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iMoiřv pohrává na rtech jeho jako
by říci cbUl: "O jak lituji té pří-

teli drahý ikoda le středu naáe- -
dkliitrdědičného kníleta srbského

Miloá vládl jako neakrocioý de

spota Krutovláda jeho měla v zi

pěti povstání roku 1835 jehož vOdci

poiilA tkuif rioatř
I)ovolt vlak jiroafm abyth jako

kaMý jřalný ilotřk řinil aaoA

pokAol Jarm IMný břlíník %o
vM&m af a tymávAia l jarm l Iro

fiil íaiky i npjavřtřjíicb loatitucf

feaWbo ilovřka a rOincb knh

toho jaho tak polianrl jvm v l()
noati a taviati tvé ikvoatné dílo ]!eť
lacbovo dťlal jaem piany na ienkou
ífl ad npjařm "architrktem" na-

pal jatTii aikolir mna ílenovó ipol
ku tobo a toho Jaklřliti ani al&mky

kíílcm nepoloiili claté třepení a

bo e ubíria zatím vaak myslí si
"Dobře la jame se jil té álfnice
zbavili Tam opět pod4v& mi ruku
mul jeuiul prokázal jsem mnohou
službičku "Možei na mne spoléhat
v době potřeby" dl co zatím oko

jeho pravý opak prozrazuje Avšak
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přinutili podepsali ústavu jil ale

Porta roku 1638 zaměnila tak zv
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JiM ttred thuřiliAih Irnskili — Lena fiu

BUhnlkúr BkUim pro plienl ada
hr Jrt nrlr(4lm lkrm nroll kalil ilinla
trul(ú ilihai'iill í muvAnl [(i lilul
naiiraon utklivfmn vjhaiuvnnl lAlkrta
— Cena ftJ f
BUbalkoTft 2ladťni Horká Jrtt

pratfm llllrlnn laluilkn irull nrWirntl
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Crn 10U

BUhnikáTOlij ▼Btraard Znh&ni
vln hna tifrbAnl v tUr Ixilmtl křflc akt
li Ul uthť UiiiAuI bulrnl v konteth —

l'y proti namočila
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TtlUKiMtm (1UCA0O ILL"organickým statutem" jen! neu

pokojil ani národ ani knížete Na

místě akupstiny byl zaveden senát a

jaky div takový jest svět tací Isme

my byli jsme a budeme jinak ne-b- j
li bychom ani lidmi Trpké ale

pravda Mezi námi pak o tyto trp
kosti o takové a podobné kyselé
okurky nikdy není nouze Dovede-

me ai život strpcovali výtečně na

omezenou působností Miloš složil ¥ IN THE WE8T - I

PWell Ifaeiifw Daner laaairil br tha"přísahu na tuto ústavu ale nedo
ebomoulky jejich A ebomoutky ty

byly přece v barvách českých ! O

jak veliká junt vina tni ! Ilřtíil
držel ji uvěznil senátory a způsobil

aocK laLAN o 4 PACirieN mZ
cALLED thb WESTERN SETTLEI

tttalla all abont H and wTil baaít
v cna no c

nové povstání jehož výsledkem byBUhalkov boji? 4 maaC na rány p aa-- M JUNU ►HAdTliX a iM fuMtar
imlmtl Hnil nliirí I miYř rán a bultttl t

ho í od tobo opět jsraf" Cechy A
sláva nám a třikráte Na zdar !

froto
jest lěŽká věc avíak já jdu

lehce nemám čím bych obtěžkati

lo že MiloS 13 června 1839 vzdal
r mmm ww Mima
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jneru proti přikázání cti otce i matky
tvé neboť pořade a neustále do-

mlouvají) rodič&m že o vychováni
se trůnu ve prospěch tvého syna MiBlhnikova Mať proti ?rabu rj- -

rairn lilám Rychle vyhojl vrkcrť druhy se měl svědomí svému zpovědíTraiin m vyraicum v iickouka uotcii —

CLAni(E'S Tot( Jeat aejlaiai ka

na avU Jmt todítek svých nemají pčCe totil donti
lana Miloš a druhým synem Mi

cbalem ujel za hranice
vrna -- a c

jsem ulevil a pozemských statků

prozatím není jsou zlé čisy JBlabnlkoTK Zlato-rúio- vi bm( n
oři Irt oínl frtpul roltiat il katar Dne 8 července 1830 zemřel Mi PUHE

pííe dopuatil jnom ne nepřímo cby

by neboť dítky jež lakovo a podob
nó lamentace mé ítly tnuaeiy pod

uctil a velkerc alalioall — Cena 20 c
lan a Porta jmenovala knížetem jehoBlab&íkov Maffntlok4 aápla(

