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níci fili k majiteli zámku a oznú
mil mu že musejí odjeti do Vid

& uosiiycn vmsii ně u že praeovuti nemohou do-

kud jejich sdružení ve Vídni stáv

Nřco je cbybnébo ™ vá ? n leo
i váš pohled to ukazuje Vy
nemusíte vědětt co to je a nebudete vědět co máte dělat!

ale neučiníte chybu obrátíte-- H se na

DRA PETRA

kuje Majitel jemuž bylo velmi

krku mrtvoly byly četné těiké rá-

ny Nalezen byl také zakrvácený
nůž a Ustek na němž Iíeinel

že spáchal sebevraždu
ze zármutku na kterousi události
Z počátku sc slovům na lístku ta-

ké věřilo u rozšířilo se všeobecné
mínění že Heinel skončil svůj ži-

vot násilně sáni Avšak při lé

nemile ze prfiee čalounická zů
I Z poiledních stanic — Do praž-akýc- h

kobek zemského blázince v stane nedodelána zprvu domlon- -
těchto dnech dopraven žurnalista val čalouníkům aby práci opět

OlrC©v ~ icuuaivi i nakoupili a poiiKaovai na to ze
týdenníku "ítíp" v Kralupech L tom ve Vídni nikdo ani nezví a kařské prphlídce bylo konstato

t wi mužem poKrokovyca zásad uvolil se jim plntiti zahájí-l- i prá-- [
i svérázný vo slohu až neústupný ci dvonásobný plat týdenní Ča- -

váno že Heinel rozhodně nemohl
zranění způsobit si sám a tu za-

hájily úřady ihned šetření jež
vedlo k zarážejímu výsledku Nej-prv- e

bylo zjištěno že písmo na

TABODlVWf BTLIVN LÉT

Neobsahuje nic než to co nám udělá dobře Vyčisti krev se-

šili a oživí celé ústrojí Není to pollcový lékárnický lék Dodá-

ván zvláStofmt jednateli

i Ve Bvem presveuceni Je ženat a louníci vysvětlili majiteli zámku
tycem dvou synů Nezdary a ne- - 8Voji organisaci a přesvědčili ho
štěstí jež s ním chodily vstávaly že nemohou za krátký zisk a ve-

la léhaly rozvrátily jeho duševní liký výdělek u něho opustiti stá- - lístku nesouhlasí s písmem Iíeinc- -
DR PETER FAHRNEY & SONS COi rzivoi a uoveuiy no az uo Biazuicel lé podpory v době nezaměstnání

112-11- 4 Již BoyneAve CHICAGO ILL
lovým Všichni domácí lidé byli
vyšetřováni a tu ukázalo se ná-

padným že oba učňové Stelzlovi
f Těžce zkoušená rodina — Jan J" 8(5 Jim dostává od sdružení or

íTakubec 511etÝ ženatý hraběcí ganisicního a že nemohou porusiti
byli ve svých výpovědích neurčitíňlikovský strojník z Kopidlna u solidarity svých vídeňských sou- -

OOOltO000OOOI00llOlOSOI00
f jicuia mimu v pansKem uvore v u u"u íojiwsi mimu ji více žo se často pletli byli zaraženi a

často so i odporovali To vzbu-

dilo podezření vyšetřující komise
í Starém Místě jetelové semínko nenutil čalouníky k práci a pro DrASvobodyHnfké VítlO

přP"jeDÍ dl pfedplsa tohoto proslulého lékaře odporuCeno ode vSech
leksřikych autorit v nemocích žaludku & vnitřnoitf Tnto v4tnfint UHvA

I parní mlátiěkou Pří práci této I putil je Když čalouníci chystali
utrhl mu řemcu levou ruku dor0 °&ejítl byli zn voláni do kance- - Hoši podrobeni byli přísnému vý

slechu v němž se ku svému zloči-

nu přiznali Heinela zavraždili
5 stroje jenž zlomil ji na několika 'Hře a tam j"n vypliiceno každé- -

místech v předloktí Zraněný do- - B1" na cestu po 20 K u vyslovena

praven byl hned do jiěínaké měst- - spokojenost nad jich jednáním od

ské vňeobecné veřejné nemocnice ninjitele zámku a přání hojného

tIdo užíráno II ? pravých dávkách muže býtl užíváno co lék pří slabosti ža-
ludku nechuti k Jídlu nezáživnosti a vSech podohných nemocích
JPr?díTánoJeft7 Plných kvartových lahvích Žádejte o toto víno Jež Jeit

k doitání ve vSech čeakých hoítincích

prý 'proto že nimi zle zacházel
Lístek napsali sami aby vzbudili

S JUNO & CO MILWAUKEE WÍ8 jediní majitelové
Cestu )íclm Jednatelem jest pan

přesvědčení že so Heinel sám za-

vraždil Oba mladí vrahové byli
zatčení a dopraveni do vyšetřova

4-7-

J-- H SHABT
Pozoruhodným je že roku loňské- - Z('liru ve stávce Udiveni čalou-h- o

