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ČEŠI V AMERICE DRAHOCENNÝ PŘEDPIS

zuřilo so zdarma
slabým a nervosním rnuiCm

Anna ftíwova čítající 23 ro- -

í lift bydliňtřm 730 fjonox ul jího
východní v Minncapolis Minn

leí v mMuVl-- řpitále ho hívmí

nou kňží h hlavy a uchem docela

utrženým Stalo h jí to dno i září
v Hemwovfi tovární na pytle Na

lěj? na uzdravení ubohé jest velmi
idabá ale přeeo nijaká Bímová
fcteriž jent Hvobodná cítila 80 pří

práci odpoledne poněkud nedobře

Popisná knížka
o South Dakotě

Ntilí utíoíta rozvrh ivé ceity do South Dkoiy vy

plat! ne vám prohlédnout! li tuto koliku popitu jící
tát ten jeho pfedooiti t výhody právě vydaoou

Chicago Milwaukee & St Paul

dráhou

Uude poilína zdarma vícm kdoi ae o oi zajímají
l'o£tovnl lístek na nlie udanou adreau všm ji doataoe

Nedivná prodlotiiení ielezoice ikrze Lyman
Co South Dakota poskytuje neobyčejnou přílcřítoit

Kupte ai Katek od vaíeho míitoího jednatele
avfiak trvejte oa tom aby vyitaven byl na dráhu

Chicago Milwaukee & St Plul

tak ni poioiia hlavu na tabuli ši-

cího stroje Jak jí vlasy víhcIx
volní dolů vítr jo zafoukl na ne

í ti ríi i v lil-ul- iirnnft 'riincnis - "i
bylo činem nukolika okamžiků

i
' t'

Mim urim vlntil!tvi tMen uncttiaf
Uk llflMlttpoltll IIIHIlIHtlIflll KltllfLIII hiiui

)! imriiflll ( iitvDtívjr nvé vu lnré vlii-m- l

Vlin x i uDoiioktl la Hk (řlr vn #

(llx tohnNi if' dplm'( 1't idn'iii t ii'jlplt)(i
v IIiiik:I ůiiim pro klhUi iifrinl m vyulln-- ii

4 kiiií VI ii to iniiif'VHiit ml narritll
ulruvl kil)i Jhimii uu ňliiuUf In IrbM lnliO"
dli iifrvimiinHtl vltwibticiKiu xlliiiotl U)

Zkoui'l Ji'Hi ili"l lim Kimi'lHllNly rfin
druhy IiíCA Uíenl li Juktiokiill v lutriiilir
Klt'""l' Vlní lt tfU)l u nou) Jiní JI

lriill tuk iiiiIjoiimIi iřmiiKky ii iufin Iclml i
pNipriwováiil (lokluky r niládl noli'i-iioti- l

ihiIki (iroiiUipiliiontl jako jou mrvo-iii- íi

ctrtl iiiiii rirát ihumIvI chitlii
liuinf ť ílráU ílvolol Nily ncilimlíilfk cUH-ilim- ll

fkllfiiot lunt kolrnil kh'1 vín
ubn-ii- vyllnnl (IhumII ml pritvluo 1%

oni A m vyU'111 Jitko Ji !!!

Věriit iMk imiiii'liio Ji!l hfli vyliAnnu v

litu mimi rotliiiill Jcin na poimi:l Jíním
UuMMuu kOo liy iotřnliiivii luliolii lk u

doplíii mí ruiln lnhiiio liku u oulnf ni-vo- il

unKvMiniiii doplmi diilnt nlurinn
Mtituln al ilAU plndplt y)uM f ůuiiri U-- k

árn A fii inipitrn poiilutuk iMin # din
mi rudr íkiiMli Hhlujái anitil tu práv
lolirto Uku W)'řiil)iiji'li Hlinln liyll gilrivl
illiil HťmlriL klutiy v fAIAin W uiiiitb
I dy vyWilo tu ilneli iiknlmikU ni
liuíim iU: nut mul ImiUi iihiio nnchi!
ulyln ml olmnl lAit kniUII ul kdy! Jxin

