
tooioitoatoionostOitonosioiostoiitonoioitooitoosto

Ijr A Svobody Hořká VíllO3 Z českých vlastí
Slabí a nervpsní mu2i
Opis (lozerahediiko rňecptn sailán bu

iIh silarma iiiuiěm kliřl bludají
Tílcní Uáné dopUrwil ntho lil-

iu na xkoiika 1'hUble pozornř
lote nabídko
Tou ptáno Joul prn tnu In btM trp) kIoU
t lín li'ii'mll iímMu mUillcdih imkU
ikh k yfktr(liinLl Vyl liiifll moll rúilol'lil uokljul "UiIiii na koník 11 '

I Wtyt™"1 'Uo pfuiljiliri tohoto provinilo lkařo odporučeno odo vnch
I t t i ''t"rll v niitiioclcli kliniku % toIiionIÍ Toto výtnťné !5fJvá

♦re

HfXH$) vii 1 uAivniii 11 v iirnTjrin iiiivani ii nno iyn uzirftiio w ICk pil klfilioktl řa-lud-

nrcliutl k Jídlu iiuxiížIviioiiU a vAncli nodohnch nciiioclí lik i i- - á i
veeJl i (o spojití buditel st vfm A Proiléváno Jcat v plarti fcvirlovcb lahvích Žiídojte o toto víno lož Jcit

k dxifáuí ve vHoeb lojiliícb éeakrb bontlmlbtehdy bylo toho opravdu potřeba

tivuinnu iruflillt v uarciiove u

1'ardubic byU oalezcoa choť U
méjiítjo fif ctitele Dyofáka n
atřelena ProC se zastřelila nikdo

Z pětadvaceti svých ditf vychoval
H JUNO dt V()„ MILWAUKKK VVIH Jodlol majltalové

Ceitujídrn Jcdnalclnm Jnt pan 4- 7- X
lktrlckri fAA Muo-lrtl- l t plnilrilii i Mkř
nUtnvH árfáfnlcUiťH primlřmlit i Viln

ulfánl Uk& ! kuinlCiiiilpouze jcaioeno syna který po
neví Kodinné nomtrv mmlelA dub ttrgiiih oimviijn nnl yum knueCuotci svém divillo a toutéž lískoui i

uvoranových ncbvlv niktenk n I nuri au v i i § tm niiniKl HT OMAHA mu Tderen 49270 0 — — — — mrmvmmu Ml VWUlf I k U III: L M w
!' I4t UuM hilikmi mUlIrkfh
WUilnU pokluki Trp] Jmmi litliii

ii i MfDŽeé
1111 P°u v pro avé divadlo aámpaal dramata 9u?u9!ř0Jt}!!!?f?í' olaonoisohoisoisoísoíaoisoiioiaossojaii iiiii iriwiii piraUMI nHJKMIlMI liltltKMI

imiiM' npfiiMtHikiii 11 vni ni li ijáiutiicwoi íiioUO UeiDOCflVLV nOíl I nnřiíll#i Imr-- nh UL klimiimU mrrljitl lofiiDlI r i(hcI(
aimtí poínlllfi f (kouluj Ihí' fíi vln co tul

ehla ncgfastuá pani melancholii Nejřnámnéjsí t nich jsou: 'Tan
kterou prý mnoho trpřla Zane- - 1'ranc z zímku" "Loupežníci na fllU Hmmfiit (iilr!iiiivu Jnin do Krropylitin DurttfJH ia a rvliitiiinin iuLufoi a tchla po lobé Čtyři dítky Chlumu" a "Oldřich DoŽena"

flravl npt vrAlllo poil Julm Uiwilm
UHCIllit Uvil klarni livl I 11 Iru 1

Vrátil u i Ameriky a udal n lou
Svatba i přtkálkaml Pohnutlivý

výjev udil ae 8 ledna v chránit
nd vluat ríitii piKiřfudí § vím jnk imariiťt-lioJ- 4t

naliml prav k k vylaímil Mrlnxll
JHMffl til llftmiMlI 4É lilllllin

HOTEL PEAGUE WuTOf
na rohu 13 a Wlllíam ul Omaha

íllilé a pohodlně zařízené pokoji pro cestující Jako I vborod ltsVh
ilrara a vzoraá obsluba V bostlncl obdržíte iflufinf HTOItZDV LMK
rmjlopftl druby vío a Ilkdrft a nejjiimníjlií doutníky

