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měsících měla se státi matkou
Avšak ještě nežli se to stalo tu
Ah-lu-- ta náhle zemřela a jako pří-

čina její smrti uvedeno v dvorní
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V I Cl 7 Jeúluké torárnu pluht Mnlnf:b miiocb proilámjtoí uttiao
VI 1 furtueríiiiostrůvků do Yucn-nin- g kde v

letním paláci vykázán mu císa
zprávě že jí puklo srdce nad úmr-

tím jejího chotě Leč v kruzích

zasvěcených se tvrdí Že mladá

vdova bla otrávena poněvadž

JíEřovnou vdovou pobbt v nabytých městech zvláště v Nik

Jiíia rodíforici zakládány nemoS pomocí Li Hung Changa CHVILKOVÁ
se Tsi An obávala že by mohla
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cnice stavěny školy založeno 1jmenován císařem pak Kuk VVei

syn prince Tuana jednoho z nej- -poroditi syna a tím státi se vlád POMOC

K dalekému Východu stále jsou

jeStč upoutány zraky celého světa

První akt krvavého dramatu byl
tam sice již dohrán a v ním Čína

dožila se pokoření oa které dlou-

ho ještě i příští pokolení synů
nebeské říie bode pamatovati

druhý akt vsak nalézá se teprve v

počátcích a nikdo neví jak další

děj se maže vyvinouti
Snese Éfnský lid nadvládu ci- -

noucí císařovnou na místo ní Z gymnasium na Cetyni bezpečno-

sti právní položen základ sestavevětších nepřátel Evtopanův a

vládní moc opět zůstala úplně vté příčiny musela následován
ním svodu zákonů za řízeni pro-

slulého znalce srbského práva zvy
svého chotě "do vysokých nebes" rukou Tsi An která pak své ne

Výroba vajec!

Slepicím vzrostla také konkurence

Čeho se ještě nedočkáme my v

tom dvacátém století I těm ubo-

hým slepicím ten neúnavný vyna-

lézavý duch člověka začíná dělat
konkurencí Ovšem je to koňku
rence nedostatečná teprvé v plén-

kách se nalézající a slepice našich

farmářů mohou na tuto konkuren

návisti oroti Evropanům dalajak Číňané říkají

úplně průchoda a tím přivodilaMezitím císařovna vdova pra
kového BogiŠiče orgaoisováno
soudnictví v čele velikým sou-

dem na Cetyni a zavádí se miniono povstání boxerův lez Cl nacovala na novém plánu jak bycincav kteří dnes mu diktují aneb
bude muset draho zaplaáitmohla zachovati vládní moc v ru

DOKTOB TOLSTOH specialista auiskýckt
nemoci v State Electro-Iedlr- al Istitute
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vzchopí se ty obrovské miliony

aby setřásly tu vládu nenávidě
sterstvo dle odborů místo posa-vadnih-

o

senátu Slovem se stakou svých a princ Kung byl ji Tsi An nalézá se na útěku před
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novnici a poslouchá její edikty podařilo se jen najiti látku slepičí WWspojencům mohla pozvédnoutt Poměr k Římu rozřešen neméněten zdál se ji příliš samostatným
a energickým a proto záhy my
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nanratUJICI ÍEíkSí niíT uCsa nHrada nmtllala --mdravébo iUaabo alřeetnibomusevejcejež z úkrytu svého vydává v krititou jest císařovna Tsi An jež z šťastně a příkladně pro ostatní

Se 'CSZeine I flilckou dulernl 1 poblanl atlouLátka tato nazývášlénku tu zavrhla a pozornostPekingu před spojeneckou armá cké nynější době
Meimetat nali kombi nořenou elektro-medlkal- nl latboua vyráběna jest s mléka k úpravěsvou obrátila na syna prince Chidou uprchla a skrývá se v některé

katolické Slovsny úmluvou Va-

tikánem dosáhl kníže černohorský

pro katolíky jedooty církevního

jazyka slovanského ostatním

těsta a cukrovinek nahražujé úplna mladšího to bratra Kungova Variocéléi sevřeni trubice syfllickou otravulistí rozsáhlé řise před výprava K oslavé cetyňské
Bylo to dosud jen děcko narozenémi ii úsilovně ale dosud marně ně ta nejčerstvější vejce K výro-

bě této látky utvořila se v New

Yorku společnost s kapitálem 16- -
v srpnu roku 1872 a to jí bylohledaiícimi svým národem a obnoveni histori krve a nervovou pohlavní slabost

kerr podobna nemoc mnleM MkaH llmll aoaUae ee Ulkébo lMja: kwi iviol
Ve středu 19 prosince v dentím příjemnějším poněvadž vládUvážíme li ie lena v Číně jest ckého sídla arcibiskupského v Ba

jmenin černohorského knížete Niní neztenčená její moc byla tímpovažována za otrokyni tu mimo ru a námi Nečítáme nic ta eoukromou poraaa """ ~™~g"™ ~
kapTŮlem ruíoo U allba dpatojlm M~UJ1 vám aa to o Jjern jga