vylilmil mAXrto iii ocunitl mi
dlufhy vám prak t u Nemltiii iiKnlio n
i uliirkil k nniiliovim Dljuknlio ráuiynlii k vy-
lákáni vkálch piniCí ttnil chci prinliitl vám
#ik Inlioí lii'i'lii'iil li"iiiIOii lt mna [(
cilvfii v kníiJim pfnobu mái plnou vol-io- o

odhiillll mna v tomto 'uto pl u
1'láUi dnu jnáto Ulo oliláákH ncliudn trním

Vlo uvelulriAn runat uJlvt řu olidrílt
přMilpU úplnou liiforiiini'1 (iluriiiA m i ml
linuoMiiiliuJ"Ot IHilnt lil) centA ilokii'1 bnjnt
vylitiiiil A1ri'm!
C ItKM SOr 4 !Iz UTl Clilrjtfo!!!

nežli stroje mohly byli zantaveny
4 rnitii irn ti ( ur fi twi t (t ti ti jltlilta I 4u
j umím y aii( nni'w tuhu uwiiuj a b'
hí levé ucho jí od hlavy utrženo
Do mÍHtnkí nemocnice dopravena

a a a kh

l)V7 IMIHIIMMI '
'A neznámých příčin zakončil

dno 8 září v noci krátce před 1

liod mou hvojí životní pouť nebe

vraždou 271etý krajan Jan Čada

jehož manželka h 2letým chlapci
P A NASH

General Western Agent

1524 Farnan St
OMAHA NEBkeni bydlí v í K5C Ashland ve v

(Jhicajíii Čada byl urnčutiiui v
V tovární Crune (Jo odkudž no v

pátek večer dno 7 září n výpla
tou (lorufi navrátil jna neobyíej

--i
ní awiiUMÍlým n roztržitým Po

večeři a rodinné rozmluví ulehnul

PRAMEN ZDRAVna připravená lfižko rozloučiv no

h dítkem a ho svojí manželkou ode

Ifoňík jest těžce zraněn tak 2o jo-h- o

slav prohlášen za povážlivý

Oarebácký automobilista když
viděl co způsobil přidal rychlosti
a ani se neohlédnuv ujížděl dálo

Hyl několik čtverců pronásledo-
ván parkovními policisty Wallcm

a McPhersonem kteří za ním vy-

pálili 4 rány Ale Dollon ani pak
nezastavil až na Otfdcii ave mu

kára zatarasila cestu a tu byl nu-

cen zustavití Obyvatelé okolních

domů byli poděšení střelbou a

když vyběhli na ulici spatřili
větrem o závod ujíždějícího auto-

mobilistu a na zemí ležící díté

Když byl chlap zatčen a přiveden
na stanici lhal a pravil žo hocha

nepřejel Tuk 6 zapřel žo jel ne-

dovolenou rychlostí alo policista
a několik svědků dokázalo že jel
ko vňemu jeslí na falešné straní

Kaněný hoch byl dopraven do bytu
rodičů kdo přivolaný lékař zjistil
těžké vnitřní zranění a pohmoždě-

niny Později byl Dolton na zá-

ruku propuslčn a nepochybní bu-

de předveden soudu

Hluboký žul a zármutek zaha-luj- e

tichou domácnost známého

hodináře a klenotníku p Fr Do-

stala z í 42ÍJ— 18 ul y Chicagu
Jeho nejstarňí syn Alois muž to

vzácné povahy a ryzího charuk to-

ru postřelil se dne 9 září neňťast-no- u

náhodou z kulovnice menší-

ho kalibru a dno 10 září ráno o

í) hodině podlehl svému zrunění

Toto hrozné neštěstí které vy-

rvalo milovaného syna přolaska-vém- u

otci vzorného manžela ro-

dině událo se následovně: Pan

Alois Dostal byl zaměstnán v ob-

chodu svého otce Hyl to pilný
a přičinlivý muž který vždyjo
hleděl svých povinností Poně-

