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Pí a Svobody Hořká Víno
ťřlnravoné dle píoilpUft tohoto proitlijlnlio Idkařo odporučeno ode vSiioh

mnhkých autorit v imiiioofcli Xnluilku a vnltlnoaU Toto vtfuičnd Wlvó
víno uííviíno II v tiravých dívkách mftfco býtl užíváno co Idk při aUboatl
luilku nocliull k Jídlu nozážlf 11 on ti víncli podolmycli numoolcb

rruiJávánr? Jont v plnch kvartových liibvlch Žádojtg o toto vlno JuX Ji t
k diHtánl ve vAuch lopMch čunkych iioNtlticícb

H JUNO St CO M1LWAUKEI5 WiH Jodliaf mailtelové

hu 11 a zkoafíkii VfoHbUi puxorně
tuto nabídku
Toto twáno )t pro unita Idu") (rul niJlimtlZruícni francouského kontulátu v ("slovuje přání aby byla pohřbena a nAnlaiIktim mlHillckyiih iioklriM!liiiirioNt
Ut vímřiMlnimHVrate — Jak ie právfi dovídáme společné se svým dítětem Pří Vyniin!litiAi) moji t(nhiiiiIiU pokiul a "Ufi„n n Rkoulku"
rlBlr!'l'!i lih npiwliilll- iiilciilii)ti 1 Aktbu Je fraocouský konsulát v Praze Činu krvavého činu svého v něm

limaiiihim'ii iirrriii! ffh liritNirMiiKnrruSeu Jako celá řada jiných
Cottujícím Joilimtolom Junt pan 4-1- M

T-- DE3C BHART IMil lil fotil Ni vuviru tKifl yn! mn v'ltneudává O uzdraveni čečelíno
vé ae pochybujekteré vláda íraocouiká umalí za

1 21)57 NT OMAHA M Telefen 4027 9
Spisovatel Frant Jíerites —

Ho lt IruM Jamu iiUlmlUcin UiifUcUfi h
♦ yijIhMlnmUi poklntkA Trpíij jamu muliuml
II0I11W11I itráUinl lrUii tiiiiliiiwM liiiil iioii
Lii'l lif(liHtlkiiii lt viil ni uliv i lláilnn

otoooviookotaokiokilaapokinolíOVioiHOiioiolHoViolaolololioloia
zbyteiíoí Obchodní význam to
iioto konsulátu nebyl velký pro
tože obchodní atyity Francie a ra

Onehdy ve achůzl "Umělecké lie

sedy" kdysi střediska českých
koutkým severem nejsou veliké

Kkll'IN(Mll H KlrilllVOltl f)lllllMt( V Ollllllll
ViiiIiiii)iiiiu liini:lniiiioal m1 1] h fl Jamu
uonII potiiMIm Co tkl in tul Jamu vlo - ml
kilo pormtll unii pocororu! Jamu riHakou
OInvu Kuiiiifní iiili'1'nl'iviil lamu ilii Kvrotiv

snsh uměleckých byl zvolen ata
Nový teský denník-- — V poaledn rostou i zde v Americe známý tiiui pormlll au vyliltlitiiiij lakarmii N inuja
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době česka strana agrární pilní
pracuje na toru aby co nejdříve

poravi opci vrtlilo pod Juliu IHfunlin
Hiwiiit Umii kiarm hyl J in iirlriivn ilu-an- d

vlualnliii a puiiAviiill vím Jnk iiimimij- -
lllllV

vtfiul v život denní cjí list Agrár Jamu iioniiinl lilii iialnlnlřM baMAinii l rul

