena
Deště způsobily poněkud škodu
na bavlně v částích Arkansasu

Louisiany Georgie Floridy a

jižní Caroliny
Tabák byl do jisté míry poško-

zen mrazíky v Kentucky a v Ten-cesse- c

Asi jedna líetina úrody
jest dosud na polích v Kentucky
ale v jiných důležitých tabákových
státech jest tabák již sklizen
Částečné zlepšení v úrodě ja-

blek tc oznamuje z tOhia a lili-nois-

a dobrá úroda se očekává v

Michiganu Wiscossinu Missouri
a v části Kansasu ale v Indianě a

po celých Etřcdoatlantíckýcb stá-

tech Lude úroda velmi slabá V

New Yorku a v Novoanglicku byla

jablka poškozena vysokými větry
S oráním pro podzimní osev se

rychle pokračuje po celých střed-

ních úJolích a hodné pšenice

oiímky bylo ji£ zaseto v Missouri

Nebrasce a Kansasu Práce tato

Lyla však velice zdržena v střed-

ních částích stfedoatlaotických
států a v některých částích Ten

nesee Oklahomy a Nebrasky
Zde podáváme podrobné tele-

grafické zprávy z jednotlivých
blátů

NEBRASKA— Studený suchý

týden se silnými škodlivými mra-

zíky Pozdní koma velice poško-
zena v severní části státu a lehce

poškozena v jižní části Klasy
ranné korný zůstaly nepoškozeny
ale listí jest skoro po celém státu

mrazem spáleno Něco pšenice

bylo zaseto ale půda jest ponřkud
suchá SenoseS zdárně pokra-

čuje
IOWA -- Týden byl neobyčejně

studený a všcobecnS sucbý se sil-

nými mrazíky ve všech distriktech
Nedozralá korná na nížinách byla

poškozena ale jest ještě příliš
brzo ca odhad skutečné škody
více nežli polovice úrody pokro-

čila však již tak daleko že nema-

že býti více poškozena ale vzdor

tomu značná část korný bude

měkkou a lehkou S oráním

mlácením učiněn zdárný pokrok

MINNESOTA --Suché počasí

příznivé pro mlácení a pro setbu

Žita a ozimky Mrazík uhodivší

dne 12 a 13 spálil nesklizený

pozdní len ječmen a brambory a

značně poškodil komu Koma

potřebuje 10 teplých duo k do-

zrání
WISCONSIN— Studený týden

s ničivými mrazíky v píttk a v

sobotu po celém tátu vyjímaje v

pojezerních ckřesích a v některých
jihovýchodních okresích Vítií
část kornové úrody jest ještě ne-

dozrálá a tyla proto značně po-

škozena Něco zdravé korný

bylo sklizeno Tozdní brambory
a pohanka byly také poněkud po

Business

&lmi'íli iiTil

College

Boyd Building-
- roh 17té a

Harney ul - Oraaba Neb
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nek dětem Úle--

2 vujc bolení a vč-- x
troyou koliku za--

a puzuie iirecepsot- - 'Ji
5 nik a horkosťpo-- Ý

vzbujroje trávení
% a zajiš tuje spánek

Cena 25 ctů £'

3

organy delnosti odstra- - r

V Hfiín z ku a všechny re-- íf
♦ snáze spojené s tě--

Cena $160
v
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Po parolodích expresních nejrychlejší jízda přes i V

moře za 5 dní 15 hodin a 10 minut

Po parolodích expressnícn z New Yorku do Břemen '
$3800

Po parolodích pravdelných z New Yorku do Břemen f3000
Po parolodích expressnfch z Břemen do New Yorku $3850
Po parolodích pravidelných z Břemen do New Yorku $3650

tiřadovnatjgasj

JELHICIÍS & CO 5 Broadway New York1
— jiiíllla-v-n- i Jednatelé pro zapadi3h_

H CLAUSEHIU3 & G0„ 'ŠS5ŠS~t'