Krajknifi řvllilto li doOrnaby iiAtSiívoii ubytujte i v hotelu Průba a
udiitílto nejenom pnnflz alo zbavíte 10 1 vlollkýtih nsnází
Tel UHH O příceH kmjunfimi VINCKNU J IMHKOVKIít

iv Ludmily na Král Vinohra
du --~ "lilii Národa" ze dne iG

ledna 1906 oznamuje! V listo-

padu minulého roku přinesli iame

filinu klnr ml (IimH nim v iapiitfitnéolitlua npla anaiiiafili4ln tilioli n copln uo-I- u

liolloliiim iilvoilaiH (lul ii 4 annit Ol
(Irlnl llfl ala a ala ilmur ml malt bll

dech Kdyf knřr chystal se vy
kooati ivatebol obřad přiběhla k

oltáři jistá ženitioa a třemi détmi
zprávu ledne a6 listopaJu zmi
zel za podezřelých okolností Fr
ÍJene) poStmistr ze Žehune u

íátl (( mm ktoM u ijoalorhll m4 řailr a
kiinlll tanli Uk limi)řtn í vy
nl křrn Jako Ji !iai #pi vi!i Jinuuj
komlliiin l iiiniiiié planili vci M noiuoil'
řiiih lkA a iiiuk nonián In mulu lU

f knM4'iolr4 4k4rn4 lit mitlpnnli

a činila ai na Ženicha nárokv Že
nich je pražským strážníkem ale Král Mčstce Zavedeným vyla nanairi ihe ll iJUllirail ll l l i lil a lianilifi

liiliiáli" Sniyalu linii iilánil vláliioull viatřováním se skutečné zlistilo Že
a Dyvaiou svou milenkou so již vy

alapitiiixn nim pruijuii vin lk kiarf nnnlnrovnal Když bylo koézl ozoáme iicnel ZDronevfřil ooltovnímu a iivmiiniiaiwii mna 111111 w v if 1 kaliMin
V toiiilo

lee-Glass-Andre- escn Hardvaro Como

m a ě i é i j -- a

olilmlu mtfttiUi n miit poiikíal
liliioo že snoubenci oddáni jsou již i ru Částku 4G000 kor a že

nejspíle ujel do Ameriky Včeracestou civilní a Že úřady nečiní
námitek spojil teprve snoubence

Mafno ItUU) nalildka nahud vlnkrái
íll u'lona proto plila ml Jnti4 iIiii-- í a ttixit-(i-

upla wálio facayti' poiřclm4 liiřoniiaea
flliln idarmt ohraMio pottr ZirovnS ttv
II 111 vám Jak mulin initi tuli ahliiiiii 1

iirnn vyrftrene i lakované pieeusvs nacini — (Jlnovany pidcnodpoledne přijel před budovu
piiiih aoTovo íoott - 'tnwiv urai itreiiiky no?uisvazkem manželským zem trest soudu v Praze Cukr ibožl nieykly střelní ě nábejs uportoviaS zdožíJli4kollv pro iiin Hfiil Adrijti U

(' UMÍ líOt l J lloi Ml Chlcnirofll
z nthož vystoupí elřiřintní odfinvOtátka mladotakého dtnnlku — ttlh átdlaney Omaria Nebv m Kr y

muž který vrátného se tázal zda
v budovi nemešká některý vvře

Z chystaného založeol mladoít-ské- ho

orgánu o nímž v poslední
třující soudce Vrátný cizince podobě mnoho se psalo sefilo Mla
ukázal na kancelář rady zim aoudočetl nejprve chtěli koupit! "Ná PRAVDA VŽDY SVÍTĚZÍ!clu p Kursche enž včera odrouoi Listy

