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Harmoniky tl!ZlLt
Slabil lodviny činí

slabá MaZ českých vlastí
1 if'Mrwi#4 vyrábí nejvitií

Česká dílna llcligonky
1

neji - íí)Ciské umnt v Dánsku — Dne
Chorobr ledvin Jsou příčinou polovi-

ce obyiejoých nemocí a neíuhfl

omažských lidí
deckého Mrně ovšem doít
doval lby mu šípek tobo "gene
ráli" daroval Nil herec vymh

to března sehrána byla při popu
lárofm koncertu v Kodani ouver
lira "Prodané nevěsty" o kteréž

Časopis "ťolitiken" tak nadieně

JosefMlii LoDiKk

(čicciiy)
%JT Krajané uIKte ul hned pro velký

cen nik a objednejte Jen tam protoZe
arit v Americe není tuliové harmoniky
k doNtdní Tu 111 prodávají nčinocké
tbolA tovární a vydávají lio za ČvMké

e rozepssl že inad v oejbližlí
době doitsne se tento skvost oper

I

a obdrží (o
ZDARMAa Pište si

Jitko Joílun chabý" ílitnok oc'juM řetřz
tak chabá ledviny oslabují celá lilu
urychlují končiny pdil

Vyiíluní nárnthi nantuoiií % Jiní
přlflny poíkozujl luilvluy a kily fln
noit Jolloli Joil 7incnon celé třlo trpí
nftriljylkum moíovdlio Judu kolujícího
v krvi

Nemoci a boleitl a Knmillonoit a nio
řovó" choroby iq dontavl a tu nsMtává
eUlle vzrfialajfcl nácliy limit k d plavíc!
moíové k omidnd Jírljhtovd uumocl
Zda iitutdvd tkutuťnd pomoci pro trpící-iiokrom- i

pomoci lodvlnám

l)oan'i Kldncy IMIIi pftuobí pffmo nt
loillny Wi kftWou chorobu ludvlo
OiMhH lyWual Jdou dfikuzeni

1'bíií (Juntu ItohlmiuiovA ll'JÍ)k Ht„

praví "Doarca Kldnoy 1'Hli Jsou dobry
Uk Užívala Jnohi Jo pil chorobfi loti vid

Iež is doNUvílt ail před ludinl loty
pHvodfina n(ttijciilm uiadlvfilrn

10 v mých radech OputNIa Jmjiii il j
v lkárnó Kuhn & Co a vyllly mne''

Neprodej u vlocb obvbodníkS Gona

00 coDtd FoiterMllburn Co Uuffalo
N Y výbradoí JudnatoM pro tip tiUty
Pimatujto Jméno Doíd'i a nebořte

jlsfck

vil ae ža rodioaé památky
vzdáti nemaže "Škodil" vzdy-
chli piaiáti "A já ho íqiI —

nu jak pik ne vždyť je to Há-

decký!"
Rodinná tragedie—V nedávných

dnech byli v obci ťfíbnml 01
Moravě domácnoit nádeníka Jma
Mitoulki jeviítím hrozného dinu
VeCer přítel MitouSck jako oby
čejoS i práco domů po vefieri

pomodlil le te avým ijletým iy-ne-

Josefem i pik ili oba ipíř
Aai k půlnoci probudil ae ayn
Joieí zvláštním Šramotem aviik
hned oi to ucítil itralnou ránu do

hlavy po niž upadl v bezvédoml
Vlaatnf jeho otec zaaadil mu ránu
do hlavy aekyrou lby ho zabil
Po té Matoušek v domořnf le
yn už ja mrtev obílil 10 na háku
va avčtnicl Teprve druhého dne

nuJnovřjM icznamy 100 ěcitkcli taliřovch (DUc) 7 a lOpiileoryeli rckor
i& řcNkych válečkových rckordň pro fonoKrafy a triifofoiiy Zdrovon
řwdlflm icynamy faníjvli hinlcbnln pro vtochny budnbiií rnlttirojo Jakož
i ii!nnmv hk}ih knih IMIe loznairy fcnUfcU tepArných NliorA pro ct
Rpóváckd (polky Jako i iiriiamy kupuitb duolt a komických aitu ro
ct ochotnické ipolky Udlo pak m)%namy importovaných ícukýcli tuno!-nic- h

koimkO ouvertura ihickí Nilrodnlcb Ccakých plxní pro ct lnidobní
kapely Jakož I seznamy řoikých tahacích bnrinonlk a budubních nitatrojb