500000 v níž jest hlavním podíl-

níkem známý demokratický politi-

kář August BelmonL
volni jsme pojati úctou k ženě Iredclur nemOMte-1- 1 pnjiu jmipiimiiř"i- -i —- — --

Rovněž šťastně rozluštěn bylkoly I básníka a hrdiny na sto-

lici panovničím konána byla spo byli Oaptiooa
pojištěna Následovnictví jeho
na trůn prohlášeno bylo také dne

22 ledna 1875 a syn prince Chi
poměr k mohamedánům jímž za -která silou svého vlastního ducha

stala se vládkyní 400 milionů Jedna libra cazeinu vyrovná selu oslava 4oleté slavné a požehna bezpečena svoboda víryobnoveny
BEFEBENCEt HeJIepif banky a aředni ebekedaí města

Fora4a zdarma
6 tuctům vajec a ▼ této nové toné vládv ieho Kníže Mikulášna zaujal císařský trůn pod jme znovuzřízeny mešity založenyobyvatelů Její moc jest uznává-

na dosud třeba byla spojenci nem Kuane Su — což znamená várně na výrobu vejčité látky vy-

rábí se již denně 1200 fi cazeinu
náleží bez odporu k nejpopulár
nějším vladařům balkánským 1

osvícený následníkpodlomena a čínský lid poslouchá Ůřadnt hodiny: Od 8 ráno do 8 veler v ntdlli od to ráno dol odp
které podávají náhradu za 86400uznání zásluh jeno o rozvoj a zdarŽárlivost Tsi An na každého

při nich školy a ponechána úplná

samospráva náboženského majet-

ku (vakufu) za dozoru jejich vrch-

ního duchovního jemuž zabezpe-
čeno stejné postavení na roveB s

její rozkazů s vrozenou mu slepou
vajecČerné Hory potěšuje nejen národkdo podíleti se chtěl na vláděposlušností
Tato náhražka za vejce užívá sejeho nejen všecko upřímné Slo STATE ELECTRO-rEOlCA- L INSTITUTEDřivedla ii k mnohým srážkám sJméno císařovny Tsi An (což

hlavně v restaurantech hotelíchvanstvo ale 1 v táboře odpůrcůznamená oteckou lásku) nevzbu pravoslavným metropolitou a kanejvyššími úředníky říše leč

poptávka po ni jest slále ČilejšíSlovanstva vzbuzuje onu neodolá
zuje tento pocit v srdcích její pomocí prince Kunga ona zůstala tolickým arcibiskupem Tmls malstSga t ž 1308 Faiia ni Omalia Ketr

takže později caseine stane se dotelnou úctu kteráž plyne z velí
vždy vítězem když však císařovpoddaných ale naopak vzbuzuje Urovnav takto poměry vnitřní

jisté míry přece jen mocným kon" v nich pocit úctyplué hrůzy na Východu Tsu An zemřela spěchá kníže Nikola upraviti přákosti povahy vznešeností hájenýh
ideálů a úspčcjiů nepopiratelně kurentem slepic ZDARMASi t£ZDABMAdubnu roku 1881 a ona zůstalahistorii národů v objevuje se málo

takových karakterův a hlavně žen Ovšem co se týče dokonalostidocílených Jako mohutný majákjedinou císařovnou vdovou tu
telské styky s Cařihradem a zjed-

nává takto knížectví bezpečnost
hranic proti nepokojným Albán díla' tu snad ani vynalézavostv širých vlnách zmítaného moře

jako jest Tsi An a proto v ději jsouc si nyní jista dle čínských Léli rermattam nezMlTnoat nemanoat lanu kreclitltelom a poillovatelem
mozko tlnl díry — tiiice Tyléíovánj Jaou kaldodenni

dvacátého stoletf nedovede slepicivyniká po věk lidský bohatýrská cům mezi nimiž ostatně nescházízákonů své moci a svého právanách světa postavena bude vedle

