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Riloy Brothers Co

Slabí a nervosnl muži
Opis pozoruhodného receptu zaklán bu-d- o

řduniift miižAm kteří hledají
vylepení Žádné doplácení něho léi-b- n

na ckoii&ku rfoltcte pozorně

% Z českých vlastí # xf VELKOOUCIIODNlCI

i

IV

l Pomsta $lmltnutího milená — sebe zastřelil Příležitost se mu
Méito Dobrovica' Halo io ondy brzy naskytla O velkonočním f

Likéry adoutníky
Old Mllltary Ityo — JNiunond lt Hyc

N II Archer Jloiirbon

1118 IPuriiiuu Nt OMVll-- A

Jeriítěm tragické — iC Joiti vlcdoí pondělí i6 dubna Bia dívka do
Svratoucha a tu ae setkav s níudálosti která mocni rotrulila

myilt obyvatelstva rozíefila I

Severa poblíž vesnice na vršku

tuto nabídku
Toto páno Jiiat oro mu Jo ktH (rul anlloitl

a iM'w:tiii""H naalaflkniii tularllckuh pokl
akA a vlathidnoati VynliMiliiifits moji rdu
jhhhiMo iiokunl i "llconlm rm akoulku"
tlnktrlckfch páaf) aoorliillt pntuntnlua jktonUUilrli (Iryilnlckycli p rout rudko l!it-vKii- é

boftlyáril lUi veda ku iiiIíbiiI íiiÍIvh-clii- li

orKtnft otmvuju rul yiitm konoíiió
itMiia xi vál pHpiid fiavylMlfiiJn
Ii MU trpM joum nluMWmu rnlall(!k( h

VilfiidniHtl pokliwkA TrpM Jhpih olalioall
liiiCiilriil Krátiiinl drálou iiiuKiMMtf Ojmtnoii
piiififltt niNlOMtiiIktim dlvotnl lly ctlXiiioNtl
NkliNuioNU n MtyrJI) voatf IhiIohU y íilicli
viiol)(ii!noii nmchiipiioiU K1 % hyl JmílnnU pDÍiit llii) tu itkouiul Ihiiíii vlo co ml
kdo pormlll unii poxoroviil Junm nSkon
AImvu KontifnA oriciwfovitl jNittn do Kvropy
tmu porudll o vyhUAunm ItUntom tno]
drtvl opt vrátilo pod jnho lifoum
KdrUIil léku k iMr #in lvl fauni iizilmvnn In

zvaném na Táboře vytáhl z kapsyjinak pokojnou i klidnou hladi
nu obvyklého života dobro revolver a vypálil na ni z blízkosti
vického Bylo ai k 6 hodině
veCerní když liti obyvatelstva Pro stůl

dvě rány Dívka vykřikla a dala
se na útěk a Severa domnívaje
se že ji zasáhl a že v několikavycházela na procházku po bole

ilavaké silnici k Sejcínu A mezi

ii ud vlimliilm a poiiíviiiK vlm jHk nmomd-n- o

Junt tmláxU prav lék k vylíícol romhodl
mm n poinoiil lét OHlitinIrii kiídúmu trpl-iilin-

kliir ml dupu (Htlu v napitřiiUnié
Oliáliw opia Kiiitiiinnllálio toliuti) ncnpl-- iptelil I llfllhdill#lfl návnflmil rililnl Hilurtfii íth

Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí si zajisté naSe "GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest z nejlcpčího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody—neníť v ním ani jediné přísa

(Iríi'1 Jmiiii tm n ilit iIopImS od mul ro vlnoh
ÍAU fúlo RotnA klnfi iipcmliiclill má rdy

dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to lacinéKNURIII ItHOlOltK IKllVfiljeiiji () Hyn vy()fmil r rov n ii uko Já Itucípl vybudu Jo JUum
KonioiiiHfi moiiiiii priNiiiiivycn lne iihaiioiN
liýoli léků JiMt tuk nnán In mnfti hJU pFI- - pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepsích

a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými naEírniniviin v kiiii (iiniri imtrria nt rumy porn
liiKiilláin nic na doli rkii í() o In i iiamám

zákazníkyfiidnólii) drny iilu nolMilámi vytálirioutl % vá
pmthi imbo prodali vám lk kinr nniihcniB
a liDNliludátia-l- l in li ii iHiutlv#iii v Vudiiin Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto
olilndii iiiftZMe nu mnu poukátull v tomto
lim vých neb paíntových Objednejte si u svého obcbjd-nik- a

aneb telefonem —Tel Omaha 1542 So Omaha 8Matni) fo tuto nulildkii nnliuda vlnkrál

okamžicích klesne a dokoná
obrátil smrtící zbrafl proti sobě
V tom viak vyskytli so zde klo-

boučník PrautiSek Otava a Ant
Kunc ze Svratky bleskurychle
na Severu se vrhli a než mohl
ránu vypálit! revolver vyrvali mu
z ruky Na Štěstí žádná z vypále-

ných ran dívku nezasáhla Případ
tento způsobil ve - Svratce a ve

Svratouchu nemalé vzruSení

Severa byl svrateckým četnictvem
zatčen a odveden do vyšetřovací

vazby do Hlinská odkud bude

dopraven k soudu do Chrudim!