CLARKSON Neb 9 září

Ked "Pok Záp' I Dočetl jsem
se v čísle pátém v novinkách :

Clarkson že byl v neděli uspofá
dán výlet na farmu Václava Severy
a že okolní farmeři podíleli se na

výletu téměř do jednoho a že ve

selá zábava potrvala až do rána

To oni budou moci teď "bužíro-vat- "

a chodit k muzikám když
mají tak hojnou úrodu! Ano uro-

dilo se hodně trávy v obilí ale

málo zrna a ještě špatného Ně

kteří namlátili pět bušlů po akru
a snad to ani mlynáři nabudou
chtít mlít jak to stojí v těchže
novinkách totiž že zdejší mlynář
pojede do Dakoty aby tam pro-

hlédl pšenici ježto zdejší pšenice
je špatná na mletí Co pak s ní

tedy budou farmeři dělat? Aby ji
skrmili dobytkem! Budou se tedy
spoléhat na kukuřici Letos jest
kukuřice pěkná že tu ještě taková

nebyla po těch 28 roků co jsem v

Americe Ale že se zde těmi stu-

denými dešti moc opozdila panu-

je obava že třeba ani nedozraje
tak by to s ní bylo jako s tou

pšenicí že by ji ani v trhu nekou-

pili" To by se to pak zajisté far- -

merům špatně skákalo u muziky
S pozdravem na redakci a na kaž-

dého kdo toto bude číst
Franc Fajman

SPENCER Neb iq září —

Ct red Pokroku Západu! "Look
out for the cars" tak konečně
budeme již příští týden Čisti na
křižovatkách a tút tát tút rozléhat
se bude po dolinách Ponca creeku
Před Čtrnácti dny slavili v Lynch
a za týden totiž dne 30 září u

ná3 ve Spencer sla viti budeme

příjezd prvního vlaku Za týden
již budeme spojeni s ostatním

civilizovaným světem už jenom
krátký týden a zbaveni budeme
slastí a strastí jichž zažiti nám

bylo při dovážení všeho při vyso
kých cenách třicet pět mil od sta
nice nejbližší a třicet až padesát
centů od 100 liber za dovážku
A že důležitost příjezdu prvního
vlaku dovedeme ocenili měrou
nemalou proto slavit! jej budeme
a s námi celý okres Boyd- - "Ship
via 0'Neil to Spencer již přesta
lo a v týdnu již konduktor vlaku

vyvolávat bude "Spencer next

Station" Jak veliká to dúležito

pro nás a širé okolí okresu Boyd!
Jinou slavnost první toho dru

hu snad hodlá uspořádati řád
Karlín ve Spencer nad mou ho
stinskou místností příští měsíc

Bude to ryze česká zábava pro
špikovaná zpěvy sólovými výstu
py deklamacemi a o půlnoci po
vyčerpání programu bude večeře
Po večeři pak volná taneční zába
va Ud prvního budeme zde mm
o dva české obchody více náho
dou oba řezníky Pan M Šlégl z

Butte a pan Zelený z Malmo zde
otevřou řeznické obchody
Pekaře krejčího a obuvníka

bychom tu ještě potřebovali a

Češi tak dobře jako kterákoli jiná
národnost by mohli místa ona
obsaditi ano vůkolí je valně če-

ské a německé Předminulý týdec

byl zde p J03 Moláček od Heun

se synem na koupi pozemků odjel
však roztrpčen ježto farmu kte-

rou měl vyhlídnutou mu vzal

jiný aniž by se toho byl p Molá-

ček nadál Pan Pučelík se přijel

podívat na svou farmu od Dodge
minulý týden a jak pozoruji bude
se chtít asi mezi námi usaditi a

my milerádi bychom jej mezi nás

přijali jelikož "botanika" jakým
jest on zde velice potřebujeme
Minulou neděli pochován ade byl
na katolický hřbitov starý a váže-

ný osadník zdejší Jan Fiala za
velikého účastenství příbuzných a

přátel
Onehdy se mě přítel tázal zda

mi nezamrzio pero v kalamáři
ne péro ale koma nám tu

takže tu budeme mít hodně

měkké korný letos

Filipínské posvícení
u JanouŠů měli

sedm beček Jettrovského
jenom vyprázdnili
tucet kachen a šest husí

plná bečka zelí

půl telátka a prasátko
též prý k tomu padlo
Posvícení bude-l- i zas
v blízkém ve sousedství
Vašku jářku nezapotneS
bochů z mokré čtvrti

