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Přeje si mft dopis uveřejnčný
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Pl ijmčte ode mne srdečný pncdniv ťhei Vám dnes sdt lili jak ViiAc pli' id thč j1'

bibré jak ml znaliieihtě pisoiiibi jak mi prospělo a jak lul d-- bi tiolov
3
15

Zii:líli viitk lioHHlinki' nuly pn žiity sftM n dviinka piynn

iw

ES
gri

I trku ji Vám tisíckrát za to h sensnni lihy iioiiaMiu 1 i nyní jícní iipine

rdráxa
Hiiihá pinii! Movolujl 'áiii abyste tento dopít uvi l ejiiila Nemohu se am jinak

odměnit ne tím " Vám veřejně Anlekuji za yb-ecn- velmi tnipného licdiihu který

mim trápil mnoho let Měla jsem tuk vvanou záduehu čilí asllimu ImIoJíoi hroznyiu

neduhem trpí nechť se jen ohnili na pani Utotiiulíko(u a ta ho svým lékem jisté vy-

léčí Vím že je mnoho těch lidí kteíí lim neduhem trpí a nemohou se yh'cil MimÍ

vyhazují darmo peníze jako já ba i do lázni jezdí ide nedosáhnou žádné pomoci

Hiahá pani Žádám Vás y ijniu vsch trpí-íe- abysic tento dopis nvcrcinibi by

se o tom lidé neduhem tím trpní dověděli Když jsem se Já vyléčila vyléčí se i jiní
Milá paní! zbijte blae a přeji 'álii vevdý li slastný Nový rok aby iť' dlouho žila

neboť Vy si to zasloužíte již za to co Jste dobrého na světě vykonala a ubožáku vy léčila

Vaše krajanka a přítelkyně Anna ojtíUvá { 1
(t (iriiujre Tc

Pište sl o knížku! Puile Vám poslána zdarma!
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Pří objednávce prosím popište spravím nemoc nehol píipravuji při1111- - --
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ku nemocí

Nebvlo bv 1 právu vin dával jedno pro všechny choroby jak v podobnými léky umo

se vy léčit niczí všude vychvalují Tukovým universálním lékem obyčejné nemůže

ttllltu iťtíťlli fa p'iIHUtViHlí plC

luritviiycli WH iliilo w MiustaviH n

fa xúuhvi tubo nlivlimliiifi thU
pru vviVii íi'1 witlnivúní úmyslu

'

řiilrřitvnli Mi vcrojiiť-iiu-i ob

liovpinlilítivtillí tu lirjvyWÍ 1'l'IHI

lifiliivdli hi'l fa jo prodiiviili jvn

za ceny livlivHÍ'ski' pul nikou -

v toni hh) iiiiii"'iin trest-

ní oziiiíiiu-n- l pro lirlivu Tímto

výnosem xpinlA též prnseéí vňlki

o Hcliitii jiod prúvomoe liospoiláí

hlieli nul

Hrabě Tliun rbnvcn Čestného

obČarstvi — (Hiei ní výlin r Kysr

lovii! usnesl w ve své ncliiUi i

ilne HO ledna l!'l! nliy vest-jí-

oliěim oliee kyselovieké hý va-

ly hrubé ilr Jaroslav Tlum mu ji

tel velkostatku Kvhhhí'i ylniven

byl ěestného obéHliství oliee této

pro jeho vystupování proti
irsko-ulovenskén-

Mtátu totiž j''lio zná

mým podepmímm protestu
ústa-váek-

ftleelity" proti siunositnt nos i

českých eirií

Povinnoit dovážcti příděly po-

travin — Ve innohýeh venkov-ftkýe- h

obcích nastávají éasté porn

chy v zásobování t tolio dfivodii

že majiteli'' potahfi k dovozu zá

Kobovneíeh píídclu zpŮHobilých

zdráhají Ne potahy ty propíijéo vá-

ti anebo žádají za jejich dovoz o

neoilftvoiluéné vysokou ná-

hradu Tím ho potraviny jiii"

životní píitíeby iiepoměrnij drn-žuj- í

čímž jsou postiženy také nej-i-hiid-

vrstvy obyvatelstva které

trpí tím že v pa přídělu veřejné
ho zásobování nedostanou rt jsou

iiueeny za předražené ceny vol-

ným nákupem si je opatřovat!