Oslava Jlavlllkova Národ český
dovede býti vděčným svým veli-

kánům Jak se dovídáme z českých
listů pracuje so na vfiech stra
nách přímo zimničně aby oslava

jolttého výročí úmrtí Karla Ha-

vlíčka liorovského byla co nej-

okázaleji Zároveň dbá se aby
oslava nebyla pouze oslavní pom-

pou nýbrž aby z ní národ český

Ílá uíliiíím proto plita ml JnllA dnna it olidr-- i
opia nmlio rucnplu a potruhná Inliiriniwe

upnul iuitrimi onniMMii ponty arovon i'in JETTER BREWINO CO vaří a lahrnjí Ttborné pírolim vám tmít mohu ílnll nalildku biuI tuto
Jttkákollv pro mnít aetrátl Adrixujtul

SOUTH OM UA NBBC I!i:M NON 1 J Itoz (122 IhlcofroIll
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m m nduševně vytěžil a tím částečně

A proto chceme oznámit všem čtená-

řům těchto novin že v

Dr E C Collins-- e
COUIN J HEWYORKMLOICALIMSríTUTEsplnil jedno z nejvřelejfifch přání

našeho národního mučedníka

a a is aBlížící se jubileum Havlíčkovo
W

M
vyvolává na vfiech stranách plány
a návrhy k důstojnému uctění
velikého publicisty českého a již

'
i

dnes je vidět že památka Karla

Havlíčka liorovského bude u- - Mmm
tAz&iznrsíir iJNriAr u

Jest líiíždélio 111ČNÍCO o stá Ccclioslovamů více uzdrave-

no než v kterém koliv Jiném ústavů v Americe

Tento ťistav jest ncjstarřl a ncjznámčjSÍmezi všemi léčebními

ústavy V nčm zavedeny jsou ty nejnovčjSÍ spůsoby léčení a

užívá sc tu všech novvch vvnálezů lékařské véd v Profcssor

i

ctěna všemi vrstvami českého

lidu a to mnohde způsobem velmi

nákladným ZssIouŽMÍ kdo aby
ho národ vděčně vzpomínal je

je to beze sporu Havlíček na

prvém místě Ale oslava takových

f
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tohoto ústavu který po dlouhá léta vedl správu posud a zdárnč uzdravuje každý rok

tísíco čcsko-slovanský- ch pacientů Dnes v každó čcsko-slovansk- ó rodinč jsou léky to- -

hoto ústavu známy noiievnuz lyio (Miuanni nemucu a uuuuvuji iiusuihuuauui

mužů je v pravdě důstojná jen te-

hdy je-l- i přizpůsobena jich duchu

jich životu a jejich dílu Slavnostní
schůze a pomníky mají jistý svůj

smysl ale jimi nemůže týt oslava

procházejícími ae byl i aetý
zedník František Cihelník a jeho
miledka aoletá dllnice Anna Vciť
fálova Mílenclzabraní do hovoru
ani nepozorovali le pojednou
objevil ao před nimi aok Cihelní-ko- v

v látce — J Ulrnann — a

revolverem v ruce V mžiku
tfeakla rána — tleskla druhá -„-

Cihelník a ranou na hlavě dal ae
na útěk A nové dvě rány vypálil
Ulrnann na "ivou" Annioku —

ta svalila ae k zemi Pak zufivec

ranou z revolveru ikolil sám sebe
Seběhlí ae lidé nalezli Ulmanna

bet ducha proilřclenou lebkou

Anna Yealíálova byla omráčena

Oba zranění milenci byli dopra
veni do mladoboleslavské nemoc-

nice Poranění jich jsou těžká
ale ne smrtelná PfíCína tragické
ho řlnu jest obvyklá — žárlivost
a zhrzeni láska

Smrt pod automobilem Proda-

vačka Ukateinováz Michle ubírala
ae v neděli dne aa dub odpol z

ollsnských hřbitova domů Na
vfttfvila na hřbitově hrob svého

ayna kterého před týdnem po
chovala a na zpáteční cestě jistě
ai nepomyslila že jej v krátké
době bude následovali Na kfižo

vatce ulic před hostincem "U
Flory" na Král Vinohradech do-

stižena byla automobilem Kudolfa

Sterna cestujícího firmy "Piek
Wioterstoin" a než Eksteinová

starií to žena mohla uskočit!