1- 0-Hudební řlvod a knihkupectví)
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odpoledne když nikdo od Ma

toulko nevycházel byla hrozná ta

tragedie odhalena a mrtvola Ma

touftkova nalezena Chlapec ubit PRAVDA VŽDY SVÍTÉZÍ!nebyl nýbrž utrpíl tčžktf ponnS
ní Co dohnalo Mitoulka k tomu m

dinu není poaud jiato má te vlak

ti to že udinil tak z lítoiti a ze

itudu že jeho fena Anna pro
různé krádeže na trzích odiouzeoa

byla kraj loudem ve ZoojmS k

těžkému žaláfi na 7 méilců

ma n n n
(0UINS K£W YORKMtOICAlIKSríTlíTt

lilečasopisecká vistova Výltavu
čeikého čaiopiaectva politického
zábavného odborného vědeckého

illuttrovaoébo i btz i luitrací atd

A proto chceme oznámit všem čtená-

řům tčehto novin že v

Dr E C Collins-- e

Jest každého iiiíníco o niti CccIionIovímA více iixdravc-11- 0

než v kterém kollv Jiném ťistave" v Americe

Tento ústav jest ncjstarSÍ a ncjznámčjSí mezi
vk-m-i léčebními

ústavy V nčm zavedeny jsou ty nejnovčjSl spůsohy léčeni a

užívá se tu vScch novcli vvnálczá lékařské védy Professor

ř m

h
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vlech oditlno amřro a zemí u

pofádá pil vhodné příležitosti
ředitelství Úitavu hraběte Poet

tioga v Olomouci a vznáfií za tím ' '

ůřelem ke redakcím vícch českých i J '

lišto v Rakousku Uhersku za hra

i 'itohoto ústavu který po dlouhá léta vedl správu posud a zdárnč uzdravuje každv rok

tisíce čcsko-slovanský- ch pacientů Dnes v každé česko-slovans-
ké rodiné jsou léky to-

hoto ústavu známy poněvadž tyto odluínJÍ neiiiocc a dodávnjí iieSCuMtiifKAiii

IV-V-
"noveno zaravi novo nuy nove uiiizciionu

-

nicemi této rite a v Americe

zdvořilou žádost o- - zaslání 1 — 2

výtlaku svého listu Ředitelství
získalo adresy a rozesílá ptíetul
nou žádost 75a Časopisům Jeli
koŽ ale vylouděno není ie někte-

rou adresu nezná prosí touto
cestou ktždý Český list bez vý-

jimky zejména ale ty které by 1

neznalosti nepodatreoío zvláštní
o to žádost neobdržely Výstava

omeiaoovyci) na scénu královské-
ho divsdla v Kodani— V Kodani
vySel též nedávno překlad Halsovy
povídky "Otec a lyn" x péra pioi
Kuré jenž slibuje další překlady
z České literatury

Výbuch dynamitu — Z Plzně se

iděluje: V jednom skladilti blízké
ikcloé huti v liřezích dollo v

minulých dnech k výbuchu dyne
mitu Když dělníci utopili v kam-

nech zazněla pojednou ohromná
rám a kamna ae rozletěla Při

výbuchu byl těžce zraněn dělník
Vooásek za Lhoty u Mýta a dva

dělníci byli lehce zraněni Dli
vlech známek' soudí ie že nezná-

mý pachatel odcizil kdea dynamit
a uschovsl jej v kamnech Přísné

vyšetřování je zavedeno

Vida na Rokytnlcku — Kdo zná

poměry tkalců v Orlických horách

zachvěje se hrůzou posoudí-- Ii

mozolový nepatrný jich výdělek—
40 biléřů denně Nic více nevydě-

lají tamnřjíl škitulíři Hukodílné
tkalcovství které svého Casu bylo
v rozkvětu a jediným výdělkem
tkalců bylo následkem zřízení

přádelen zstlaCeno do pozadí
ubozí tkalci byli nuceni uchýlitiie
do továren a pracovati za laciný
peníz Z Rokytnicka ie v minu

lém pololetí vystěhovalo asi roo

osob Jen starci a k práci neschop-
ní zůstali k dohledu dětí doma V

jedné osadě jest 13 stavení úplně
opultěno Tamnějlí starosta il

o úplné odepsání dsní

Louptlná vralda —Obyvatelstvo
v Mníšku vzrušeno jest krvavým
zloCioem kterýž byl spáchán 15

března v nedalekém okolí na ve-

řejné cestě Asi ke 4 hod odpol
atal se tam obětí loupežné vraždy
rozvažeC chleba Václav Zamrazil

zaměstosný u pekaře UrdliCky v

Hltounech u Berouna Zamnzit

jel a nákladem a přijal na cestě do

vozu neznámého muže kterýž mu

na silnici u Mníšku blíže ovCína

nějakým tupým nástrojem zasadil

několik ran do hlavy a zabil jej
naCež uloupiv vozkovi vlečku jeho
hotovost v obnosu 78 korun prchl