' aie to zdálo prý se '
mnoho a

:pak bylo by zakoupeni poďne v budově soudní vyřizuje
některé neodkladná záležitostijich podnikem odvážným v tom
melkal Neznámý udal le imcpřípadě kdyby volby zklamalv A proto chceme oznámit všem čtenánuje ae František lienei le jestk tak atrana mladočaská ocitla ae

'f—T tM rr7rbývalým poEtmistrem a le leitbez vlastního denoího Hitu právě
před dobou kdy už se vážně ria h m m

COLLINS NLW YOKKMtOICALIH-Jirin- ttotožným ae zmizelým pošt-mistr- em

ze Žehuně Pan rada
Kursch podrobil ihned lieneše vý

řům těchto novin že v

Dr E C Collins-- e
mluví o nových volbách do KS

1 1 1 íeiakého sněmu
CKWlir ai Utilir)slechu Denel udal tyto zajímavé

podrobnosti! "Zpronevěřiv včtll
uamtua prattkun policajtů ta

3)
obnoa peněžitá odlet liem do

obranu Kakoutka — Strážníci
kteří se neilépe vyznamenali při

m v # ' # ~

Ameriky V Chicagu kde jsem
Jest kužiMlio infaiw o Htií ČccJionIovuiiA víco iizdnivc- -všeobecné hlasovací ' 'právo byli na nádraží 1 nějakým Člověkem

vyznamenáni Vyznamenání byla no nož v kterém kollv Jindin ustaví v Americena něhož promluvil Utm němec
dana a policejním úřadníkAm 3

ky člověk ten dle mého příznaku
inspektorům stráže 5 nadstráž v feci poznal ihned že jsem

Tento ústiv jest ncjstarSÍ a nejznámCjM mezi všemi lučebními

ústavy V nim zavedeny jsou ty ncjnovčjSí npůsoby Jéčcní a
užívá kc tu víceh novech vynálezů lékahUé včdv Professor

nikom Mimo to obdržela poli Lech a dal mi také na mou ně
ce 01 atraz pocnvainy dekret z meckou otázku Českou odnověif í a a a a r 1 _ 1

ministerstva a 10000 Korun pe tonoto ústavu který po dlouhá leta vedl sprlvu posud a zdftrne uzdravuje každý rokftekl jsem mu dále le neznám se
nežité odměny usico cusiKí-sioviuiNKy- cn

picieiuu jnes v Kazoo cetíKo-siovansK- o rodino jsou Jeky to- -v anglickém jazyku načež ochot
Zalítni rtdakttřl — Kedaktor noto ústavu známy ponevauz tyio ouniuiéii tienioco a uouavttjl neStasuiíKůmný krajan nabídl se ml za průvod

noveno zoravi nove Niiy nove iazeiiosuClho Odporučil mi hotel do náanarchistického Časopisu "Ornla
hol eezárovefl se muou odebraloioa

-

vyctiaze iciho v Lomu u Povalujeme za svou povinnost abychom ve£kerjm nemocným ukázali

přímou oitHln Un vulvnviMoatu Karel Vohryzek lení od představiv se mi cestou le prý
souren byl v říjnu pro urážku jest "Pollakem % Hořovic" Jest Blyfilo lilaaft tkli ktcíí tCEfco ae avdmu uzdravení hlásají do ivřta avou ardcínou vdřčnost
straže uo aesitidennitio vezeni a prý momentánfi bez zaměstnání rJ Krnavjrlofcnf cozuNtaralé

choroby vnitřního ústrojí
jenž od té doby zmizel byl před tu prý bylo by mu milo kdybych
několika dny v Praze zatčen Vy jej toho dne pohostil neboť prý
dávání 'Omladiny" bylo dředně se odvděčí zt moji obětavost in

formacemi které mi v Novémzastaveno Mimo něho zatčen byl ¥1vydavatel a redaktor aoarebistic avětt poví Ponechal jsem jej ve
kého Časopisu "Práce" na Žižko svém pokoji přes noc a když
vŠ M Kácha KovdÍŽ mosteckým jsem ráno procitl vidím le Pol