VfVVVT TDTJ A ftTTT? skV hostinec
AU 1hh r&JtVj U JLil u mésta Pruhy

na rohu 13 a Wlliiam ul Omaha
čisté a poliodlnU mfízcné pokojí pro ccHtiiJící Jakož I výborná íoiiká

strava a vxoraáohsluba V hostinci obdržílo výtočný HTOltZUV LK2AK

unJlopSÍ druhy vln a llkiírft a noJJnmiifiJJK doutníky
Krajftid Kitvítátu li do Oiiuby návAlfivou uhytujto so v holotu Prutia a

ufiotfltfj nejenom poníž ale Khitvíto i i vHullkých ninázf 8

Tl AJ8H OpííxuflkritJnnDXádá YINCKNC J DOIIKOV hhí

ni 111 11 klmf ml iloiiMn yalhi v riiinnln4
IlIlkllIN (lilia KIllllilMlillAIllI lilnln n rlnlil

ní Btraoa cítí prý blízkost voleb a

proto prý vSemožní se snaží aby
In a iioirnlmyiii ntvoitam rttilnt ' Krimi hi-lr'-

J0J ala a lii iloplaň od rnuíť vmih
U láu mi in A kiM upoalnclill mi rmlr alist denní vydupala Jest ovšem kiialll tmilnlitk IHmv6nfui livl vvln ř !:nul Krov nu luku lá Itiwnnl kvUkIuíu HmIiotázka sežene)! dostatečný kapi 9 i

konili In lir I 111111111A iiBiIiIvi'Ii li miluinl
tál k udržení vážného denníku lišili lkA a ii'f tnk aanaAii r iiiiiÍm iijřU iv

buMiloiir Mkárn la mal pmilx
NKalláin 11 lc nu (Jolilrkii (O O Dl a nninlni

mmmrmmiL as
f
'VII této příležitosti táží so krajin

láil ní lni rtuiyalu nnli iilánii vyl áliiiniill t vá
pniiiKn nnlio prodlil I vám Mk tnrf iiKiiln-nl-

aké mladoieské listy co bude a

denníkem strany mladfiCeské? linuli Inllálnll mna nniillviii v kuKilitin
v linutuoiiiiiiju IlIDltilM 11 11 flIIIH pouktáiUI

Lnn-Glass-Andre- ascn Hardware Gomo

—prodávají ya yeikm—
TMoni vyráínná inkovand plucbífí náplní — Cínovaný plock
íeloíiný ploch a novovd zboží - OitmMt drát brublky noiífskí
zboží bicykly ilfclní Mportovaaó tnotí

llal
Mrtni) A tnlo imlildka nidmdii vlnkrln

)l( iiCliilini proto plm ml J(ia dnna a olxír
IUm opi málu) rmmutv a piitNdiii Inrnrmiii--

Ncmfcla by prý jim ataCitt "do
brovolnosť' orgánu dediců zesnu
lého dra Julia Grégra (IpliiB d urinu oliraMon pniy Zrovnfi ad#

II ni vám juk llioliil élnltl tiatY nuiifIU ia !

jukakolly pro mna atratb Adinaujtui VIUmrtt — V noci na ItŽdrý den
CIIKNTHON l J Iti (122 Clilcnplll IHIi Ic llarner Omatia Nrb
t i" a

zcmfel v Fráze mladý Člen čino

hry Národního divadla p J Ha

vcíský ve víku 37lct J Havel

iký - ♦rodil se 16 dubna 1 868 v

PRAVDA VŽDY SVÍTĚZÍ!Pra i- -' kdež se také pozdÉji vyu
Čil hodinářství Láska k divadlu

la- -
i ' '

7:přivedla ho záhy na cestu he

řeckou Započal ji u apolečnosti
Švandovy oďkudž přeče! k diva A proto chceme oznámit všem čtená

spisovatel Frant Ilerites re
daktor týdenníku "Máj " Ilerites
je otcem zoárná vírtuosky na

housle Marie Ileriteaové která
nedávno provdala se zde v Amerl
ce za ředitele cukrovaru Kohna

Spisovatel Ilerites znám jest jako
dobrý pracovník a inad za jeho
starostováni dočká se Dosedá roz
květu a bude zase i na dále důle