Zpráva o vraždě podána ihned

Četnictvu které zahájilo pátrání
po neznámém pachateli Pokud

známo byl to muž ai— ajletý

Černých vlasů a měl na nohou

vysoké boty četnictvo jest mu již
na stopě

livota F šipka Zajímavou
anekdotu ze života známého če

sklbo bérce šípka přioáší jistý

Český list Jednou t rolí v které

Šípek na prknech Národního di-

vsdla vynikl byl Dartoloměj

Pecka v šamberkově "Jedenáctém

přikázání" Šípek dat se na radu

přátel v úloze té vypodobnit
Obrázek dal si po Csse zvětšit

laikllt a vozit jej a sebou ze Itace

do Itace Kdysi ubytoval ae u

bodrého vsnkovského pantáty a

zdobě svŮjdcCasoý příbytek svý-n- i

"trofejemi" zavěsil na seď i

svého Pecku Domácí pak šíp-ků- v

sadíval ie na obrázek a kýva-

je hlavou neustále opakovali
"Tohohle jeoerála )iem znal kam

bych ho jen měl zapsat? Jistě

znám toho leoerála — kdo pak
10 jen jer šípek a váloou tváři

odvětili "Nu to je plece starý

Hádecký" "A na mou duli to

je oni Nu ]ak pak ot je to IU

pecký Já to vidli ale )am to

hlava diravi'1 A hodný latii
vodit v opHtomnotl šípkově svá

loátul a ukstoval jim Pecku Ht

rovažujeme za svou povinnost aoyenom vesKerym nemotnym uKaxun

přímou mhí 11 lili yliiiví
BlySto IiIunU tř?cli kteří tčSíco o avému uzdravení hlásají do ev£ta avou srdečnou vdččnoat

i

' 1

rJ Hrna vylocciiy zo ziiNluraló

choroby vnitřního ťi strojí
5

1
má úCel znázornit! Český Časopi li ' '

secký tisk vůbec v zemích Českých
1 za hranicemi o douíáme že

ktždý Český list k umožnění této

dojisti zajímavé exposice svou

zásilkou přispěje a což opětovně
tlnto prosíme aby sobě zásilku

Alolslo Bldota lf if u4 líni tlrlt01 ředitelství zmíněného ustivu i f JIllilMIIII IIIIVVHIIW'
neobtěžovaly PANÍ ALOISIE SLXMA ZCLARKSON NEB pfle níulmlovnfii

Vleotín pn ProřiHiiori—
Otnimiiíf im U Mí urívnl dla Vaíí diilire liily [o omu lnl

utlvlifi a niimdn uiiMinní dociml ciAiij? pmm im ofonnoi ta Iftky

Ví tlul iiílmo fitiVt Kily lm Vím 1"mI první ImIh eluU

Milostní drama — Vzrušující
milostná tragedie odehrála ae 23

března odpoledne v polích na jihu jkiiiii v prou a hnila liiurnmi boltmt a katul luiin Cirttil vallntt kilnilu

PANÍ KRISTINA PAVLECHOVX ( Sl Loula Mo p(So iiludovni'
Vywira elřn pana Prnfaaaora
Nnliylu by aluHiiu Vá vymittilt nad vtonky dok tmy nabuť tun nad

nitmi jol lkuř lnu riolinuudCaJSl (p Ilíllili ala In ainlm f (cl ta t juto
dobou Juta liiiiiioii(lf(ijí( íiiuIdo naiiion( lldnktilio tíU ponfivudi inníuo

Vám unduvlll Uiikiíln kily k pMOiuuta ani iiavldftu - jmi kdyí Vilm

popUa uvolí nemoc a mí dAviru va VaSa MvnU HyU lnem po fl lul

riBiiiocnil chodila Jbiii k Iňm noilnpSlm dokloiUm 1 UkA Jm byla

opurovína jm(íiia na Indviny a jiné ínnukí nuumcu alo řiilnj' do-

ktor ml ntixpomohl Inda od pnufia a namoo aAitliSvala alnluil l'roefa-tnlno-

vnukla ml abyolt aa obiáilla im Ur li- - C COLIJ NSIC M I a

tak Juaiii ia vvlml kritikou řuo uadravilu dno t) cítdn jako bych

no byla movii na ivflt luroillla

ťiínl kialauí a krajanky I Nikdy ta nadulta Jinému UAII nu

luiřlAili iiAktillk ilnl no utivain vuia H Ky kmmii jih jen vmiui iiiiuu
in luk ln)ica ta iifi lom niiflliliii láilnýcli bulnhil ml nviif luk
duliín (a inuhu Ivtica bol Únavy vykiiníviil kvo prána 1 ollim na