Kateřiny Veliké carevny ruské a dostihnout a kdo si bude chtít popostava Knížete černohorskéhohleděla se zbaviti dosud povolné nikdy podněcovatelů dobře hono
Máme podivuhodný lékzemích nešťastných a rozervanýchvedle Alžběty královny anglické rovanýcb

chutnávat na vajíčkách na měko

aneb na tvrdo bude muset ještě
ho svého nástroje prince Kunga
a v Červenci roku 1884 zbavila Slovanů pobalkátskýcb!Čínská císařovna dle vlastního Dávný přátelský poměr k Pe

spoléhat se na nepřekonatelný vý
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OX-BLOO- DMysl tu bezděčně zalétá do mi trohradu byl pak proslulým při- -dožninf náťózéna byla dne 17 jej také předsednictví xsung 1- -1

robek slepic našich bodrých far- -
Dítkem caře Alexandra 111 naYamen (úřadu zahraničních zale nulosti a vzpomínky provázejí

dráhu ieilž stopy nesmazatelně zdraví jediného přítele — vyzvedžitostí) a jmenovala na jeho místo merů
" "

Připraven STjŠenoa pensi

Vysloužilec z války mexické

nut na mravní výši v jejímž dojprince Chuna a Li Hung Cbanga se vtiskly v osudech miláčka vše

ho Slovanstva malé skalnaté mu ociťuje se dosud nejen polookterý jest dosud nejpřednějšim
chudé Černé Hory a tu znovu sediplomatem čínským "Vidavynikající redaktor píšestrov balkánský Ku příznivcům

černé Hory náležel v době moci

Mimo leíebnrch erch Tlutaolti napomáhají tet k tkmttiuti Hubeni Udí

přibírají na ae poníivinlm Wchto pokroatek Proč je nezkusit? Dáme

vám Jich doatl kn xkoulce Netěkejte aybrf plito Ihned

NejTltl! k atoleti pro tkaíenj lylKm Odkaaujeme via na pi j O Warren-oro- u

iBaclne WIHapi Lydia GraTea-ovo- Pblladelphla HT Jei xlakaljr 8 lb na

▼áie pouiWáním nall třitfdenní leíby Jií dáváme adarma Jakoí l na pi íulla
Houae-OTO- i Council BluKa a pt E Tllton-oo- u i Temple Mo Jeí lUkalr

kaldilt b ve ítyrech tjdnecb

Knídí obchod leky dávám tabletky na ikouiku VU MkáT íitatl vám bude SW

ta tHtfdenni letbu My rám Ji poakytneme zdarma a poileme JI rám vyplacenou

pHIoiite-- 60 ct na poilovná

vynořují vzrušující ony události
Kwang Su dosáhl svého plno ohlášku Chamberlain's Colic Cho

lera and Diarrhoea Remedyvzpo
válečné jimiž šťastný kormidel své i veliký vůdce svobodomyslnéletí v roce 1887 a zase císařovn
nik řídil plavbu státní lodičky čer strany anglické Gladstone menul isem si ze v roce 1847 a

Na všechnv strany takto kníženohorské a spolu před zrakem
48 co vojín v Mexiku přivodil

vdova octnula se v nebezpečí že

jí vymknuta bude z ruky vládní

moc bez které nemohla žít — Nikola zjednával záruku zdarurozvíjejí se plody neutuchající pé

listopadu roku 1834 z chudých
rodičův k valí nimž později —

aby uchránila je smrti hladem —

prodala se za otrokyni Koupil

ji jistý generál pro neobyčejnou

její krásu á aby dokázal oddanost

svému panovníku věnoval mu Tsi

An darem Tato octnuvši se v

císařském paláci počala okamžitě

roipřádati plány ku kterým ji cti-

žádost její pohádala Intriky
dvorní měly v ní neobyčejně

schopnou žačku a tak Tsi An záhy
získala si přízeS císařovny T'su

An a dle výslovného jejího přání
stále musela dlít v její společno-
sti 'J Tím přišla do denního styku
a císařem Hien Feng (syn nebes)
— což vlastně bylo hlavním úče

jsem si tamní průjem a že lék ten-

to o zvýšení pense mé mně při
če jeho o všestranný mírný rozvoj svému národu vás vjléílt a dokážeme vám toH

Bvstrý ieií duch opětně však na
Bylo nutno upraviti Černé Hořea pokrok lidu jejž závistoíct rád

pravil neboť po každém návalulezl rady a Tsi An s obratností ADRESUJTE: —
až posud líčí jako by byl nedo téhož lék tento mně uzdravilzkušeností pravého prohnaného
stupný požehnání míru

diplomata přikročila také k pro w a nmiDEUoon co
DS3 MOI1TES IOWA

1 styky obchodní v dobách oněcn
zvláště tísněné a tu východ k moři

ukazoval na trhy italské francouz

ské anglické a řecké se všemi
Prestol knížecí na Cetyni na

Jest nepřekonatelným co rychlý
lék proti průjmu a jest příjemným
a iistýra k užívání Na prodej u

vedení svého plánu S mladým
stoupil mladý kníže Nikola za ne

těmito státy podařilo se knížetipříznivých okolností již se zdilo všech lékárníků
císařem uzavřela totiž osobní

smlouvu dle níž jemu se dostalo

plné vládni moci kdežto ona si

wvhradila že si podrží dvacet

BBSdospěti k obchodním konvencímže zhasne navždy záře Černé Ho
V zimě trpíme častěji nezáživ- -

