
# Z českých vlastí # Popisná knížka
o South Dakotě

obchodu dra Fořta jímž byl po-

zván k hostině pořádané mini-

strem v hotelu "u saského dvora"
Odpoledne prohlížel si prof Le-K- cr

v průvodu spisovatele dru ryt
z Čeňkova královský hrad krá-

lovskou zahradu svatovítský dém

chrámový poklad a svatovítskou

kapli "JJolioslužebné skvosty ru-

ské mají těžší massí vnější nádh-
eru" pravil "ale české jsou pro-

vedeny s větší uměleckou svížno-st- í

a dovedností" Se zájmem

Vyznamenáni cizinou — Úřcdu nezoufala bohužel tyto obavy ko

list francoiiHkí ÍJnío přínUí zprú splnily Dno 2C června o půl f
vu o jmenovaní doktora J tmo fa hod ranní byla vylovena z hole
Hfhvliwm utanwty (ianké Obc

Nfílí nííoíte fízvib vé ceíty áo Soulh Dkoiy vy

plnil e varn protilédnnuíi td tuto knížku popisující
Mát ten jtbo pUánontl a výhody přflvfi vydmou

šovického přístavu mrtvola utonu
Hokolaka duatojníkem francouz
wko Akademie Odznak akadumi

lé v- - níž poznána byla nesťuatná
Sknchova Dívka skončila ebe-vražd-

jejíž pohnutka nyní bylaídíých palem odttvzdal dlu téhož li prohlédl si pan Lctfer Pel vedere

Chicago řrliívaukee & SI Paulntii dru Bcheinerovi tuui preai
dent republiky írancouzHké Fal
Mřen na nlavnonti ijyirjnaHtu v

královny Amty a tamní obrazy
Karlu Svobody jejž osobně znal

Podrobně prohlédl si také knihov-

nu kláštera na Strahově
dráhouTourcoíntfu před Hhromaždčnými

KymniHty
Na itará kolona — Sedmdesát

roků Hluvý výmenkíř Joh MikSÍ

řek ' IMovco mid Náchodem za- -

OMAHA
Loun & Itiiildirig

-- aaoclatlori
přestf hovald e z Ute Uuíldiog do

jich nových áfadoven m

M mí do néktcrych stavení pro ne

Hudc poilioa edarma vSrm kdož io o ni zajímají
Pořtovnl 1ÍM( k na olíe udanou adreiu varn ji doitane

Nedávné prodloužení žflczoíco akrze Lyman
Co- - BouthDakota poakytuja neobyíejiioij pfíleXítoat

Kupte ai lííttk od vaiebo míalníbo jednatele
avSak trvejte na tom aby vyitivcn byl na dráhu

Chicago Mílwaukee & St Paul

jakou "boží almužnu" Při teto

pouti ijfvdMnfi poatížen byl Set-nietve-
m

které ho u okr noudu v

Náchode pro žebrotu udalo Když
jiho vých roh 16 a Dodge ul

kdcZ vSlchnl tafl i noví oodflnfcl bu
Ke o tom Hlařcc dovčdel byl v dou srdcírig vítáni HixActiiont tato
cek drcen a obávaje ne trcHtu za P A NASH

General Western Agent

1524 Farnan St
OMAHA NEB

tento vňj přcNtupek obwdl ne
platí O procent na vafio (ÍHpory t obtt-ríív- 4

pfljíky n domoviny na inřufřuí
Htiudné ilíitky

dm AI Natttiiirer tijcmnfk
WLOOMIN přcdi

kolno xvčho yna Pohřeb jeho
konaj ne za hojného úcuHtenství

mlátí tmiDĚiiH ltílJfaiikMflWJ!3MšOíil8
HouHedft běloveckých kteří ubohé
ho Marce velieo litovali

Dvě děvčátka přejeta elektri

ZDRAVLckou drahou v Brně — Politování
hodné-- nfňtéHlí utalo hc 23 června

vysvětlena Jtňže stala se jí osud-
nou Skachova okouzlena její
půvabem neodolala a utrhla nád-

herný tento květ na hřbitově hole-

šovickém Pyla při činu přisti-
žena hlídačem a odvedena na po-

licejní komisařství Při výslechu

spúsoben byl děvčeti takový
strach že spěchalo rovnou cestou
k holešovickému přístavu a v jeho
vlnách učinilo dobrovolné konec
svému životu Mrtvola byla do-

pravena do pathologického ústavu

Sebevražda německého učitele
— Ve čtvrtek 21 Června zastřelil

se v karlínských kasárnách něme-

cký učitel Bloužil u 11 setniny

pěšího pluku ě 01 první svíij rok
Protože neměl zkouňky dospělostí
byl nucen sloužiti 3 roky Těchto