Žitým činitelem v propagandě
umění do aejfiiriích vrstev lido

vých

Veliký poUr — Plameny ničivé
a zkázonosné vyšlehly v odpo-
ledních hodinách dne 3 ledna v

nádvornfm křídle rozsáhlého do
mu nakladatelské firmy J Otto na
Karlově náměstí v Praze v krát
kédohfi způsobily ohromnou ško-

du Škoda stihla zejména roz
sáhlé akladiště nakladatelské J

Otty pak strojovnu 1 aazárnu

grafícké společnosti "Unie" Ni

Čivý Živel zmařil také mnohé cen
né rukopisy a způsobil že oddá
ieno je značné vydání celé řady
děl sešitových a kompletních
Ohcfl povstal porušeným elekt

rickým vedením Plameny způ
sobily značnou Škodu Personál
závodu čítal 300 Členů Siztií
strojoíci ostatní zřízenci dostali
příkaz aby se druhého dne ráno
do práce dostavili kdo obdrží pří
slušné pokyny V závodě "Unie"
titkne se 65 publikací jichž vydání
jak již uvedeno poněkud se zdrží
škoda požárem spůsobená odha-

duje se na 1 milion korun

Nehoda nebo tlotin — V sobotu
30 prosince byt po 7 hodině ve

černí ve svém převoznickém dom
ku na pravém břehu labském proti
otci Neratovicům nalezen 58-let- ý

převozník Jan Ilybša z Mlekojed
mrtev Smrt jeho provázena zá

hadnými okolnostmi vzbudila pa-

trný rozruch v celém okolí Fi

delním podnikům Kratochvíla
Uudila a Pokorného Před i6-let- y

byl eogaŽován k Národnímu di 1
i

m m h íei
COLLINS NtWYOHKMLOICALIHSTlIUTE

li s&l
řům tčclito novin že v

Dr E C Collins--e
vadlu kdež se brzy uplatnil

SebevraUa dlvíete — V pod ve

čer na Nový Rok vrhla se v liu

dřjovielch na linecké trati poblíž

zastávky na Lineckém předmČatl
pod osobní vlak od Lince se bií

ijifloisurviM inia:r i j
Jowt každého ničíce o níií CVcIionIoviiiiů více uzilravo-n- o

iiož v kterém kollvjlnéin ústavů v Americe
Žící 1 tá Albína Wozelkova

1děvče to velice alíčné zamÉstnaoé
1

IMĚĚu jedné německé rodiny budčjo Tento ústav jest ncjntaršl ancjzndmfjfilinczj vřicmi léčebními

ústavy V nč-- zavedeny jsou ty ncjnovřjSI Kpůsoby léčeni a
vické jako vychovatelka Dyla

strojem déme zohavena a okamži
užívá kc tu všech novech vynálezů lékařské védy Professortě usmrcena Co ji dohnalo k

tohoto ústavu který poulouha leta vedl sjírávu posud a zdárné uzdravuje každý roktomuto Činu není známo Pro

slýchá sc jen že měla jakési nedo
rozumění se svými zaměstnavateli

tisíco česko-slovansky- ch pacientů Dnes v každé čcsko-slovans- ké rodino jsou léky to-

hoto ústavu známy poiiévailž tyto odliiínéjí neilioctí a ilodií Vlijí lieřiiMtllílíňm

Četki oddlleni rakouské výstavy v noveno zunivi nove Hily nove tMazeiioNti

Považujeme za svou povinnost abychom veškerým nemocným ukázali

přilitou m'h(ii ku siXvtiyí
Londýn! — Jak z četiých věno

vání větších peněžních obnosů
I

BlySto lilastt tficli ktcíí iMka bo avdmu uzdravení hlásají do svita uvou srdečnou vdíčnostČeskými obcemi je vidao myftlen
ka tato do&la oceněni u vKech na
fiich vrstev Kařdé chvíle příhlá

rI Kniíi vjiocoiiv m KUNtarulo

choroby vnitrního ťi st rojí
s( se některá česká obec aby
částkou přispěla k důležitému to gurka Jana ilybšy byla známa

daleko Široko Milerád vždy vymuto podniku V poslední době cházel vstříc výletníkům a PraŽaobec vinohradská poukázala k
oům dlícím v Neratovicích za

tomu účel i 1000 Korun podobně letní doby Převozník přicházel
domů každého dne o 6 hodině