Zabil se v cukrovaru kopidlen- - Ilíc niuseli na to vsednouti do

ském jeho syn a otec jeho 831etý přichystaného pro ně koěíru v

výměnkář přisel v Ohařicích u Draž Jyli odvezeni do vzdáleného

svého druhého syna při řezačce o nádraží
2957 FÁRNAM 8Tf OMAÍIA NEB Telefon 4927 Icí vazby
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PRANÉ ZDRAV

i ctyn prsty a byl v téže nemocnici Drama nešťastných milenců —
léčen V jednom hotelu na Král Vino- -

Studující usmrcen vlakem — hradech zahráli si se životem dva
I Z Ostroměře u Hořic sdělují: Na neSťastní milenci Ke 3 hodině

zdejším nádraží přihodilo se v so- - odpolední zavítal do zmíněného
i botu 17 listopadu politování hod- - hotelu 221etý klempířský pomoc-
né neštěstí Frant Líbal žák 3 nik Josef Hochmann z Nesvačil u

i Vnik 1 í rrvmnaala J &m MttniiufWtt V n ri tr tt n usi airMi mSLnlrAn OAI a Kde naleznou nemocní své uzdravení?v Bydžově syn Fr Líbala výhyb- - tou Annou Zemanovou V hotelu
káře v Ostromeri přejet byl o Se- - najal si pokoj ve druhém patře a

1
!„r e nic-- ) i i i t mMW'mriW# % Po celé Americe mezi ve&kertfmf n

kteří trpíce na rfizntl třžké a zdánlivě nevyléčitelné" nemoce chodili
od doktora k doktoru kupovali rňzné patentní v novinách a kalen-
dářích vychvalované léky psali na ríiznó léčební ústavy a nikdo
nenalezli pomoci ale vSude nuiscli draze zaplatíti tak že pouze
své peníze zliallli

DOKTOR NENÍ JAKO DOKTOR to ať e xuů ánht ™

bwj uuuit: i ttuju jit junKyiu via- - posiai si i)okojsiíou pro pivo rsot- -

kem severozápadní dráhy ve chví- - va pokojská byla ze dveří za- -

j li kdy chtěl nastoupiti jízdu via- - slechlu tři střelné rány za sebou
Sekera do ňkoly do Nového Bydžo- - Hoteliéru který byl právě ve

gva V týž den pršelo a byla tma skOepě se zdálo že spadla nějaká
a neSťastný student byl prý krá- - bedna Vrátivši sc rychle zabu- -

--tkozrakým v ěemŽ spatřuje se Sila na dvéře Hochmann přiňel

ýříěina neštěstí pokojské otevřít Zeman vá se- -

l Pátrání po zločinci — Dne 24 dřla na žiílli- - Wivolaný lékař po- - s

LÉKAftSKÁ KNIHA

VÚDCJS KU ZDRAVÍ
Jute-l- l tieinornl tcMrntn viMt Jakou-

řinriincí Jh Hthmí ilupišto i pro lulo
knlliii která pujínlnrlvi o rflznjírh

v niž luouláviMiý pruf I)r
li C Lolllna !1!iimuI fiuwihn llr'li

pamatuje Jeden studoval mnoho druhý méně" a mnohý pouze pro
získáni titulu Tak se stalo že mnohé léčební ústavy zde v Ame-

rice byly založeny lidmi kteří se starali pouzeo penízfl nemocných
nikoliv o jejich zdraví

Kam tedy ne obrátili v případu nemoce? Na tuto otázku je
lehká a jednoduchá odpovřď: Nejlépe učiníte když se obrátíte s
plnou dftvčrou na nejstarši a nejspolehlivěji! léčební ústav a to je :

Dr Collins N Y Medical Institute
140 W34th Street New York N Y

zaicen oyx v rraze na — ~~ r v v

r-fiswpau- 381etý reverent František mann vyPálil dvě rány proti své

Zima z Kobylis Je to tvž mui milence které obě ji zasáhly jed- -

nívod ku jtaclioviínl zdravf Knihu
obdrílto rilarms a pi)ifbnjrin polatrume íirknhk poto"n(fh rnámek a
uclnto inlti uitc£noii 1'koí Hkou kniliii

který už byl jednou v podezření
na do Ievého sPáxlkl1 a druhá

a také žalovánže zavraždil 121etou skrze tnkotovou blůzu způsobila

Barboru Smrčkovou která — jak $ Pouze DePfttmó odření kůže v

známo — hvla hAntiUním rnňan krajině srdeční Sebe střelil
t 1

bem zavražděna na hranicích VyII?CDmann do PravéQ0 spánku a dostawte tu nejlepSí lékařskou pomoc a nejlepSí léky které nikde jinde nekoupíte Toto jest jediný
jistý a bezpečný způsob jak možno docíliti n plného zdraví Proíessor lékař v tomto ústavŽ proskonmá
vaíi nomoc dle popisu a připraví vám léky kteté vás jistá uzdraví jako uzdravily tisíce a tisíce jiných