il'liiou Iralllllitam llcn dvé libry im váa ala IiiiI
vnliiil chutná )iM a Ul dobfa apfni KuiiHndky ml praví ta Jíl iinvyim-M-

lak churavi ala Jako imludiavfuM lana Ilialwrtířlin Vúm

vdůiliá Vaitt AIOIsK SIAMA Cloiktuii Nu lir

Vlaclíní p Pr Prořori

za Umem poblíž obce Hor H r --

Bpic lJo poledni přišlí do jednoho
hostince v IlerSpicfch pán s dá

mou kdež poseděli delší dobu

vypivše při tom půl druhého litru
vína Pak zaplatili a z hostince
odefili šli za ves a ai bylo hrozně
blátivo a všude plno vody z tající
ho sněhu přece ncSli siloicínýbrž

h VUUkOU VliaClUltlU ninailllljl VHIII n vjnu'iwvni irumi v Ra př
I ku nninala tva r adntl vtcky mé hulnnii viiiKku umiiiiplly - tuh ta
a nyní rniin aao iyi'w nimiy hwmfi vy iininwviijui t' jikih

llllIHilllohlll IH iJÍnl radllll VHIII I lmulri n PriiairiI nlmalall naliitll 1 il u'lii iliavf l'illlm tlí}n&ku ikiátallna IHkara ai n lni
ubránil naVát nbl' Vy lntpadu potřflby jm lru „„111 i„iii„ii-- í vuiktiui hivi ttritkiajaiiAiu aby i

PtavíluowíUatolUploldi 8 poullauou m imi JAN KKNA
- - — v- --

t Í4 Couuorvilla 01il I iMn 80 iuh Sl 81 L011U Mo

Na 8ttt podobufh jKHPHování lz prozkoumati v AfadovnS tohoto ústavu Tuk mnozí byli

n!řnvnlt nmXIv tedv 1 Vám nemohlo hCti anomoženo? A proto tedy pravíme: trnfte-l- i na reumati- -pustili ae po stesníku do polí AI

amua žaludkové nemoce kašel pllcnl

choroby ardcínou vadu prsní nenuKť

zalil hodný kus zastavili ne a tu

vypálit neznámý muž ránu 1 revol

vtru na svoji průvodkyni která

kouli zasaleoa byvši do hlavy ae

chorobami pohlavními a vftlec na jakou
koliv jinou nemoc obraťte tse s drtvřrou
na Prořessora sHciulistu který nepotře
buja f9 na Vaši nemoci teprvd uf it ale

noni hnětl cn Vám ( tivlí a ln)sikvtne

1 I 1 41 11 1 ! #fL
picnani v poku iHiicsu v iuuuMi viiw

rolou Jater a ledvin nervosou bolením

hlavy nepravidelným mčsíč řist a jiný
ml ženskými nemocemi anebo muhkýml

tkicela To té vehnat si neznámý vineš KU urPRAvr Várn u wvvu Jékařskou pomoc
Proléasor úaUvu CULL1NS MICDICAU INSTITUTU uzdravil již na tUíco takových nemoci

sám kouli do hlavy a ihned mrtev

klest k zemi Vystřely zailechli
lidé a vesnice a přikvapili na mlíto

tragedie Tam nateill dámu asi

pletou elegantně obletěnou

loveckým kloboukem na hlaví

rtpbě vlak zablácenou v kaluti
krve tělce iraoěuou druh její pak

byl ul mrtev Mrtvola jeho byla

dopravena do uruilřl kotnoryttice
usněná dáma jfjll jiřino dosud

e nesnánio do itmsié nemocnice

v Ural

na Jakou anad prdvS Vy trpíte a proto usdravl l Vás dali nrftstáváu v New Yorku popije eo

nejlápo wAíeta avou chorobu ve %é materské íeČl a budeto tak ijtoklillvá WCenl jako kdyby Jste

ptlUl oaobuS do natavu 1'i'to JeaS dnea na

Dl) E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE

HO West 34th Street New York N Y

Poctu Píltt pro Ukalakou knihu Proleasnra Colllnw která m Vlní aalloadarma pllpojítr-l- l pat
mltovafcft mlmak m Uoprayi Kniha počítá ItJU atrn Uky iwUaji da vUnh řaatl
Štltft do Cvnady a MhA lVpiy pi'r řrk
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