í královské město' Louny prispfi
lo Částkou joo Korun I české Alolslo Sláma

Když dotýčného dne domů nepři

11
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' 4

i

KiInIIiiii Tavlcchspořitelny a peněžní ústavy neza-

stávají pozadu a nejeden z nich
šel odebral se syn za ním ale

PANÍ ALOISII! SIXMA Z CLARKSON NICH pilo nlmlovné i

nenaleznuv jej u řeky vrátil se
větSÍ částku k účeli tomu věno- - VnliclAn imnii Profmaorei—

(Ximiinill Váni ( i'hy ainitvnA din VhíI iluliid rnily a okiii ilid
val — I londýnsko listy začínají

zpět Za úplné tmy vstoupil do

domku kde nalezl otce stojícího
tiJIvíiiii a iiiiikIiu iiiiHiiiiií ilonmit cltý iuiiih piufiiawiio fa
Vm ílnl primu rAiiiky Kdyi Jamu Viim paula první iluiil cílili
ihimii v pránu n IihIIh liioienoii fmlnal a Vnin iinni irApll vnllnn kdnMu
UkI' iňcli iiAkullk dul co uílvdiu Vu l Ky huůhi lnu volnil málu a
11 luk liiliro lt nři linii lincllllil llilnvcll liiilualf Jimi ml livnl luk

se zajímati o česká toto oddělení
Převozník byl vysoké postavyPo "Morning Postu" ozval se

iliilifo ta moli it ltilitn h lim úiiHVy vykmiftvul av4 iUc8 a rlllm nn mi- -

uejroz fiírenČjSÍ londýnský Časopis

IANÍ KRISTINA PAVLECHOVX aa SI Loula Mu plín n)lmluvu6
Vyaui--

a

ciínjl jninn 'rořtiaoi i

Nuliylo ly tilníiio V4 vyiiiiHiili nml vSocky doklory iinlioť Um mul
mínil jnat liíkař lun nulmomlřiijíí (p HflliJi uln lo aniliu flci In touto
iloUmi Jalo iiiijiiiomlfMjSI nnulua nmiiucl lliliktíhu Ifila ponfivmU nmiiio
Vám umiltavlii tiiiikiiiit) kily pucluiU aul iinvlilitn jun kdyí Viim

IMpKa avuu imiuuc a m4 dftvflru vo Va Imídiií Hyla Jom po 8 lul

iim(n'nl clioliU Jsum k I6111 ilt)jl['llm duklurnm I Ukií Jhihii liylu

p"i ováim tujmiliia tm Indvlny a Jlna íunaká iuuiioi u hIm UIiijI il"

klur ml iieapumuhl ludaod punfi a ninuna lAntiivnla atiiimt l'i
vnukla ml ftbyuli aulnáilla na li K-- COLtINSU M I

luk jauiu a va velmi kr4tMm £a udiavlUa duat te vltliu juko lne I

liyU (novu 11a vftl iiaiodilu

ťtiiul kmiitiiá a krajanky l Nikdy no nudnjta Jinému l('Čii nt

(mnuta p 1'ruřeaaurovi elienin II tmliýtl thiluiiliii idiavl Puailiim ti'1

avuil iHiduliUím t fflsUvilm Ví uddaitá KkISTIN l'AVI l( II

vfnlovnA iťanimiu irliia]m u:n nva umy na v am mm mi
vlnil cliuiml ím a ii cluliřa plín Kuiiatiitky ml pruví ta )ií ntivyim- -

tlii in lak tlmiivj ala Jaliu iiitjiltavMlfniia Hialmraílm Vám"Times" který přinesl velmi aym

pathický článek o účelech a cí-

lech českého odděleni a předem

vi6ini Vaío AlOISi MAMA tlttlkOII Nu lir

Vuloclfin p lir 1'rnftmiorat

takže hlava jeho dotýkala ae trá-

mu na stropě Syn přistoupil k

otci a dvakráte ho oslovil Ten
však neodpovídal Přistoupil k

němu ale aotvaže se ho dotknul

postava převozníkova a celou tí-

hou shroutíla se k zemi Tu te

S valikmi vilMimall nminiimil vatu vypniriiovni janm v aie 'Ky
ku nuiialé ii ruilnitl vcky mil Imlitail a vnitřku ualmiiiily Inkiaslibuje všechnu pozornojt tomuto