Jediná jen myšlénka knížete dorv zvláště když v r 1862 obrov
Učto so vyďůlat si živobytusud čeká svého vtělení jest toská vojska turecká se všech stran ností než v letě an mnohem bo-

hatší potravu požíváme V každémpět jistých věcí k čemuž mladýlem její intrik — a záhy dovedla

císaře ovládali tak že týž bez sblížení a spřátelení s rodným
nezkušený císař svolil ale shledal ji obklíčila a napadla Tehdy

poprvé osvědčila se diplomatická
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pfípadědr August Koenig's Hamkrálovstvím srbským a knížectvímváhání vyhověl každému jejímu teprve později ku velké své líto
burger Tiopíen příčinu toho odbulharským jakožto další zárukaobratnost knížete jez za pomoci
straní a nesnází těch nás zbavíneohroženosti válečníků černohor

ských zažehnala nebezpečí a zjed
nala zemi míru za něhož polože

Yýlety pro hledající sobe

domovyny základy k reorganisaci a práci
kulturní

Schopnost tobo závist od velké míry na připravení ie Není

lepší pHpravy pro mladíky a Hky než prakUcké cviíeni ie v

obora obchodním a těsnopisném Choďte tam kde dostane se

vám vyučováni Jednotného kdež obchodu n£i se tak f ak se pro-

vádí a kde pomihi m iákftm k dobrým poatavenim a kde za-

městnáváni Jsou nejlepší učitelé a kde používá se té nejlepií

methody

Obchodní tetnopisecký strojopisech a pravidelný kurs Škola

denní i večerní Přijdete neb pisté ti o cenník

'

Boyles' Commereial 3 Shcrthand College

zdaru všech tří slovanských držav

na Balkáně
Neméně šťasten než v uspořá

dáni potřeb Černé Hory byl kníže

Nikola v uspořádání záležitostí

vlastní rodiny Velkokočžna Mi-lic- a

nejstarší dcera knížete Niko-

ly jest choti velkoknižete Petra

Nikolajeviče Anastazie jest chotí

stí že bez těchto věcí žádné jeho

prohlášení není právoplatným a

že tedy císařovna vdova vzdor

tomu že on stal se vládcem dle

jména jest přece jen skutečnou

vladařkou Čínské říše

Věci jež si Tsi An podržela

byly velká pečeť státní a jiné pe-

četě bez nichž dle čínských ob-

řadů a zvyků žádný zákon nemohl

-

praní tvayz mu oyu v roce 105a

porodila syna (kterýžto jsa jedi-

ným mužským jeho potomkem
stal se dědicem trůnu) tu jmeno-

val ji císařovnou západu nejvyšší
to čestné místo které za života

prvé císařovny mohla dosíci Od

té doby stalá se Tsi An skutečnou
'
mocí za císařským trůnem s

Když vypukla Tai Ping revolu--

Jce proti císaři Hien Fengovi tu

V první a třetí úterý v květnu
Zařízeny národní školy po celé

_i _i červnu červenci a srpnu Mifesouri

Pacific dráha prodávati bude líst

ky železniční na cestu tam i zpět

zemi na uetyni zaiozena ssoi

pro bohoslovce a učitelé vyšší

škola dívčí Škola zemědělská

podniknuty stavby silnic organi- -
a a m I

za ceny velmi nizke ao nansasvévody z Leucbtenburgu Helena
sestát právoplatným 1 kdyby byl Arkansas Oklaliooia Indi a Ttr- -

pak jest královnou italskou čer
sováno postovoictví a telegrat a 5UJ sce bbsoyí vmaos use ai

vydán samým cíaareni vedle ritory a do některých míst na jihunohorský následník trůnu Danilo:- -

iramaiMaaawaMjiaa-CTj-
i

f-r-pak počato s organisaci branných
sil

na jiho-výcbod- ě O podrobnostizasnouben jest s princeznou me- -toho ještě aby odvrátila pozor-

nost Kwang Su od vládních zále-

žitostí vůbec hleděla mysl jeho
DiSte neb hlaste se v úřadovně

'i klenburskou přímým potomkem
knížat Slovanů polabských

Při tom nespuštěny s mysli o- -

společnosti jiho-východ- ní roh 14
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