dnu chtěl podstoupíti tuto zkou-Sk- u

ale obávaje se Spatného vý-

sledku následkem chatrné přípra-

vy zaviněné nedostatkem času za-

střelil ho 7 revolveru O píli 11

hodině noční nalezen byl v kance-

láří zásobárny mrtev Mrtvola

nešťastného učitele odvezena byla
z kasáren o pni 1 hodině noční do

garnisonní nemocnice

Ta mládež — Dne 20 června o

hod ranní ubíral se tovární děl-

ník Tošovský se svojí milenkou z

taneční zábavy ve Starém Městě

ii M domu do liélovic Proti ním
šel zcela klidné kominický pomoc-

ník Václav hec Když se k

blížil vytáhl týž z kapsy
revolver n namířiv proti Lecovi

zvolal t "Uhni se sic tě střelím I"
"To bys věděl koho zastřelit" od

pověděl Lee avšak v tom jíž třa-skl- a

rána a Lee těžce do krku ra-

něn klesl k zemi Nyní zmocnilo

se vraha zoufalství Obrátil re-

volver rychle proti sobě a chtěl

večer po (I hod na ('ejlu v Jírne
kdo byla dvé děvčátku Slétá Ilo
lena Vyhnálkovu a ÍU-lá Markéta

Kde naleznou nemocní své uzdravení?tíaroHova vedouce ne za ruce po
ražena elektrickým vozem a při

Imáčknuta pod "ochranný" rám
Itáin íihiníI hýli vylámán a roz

třbHen aby mohla býti děvčátka

vyproxlěna K případu uběhl ho iMilVeliký ziiHtnp lidu a Jen h těží po
dařilo ne policií zjednali pořádek
jak byl lid na elektriku rozhořčen
Obí děvčátka jež utrpěla těžká
zranfní byla dopravena do dětxkč

LfCKAfťSKA KNIHA

Po rt ó Anlcríf c infzí nírody najíb lo pořHiui Jid

Klí řř trpíce na Kizic Iřžki' fi zdánliví nevybítrlnil nfUUHc chodili

od íloktoni k doktoru kupovali nizMfl patentní v novinách n kalni-dáfíc- h

vychvalovaná J'ky p'alí na rfizná lr'řbní ťítítavy n nikdo
nenalezli pomorl ale vřmlo niu lí drazo zaplatili tak Že pono
hvéj jteiiíze zírat III

DOKTOIt Mv-N-
Í JAKO DOKTOII (o aťtd HUjf dolJe

Jeden (studoval mnoho druhý ni'!ní a mnohý pouzo pro
získání titulu Tak na fclalo Žo mnohá Wební ťistavy Uu v Ame

ríce byly založeny lidmi ktf fí ttuktamli pouzeo penízu IUJlHO('l('lt
nikoliv o jejieh zdraví

Kam ledy ho obrállíl v pMiilii nemocí}} Na tuto otázku jo
lehká a jodnoduí-h- odpovéďi Nejb' umíníte když no obrátíte h

[dnou dňvérou na fiejjjlarKi ít nejupolchlivíjSÍ Ulehni ntstav a to jo

Dr Collins N Y Medical Institute
140 W Mih Street New York N Y

!
yCdck ku zdraví fnemoc ni co
liiln-l- l nomfifiiť a rticflo lit lakotí

Chasník utonul — Z Neratovic ni'iiinr (nit) mi ul ImihíH) n nn lillf)
kulim kluiá ijiilnďvi i rfiiiv' i lni'

C Colllrit iéíiI iiiimIi" (litliiyMifíí ku rrhnMlil zdmví Knilm
nliirina a iiocIiiji Ih hiIhí

? Diii fn nfkiilik iKižinviilfli v!invt a

no uděluje: V pátek dne 2!) červ
na koupalo ho u břehu blízko Mlé

kojed V Labi před polednem něko
lile chaNUÍku v míníš kdo jest znač Lllllulo Uliti llžltuíliuil '!i(jkiu knílill í
ně hluboko a kdo jsou vodní víry
Jeden z nich František Hceký če

ledín u kovářského mistra Vojt
Matouňktt v Lobkovicích zamění- - se zastřelili Milenka jeho mu

a dostanete tu nejlcpSÍ lékařskou jwmoc a nejlř-pS- Í liíky kterd nikdo jlndo nekoupíte Toto jont jediný

jistý a b(izM'čný zpiKob jak možno docílit! úplného zdraví Profesor lákařv tomto nstaví proKkounií
va5i nemoc dlo popisu a připraví vám leky kteiú váa jÍMtfi uzdraví jako uzdravily tiafco n tisíce jiných

