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Z českých vlastí
Přinutím

vlasy ít vzrůstu

Ni dfifcix toho uilu vám balloik

ni zkouiku ztfirmi poltou

Čoskórnu lidu vo Spojených Státocli

ČECHOVll nOOACII Dovolujame al Vám oznámltl ia Jsme

sslotill s pro frbchod právé eiavřall VELKÝ RYZE ČEIKÝ

ZAVOO ZASILATELSKÝ pod Jménamt

UNITED STATES flAIL OÍIDER HOUSE

ss Uklidním kapitálám PŮL MILIONU DOLLARŮ inahou

nail bud bychem ct krajany venkovské ve vlem poctiví a

řádné frbiloullll Prodáváme do vlach atátfi po expresu dráze

poltou sesíláme zboží vlaho druhu Jakol Orocerll domlof

nábytak kmna koberce licí atrojo hotové odévy pro mula

finy I dítky kolenou a gumovou obuv prádlo výbavy de nové

domácnoatl hospodářské stroj polní s domácí nářadí vozy

kfgyy kotáry bicykle sbozl sedlářské hudební nástroje plana

vtrbany ibotí zlatnické a klanotnfekl módní s atřllní zboil

semena patentní léky a gumové sbotl stavabnl materiál ll
sDřikl rbotí vobse vl £aho ve evé domácnosti nb v hopo
dářitvl pctřabujati RUČÍME le nai ibotl est lepil a lov

nfjll nz ia Jké Vy nyní platíte Jiným Umím POŠLETE

nám sbe manlí objednávku — saanáte ie dostanete sa Vale

pnlie více § lepil sbotl nit kdekoliv Jinde NAŠE ZAIAOAS

Vrálfme Vám penle tpit pakli Via sbotl neuspokojí aneb ae

Vám nahodí Toto Jst Jasné a zřatalné — dostojíme vtdy slovu

PIŠTE co ve své domácnosti nb ve svám hospodářství potře- -

tujste ať Je to cokoliv sebe manil vlo my Vám obratem polty
ZDlIeme vzorky s ceny Zalotlll Jame nái obchod nejvltil toho

druhu v Americe I PŮLMILIÓNOVÝM kapitálem — zbudovali

na dobrých lákladsch s Jame přtsvldčenl le nál ČEEKÝ LID

ve viach státach tito nová nall vlasti dá vidy přednost flrml
nall — řlrmá RYZE ČESKÉ přad viaml obchody cfzonárodnlml

Porouisjlce se de přizná vitch krajanů éaako amerlckých sů

atáváme v octl za fatký zasllataleký závod

AMTO S 'tkliWnmi pNwiln iAKVII KANMAK tn(Uiliwul
fcíJW i WÍNTKMWIT lJmii(M SOMV KOK!
MATfcJ KAKÁ VILÍM A WWVWH FítAWf VAWÁK ůUtttoft řlllllv
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t'f NI vafhf lUf IMuvtrAvtn katiiloc hul hotov co mofné ndHv a
lnula fimrniA fin 4iri (Srn bilet vyttřlhnou vyplní nSm poaiou rpét
fuSlHii (l'll imnionf kupeni

Ui 8 MAIL ORDER HOUSE 1C24 la 29 First Eatlessf lak lldf Chloaf IIIÍ
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potoku jerž tobo dne poněvadž
od půlnoci trvale silné pršelo byl

velice rozvodněn Studnička my'
lil že a párem koní a těžkým
vozem potok přejede avšak jak
mile octnut sei vozem ve vodě

počali koně tonouti volal ledy
Studnička který se synovcem
seděl na předku vozu lidí o po
moc ale v tom již proud zvrátil

vůz a oba Studničkové spadli do

vody Alois Studnička s namáhá

ním zachránil život vlak ubohý
Emanuel byl proudem odnesen m

utopil se Sbíhali se z blízké Tí

hsvy na místo neštěstí lidé avšak

Emanuel Studnička byl už u Ko~

topek od řezníků Loevyho a Še

plavého 1 vln vytažen bohužel již

bezduchý Pár koní též utonul

Žal rodičův Emanuelových jest

bezměrný

Mrtvola v obecni studni Obec

Penčice na Přerovsku Morava

stala se as před 4 týdny dějištěm

příšerné události U jednoho
tamního rolníka zdržovala se

krátkou dobu jeho lóletá příbuzná
Anna Tichá ze šířavy Bylo to

děvče těkavé a dobrodružné Po
hádce kterou měla se svými rodi
či utekla z domova a hledala při
střelí u svých příbuzných v Pen-čicí- ch