Sinkule

Trpíte-l- i revmatickou bolestí
křečmi vymknutinou otoketn

neuralgií nebo nějakou na jednom
místě usazenou bolestí Severův

Olej sv Gotharda vál výboji
est to nejlepší a nejspolehlivěji
prostředek Cena 50 ctů

PozéírilíóYÍ jednaíčli?
Slovo k vám

Pfe}t l rW4řfl k(i t(dť DTitI rflfkf
Pírroiííovf 'ltKjm" % kd iu& nadřlntl
hoiooflt peof? JeHtH ano rtoptít ! poi
pitéaiu o oWnlf t hAidÍ jet iWo tom"

) f MKKItr Aw ttío PHm igt
Uliuoii tentni h&lt(ji iiubaiuet la

VSEJI ZENAM

Ví lne ot Cardul Jest stružce zdraví

attestf Zeny od mládí až do starosti

Ono JíbezpcfnC pomáhá v mateřství

Ono jl sílí po tus tíbolenstvf utnad-Suj- e

porod zubraftuje krvotoku a

potracení plodu Ono mírni zprová-z- l

2nu nebezpečnou perlodon

zvanou „zrnina života"

léčí bílý tok spadlou matka a ne-

pravidelnost čmry jakéhokoliv
druha Ouo jo žc-i- nenahraditel-

ným v každém 'Btavu a v každá

dob8 života Posiluje nervovou

soustavu pfisobí přímo na plodící

orgiíny s Jest cejleplím sílícím

lékem pro ženy Dostanete láhev

Wiae of Cardui za SI 00

Dfltwrillc Ala Jaly n Tpoo

rf Irtm W ine oř Oudul n Thífiíorďi
n citim kc ji2 býti tcela

JIuoh icnon alnohe asdejží dámy chovnjl

iray uomn ustivk nu ja uiuoi in
ivčatm A ony je iiíívaji se mnou

Mas Katb Orowses

O radu a dodIky nemoci doti?te a !

nim pfunaltů na adicmi: "The Ladiea'

Advltory
" The Chatta-noog- a

Medicíně Co CUattonooga Terni

SO OMAZE

Tlastní
FH (JITI

na 20 a Q ulicí '

V pohodlné nálevně jest vždy výborný
ležák na íepu výběr třeh ncjlcpifch
doutníků výtečných likérů a pravých
nefalšovaných vín
Prostranná útulná místnost spolková

zamlouvá se sama a ct epolkv české ne
naleznou v 80 Ouiaze lepM pohodlnější
a levnčjM Též 1 sin taneční nemá v 80
Omaze rovné a protož ct spolky české
učiní dobře když před pořádáním zábavy
jakákoliv přeptají se u majitele na pod-

mínky PHznl krajanů poroučí se
24 NUJiK LAITNEIt

C H Brower & Ca

"WiMLiPiJaJ

pohrobuíci a pfejřoraíeló koní
420-4- e 2 ni Bo Omaha Heí

Oř E

OKFIOE na rohn 15 a Hnward ul 81ieeiy'a
Blocíi (is dvefí m Telefon 1438

V písírnč k naložení od 10 do 12 hodin rino
d 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 večer