Plicní a krční choroby
Mohu Vám směle odporučit! moje hé a můj balsám pro plicní neduhy rýmu ho- - §=ř

lení v krku a olekliny Zle uvádím jen některá poděkování a odporučení ~
Ctěná paní Krauees OloupiilíkovA : FIATONIA TKX -- 7 října §==

Teprve nyní Vám odpisuji na 'áš dopis Je to hodně pozdě ale já jsem dříve ne- - S
mohla lichoť jsem měla děvče '2 roků staré velmi nemocné na zápal plic Měla vícekrát --Es

doktora ale ty medicíny od doktoru ji dělaly příliš slabou Jak jsem jí začala vařili J=s

Vaše plicní lbe" ku podivu seílilii 11 dnes jíž zdá se úplné zdráva Děkuji Vám za lo ss
ihč které jste mí poslala Je to výborné lbe pro plíce iicmiížc se hledal lepší pro plíce ES

Tážete se jestli můj dopis můžete dáli do Vaší ohlášky Jen dejte ať svěl zví o Vašich S
dobrých lécích ale nevím zdali z mého dopisu co vyberete Jen dejte co se hodí ať lidé ~
zvědí jak daleko jsou Vaše éky cenné před jinými We píílelkyně Anna Kupka S

Yřh Mf!""" eÍHoii

o ti'Ml pi klfltlny le tiik"H jen

o t- - j' sli ctslne soiddai nybr

taki to tU My m' lněné byU

díMlně ilniknnty My jsme

řde I! Mď' a % ide ldy

proto je naší pn iuooslt aby

iholu stiiH dftxody rklďbové

ní háby Vbíl aby tyictfťvá
ni bylo provedenu m jwu4i bci

oblediioslí Náměstí k lni H"'

liHtfl odvětil fa řiílcruistl jsou

ycti"fl'iy
Popel BokoU Sturýho bude po

hřben v CecbAch - Popubirni

přeborník ťVské Ulice Sokolské

It Starý padl v boji proti bol

nevíkiím pi
i nástupu mi Samaru

Tělo statečného tri lioslováka by-

lo spáleno II popel ji-b- jiwt cho

ván v urně aby mohl byt pohrben

v pudě za jejíž osvobození polo-

žil svůj život liintr Starý rodák

podcbrmUltý účastnil se sokol

kýeh záodu v Lucemburku v

(Viciiku v Turině v l ondy ně a v

Paříži kde jak známo r Pl'l
aubtúnil pro ('echy 1 cenu svou

nadlidskou obětavostí závoilé s

vážně zraněnou nohou

Kr&deie na drahách — hVdi

telství Wilsoiiova nádraží poslal

nějaký oiionytu dopis s upozorn'-ní-

že so nn nádruží krade po

řád a "největšíin zlodějem" že je

vrchní posunovač Václav Kure i
Vinohrad 1'dání vyšetřovala po-

lici a nalezla při prohlídce u

Kůrce u posunovače Kr Sollaru?

ii jeho tchána Karla Mnštalíře n n

brzd are Josefa Šťovíčka hrnce sá-

dla o jichž přívodu žádný t nich

nechce věděti Pouze Kure po

dlouhém zapírání doznal že M

hrnce sádla na Wílsonové mídril

ží které firma Sebicbtovu iosí

lala do Vídně jako odpadky vzal

To prý učinil v den státního pře

vratu Ale právě v ťu dobu byla

ii něho a u ostatních vykonánu

prohlídka poněvadž byli v pode-

zření že odcizili několik beden c

iřyptskýeh cigaret ale tehdy žád-

né sádlo nebylo li nich nalezeno

ačkoli prohlídka byla vdice du

kladná Proto se podobá že sádlo

pochází z krádeže na Wilsonově

nádraží ze dne 2'1 ledna pil níž

byl také odcizen sud sádlu ve vá-

ze 1151 ktf které bylo určeno pro

konstim železničních zřízenců v

Nuslích

Kdo v Prazo krade a loupí

pražského bankovního

úředníka Jana Sicirlu proveden'

posluchačem německé techniky Iv

duardem Karncrein ze Smíchova

uvedlo policii svou nápadnou po

četností na stopu pachatelům smí-

chovského zločinu ííylo zjiště

no že vůdcem lupičů byl Ivluard

Kamer sám loupežné přepade-

ní ve smíchovské záložně spáchal

za účasti posluchačů pražské ně-

mecké techniky Kdunrda Jaiitf-hanimer-

a Viktora Včely hnu

pežiioti vraždu připravovali jíž od

vánoc aby si pomohli z finanční

tísné Obu vražedné nástroje zho

tovil Kamer vypůjčiv si od svého

otce zámečnické náčiní rovněž

tulí škrabošky černého plátna

jichž pří přepadu použili Přes to

ředitel ústavu pokladník a obé

li dělnický mí penězi V puklin!