(itAUt pIAí wsáXvii viii Hilů o loinio ÚHtnv
však zbraň vytrhla Tošovskýnaný 271elý do Pardubic přísluS

ný ze žertu několikráte hc poto
chtěl se po té utopití Zatím ležel

těžce raněný Lee v krvi aniž by
mu byl kdo ku pomoci přispěl te }Uhn& i ti (di(!Z uvtiiú pllcní iKiinoccIlyl iicnioccii na ledvinypil a pojednou již z vody nevy-

lezl Houdruh jeho jenž chtěl mu

ku pomoci přispěti počal rovněž

tonouti byl ale nynem převozníka
Vá(5 Černým zachráněn Mrtvola
IHeckého byla o 1 hodině odpoled

prve později dopravili jej do vše-

obecné nemocnice v Náchodě kde

mu střelu vyňali Stav jeho jest
velmi vážný doufá se vsak že bu

Alloiitown l'a„ li Dubna 'o0

Milý p Doktore!
Vu5 UMy Jsem kpolřnbuvHl a Jmum b

(luliifi uxilruvll t bolení V křížit leilvb

nícli Nadllknu! irnvly híIIíIiii Vilm hvoii

lfilollmt fn Hn umo vylili tt připojují
lóclito ni kolik íííilkíl ktni áiiinžnlo uviO'j-ni- t

v ewioplmicli by krujmiy v pOpmlii ni"

niot:l vňilfill knír) SK irmjí olunllll tt poinoo

Višoililimý JuriTořiioiih

jíl Su Yoriliiri hl( Allmilown Pw

Nuw Uorkřoil N DuU„ 8 Diilum 'oíl

(íij piinii Jioktornl
Mii Válu iliíváiii i jmrn pimlmlní

kfinIVdu pOnliM fíiiom klín''' )i'in illn
iiiívmlu u í Ivl NmioíU jiioii IhiiiiI iiiopi
) )a"lll (ililílll Klilovnn poulili Kvílil poilo
liíhit klm éi miíiiiíiii juk j'iiii khÍIiiIh
I'(m nakolik niřmlrl liylii luk iiuiiio
i'n4 r liiibniii iu IjvIo nu iiiiiA kly víilť')
Ani iiiivIhi juk no V4in líním pinlřkoviii
tu ixin mnu Kuclirliill od lUtd nimtl Moji
ioilii )4 iiii iiiMiiilu ř ii ii i in n ři

vyliVťiil H pli-- i n vy jnlM linut nili itvíl

ZíMilvám Vím mivžilv vilAfini

Aiikit l)u"rk Nuw Uookfonl N Imk

de zachráněn Pochází z Pacovaní blíže místa kde utonul převoz
níkem Josefem Černým nalezena kde se roku 1885 narodil Z učení

vystoupil 23 června Tošovský

byl zatčen a okresnímu soudu v
:a odnesena do márnice na lobko

vickém hřbitově

Choromyslný učitel skočil s via
"ku — Pan Ottu Kincl 28letý uěi

Náchodě odevzdán Při zatýkání
pinkni a trpce naříkal TrpM na záduclni (aatmu) u broin IiIíIn

Trpči nu chronicky' icumatlzniiH
Profesor Louis Leger v Praze

Vynikající Slavista a vřelý pří
!tel z J)ol Jiřetína zšílcl a proto
vezli ho bratři jeho z Plzně do zem

bitého ústavu pro choromyslné A
tel našeho národa proř Louis Le- -

Ker z Paříže dlí v Praze Mezi

Jufikiíon Mimi i Kvólim vnA

VolflOlúii p I'lofBiiiel
Vll"li lin'lio I'i'i ii(ii Vilu U on

dlim velmi (lolií ii krfcl pfi"tl liol(i v

limiiil liiilillllllly II ík(i il liííllí llllin vďrt
llllllll'illlH llllIllllIVIll jH MI W tH luií
v BiHii lhillnv licho mi to kuM) ílkrtl kil')
mne iilíil 'I ml' vvlillílin V Iviiíl iloliín n

moju ťřil' li' ' ilivl luk lnolil till
luv Milniviil liuilii Váitt (luvilďnj1 pn
i'IV i Ivo) m Viiíc vUtt ni

N tírtiti jti mi itoblu pIMH Í í(lil v4í

llťnry Klrtivy'

jwkuiii Mimi

Ciijný pano 1'rofnnhiii' i

K tel ti M i puvliiiioht iivíiloinhl Vilu

r (ítruviiík Vilm poiKkoviitl ra iluliioilinl

klín í) jmu ml piokíliil Imii iiiiiA vylri-i-
l

I Kiiiiiiiiiiliuii nu kim )l Jiintit li nf I nřkolik

rokrt Nnliýtl VhíícIi I a ilohirl rmlv

Jbiim přiin'i'nii ta lni li trin'l iiíiilálii

CliViilu p Itollll vínlv
biilnnly umu opiixiily luk viiínjiiřii liviíliiii

aoiliiHiiiMiíi U ro Irliufn klinul lolio

přivinu r4iiliiiii)