Telefon realdeace 1674

ABSTRAKTY
--VrUOTOVOJB

S M Sadler
I7tk and Farnnm Patterson Blk

Zeptejte se nafi u tohoto Uštu Tel 1336

H 'H"1"1"I"I' ! ! li V i 1 V H ť I

—NEJVĚTŠÍ— 3

i MASNÍ KRA

na C a rit re ulici
mi krajan nit

FE EUMOL
Nej včt&í český řeznický závod

na Gast straně

VelkiS írtsoby masa vJebo druhu
uzenek salámu šunek a vío co do
ohoru vurtoajkft sáhá — Koupíte
zde levnč]i a maso lepší jak u ni-

koho jiného

CHARLES OQNAT

UOUTNÍKÁŘ

1310 Mmi sis Mi
vyrábí doutníky výborná jakosti akaídý
kdo okusil Jednou doutník jeho nechce
liný kouřili V obchodě jeho mftžets
dostati vňc co přisluM k jeho oboru
Navíllvte joj a přesvědčte se! 47

Modernóía třmi nejleuiíml ntnijl opnífenna atroj-nlRk-

dílnu vlasu! praktičtí limeíuicl a
atrojuícl krajané pp

Enoll & Bláha
v č 318 jižní 13- - ul

lítpH mimn správek OwVo blcyktft) Wibec
tMio co do ohoru jicb iíhíU— Wtu priprBve-n- l

vidy DnnloníiTi ZvláHé
ptíioíiUtví siínMlfinob Mt-rn- pluty

na 4hra2uí v h Mí ho Diri}ttkn ne'í lotů na
hHiUrA budete saj i té úplaŠ einko)f nt
ttdviprttcl onu svěřiie tř min iruffoým

mrif T"ltrhnn 1380
m
XoTclly Iron Urass Wk s

Jos Yopálka
ftEZNÍK A UZENÁŘ

na 5 a "XTilHam vil
mi t i4oo rttjf rfbír fcrtrého
oixaa tm-íi- druhu Jiko 1 rýirinývb vftrt~
au Kupte něho na aauuřlfo
a ojUťuieme is ie podruhé pHjdetc aaa M

Zt oU f c dováil mužete si Je objed-nat- i

telefonem Tel A 1922

z Olomouce z čehož vychází na

jevo že dívka ta byla z Olomouce
nebo z nejbližšího okolí Všecky
okolnosti zdají se nasvědčovati

tomu že jest to mrtvola Anežky
Špačkovy dcery zdejšího obchod-

níka kteráž loni v listopadu
děčetem" Kristinou

Ringlovou byla bez vědomí rodi-

lo odvedena a od té doby se po

hřešuje Ringlova když na ni

bylo od rodičů daléháno aby sdě
lila co s Anežkou so stalo dávala
zmatené odpovědi: jednou říkala
že prý jí zmizela kdesi ve Vídni

jindy zas že zmizela jí už na cestě
do Vídně a Bice v Brně jindy zas

že v Brně padly na Anežku jakési
dvéře a těžce ji zranily ona pak
že neví co dál se s ní stalo jiady
zas že jezdily spolu po světě že

ani neví kde byly a kde Anežka
sc jí ztratila a pod Při tom

Ringlova vždy kdykoliv o zmize
lé Anežce se mluvilo hrůzou se

chvěla a cmdiévala Zvláštním

je že Krist Ringlova ještě letos z

jara posílala rodičům Špačkovy do

Olomouce dopisy jakoby tyto

psiny byly dcerou jejich Anežkou
z Vidně žj ona (Anežka je v

klášteře dobře se tam má aby o

ni neměly starost a pod Zjištěno
že všecky dopisy ty psány jsou ni-

koliv Anežkou Špačkovou nýbrž
Kristinou Ringlovou která posíla-Ial- a

je do Vídně jistému vojínovi

aby týž z Vídně posílal je rodičům

špačkovy do Olomouce Zjištěno
dále že ani Ringlova ani Špačko-
va v žádném klášteře nebyly a