♦ÍJtótc co piií nx€lríiví?iu licló o tomto us-tíw- 3

sočan a Hrdlořez Snesené důvo- - cmí'ne W P" upinem veuomi

dy které byly tehdy proti Zimoví sá1ra S1 obÍednal drožku a také

neoostaěovalv ani noro- - Platl1 k převozu do všeobecné ne- -

Dyl nemocen na ledviny Vjléřeiiií z nebezpečné plicnf nemoce

mocníce rn výslechu udala Ze-

manová že chtěli společně zemřít
a že Hochmann střelil na ni a je

w r - ~ - — ¥ g— - -
tě a proto žalovaný sproštěn a

propuštěn na svobodu Nyní se

podezření proti němu opět obno-

vilo a to z následujícího důvodu :

Dcera slévaěe Božena R učinila
oznámení že ji Zima vlákal poblíž

jím svolením Za důvod udala
nešťastnou lásku

Cestou od muziky zabit — Z

Allentown Pa n Dubna 'o6

Milý p Doktore)
Vuíe U'ky j"era spotřeboval a jsem se

úplná uzdravil x bolení v Vtíhl a Icdvi-rwr- h

Na dílkaz prady rati(lám Vám svou

podobiznu řc jste mna vyltfíil a pfípoiuií
tichto nakolik řádko ktfiré můžete uvi fuj-n- lt

v Časopisech aby krajany v případu ne-

moci vMc'li kam e maji obi atiti a puuinc
Vi'5 oddaný JunTomcuh

321 So Yordan St Allentown Ha

New Rockford N Dak 8 Dubna '06

Cténý' pane Doktore I

Védět Vám dávám že jsem poslední Ir

ky od Vás přijala 5 února které jsem dle
návodu užívala Nepsala jsem bned proto
e jsem chtěla zároveň poslat svojí pocio-bin- u

z které seznám j jsem zesílela
1'fed nčkoiika měsíci byla jsem tak nemo-
cná a hubená že bylo na mní košty vidřt
Ani nevím jak se Vám mám poděkoval
e iste mne zachránil od jistá smrti Moji
rodiče a já sama neměla žádné nádeje na
vyléčení a přece vy jste mne uzdravil

ňstávám Vám navždy vděčná

Anežka Dušek New Rockford N Dak

k téhož místa kde byla Barbora Humpolce sdělují: V neděli 18 li
'Smrčková zavražděna a že ji o-- stopadu byla v Čejově taneční zá

hrožoval nožem a vyhrožoval jí bava v hostinci Prchalově V no
i i--

zabitím Zima ovšem toto tvrze-le- i asi pe 2 hodině doprováze
i lii ní houževnatě popírá a nepřiznal

21-let-
ý Jindřich Vak perleť ářský

Trpři na zMuchn (astmu) a brouchiiis
Trpěl na chronický reumatiznius(

se ani v dlouhém výslechu které- - pomocník svobodný 16 roků sta
mu byl podroben 25 list odpo- - rou Anežku Dolejšovu domů a u
dne v úřadovně vládního rady p sedli si u zahrádky Opodál po- - i
Ohěe Určité důkazy že je sku- - zoroval je 161etý Antonín Vak

tečným vrahem Barbory Smrčko-- 1 bratr Jindřicha Vaka a počal na

Jackeon Minn 4 Kvútna 1900

Vtlecténý p Professorel

Výsledek mliO Irírlií u Vis jst řo a
rftiúi vrhni dobit) kaVI Přcslil bolemi v
prxou pmiiiiitily a lířki H)Vbiii( runa víra
m'i!iť-- in uiiinltal itein r in (Iom
V1U1 Siiurhotiny nebo mi to kaJ' fikal kdo
mne hnaiřil 1 eif vvhlliim v iviři dubřn a
nioie pfiK é ne diví juk v- - mobl tak
Inr n4iviii Dudu Vnii puvUvčnjf t'0

Jivut tt va3 vvli ("enl
S uťtou jeiu dobie ptujinf přítel víi

Henry Sirov

Jacktou Minn

vé naprosto dosud scházejí a do-- 1 ně pokřikovati To rozčililo Jin-ku- d

se Zima nepřizná — ha i běžel za Antonínem a u- -

Ctěn pane Professore !