uáth lulborovýili uvauv H vi'ih

institucí si'HVovaiiýeh německá

nu hociálninii demokraty jsou

dnes místo peněz válečné pújeky

Ohromné Mimy pění' dělnických

obětovány byly válce kdežto pod-por-

nezainéstnanýui byla na

války miížeiiH Pélniclí

dnes vánr namluví že jsou

republikány Nevěřte jim Kdyby

jen bylo možno změnit i situaci a

píísouditi Německu vítěství do-

hody volali by opět llohenzollcr-n-

iv
Habsburky — Tvrdíiuo a s

námi každý kdo je zná že nežli

slávu republice raději by volali

slávu cínři Karlu a Vilémovi kdy

by byli válku vyhráli Němci Tou-

ze situace nciiiila z nich republiká-

ny dnes když rozhodli o osudu

Uakouska Slované líc ěeskoslo-vensk- é

republiky nebylo by ani

republiky
něinecko-rakousk- é

Ne-

mají proto zásluhu o rxlttrnei

republiky něme-

čtí sociální demokraté nýbrž

Vídeň Jeétf nevyitřízlivéla —

Nu valné hromadě rakousko-uhe- r

ski lumky promluvil český iikeio-ná- ř

dr 1'elcšovský ěesky a byl

přítomnými německVMií akcionáři

ukřiěeu lest zíejuio že Vídeň

ještě nevystřílivéla ze svého

velikásství že ne-(he-

si uvřdomit že pícsláviila

dávat tón Vídeň jako stará ne-

věstka brečí spíná ruce na kole-

nou prosí Američany o kousek

a chleba přijímá antické mi

lodary a almužny doprnsiije se v

('('ebá'h uhlí n cukru ale hned na

to pří valné hromadě rakousko-uhersk- é

banky nesnese několik

slov a ukazuje nacionálu!

nesnášenlivost tak jako v do-

lních kdy jcStC' myslila že tuto

válku vyhraje Kdybychom my

fVSi opbíceli Némcruu stejným

způsobem jaké by to bylo řvaní o

znásilňování ttl de kde celí

íiárodu si troufá vídenská I)a-lil-

pokřikovali na mí h zá

kazovHti nám Česky mluvit v ú

stavě který beztoho vedla tako-

vým zpfisoliem že přivedla oba

státy na pokraj bankrotu lest

vidět že Němé) ani v neštěstí svém

nezmoudřeli že útrpnost kterou

jim iběas projevují AiikIÍcíiíic a

Ameríéaiié pokládají za slabost i

nivslí že pokřikem vyhrají Jeri

1 Mrs Frances Otoupalík David Gity Neb

AMCt

(9
hojné že bílou buchtu má každý

den 11 o nprovisačiií chleba neslo

jí Odbírá ho sice z prodejny na

úkor jiných ale doma má ležet bo l

ví že je koupil od námořníka v

zámku Jedná s o spisy jez byly

jislé ukradeny ve skříni úřadu

dvorního vrchního maršálka

Jak jo Vídeň německá — V-

ídeňský "Abeml" otiskuje voleb

ní provolání a kandidátní listinu

vídenských německých nacionálů1phrriií hospodářské rady mají pú- -

nobili k tomu aby w přídřly do
Na kandidátní listině jsou tato

vezly ihned po jich přikázání a
jménu kandidátu: Novotný Tu

mají Htanovit za dovoz ten přímě mášek Liška Vaněk Dusík Vo

V únoru zemřel v Praze prof l'V

Klapálck organisátor českého ú

řcdnlelva — Zesnulý založil roku

PM)H nejvélší ortjanlsacl Český'