stranou byla automobilem zasa-

žena a poražena k zemi Automo-

bil řídil jakýsi Kessl Náraz byl
tak prudký že ubohá žena

zastala na zemi v bezvědomí I

byla naložena na automobil jímž

byla přejeta a dopravena do ne

mocníce vinohradské kde krátce

na to zemřela Nešťastný automo-

bil byl v majetku zmíněné firmy

teprve tři dny a cettujfcí Stern

nastupoval na něm právě ob-

chodní cestu po Českých cukro

varech

'Holin $ lásky Josef Severa ax-le- tý

pomocník klempířský ze

Svratoucha (u Svratky) zamiloval

se vášnivě do sliCné iCleté Marie

ťlíhodové dcery podomního ob-

chodníka a plechovým nádobím

ze Svratky Dívka měla chasnfka

ráda ale v poslednějším čase se
k němu jaksi chladně chovala

co! dojímalo jej bolestně neboť

se domníval že Mařenka udržuje

potají známost a jiným a jej se

chce zbaviti odmítavým chováními

žárlivost a hněv jeho dostoupily

nejvyělí míry když na Veliko-

noční svátky zavítal doma Švarný
od čáslavského pluku k bosenské

mu praporu přidělený rodák

svratecký Pechaoec Malebný a

dosud ve Svratce neviděný oblek

bosenského praporu obrátil na se

vleobecoou pozornost zvláště

děvčata div na švarném vojínu
bosenském oči nenechala Mlsdl-stv- é

Příhodové líbil se stttečuý
Pechaneo té! a jeho poiornosti
sličná Mařeuka tské neušla V

krátká aesoámili se oba mladí lidé

i bavili ae Mařenka neohlížela

se pranic oa to že Severa se trápí
Že Často i v noc! staveni obchásí
a Mařenkou selkatl se usiluje
V sobotu byl žárlivý mladík ve

Skutči koupil si revolver a ná-

boje aby osvírnou milenku i

noveno Zíiravi nove sny novo muzenosii
Považujeme za svou povinnost abychom veškerým nemocným ukázali

přímou m'h 11 Ku vulťiiví
BlySto hlásil Ificli kteří tSSÍco bu svému uzdravení hlásají do sv£ta svou srdečnou vdtčnost

Havlíčkova vyčerpána ba ne-

mohou být ani hlavní částí této

oslavy Nejlépe uctí brixenskčho
mučedníka ti kdož přispějí v rok

jeho jubilea ke vzdělání českého

rl Jtrna vylocony zu zastiiniló
choroby vnitřního ústrojí

f

Alolslo Sláma Kristina Pavlech
i

PANÍ ALOISIE SLXMA Z CLARKSON NEB p(5o níuluilovrifi i

Volnclíinf pane Profnmiore
Oxiiamtiil Váni In Mky právn8 dla VbSÍ dobří rmly po osm diil

uííviíiii mimliii iiiifliiiiii duKiial clíný pmio piofi'Boi íe liSky
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Kdyí íhoiii Vím puU první iIiipíh rltiluVuía činí přímo ríziuky
l - III I t i LIS
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lidu a k povznesení jeho kulturní
úrovně ve smyslu celé životni

práce Havlíčkovy V první řadě

měly by so na oslavu Havlíčkovu

jubilea zakládat! lidové knihovny
na venkově jichž je po českých ze-

mích stále ještě citelný nedostatek

Dyla by to oslava Havlíčkova jména

nejdůstojněji! Lidové knihovny

byly Havlíčkovi ncjdůleŽítČjším
prostředkem ke vzdělání Širokých
vrstev lidových Je známo Že již

po svém návratu z Huška zabýval
se v Nčmeckém Iirodu plánem
velké a systematické knihovní

akce po venkově a touto myšlen-

kou zabýval se pak mnohokráte

ještě ve svých článcích Nebylo

by nejlepŠím možným uctěním

nesmrtelného Karla Borovského

provedení akce kterou sám před
desítiletími projektoval a kterou

mu poaiěry — k velikému jeho
Žalu — nedovolily uskutečnit?