o-lak bese atopy zmizel a nímsoudem niedaný redaktor aoar i?Alolulo Slánm
mé kapsy i obnos který mi t dectmtického časopisu Kalina byl W Kristina Tavlcch

zatčen kdesi na venkově fraudovaoých peněz zbyl totiž
PANI ALU1SIH BLAMA 2 tLAKKUUN NHB„ nalavul I PANÍ KRISTINA PAVLECMOVX f Sl LímU Mo IÍ4 nálBdovní

Vroc tiAn J iMm liriiřamora i—
asi 35 000 kor Zdálo se mi tedyRodinné drama — Hrozné dra VUoiíny pan JTořfir :—

OnaniuJI Viliu I Ukr uivnl dla VaSI 4tbr4 rdv aa mm Hni
Nabylo by luiuo VI vynUoil nail vločky duklory neboť Ion nadnelviiodoeiSIm abych vrátil m ullvitm a niulin uplmn4 flonnl ln pana piftur Uhyma rodinné událo se začátkem

ledna v Horní Vsi u Mostu V
námi jam mknf in nalmouiUnJII W im) ala g imdn říci U toutoV5a tmi pflmo aai akr Kilrl lin Vm pnala pivní doum aln a

im v pi'iu hnil hiotnou uolal a knll mn liáull valin kilultuzpět do Cech a zdo se úřadům
udal Neidříva hledal lnem no nriícli nAknlik dni euiillváiu Val tky kailu JU ln vlml málu a

lu Ink Inhc la pil I mi nnullim I4liiih blll Jk ml nyní tukjistém tamním domě byla naleze
ililif t nmliil liilic lim niiavy vykonival tvá piti1 a iililui ta uavém pKj zJu do Och po NovéJna mrtvola matky a syna Sedm volovu tťakl nou nalila íbii) iť rlva lilny n váta aln o ml
vnl m l ciiuiná lll im Uulifo miliit ni)u(lky ml praví la Jíl imvuroce u plztflakých příbuzných

svoji ženu Když jsem avoji lenu
ildti lak rliuiavl ala Jako nnímliaváiil Inna llinliuiaťlm VAiuaeiaweta zena letěla zabita ve

světnici a syn uškrcen visel ve

smyčce na pudě Má ae za to

buuum jma nujmouiUajtl um ke nnioul liilnkelm těla poiiévadí imiiio
V4m umluvili (ouki áio kdyl pjclonu aul nuvlillla - Jun kdyl Vám

popil uvou nnmiio a dftvéru v Vnín IMÍ Jlyla Jmhu po 8 lul
uaiuucnj clioiiíl Jimii k Um iinJlupKin duklurAin 1 tako Johiu byla
spaiovlna aatinifiia na ledviny Jlu Irniok nomooe aln lidný do-

ktor ml iiaapuinulil Inda od piiíf a nminm iSnUvala tajn4 1'roíía-tlnot- l

vnukU ml abych ta obiAllla n Dr 8- - C COLLINSB M I a
luk Jam a va velmi kf4ikin Uo mdiaviU dnat ta oltdn Jako bych

byla novu na tvAl iiaiodlla

CKnlkraiatiaaliiiiiaiikyl Nikdy nmlujla Jinému IWit nei
lamino p I'iíiřM(irovl ehcolo II nabyti nplu4hu idi av Posilám éj
iivuu podoblmm llUlávám Valit oddaná KRISTINA PAVllíCIi

vdéín Va Alol'K hlAMA Claikwin Nabr

Vplcťnf p rr ProřMota i

H valikiiu VilíínnU iximiniill Viin la vvpoirlioval )m Vala lkv
nikde najiti nemohl píi el sem