vadž tedy celý týden byl od čas-

ného rána až dlouho do nocí za-

městnán prací namáhavou chtěl

si dno í) září odpoledne vyjetí do

volné přírody aby tam poněkud

pookřál Vy jira vil se se svými
dvěma syny íiletým Františkem a

4letým (Jelcstincm í jeho vlastní
otec a vlastní sestra jej doprová-

zeli Vyjeli si do Downers (Irovo

poblíž Chicagu Přijeli tam kolem

2 hodiny a odebrali se do krásné-

ho losa který se tam rozprostírá
Pan Alois Dostal měl sebou malou

kulovnicí (riřle)neboť byl velkým
milovníkem střelby Chtěl se po-

bavit střelbou do terče jak i jin-

dy činíval Kolem 1 hodiny maje
kohoutek u kulovnice natažený
chtěl ji vedle sebe postaviti leč

zbraň mu vyklouzla na zem padla
rána a střela vjela ubožákovi do

levého podbřisí a provrtavši vni-

třnosti uvázla v zadu v páteři
Ihned byl zavolán dr Pitts z Dow-

ners Ořovo který mu poskytl

první pomoci Kolem půl šesté

byl pan Dostal dopraven po vlaku

do Chicaga kdež byl ambulancí

bral se do svá ložnice Krátce

před 1 hod v noci byla paní Ča-

dová probuzenu střelnou ranou
která byla v příbytku vypálena

Kde naleznou nemocní své uzdravení?
Polekaná žena puzenu zlým do

mněním nahlídla do ložnice kde

ho naskytlo jejím zrakňm hrozne

divadlo V tratolišti krve h re

volverem v ruce spatřila nu zemi

ležeti nehybná tčlo sváho manžela

H prostřelenou lebkou Do domu

přivolána byla okamžití policie z

liinmanská stanice která dopra

Vo a 6 Anicriro im zí vcřkfrýini národy najdete početné lid?
ku lí trpíce na rňrn' třl(í a zdánliví nevylt-čitdn- é nemoct' chodili
od doktora k doktoru kupovali r(izn5 patentní v novinách a kalen
dlíích vychvalovaná pnalí na tfizné lučební ústavy a nikdo
nenalezli pomoci ale v£ude museli draze zaplatit! tak že iouze
hvó pciiío halili

DOKTOlt M!NÍ JAKO DOKTOH to aťsl Hiát dohře
Jeden utudoval mnoho druhý mén& a mnohý pouze pro

získání titulu Tak ee stalo ía mnohé letební ústavy zde v Anie
ríce byly založeny lidmi kteří tu starali pouze o IiClilZft nemocných
nikoliv o jejích zdraví

Kam tudy ho obrátili v případu nemoccf Na tuto otázku jo
lehká a jednodiuhá odpoVr Nejléjíe učiníte kdyí se obrátíte a

plnou dfivřrou na nejstarři a nejspolehlivěji! Idcební ústav a to je :

Dr Collins N Y Medical Institute

vila mladého sebevraha do okres
ní nemocnice kdež tento za dví

LťíKAfSKA KNIHA

VÍIDCK KU ZDRAVÍ

Jilu ll nismoriif řlicciH vajtl-- fufaon
flIMIIHl f f'10 micnl lllliíl8 l M llilq
kulim ku-i- l Hiuliivá n rňnyih nn- -
mm lili v nlí luoMivmiý pmř l)r

' l'„ C Ciilllll IMlnnl liiimlio illl v li

u4vilft ku xMliiiviinl ilrnvl Knihu
' iliili tlin KilHt nm ii ďi liiiriii

iiDima nfiknlik poátovnďli řiiilnink
' biuliilo iiiií nitiíiion Irluíntoll klllllll

ihodiny run íní svímu podlehl

I
I
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I
I
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Mrtvola zcsnulího krajana byla
dopravena do okresní márnice

"

ikde odbýván koronerův inkvest

pří kterém porota nemohla ovScm HO W 34th Street New York N Y
zjistiti co zavdalo příčinu k sebe

wraŽdí jinak spořádaného muže

Jak se z jistého pramene sdčluje
prowázcl Čadu jistou částku peněz

a doHtíinetn tu nejlep&í lékařskou jiornoc a nejlepSÍ HUy která nikdo jinde nekoupíte Toto jest jediný
jistý a bejH řný zpíisob jak možno docíliti ťiplnIio draví Proíessor Idkařvtomto ústavě proskoumá
vaSi nemoc dlu popisu a připraví vám lóky kteiá váa jistž uzdraví jako uzdravily tisíce a tisíce jiných