PANI KRISTINA PAVLECIIOVA ca St Loul Mu pUu náaladovnfi '

Vynonn rttmý pnua Profiiaaurn -
Nebylo by aiiiAuo X&h vymíiiotl nad vločky doktory neboť tun nud

nsfinl Juit liíkuf tmi miimoudfuJSi (p linii): ala to Riiifm ficl íii touto
dobou Jiita nolmoudfciJCÍ riiíilua namoci lidukulio lila pouovadA možno

Vám uzdravili 1 tvukrátu kdy pneionbt ani nnvidltn - Jun kdyí Vám

poplita svou nrmioa i mí dAvůru vo VtAo 6teml llyla Jhoiii po S lot
niimocná chodllu Jhvui k tím iiujlopŇlm doktor ftm i tukí Jkuiii bylu

oporovánn mtjtnona na ledviny a Jiní žoiiNkd uuiuucy ala lidný do-

ktor ml noHpomolil Inda od pnníi numoo nunávala atuiná Prozru-telnou- t

vnukla ml abycii to obrátila na Dr li- - C COUINSK M I a

tak Jiiom sa va vuiml králkrmi Cuau uí dravllaa diio to eítím Jako bycli
aa byla xnovu na uvit narodilo r

Clílní krajiiní a kralnnkyl Nikdy o nedoltrt JIikíiiiu láíil nuit

tomuto p 1'riifiiisorovi clicuto ll nabyti dplubo adravl Poullám Ui
ivou podoblituu a (Amávám VaJa oddaná KRISTINA PAVIKCH

i8it So ntli St St Louis Mo

i V '

Hlll ▼ yl nim n III lilo III urii'm wuitj m nwui íinu iifn pwwr

tnif tficli nkulik dul co iiíivám Vía Útky kadili jiii J'i viilml mftlo a

tu Ink Inlice io vti lom nucltlui iádnyuh bolotl Jost mi nyní lak

cluliře la mottu luUco a boa únavy vykonívBt tvé piiíra a rdiin n iin

vf lovní IťuHinoii Zlratlla luoin íc dví libry na viizn aln ra Io tul
vílml chutní Ji a tf--t dobře aplm Jioiisnilky ml prnvl io jiH itavypn-dd-

ak cliuiaví al Jako nejzdravojil uia Uialioruílin Vám

vilúíniVaía ALOISIÍ SIAMA Cluiknon Nubr

Veloconf prr Prořumiorei

8 velikou dÉínoil oinamiill Vím U vypotřuboviil Jnorn VaSB líky
a ku nemalí tví radontl vínrky mí bolnnii g vnitřku ustoupily - tukAa

enynlcdlin Jako bynli nikdy" nebyl býval ZkonS Jsmn

nékolikrále jiní Ukařn aln il ml noiuimolili: pio£l raillm vimu
kr njiiiiůui aby v pídil potfnby obrátili jun naVáa n rlť Vy juta lun

oraví auouíáuaUd trplcíclu S ponlíanou učtou JAN KRNA
uw ňi fViiirwirvill nliln

:1

Na sta podobnťh jHMrřkování lze prozkoumat! v rtřadovnS tohoto ťistavu Tak mnozí byli
uzdravení proSby tedy i Vám nemohlo býtí sjx)možcno? A proto tedy pravíme: trpíto-l- i na reumatl- -

chorobami pohlavními a vůbec na jakou
koliv jinou nemoc obraťte so s dftvřrou
na Professora specialistu který nepotře-buj- o

so na Va5í nemoci teprvd učit ale

smus žaludková nemoce kaíel plícní

choroby srdečnou vadu prsní nemoce

píchání v boku bolesti v žaludku cho-

robou jater a nervosou bolením
i i_' yíx x!-- 4 ~ ::a pozná hned co Vám chybí a poskytneHlavy ncpraviueinyiu musit visi

ítjnskvmi nemocemi anebo mužskými
--V11)CR KU dkavi yáiu tl uji(p5{ lékařskou pomocmi

Yťliul ulíU ecuf v útrý

Každé úterý až do konce roku

i

'

i
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Professor ústavu Č0LL1NS MEUICAL INSTITUTU uzdravil již na tisíce takových nemocí

Chicago Great Western dráha

prodávali bude lístky pro hledá- -

na Jakou snad právi Vy trpíte a proto uzdraví 1 Vás Zdali nezastáváte v New Yorku popfóta co

neilépu maZcta ivou chorobu va svil mateřské íečl a budete tak spolehlivá ItiČenl jako Kdyby jste

pliSIi osobná do ústavu 1'íSte jt5t5 dnes na
tele domovů do Minnesoty bt
vernl Dakotv a do severozápadní
Čánl Kanady asi sa poloviční
cenu do oititukh Airmt kal Jé

prvé a třetí úterý Popište si

DR E C COLLINS MEDICAL INSTITUTE

140 West 34th Street New York N Y
t ttu ríStopro lkaíikou knihu Proíesnora ColUn-- která Váín eaSleidarma plipojíte-llpá- r

poštovních tnámek na dopravu Kniha iilt 1UU utrin Uky x)sílajl d viich Časti Stxj

H II Chuichill (i A ijia
1'araam St Omaha Neb Udriie
kolik jich pojede a k Jy () t pr% étitft do Onadj a Mexlca Dopisy plita řeský

vl