11 t m do Prahy" Tím bvlože tento muž asi 40-let- ý jenž byl
oddán přílišnému pití spáchal na udání Deoešovo akončeno lientš

a ktl nnnuM v inluil vím ky nM linUli a vnitřku iiliniilr - (na Jat
a nyní rlilin luku liyrti ulkiljl nnhvl Uyval nniiniMifni Xkouinl )nn
ndktilikráln Iiiib lílmln ala ll ml nMniililli piivl inllin vlmn
kiajaiiúm lf tm v iA pulMiv iIhiiII Imi liVI ni liul' Vy Jla u

piav ipuuiiiliaial liplclth U puuiiuuu uuiu JAN KkNA
byl ihned vzat vyšetřujícím soudmatce zločin a pak sám se oběsil
cem p radou Kurschem do vaz tumiui vina umo lHll Si lil Kt lit 1 nulu M

%T -- 1- 11 Jt HXI JLI - " -Matřj Koptdf — Soad ještě by Po úřadolm zjištění totožoc íia sin iHMwuiijrii unii t ito ani uu proxkoumnti v Arauovnfi tohoto ústavu Tak mnozí lvlimnozí naší krajané pamatují jaké sti jeho osoby bude Utneš doura uzdraveni: proiliy tdy i Vám nemohlo hýli apumoženoř A proto tedy pravínuti trpíte-l- i na rt umuti
smus žaludkovd e kaSťl plícní dťCk choiohami nohlavníml a vňhi-- e nn iilamocty těšilo ae po českém venkově ven ku soudu v Jičíně

jméuo krále lot kařo Matěje Ko
d 1JeQ'efttf Jé choroby ardef nou vudu prsní numoce fA II ll koliv jinou nemoc odraťto se a dňvřnm

pu nani v doku uornan v lauuiKuj trio- - fSfIJ j I 11 na Trofussora spfciuliíitu který m potte- -r ' —

'y lcm svým proběhem Ne--

Týna nad Vltavou zasaiovali vL m v
j

„ nu in v in iiiui1 (t-p-
r

VO lil 11 HIC

ňiavy nrpraviutinymiiHiiícnsi a my nocnl uiml co Vám i ivIír mmkviu
ml Ivnakýml nemot rml an bo mužakýini "v iuclť KU DHAVI - Vám tu nt ilinKÍ lékařskou iim

domě kde vydechl svou opravdu othJť iš
v a teneckou duli pil lal dekuj j(c poilvojaícJDcbo de(řlidiňlj
Matřj KopcVý narodil „ Proíior rtatavu COILINS MUPICAL 1NSTITUTK uzdravil jil na tUíco takových

na jakou anad ptávě Vy trpíte a proto uzdraví i Vá Zdali m iftstávátfl v Nt w Yoiku popilo cokvětna 76a ve vsi Suážovicích v V I ' ' w '
nejl?pnoírte avouciioroMi veavdmatťtkkdte'! a ludcto tak snokhllvS láiun lvlc% Ltvhv Uikrai práiheakém Kopecký iaLinř'n Vn A

'
Ltilll I 1 A 1W_ ! I ' — ' ' —

miiii viuuui ug uiikfUi ui jiaio uiii' na
se před několika rokv jistému

svého Života stýkal se a Dobrov

ským a jinými předními tehdejší pratskémti valkopramyilolku kle DR E C COLLINS MEDICAL INSTITUTEmi vlaiituci Mooti 1 těch stsr
rý aa podobným úfelcm jako

Šleh ještě pamatují jeho putováni lleacl odilidél do Ameriky a bvt 140 West 34th Street New York N Ypo činkfch UMinlch iuhl na lodi nijakými podvodníky vyhlavi i u mladé generace těšil 10 Testu ratapro UVařskmi knihu rrrt#ssflr Cftllins ktttii Vim míla iduma ntlitoirteil nir
rltovokh aoámak na doptavu Hnlh poíiU 160 itrái Uky aa twatUU da vUch častíveliképjpulniit A Kopocký uo

(Uvajiiími ta policejní soty
o ptnlit OfŠiu Uhei nb)té y

jea is dovs H peHvit ale on de oiaiB o vH"uj m nnifi apivy put (hitpravea