Ale ani tam dlouho ne

vydržela Po nějakém domácím

výstupu pojednou ? Peočic írníie-l- a

a od té doby byla nezvěstnou

Teprve za několik dní nalezenu

byla její mrtvola již v úplném roz-

kladu v obecní studni penČické za

zvláštních okolností V poslední
době pozorovali občané penčíčtí
kteří opatřovali si vedu pro domá

cí potřebu z hluboké studny
Že voda jaksi nepříjemné

zapáchá ale nikoho nenapadlo

aby se o příčině toho přesvědčil

Teprve když již ani dobytek ne

chtěl píti vodu z oné studny po

drobena tato důkladné prohlídef
jejíž výsledek byl nanejvýše pře

kvapující Ze studny vytažena

byla mrtvola mladé dívky v úpl
oém rozkladu její hlava omotána

byla úplné Šátkem Podle šatstva

poznána v mrtvole zmizelá Anna

Tichá která patrni již tehdy po
onom výstupu v domě svých při

buzných ukončila život sebe

vraždou a od té doby mrtvol jeii
ležela ve studni Případ se soudně

vyšetřuje

Fotlmkinova vesnice v Cechách —

RuskýstátníkPotémkio dal r 1787
u příležitosti návštěvy carevoy Ka

teřiny na Krimu zříditi na rychto a

jenom na oko vesnice a města do

nicbŽ sehnal prozatímně obyvatel
stvo z okolí několik mil vzdálené

ho Činil to s té příčiny aby

panovnici přesvědčil jak hrim za

jeho vlády prospíváš jakému bla-

hobytu se těší obyvatelstvo O

letošních císařských manévrech v

Čechách našel historický přiklad
Potěmkioův následování v rakou-

ské byrokracii Před příjezdem
císařovým nařídilo okrhettmanstvi
sušické aby obyvatelé jedné vet
nice náležející v obvod hejtman-
ství tohoto provedli úpravu svýcb
domků ježto byla tato stavení v

tak bídném stavu Že činila na po
zorovatcls dojem velmi trapný
Ale chodí obyvatelé vesnice kteří

sotva holé lití uhájí rozkazu ne-

uposlechli správní poukázavše
na nedostatek penis Okresní

hejtmanství sulickli jel chtělo po

skytuuuti císaři ladný pohled na

schátrali staveni vesničana dalo

provést nákladem státním potřeb-
né opravy a tak vesnice pli oáltl
vl císařovi Unita dojem jakoby

obyvatelé její oplývali blahem —

Jak viJěti pánové ss přecs slčs
raa s hlstoris cauíiíl ortem lase

jta tomu cft se hodilo jim

Vokut oiravy Msrie Kurzovi

33iHá Žena železničního zřízence

ze Žižkova v ťrazev sebevražed-

ném úmyslu požila 15 listopadu
rcutok kostíku z několika ballikfl

irek Dyla dopravena do vfceobec

né nemocnice Příčina není známa

SehvraUa Dne 15 listopadu
ráno skočila 3 x letá Žena dělníka

Marie Pecková ae třetího poscho-

dí domu Číslo pop 350 v Karlini

do světlíku a zastala na dlažbě s

roztfi&iěoými údy ležeti Za při
Činu udává se trudomyelnost
Zanechala po sobě dvojčata ve

stáři 2} roku Mrtvola byla

dopravena do pathologického á

Mavu '

rři hře s revolverem le postřelil
V obci Ohařičích u Jičína u rol

nika lltrfiálka zaměstaoaný iSietý
čeledfu Fr šabaka pohrával si v

noci na den 14 listopadu v chlévě

kde spal a nabitým revolverem z

něhož vyšla rána a zasáhla ho do

nohy pod kolenem Obvodní lékař

ze Sobotky poskytl mu první po
moci a dal ho dopravit! k léčeni

do městské nemocnice

Smrt % otravy alkoholem Před
několika dny koupil si dokladnou

opičku 39'fctý čeledín Antonín

Fuksa v Kutné Hořeínámý alko

holiita a rJišed doma lehl si do

chléva Jeho manželka přišla o

půlnoci k němu a přemlouvala jej

aby Sel do světnice ale Fuksa ne-

chtěl jiti prý je mu v chladném

chlévě lépe nežli v teplé světnici a

otevřel si ještě okénko aby oaD

vál studený větřík Asi ke 4 hod

Šla Fuksová opět na svého muže

se podívat ale k svému zděšeni

našla jej již mrtvého Obvodní

lékař jemuž byl případ oznámen

ujistil smrt následksm otravy alko

holém

Usmrcen kyjem Jan Dalecký

statný 28ietý polláník ze Stanu u

Hlinská vezl v pondělí dne 6

listopadu stlaní 1 lesa Na cestě

povolil mu na voze kyj jímž

bylo stlaní utaženo Dalecký jej
znovu utáhl a odstoupil od vozu

však v tóm vymrštil se znova

uvolněný kyj a udeřil Daleckébo

do hlavy že zasažený po strašli-

vé ráně té se zavrávorala svalil

9e mrtev k zemi Přispěchavší sem

lidé jali se nešťastníka křlsiti ale

marně Tklivý pohřeb mladistvé

ho paUáníka jenž byl pro svou

milou povahu všestranně oblíben
konal se ve středu 8 listopadu
na hřbitov hlinecký Tragický
jeho skon oplakává mladá žena s