' ac-l- ilaU litaá kořalka
a nejtltlt opatroiatl

Clnrk'a Para Uye není drahná ko-

řalkou Zkuata JI ptajla
m na ni n vitaalio likArnlka Pak-

li In JI iiemA obJrdm-J- il JI od
níkU rého x nAaladovnicb Vnlkoob- -

bratra Michala davši mu k ruce viatriaatrl J lat a ntKjklill t irynřjM proatřc-tlr- k

iirotl tiufcatcm T látfrxh atrlcnl kflic

Kde je člověk

trpiol lalornla ledvinovou nomool aourhoil
naml Jakýmkoliv vhKiein neb I rakom (kaio
nfm fuliidkcin atd a nhen lacino vyhojnn
bili? MoJl "vedou" l ryliolllvH'lino co vft- -

apaiu aram a i u — cena aa c dařstvo Michal vládl despoticky a
BlAbnikÚT Ničital kutich ok Jití roku 1842 byl přinucen prebnoution tram kun oka ve ireen unccn-vc- na uoc

lebnouti vlivům a pak doma nebylo
a nimi k vydržení Čeakó noviuy
čte v rodino nyní již každý a tak

nlovy avými plnými jedu jen otravu

jnem čiřil Kdyby na Vito mou tá~

bubnou čionoHt nťkdo upoiornil

ln-- o k vylmjmil Jtt Hlavním iřclmfli!tii mého
Wtil Jaoii tuby aby ao zachovaly zdravé ZaBUbnlkory Kapky proti boUnl mbů

Zaatavf boleni luhu hnrd — Cena 10 c
do Rakouska

Dne 14 září 1842 národní skup
étina zvolila ai v Bělehradě za knf

kada kun oko Kapianin iu aiura nioj uicitol
niitiICl Ona pouxe UM

ANTON WILDMAN
Two EIvRta Wla

BUhnlkAr lék proti cboleřt prů
tma Jediný nrjlcpM Iťk proti tirnjmu a ťbu

proti kftMm liolrutein atrevndn a T ue--

nika kteří JI maji lUIa na (klad:
BICHABDHON DHOO CO — Omaha Vab

E E BB0CE CO — Omaha Nab

U T CLAHKE DltCO CO — Linooln Mab

HORNIOK HEHS k MoUE — 8I001 City
MoPIKE k FOX — Atohlaon Kana

OBUIICUIU DUDO 00 — Burllnglon la
WOODWABD FAXoM CO — Kanaaa City Mu

OLNKY k UcDAZO — Clinton la
WA UOVEUACO — Doover Col

LYUAS EIIEL DRUO CO MlrinaptiiMlnn
SPISK k KETES DRUO CO „

mocecn iciuit n u uiick — cena c

Blatníkový Oplatky proti bolanl
žete lyna Černého Jiří Alexandra

Koraďordéviče Tento kníže svými
reformami zvelebil vniterní stav

ulary a nrurolxil ]nu nklill# jiřt kalilrm
boleni hlavy Úct ryililcu beijicfné Ccnanc

úřady kdo ví co by ho atalo Ano

co více já hříSník nehodný abych

předstoupil před tebe pano a paní
čtenářko dopustil no i týráni zvířat

BUlmikůT Zonsjliry inp pro díti Srbska Ale Srbové nemilovali bo

pro jebo přílišnou oddanost Rakou NOTES BROS CUTLEB Ht Paul MIHN

chytil jHem prý za ucho lecjaké sví

Jrut ncjlriíMm lkrm iro urmluvňAtka prl
(loatAvánl luhů ttoleatctn atfevnliu a Jíro
panf ~ Cena 2fi c

BlaknlkůT Čarvokai Jest pravým
ničitelem vlrlio druha terrů ikrkavek a ta- -

sku a pro jeho mírumilovnost Roku THE
BTAN DRUO 00 Ht Paul Ulna

anab od
1858 jej akupština sesadila a přivoaeranlee — cena Ja c

Lešetínský kovář

Před několika lety vydána byla v

Praze úchvatná výpravná báseň Sva-

topluka Čecha: "Lesetínský kovář"
Líčeno v ní ostrými tahy ponémčo-ván-í

Českých dědin cizozemskými
fabrikanty a vřelá Iáka lidu české-

ho k řeci Ote 6 svých Lesetínský
kovář vzor pravého Čecha vzdoruje
nahám ponémčovacím a zaplatí
azdor svftj životem neboť za poněm
vovatelv stolí mocné rameno 'záko

fátko lecjakou smeť a cizopáaníka
na tom naňem tile národním A co

boralbo byl jcem i nčkdy "kritig
rem" 1'ane odpusť mi ! Dovolil

lala 80letého Miloše jenž zemřel r Colburn IJIrks & Co ncCT
Jedlni Jadnateli MlaVj I