S ikloil

Mmku lpellcli (Jl

když vlak přijel v Plzni proti Kes-lov- fi

ulici vytrhl se choromyslný
otevřel dvířka vagonu — a hupky
s vozu ven Nebožák svalil se h

Čechy jejichž řeč dokonalo ovlá-

dá a jež zná z delšího pobytu v

Praze i z několika svých návštěv
v našem hlavním městě cítí se ja-

ko doma — jak so vyjádřil "Pra-

ha učinila od let CO kdy jsem ji
poprvé spatřil veliké pokroky ve

navážky tratě dosti potlučen ale

léčenu ze žaludenií nemoci

svém ěešství vzhledu i v kultur-

ním ohledu" pravil "Stačí po
dívali se dnes na pražské prome

Vulcctíii)? i l'ifKMitrf
Krlll !ltl ku Hill ti'll IttiVUtl Vtlll t!l'Vn 111 IM'' lil )' I llllílníjíí díky

rj vtlťťi-n- l hciioliy „ilii in
' n i kt imi I i mi liyU I l"ky

i„mol lit i iil i i in i H II iiiiiiilm li ilektKi A it likuiiull vin

il lni ní k'lv I i in ' " k on upiitilit i h i u ili'liU hrm ili i

'iIiIimIh' i t In Jn il lil ! V lik klalk'111 í i li liílinvil t I

hwiImii illliltv I i hiIiiiii íiii V i" kiíli mil kilo (! Ill ilint mi

Hl) i n iiul HHI't k III (1 uilllii S liliilu k ' il lít lul)

fttarl Vtruliivl Nm lumy uk (' il

áto Ij la Ihly a podobizny Jmiu praví a ne

vymysli ni1 za to w kaídému rutí Pialobnýeh
poilť kovat í h lUtu iliisitviliue kaítlý týden na Ma

lilo ji H líťkteťit H iloviileuíni udiilv ii)Mt lidí b(s

iivtlejiiují V fasopisiih tu ukilku

nády na rušný jejich život vkus

a vy bmilost dámských úboru vy-

slechnout i český hovor odevšad

zaznívající" Profesor Leer j

ubytován v hotelu "u arcivévody

nio toho nedbal a vzchopiv se pá-

dil do mlýna p M&lbmnycra kdež

kapeMUÍm nožem — dříve než mu

v tom kilo nudil zabránili -- se pod-řeza- l

Zatím již vlak zastavil bra-

tři stíhali bratra běžela nimi

spousta lidí ale učitel vylezl po

hromadě uhlí tm střechu mlýnské-

ho stáje zul boty a tupě hleděl

UU to eo ko kol něho děje 'a po-um- ři

utriUiiíkti Sílený učitel byl

jat dopraven po píípaduú lékař-

ské pomoei do dobřanského blá-iřine-
e

Trhala rule na hřbitově — lue
"21 června xuťuuda bytu uvélto

Mrveo xáiueéitika p Juna Kkathu

v Ibb-ioviele- u Prahy VtWlX Kle-iiur- a

Skaehuva pMiluiná ď Po-

hnité okr kladeiinký Myly pro

juuy olxtvy aby m tud dika

Stepána" na Václavském nťimé

Ktí "Před 40 lety" pravil "vi- -

b"l jsem v tomto hotelu venkovské

kupce a milé ve venkovské pani- -

Juko ty lUire trpících lylo uzdritvctio tak JMo ct I vy luližclc bll iizdnivcit lícha
jste ídlil Vdilleil Hlt IUÍC Itlll (kotu ntlle tuMnili v plípadil lunux i j l 1 V piMe duklailuťi

i ní iti iiKM :t Jmi" ! le tlnii i 1 uí!e UVi tli 'lit til Utl rtll Clu t U - li ni hI rřet j t V ll lfps( b k k ttlli UejuU

nikde jinde k !u-iiii- ktt i
'

j m pro kiítb hn nsviityi plipiavovan' plc ícok)' na tiiiiHulrenKiu

Dr E CC0LLIN5
:iii:imjai is'riTiJ'ri:

140 West 34th St New York N Y
I tťilttl Iuh2Iii v ivvlnt ilttl hI ID Itotl raiui Uti 3 httj Jpl V lu-Jl-t itt o ti4 tit I tui íh1hiI

inuiiiv imiuoiiuf icny luoiiva- -

y v hostinci řetkvičku Ihu mlpo
vidA Víhled tohoto hotelu limit
liéllllt i JSevuějíilUU WlOttit české

to iivoU pražského" tu -

Ker iiíIVkllvll ui iluiijii llio li nit l

utiiro-t- u dra Shcha iiunUtia1