Kladu sobě za povinnost uvědomit! Vís
a zároveň Vám poděkovali za dobrodiní
které jsto mi prokázal £e jste mně vyliVil
S Reumatizimt na který jsem ti pvl několik
roku Neb ti Vašich' Irkfl a dobré rady
jem přesvědčen le byck trpěl nadále
Reumatixmem Chvála p Itnlni vserl y

bolesly nmo opu-itil- a tak veřejně rlivíliiii
a odporučili! Vás co líkaře klety si tubu
právem zasluhuje

S ilctou
Marko Ltpctiťh olea La

uf

v

'

i

ovšem vinen — jest předčasno štědřil mu několik pohlavků Po

mluviti o tom že by byl vrah ne-- 1 chvíli šel tudy od zábavy Václav

YyléÍTiiií ze žuliidenií iienioii

Šťastného děvčete dopaden Tím Jakoubek 2Cletý svobodný syn
i méně že už bylo pro tuto vraždu domkáře a vlastní strýc Antonína

r' podezření přes 50 osob zcela ne- - Vaka Hoch ten začal mu ihned

vinně a že se kdysi zcela pevně vypravovali co se stalo ft prott
jal se Jakoubek Jidříchu Vakovi
domlouvati Podrážděný mile- -

věřilo že pachatel odejol do

# # w

Veleciťují p 'tifi'Hiorc
Nrinitlui e nii aliyclt VJín Itfvrsluvi! m1 irlilr"ni jř ilílr

4 111 I I i „ii tmi" II I k I 11 iiiii 1 rk?
neum ím I i m mi r tímnliú ti iloklnta a t k li 11J5 li a Ur
ii- -i fln ai kd i m %r k tu uluánla ibnubla m tin--

!' 1'ili'wlii i i r hun r ' a Vulk iii í i- - uitli avtU
un ni iin ll II ) í imMhm ' i i k jí 1111 kl eil licuivrn
kl t ubi (il nUíe k Vim o i'ni - S Ii1uIki' iti lnu

Maria Vlraluvi w liiitiy Iar k C i!

Že Ijio listy a podobizny jsou pntve a no
vymyšlené ra to se každému ručí rodohnych
podí kovicich listň dostáváme kahlý t'd u na sta
nle i n nřkt'é s dovolením uzdraveních lidi to
uveíejnují v řasopistch co ukázka

t

t
-

ti

nee nfinchkaji? vytáhl kapesní nňi
I

a boH Václava Jakoubka tuk o- -
vsacoy pnpaa — Jako v po- -

hádce čte se následující příběh
f vzácného pochoprnf oranisact' sudně do krku h raněný udělav

krok svalil se k remt mrtev Jin Juko ty Ihire liplcírh bylo uzdruveno tak jNIo jest ie l vy mňiHe bjřll uzdrineu (folia
jste bd!el Viídiilen nu I Klee mil Vtk t máte uť inili v případu m nitai j t V pii dukladnC-ihum- k

a ji'lt le dU na nííe uwtlnon ndn-m- i Clu iie-l- i oLdržetl ty neilipij lkv it-r- ó o

nikile jinde k dostání a ktt-r- e jsou pro každého svláíttS p(ipiavovan: pUtt (řesk)4 na tmu ndrmu:

jak ul zaměstnavatele tak od

Iř opravováni
zámku v Hor Studcnoi ti Chotč- -

K boř" jfhol majitelem jeat bohatý

dřich Vak aě věděl i Václavu
Jakoubka labil V1 klidně dumu
lehl ai a tvrdě upal lláuo vbu-dil- i

ho ěVtnici a zatkli i dopravili
do vaíby

Zamidiny holiíaký pomocník
Dr E C COLLINS I'"

Polák pracovali také dvou čalou-

nici i Vldo V arpnu vypttkla
vp VMni ttávka čalouníku Jak

m 1 :i)ijvi is'ri'ru'1'imiU m? dovalili lamMnunl čalou-

nici v Hor Studcnci o Ktávctt ta- -

140 West 34 th St New York N

— V Dclěi 1 listopadu vcVr
nalcicn byl ve Vrtni x Slepku
holWaký pomocník Heinel

mMnaný u holiče StrUtu tu lí

t kaluli krve mrUf Na

YtavUi práci a dopili avAmu mi-tr- u

Jak maji iifhovati (XI- -

MřJLř m% llf lin MlfcZli l1a V tJu hvHlIny %Jal Jnl o4 10 hoU rána úú oJrxI V irJvll 4 tu hod ia I hmt nUpul

í