BUbnikory JaUrul pilulky Proti
tácpé Ipatnintt mil Aul lávratl a olklt

1800 zfistaviv trfin syna svému Mi
PEORIA
TDBK3Bolr WIIISKEYjsem hí organÍHovati pluk o tisících chalovi Za Michala r 1862 zorga

nisováno národní srbské vojsko i
bojovných rekfi Ligu již přísahali

Srbsko počalo zjevně usilovati o svédokud jme byli u báru že by to v

voau pK'liaxejict ou luiuuku — cena c

BlabnlkůT Prálak proti břibécL
Jent to nyut trn nrjlrp( prfiArk proti hNhcd
v Americe Zkuate Jej I — Cena: malí 'JS c
velký 00 c

BlabnlkůT Ko&ik fluid (mazání)
vylfl ttipanC přchyliů boleati avalA a

IUttnakolcnki tvnlý vřed vlaakon koat

moioly a vetkerť boleati nohou—Cena OU c

Proatm ctřné krajany hr r pifin roillí
ntch nemoci ikimlly mýih líkfl neb Jaou to
kAiy mnoho rokft ikouiené a vidy dobrého
oilixíruíenl l vvtlohvly Taíta c do mf th

té Praze v Čechách jinako spořádali ' —
ča a spravedlnosti" ísásen psaná (4% CflUiliiilrifsapak zaso vytrhli jsme jako "armáda
n slohu lehkém a přece úchvatně jí
inavém způsobila veliký rozruch
Vňak ten trval na krátcel Vláda ji

zaměstnaných" na Washington dč

lajíce aobfi i jiným % tobo více alávy
Wkáeb re vaech ccaíýťh WkArnrtc h a oUIih nežli ostudy O jií hříSný 1

Ostudy zkonfUkomla! Jen něco málo vý-tisk- ů

před konfiskací rozprodaných

zahiíní boule reunwtlnmu8 dnu
píchitní u žeber bolentl na prsou
a v zádech suché lámání ÚBtfcly
zánřiy a vScchny boloHti revnia-tlck- é

a neuralgickó Jest to nrj-lep- Sí

mazání OnaKOcté

NTa prodej ve vScch lékárnách

ostatnfi při takovémto řemesle jako
r

í
přišlo mezi lid

Jsouce přesvědčeni že přijdem

úplné osvobození od tureckého jha
"Omladina" hlásala že musejí býti

všecky srbská země sjednoceny v

jeden stát Roku 1866 kníže Michal

vyzval Turky aby opustili běle-

hradskou pevnost a r 1867 vyšly
poslední turecké posádky ze Srbska
Dne 10 června 1868 Michal byl v

Topčideru zavražděn Za vrahv

stály zahraniéné intriky Skutek
tento sobí lil lásku národa k Obreno-vičfi-m

a protože rod tento byl vlast-

ně vybasU spokojil se vzdáleným
ounožem jeho Milanem jehoi pů-
vod je velmi záhadný Milanovi

bylo tehdy 14 let

toto moje máme vždy dost na jed-

né straně se ti vytýká že málo nepi- -

Oech Pak-l-l by Je Vfil ol)i'xlniK na akinoe
nemel prolm lioplkta Dincajd rallrrrtd tu-kl-

Iťky kamkoli po Hpoi ritAuth— J'íinňm

pfekapníkům nabl(m nelvetél provial ni

vtdy lnibovoitiý

V L BLAHNÍK
tltouiený lékárník

172 W 18 ST CHICAGO ILL

vstřío přání každého milovníka ušle
jeí na druhé domlouvají ti že dost chtilé četby vydali jsme se svole

ním spisovatelo báseň tuto v plném
Kdo ebeo

úplně vyléčili revmatistnni
bolenu t zádech slrnulriHC a stuh-lou- f

údo necbť nittírá se Neve rovým
Olejem sr (otthardu a užívá

mezi ně nechodíš abys dueba národ-
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