svaz úřednických spolků ve kte-

rém je sdruženo 7á úřednických

orifanisací 11 přen lltMK) úředník (1

uéitelfi V rocp pilo založil

peněžní úslav V dobé

válečné uvedl v život dví válec

né úřednické kuchyně jednu v

Praze a druhou v Karlině V úno-li- l

lilií uvedl v činnost Přední-cko- u

knihtiskárnu která neoby-

čejní5 prospívá Poslední jeho čin-uo- st

byla založení nákupny úřed-

nických družstev v Praze která

nyní převzala tak zvanou 'lcmu'
a jež se jisté vyvine v největší

podnik toho druhu v Praze České

úřednictvo ztrácí v Klapálkovi

fenou náhradu Kde by toho ne- -

bvlo možno docílit i mají se ftbra
tava Čížek Planíšek liencš Ti-

chý Kordula Nechvátal atd —

Vídeňský "Abenď' poznamená-

vá: Tak vypadají tculonšlí hrdi

novel

eří na okresní politický úřad kc

žádiwtí aby títanovil pni mn jit elf

k dovozu zásobovacího přídílu

Hchopnýeh potah A dovozní povili-jiois- t

a pevnou náhradu zii dovoz

ten cestou nařízovací

Rozvod—yeskoíilovenské kiwV

Proteit Lcmkovětlny proti Poli
kúm — Xáslupce ruské' vři ve při

karpatské z hemkovšf iuy dr A

lex lliiHsaj podal prolcsl vládéJ
stvo hdružené v (' 8t 1 oliražujc

1'Vaiieir prosí řednicl vím zdejšího

chiiíéky ztvrdlé V by té mu by-

la zabavena baudaskii na ndéko v

ceně lil) korun která byla odcíze

na na nádraží továrníků Niesue

rovi i h mlékem které si dal po-

slali t Jvochovíe

Drahota itaveb v Praze — Na

schůzi správního výboru král

hlav města Prahy jež se konala v

síni ř 2 Staroměstské radnice

ježto pro vytopení velké zasedací

síně není uhlí mluvil architekt C

K říčka o svízelné otázce bytové a

soudil že uní projektovaným déle-ní-

velkých bytů nebude od po-

moženu Potíže výstavlMHi Pra

hy jsou několikeré! předem nedo-

statek staviva a zdražení všech

potřeb (Vna budovy zvyšuje m

liyiií-ir- i Žrtdkrííte více proti ce

nám mírovým Poněvadž nelze o

čekávali že se nám odněkud do

stane pomoci nutno podniknout!

akci svépomoci ÍJcčník tvrdí že

některé druhy staviva jsou pře
mrštěné drahé V jednom dnu do

staly se nám do rukou dvě nabíd-

ky na cihly Jeden závod liabíd

korun - druhý PX korun

Přimlouvá ne aby obec pražská

zřídila vlastní cihelnu liti cílily

palem' a dále aby na Strahovských
lomech byla zřízena cihelna na ci-

hly pískové íomy tyto mají bý

ti znívclovány u postavením eíhi I

uy líprava dala by se snadno vy

konati Snížením cen cihel huoU

zároveú regulován v přemrštěné

cho které ztratili lest viděli ži

francouzského vyslance proti od

vodůui jež v území jiořcjším ua

řídily H ledna poUké záiadoha
líčské úřady mi rozkaz varšavské

vlády polské hemkovšlina řítí
IVI(WW líusů kteří

ítakousko 1'hcrsku utvořili svou

Kadil jež pečovali má o jejich zá

jmy zejména také na mírové po

nidé Touží n ostatními rodáky

ruskými z východní Haliče linko

se s rakousko uherskou bankou

iiredoiec iiiocniky docení umu

poznali Po této konfrontací a p

důkazu který byl zdůrazněn nu

lezenými zločinnými nástroji vší

budeme muset rozloučili když j

lam taková velkoiiéineeká sprá

va N h

I v republice daří w darebi

kúm f-- Sn schůzi správního sbo

a Prahy prohlásil clen 1

víny a severních Citer po spojenícbní Iři (echiiící se přiznali '

druha neobyčejné pracovitého 11 i

výsost nezištného poctivého spru-vedlívél-

i zlatého srdce ztrácí
svélio tatíčka a z té hloubi duše

Želí že hrou liclílnlném osudu

nebylo mu dopřáno dočkali se spl-

nění těch cílu pro které lak rád a

Iolík pracoval

Kdy e bralo v inéntkém diva-

dlo v Preípurku — nyní Bratíula-V- l

— ČCíky? — Zajímá vo jcsl že

jíž r 1íif a JWr byly ořálány
v méitském divadle v Prcšpurku
cykly Českých předsiavení Tc

hdejší řiditel brněnského Národ-

ního divadla V lHcína na eenič s

operet ním svým souborem na

jih a zejména do Kplitu

pořádal po obu roky v Prešpurki
eykly českých operních přdia-ven- í

pří nichž dávány většinou

původní české opery hlavně 5

Smelana Ano v Prcšpurku byl

pořádán celý cyklus i

m jednou pro vždy zceht Mbodiií
a bezkofiiproiiiisuě proti tiávrntu

flťcíliískupfi 1' lluyna v úřad arci

biskupský i proti každému pukn-

uli o něj rjíírujcme fa doved"

me tomu té zabránití Iluyii

Skrbcnský ct Co dohráli uvojc po

dfittí v iiaHcm národe i se Hvýni

systémem a to jak doufáme —

na vždy! — U odbor ThíM K

farský
O novou íeskou hymnu národ-

ní — h panil" Hbivných dní

jichž jsme se dožilí oznámili f""1

Váeluv UiinH % cholí rdé éesl

ho že věnují 'MVi

korun n zbÚNnéní a zhudcbiiéní
iiové-národn- í hymně (Vské jež by

byU trvalou památkou m osvo-hozen- í
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ku nazpět fíez di'4Ífifckce vee-n-

byly p#travířiy Nikoli sice

pro Filipa
! do lívédy n k Hu
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řatcUkým ňéclcm ÍWt marek' dovolává se piav acheiireed joperní představní Nynější

PJcíe se dozvěděla o tomto po nechci mílí níe společného ani :JH hměnského Národ dívad!i
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