£hHj ! iIA£ iizdruvíiiií Mtlii o tomto ťiwtnvópři zápase konaném prou nekoli

ka dny o přebornoitví v rohování

(Čadu sázel na vítězství toho ne

pravého prohrál značné peníze

Vyléčená z nehezpečnó p] lení neinoeoHyl licinoccii na ledviny

k-o- melo za následek duševní roz

háranost Zesnulý krajan byl ro

:en v Čechách u přináležel ku

Alliiniown 1'a f i Dubna 'o6

Milí? p Doklurvl
Vata Iťíky Juntu ipotlubovkl Jm

ťiiiliiÓ uzdravil t boleni v Wíhi i lodvl-lifo- li

N dňkii pravily ranlWm Vám voil

lioiloUiíím ( Juta mna vylíčil a pMimiujl

UkUío nakolik t&tikb ktuté mfiínte uvtifoj-iil- t

v fiaoplech aby krajmiy v pf ípmla rl

v£lMI kam 19 luují bbrittlll a pomne

VáSoiblaný JanTomaah

3ji So Yordnn Kt„ Allcntowii ťa

New Kockford N Dak„ 8 Dubna '06

Mnf pana Doktorát
Vnlřl Vám dávám fa )nm ponlinlní lil-

ky oil Váa vt Ijala 5 ánora ktariS (bciii lila
návodu uilviiU Nminul a jninn litími prutu
tu imim clitAla aárovnA poulut avujf pnilo-blx-

a klram!iiáio Juk jnam rimilula

l'fcl několika lnřkícl bylajniui tuk nn um-

ru í liiibniiá i 11 bylo na mna kouiy víilAI

Ani novliii Juk a Vilm máni puiuikovnl
fa lia mna aacliránil od iliii ainrtl Muil
l uilla a já aaina nainfila ládní náilfije na
vylomil a přnra vy íiii mni iiziliavil

amávám Vám uaviily vdMiiá

Aneika DuSek Nw Kockford N Dok

wpolku Český Lev N A U

Josef Sojeba Č 3495 záp
HO ul v Clevelandé vypil dne 9

fcíiří večer ve svém dome v pří-

tomnosti své ženy kyselinu kar- -

bolovou a dříve než přijela Me- -
TrpM na zádtichti (astmu) a hronchlíls

Trp61 na chronický reuniatlzmuH
Oorrayovu ambulunce zemřel

Příčina zoufalého činu jeho není

určití známa Jeho ženu leží tez
nemocnu a žádali na ní vysví

VST 4Ttlení je nroto nemožno — "Jsem

Jitckon Minu 4 Kvilná vA

Vtleolííiiy' P 1'rořeaaoral

Výulmlrk iiilio IiVi-ii(- Ván lunt fe a

cli i ni viiltni iil'ř k iío I přrthtul l"lcil v

pnou ihiiiiíiiiiIv a t lkh djlcliání lima vlna
iiijulitliuin iJiiiiuilvnl lKin ne í tlimtii-vjí- ii

miurliiillnv niilio ml to ki'lý Ukul kilo
iniin l'iif li 'l eif vylilííliii v ivííM ilolifit a
iimie ii idM to ilivl jak ) in lil tli mohl tuk
hiv uili uvul lunlii V inu iHivdijCii po

liVOt K4 vuíti vvIWkiiI
S liauu jim ilublo pí bj(it( prltnl v 'i

Henry Slrovjř
Jackuon Minu

ráda že je mrtev" pravila jeho

I W- A

Mí

Ctíný pana Profuiiora I

Kladu loliá (a poviiiuoM uvíilomlll Ván

a cárovoA Vám podtikovatl aa dobindinf

kimá jmu ml prokánul in Jma mna vj liVII

X Hcuiiiiiilzimi nit který Junm tritii níknllk
roka Nebili Vaiích líkfl a dubid Indy
Jnam pfcvílínii ia bycli trpM limlílti
KeumuiliEiiiniii Chvála p Holin vďeky
bolusly mim upiihtlly a lak vufiijné chválím