jedním dítětem

Drama lásky V neděli odpo-

ledne dne 13 listopadu nalezeny

byly na návrší Ferdinandově u

Ústí o Lab dvě mrtvoly muže a

Ženy se střelnými ranami ležely
na zádech a měly obličeje zalité

krví Dle prokážu zjištěn byl v

muži lakýrnický pomocník Karel

Havelka z Brandýsa jen! v po-

slední době zaměstnán byl u J-

istého lakýrnického mistra v Tmo
vanech V dívce dle zanechaného

dopisu poznána milenka Havěť
kova a6 etá Justina Hoímaoouvá

z Jesenic jež hyla služkou v Te-

plicích Z dopisu Havelkova jde
na ]vo ie oba dobrovolně vzali

si život ptrně 1 té příčiny It
lUeUa byl povolán k tříleté
službě vojenské Oba milenci dleli

lil pu několik dno pospolu v Ústí

o Lab v seděli vytli si sa místo
a oJhodlaii se k zoufalému činu

ri # áh%í Alois StuJat
čka dontkiř se Stalovau Hořovic

j povolen uhlí dua 9 listopadu
doma stbou mil svého synovce

t7l£ha Emanuela Studničko

Í'ieJ vcčtfcru přijdi k červenému

a obdržíte
ZDARMAfe Plát© si

tťJinvM seznamy 100 iVukýi-l- i (alířercli (!)!!) 7 lOnalcurých n-ko-r

do fmkivh fáliíkovfili rckunlň pro Umomty a srafofony ZárovelJ
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I iinmy fiíkkíili knih Dále soínairy řunkcli zpřncb ibiirfl pro ct

eiiiváckoitiolky Jtiko 1 anxnamy kuiJotd iluett a komlukých scén ro

ti orbotiilcké spiilky Dále rmk lexnaHiy ImporUivanýcU Aoakycb Udbc-BÍu- li

kounkfi ouvertura srnmí Národnlcb řoikýcb plnf pro :t builubní

kapaly Jakož i soznamy ťoiaycb tubaclcb bsrmonlk a budobních nátro(ft

1-0-llťdubní závod a kulbkupectvíiM6J vvntlqi ukutěni donutí vinny k vrrí
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Vystřlhaitt tento kupon

Jtn nudili k% UUi in1 JI nubtnvl
Vy DlBw prámln Muly it J tiuimu

IJ Vt pumě mgrti wi pimu iimiiuihb

Riloy Brothers CoClndritiml Ulilo vlollvit Sountovou o
St vvl ináruku ku kryti putUivntlici

Nikdy Jxitn nonkuiill fixx) llftlr fciid

Mcalp KfiiiMdy nvtitk I lul mWnH
um akoulku puttou vyplucnn mlunna VELKOOBCHODNÍCI

riLikéry adoutníky
Old Mllititrv ltve Diamond II Hvo

L'tlji dpliwu k(lriu-iiiU)iFiin- liiS

Ň H Archer Ilourbon

1118 lariiuiii Ht OlrlAllALacméDozemkrJižatDaKote

Utiotorfiulem nula kulany bydlící
v surjcb oimliti li Nsbranky Ioy a

SEVERO-NĚMECK- Ý LLOYD
1'ravliUloá jMiltovní a jaroiUvbnl doprava %i

z Boitimore ao jureraejr
a 1 ai s ts 1 st ti I I _ - att_ 1

mm mi ai rMMimi mi nati m mnu auiiiHr m 1 ij l 1 iiurn 1111 m v n m ki u-
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II kajutu x Itnltímoro do llremeii od $4500 utihom
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Minnesoty kila te ro4vji jioxeiHky
od f 0 kl ilu UH) akr fe woSimu koupili

sa joluvlfku lítblo iuA alrs od I Jft
do I0 akr fávl Uk dobry a druilný

(Himmok v okrem Chartou MU f JlHul

Ikoí kl ]ut Jíl ttuun níkullk set

frk)'rb rtiille bUtitthytu m Kokl)

Kalili iirvaí a tMÍ iSurý v mtv
luwlttii doiuti Ut luá IhM a MUna

ní kmjioy kiM iímMI knui-I- jh

ieuik aby seoiilell a fHJuH s fte
vWNU aa 11 vUil a jma JUtt

le utnHjl rflívnl tuiebit tfil
Mima Ubrf ur Hs#mkft k I rinUJ

v vyt uvtraH ukrvm t )ina jliit
t ktliy kli mih 'HJ'1 4 ♦

SuuilU )imii tja Uut aby

byl ! Skuiilt 1'iiťřmek

ti 4Sil HidíMtttútt Am a

JiHÍ WAHNt ll lUtltH Tábor H IK

VIU lMmiuk líímlil J rh1u i¥4 fuiil lliu4ttlié k MUiat uť
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