Ringlova vůbec nemůže se vyká-za- ti

kde v té době meškala Plné
ho půl roku tímto způsobem
Ringlova rodiče Špačkovy klama
la O to všem uíiuěno bylo trestní

oznámení a s Ringlovou zavedeno

bylo trestní stíhání pro zločin úno-

su leč po Čase pro nedostatek dfi-ka-

státním návladníctvím zasta-

veno Případ tento zůstává i na-

dále záhadným a vyslovuje se na-

mnoze že dívka která před léty

nábožensky zfanatisovala celé
zašantročila svoji přítelkyni

obchodníkům s lidským masem

Jste li slabí nervózní nebo je-- li

zdraví vaše podkopáno Severův

Nervoton rychle všechny nesuáze

odčiní a znovu vá3 postaví na

nohy Hojí ěivní vysílení
zmalátnělost a osvěžuje

a podněcuje všechna tělesná ú- -

strojí Znamenitý prostředek pro
něžné ženy Cena Jíioo

Našo

nízké

ceny
za které prodá-
váme zaručená
zbožt hodinář
ské a zlatnická
získávají nám

každý rok '

íla nových
ve Bp

Státech

Pakii potřebujete zlatá neb stříbrné
hodinky řrtúek prsten atd piilcei pro
ná& český cenaík a přeivíklčte- - se Je ku

pováním u nás ušetříte 15 až 43 procent

W J Wíša&Syn
381 West iSth St Chicago lil

sfc umí krám
na Již straní1 mSata vlastní krajani

Orntří Iíimelov3
ttslo 1344iint ij ul

'
NejvčtSÍ zásoby mata vieho druha

azenek talámb Šunek a vůbec víeho co

v obor tento spadl

Ceny levnější nei kdekoliv jinde

Jediný český

Q
závod olovnfeký strojnicky

t zámečnický v Omaze

Tlaatnl

LEO BAROCH
BOJ řo 13th Btreot

Teleloa 1M7

Zavá!čni rody plyna tkanaliiace pro-
vádí a levní aítobře- -

ji í ?
- - t4lř

Státní JťdratVNIví n'r jediní miWt
aé ČlilelandAé plvn pumpj

rřcdplácjte na "Po-

krok Západu" pouze $100
ročué

Lee-Slass-Anire- esen Hardware Goísd
—prodívii ve velkém- -— „ -

Tiačené vyrážené lakované plechové náčiní — Cízmný plech
ž!e7ný plech a Kovové zboí' - Ostnatí drát hřebíky nožířské
zboží Dicykly střelné zrranč náboje asportovsse zoozi

8th & Harney ulice - Omaha Nebr

ŽALUDEČNÍ $

uííňu í I

Severův

Silite!
(

srdce I
íí- rychle působí na
% srdeční vady vod- - J
et riatdnosťjslabosť f
£i třeseni ncpravi- -

cl'jl:i tiivn
hv ly mdlob sílí a $

vzpruítije celou £
£f souatavu Ý

fíí 51

mm

h Cena $100 I povzbuzuje

gSEVEROVY
7

I vyměšování
1m4_

I QpvPfftv

~

PRL apomáhé I Regulátor I
0 doleztzm hlavy

X zažívání
j „emocí S

g AKORALOn ♦
podněcuje upravuje všqchny g

nůsobí rvchle a! I měsíční nenravt- - li
£ trvale ve všech ±

případech bolestí liuje překrvení
hlavy ancuralgie % Zvyš"íe ca"t % choroby vaječní- - jj
v bolestech měsíč- - J

! T

f„ každou horkost' £ ZapUZUje X hotenstvím poro
S? Nemají zhoubné- - dem a změnou ži--

C ho účmkunaoběh ♦ Slabost' a 5 vota 7$

íuen 1 zrmruun v

krve Cena 25 c
vzpružuje

1

celou

sousavi£

J 5

ti Na prodej ve

5i všech lékárnách

a obchodech s r~
Í8 Cena 50c
54

2 $i