a odpomf ují co Kkařt) klui ai lolio

piávem iíliiliiiJo
S ilctou

Marko Upctkh Olga l a

manželka "Pil v neděli ráno
mne ztvrul a vyhnal z domu" O

dodán do nemocnice sv Antonína

Jeho vlastní bratr dr Ferdinand
Dostal povolal hned telefonicky

dry Donlona u líyana dva výteč-
né ranhojiče a úsudek jejich byl
žo se musí přistoupit okamžité lc

operaci má-l- i život pacientův být
zachován V 7 hodin již ležel na

operačním stole Operaci prove-
dl lr Donlou za pomoci dr Hyana
a tří domácích lékařů nemocnice
Dr Dostal byl přítomen a vypo-

máhal Ukázalo so že střela pro-razi- la

střeva na několika místech

Tato byla pečliví sešitu Nadmí-

ru obtížná operace tato trvala pl-

né dvé hodiny Neměla vSak žá-

doucího výsledku u nešťastný kra

Vylřťitá zo žaludeční nemoci
Velucirii p Crodmoie I

Nniiiiilui ( vli lni iiliycli Vím nnvy ilovlli nul iinlilef ní i'ť tlfky
V)liYciil clmluly (lln-ii- lín klel nit imih tifU 1 t'ky

iiuiiiihiU lnil lenili m ll iihimIi)1 li ilnkliilA a 1' kínii'"ll vío r
úrf lm at klvt ciii e k Vim oliiliilit o hhih' iI"jIiIj ibfiii tilm- -

VI riKiilullinllI l i In ll'IH ! V luk klllk lll lU llllVlU I

ln iiilnl i tililll V v ji diliKiiinSiii U kntlrmil kilu lt liulliuioU
liy e ubiiul i uo k V ím o ii"in Si lilulHikmi tini

Mailu Valraluvi Nw luuiy VmV Cul

Že tyto listy a podobizny jsou praví a ne

vymydlené za to se každému ručí 1'odobných
lodt kovacích listfl dostáváme kaídý týden na sta
ala nktf ré dovolením uzdravených lidí ee
uvth-jnuj- í v íasopisech co ukázka

jun dm 10 rMl podlehl uvénjji

pul desáté když žena jeho vrátila

80 domu kořalkou opilý Sojeba

pokusil s politi ji žíravinou Než

diiehapíítomná paní láhev n kyše-lino- u

mu v čas vyrazila z ruky a

prchla do vedlejší světnice v níž

mi uzamkla Po nějaké chvíli

byla vylákánu % ní nastalým ti-

chem a tu naskytlo jí hrozné

divadlo Mui její ležel na posteli
v posledním tažení míchal ky
M'liuii ktubolovoti n kořalkou n

vypil to Smrt nfuledovala v ní-kolik- a

okamžicích Sojeba praeo
val u IVet ťity HcNtem! Co

iiiaiiAfUtvi jho bylo bezdětné

Tříletý KrantUt k Jiruika i č
Iril Ap K ul v ('Mertou byl

♦m ! íAH přejet automobilem

tUmým T II D'Uonm č ÍW7

Albaiiy ave kdy 4 publil Dují-toii-

víudu a ub přeeháíH

mínění

Juko iy thlre Irjilcích bylo uzdraveno tak jllo jest že I vy mtižele hýli uzdraven třeba

jte bydlel vzdálen na tlsieo mil V tko co mátu uřinitl v plípadu mnuKl j stí VypUte thikhubiž

hvojí inmoc a o?i'ti' dopis na níío uvedinou adit-i- i CIk te-1- 1 obdrželi ty njlrpM l'ky ku-r- nejhuu
nikúc jindtí t duhtáuí a kterd jsou pro každřho zvláíiJ plipravovant? pisto český n tuto adrt-ssu- i

Dr E C COLLINS
m icimíjai hs'rrruřn:

Tři lékaři setkali ío a nezdarem
"Po ítyry roky xakoušcl jnem bo

leul hlavy a žaludeční chorobou
Tři Kkrtíi itemohii mi ptouoci Dra
Petro Ilohoko vrátilo mt ydratt a New York N Y140 West 34th Stše tu jm-- VyiŮÍVid h 11 jedna
!4luv

Vteátíi iHMllay tMlv Jil Jat oj IOhMÍ rámi du 8 M h1h4 V ncJítl w4 10 IwhI tu I hhl ihIm4
Jaw J Horký Míitivr Tes