'i
' ť
♦

'

oddělení vínovati liynl rlllm Juko liyi li nikil)! linlivl lifva) lii'muťli)fiii kuuínl jbniu
li&kulikiala jin IMř nti li mi liipumnlili i imuiVÍ iitilim vinni
kiaiHliAlil I'V b V přilil pulřxliy lilu tlili kii lllVi iii IhiI1 Vy jala

b iKHiumiuu nrum iaji hknvpiav pomálialul UpicIcUDíiný !in touaU matky — Anna prve spozoroval syn že otec je ai uomiui vill Ohiu iMh No i ilh Si Sl louU Mu

Cečellkova a6letá kuchařka t re Na Rtu i(nlohnj'ťh iioďMiOvAní Iztt prozkoumat! v MudovnS tohoto ňstuvu Tuk mnozí bli
ataurace na nádraží státní dráhy

mrtev Uděsen vickopii ae a

utíkat do dědiny Při bližším

pozorováni mrtvoly shledalo se
uzdraveni: proChv tedy i Vám nemohlo by ti spomoži-uo- A

snuis řiiluukovo nt inoct' Kasvl pluuije) v poslední době Žíla v odlou

čeol od svého muže hokynáře v

Nestomicích přijela 3 t m i ne
choroby srdečnou vadu prsní in inoceže kolem krku má otočený řetěz in

roto tťdy pravíiuť: t r pft?-- 1 i na roumatb
choťubami pohlavními a vftbťc na jakou
kolt v jinou iiťiuoc obraťte n díivtroii

iu 1'rolcssora Hptclalistu kt rý m KtU

bujo $0 na 'al lumoii tcpivóuřit ale

pomt hned co Vám chybí a jmkyiiic

kterého užíval k přivazování pra píchaní v boku boWstl v žahulkui clio-robo- u

juter a l'dvin nervosou Imlcním

hlavy nepravidelným niifsíífist a jin'
nadání do ustl nad Labem a uby mice Ale na krku nebylo snáti

n:jaké stopy jaké bývají patrny
na oběšenci Za uchem měl ne- -

„VTUCK KU IDRAVť
ami tu neU-p"- l Iťkarskou pomocml íenskýml nt-mi- t iiii iun l iuu2Hkymt

1 t k kia#k lkH I t f tt av a „

l'roUssor ňavu uuitiSM iuiujial iínmiiuh' lutiravii 112 na tiiv takovvch nemoci

na iakou anad prává Vy trpíte a pmto ludraví l Ván dali nťxíUtáváttt v New Voiku iopi'tn cošťastník ránu 1 nll linul se

krev Nabla rána ta velká ale neii{p mftíeto avuu rhorobu vo avH matehy řeči a budettj uk jiuUhUv& K'Ccni jako kdyby ju-pliU- i

osobná do Astavu l'ito jek5 dne nadle vf roků lékařů stačila k omrá
čení člověka Smtt plevoiolkova

tovala se u svých rodičů manžela

Vondráčkových kuří mil na vy

chováuí Hletoi dcru její Klico
ku Když ke 4 hodině byla v

bytě dcerulkou sama vytáhla
črčt-líuov- revolver a vypálila rá

nu na dctrulku aedícl na posteli'
Hána laiáhla děvčátko do spán-

ku tak jistí le ihned bylo mrtvé

ll#fprotředně na to obrátili če
íciinová ibraíi proti sobě a tilce
se sianila V ptaní ktná iou
íalá n alka iaucchU rodiíům y

Dl) E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE

1-- 10 West 34th Street New York N Y

je nanejvýše záhadnou Doufá
se le při pitvě buda poináno ja-

kou imrtl shynul nclfaitný rfe
voiolk

Phnlnlufto no im l'nkrok putovních inámrk na dopravu Kniha níttá ItUI atrAU Uky ii poiitajl vlh Čaití
fttltft dví 'Canady a Mica Vpuy pi?4 řrkýy uze 1 iHitm
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