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(milci švihá liviirle a ochránce nestrefila col riod4vá dokaa la
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dokud poměry toho fondu to dovolí pročež od t května tu

Částku neposílejte
Opětně jsme nuceni bratry tajemníky Žádat aby jména nynij-tlc-

úřadníků spolku pravideloě v adresářích v "Pokroku Západu''
a ve "Slavii" zanesena a oznamována byla

Dále Žádáme bratry tajemníky aby tak brty po schůzích jak
jen možno jest ksždou změnu ve Členstvu na Hlavní Úřadovnu

zaslali—aby ty změny ve knihách u Hlavní Jednoty zaneseny byly
a mnohému třebas nedorozumění se předešlo

Ve svornosti lásce a bratrství
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si koupil pár dokladoých bot i
dvojitými podesvy ale již tehdy
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Pod úroky uloženo
V pokladně
V knihách diplomech

patkina otázal se ho velkokníže dinou opustil bez odkladu Mexiko
atdco by si od něho přál oa památku usadil ae v Csliiornu u San Jo--

ř'730517 ll"Žlutý peoíz brusle anebo něja Jednota vlastní Pl DáS GIANT
sé vzav sebou koně císařova a

drahocenným sedlemkou krásnou koihu?" člena (2174Jednota má 796 členů rozvrh obnáší na

Kuropatkin vlak záporně vrtěl
Vojenský soud nsd nešťastným

hlavou On na mně pohlédnul a pakcísařem odbýván byl bez dlouhých bytí vyučováním hudby malby a

lazyků Odtud se odebrala do"Nuž co by isi chtěl?' naléhal pravil tile: "Čas jak vidíteprůtahů a Maxmilián bylodiouzen Tisíce nemocných jest vyléčeno tímto podivuhodným pásem
oa něho velkokníže všechno vyrovnává''smrti zastřelením Dne 19 Cer Milana ale odtud byla vypověze

'Chtěl bvch být vojákem a to
Reumatismus zácpu nemoci žaludku ledvin plic měchýře i krve

kašel impotenci (slabosť mužskou) nervosnost hluchotu zápaly
11 í C - !_

Kdvž Maxmilián byl vyveden kvna r 100707 ráno Maxmilián
hned'' odvětil chlapec energickyner tajamnlk a Iřatnlí Adoll Kaiullk t popravě tu mne zavolal jako velíprovázen svými věrnými generály

na arcivévodou Maxmiliánem s

mnoha jinými osobami načež hle-

dala konečně útulku ve Spojených
zimnici siaDObt — leci vseenny a není nemoci aicra ueuyia tynwu

clho důstoinika a odevzdal mijinak se budu muset učit krejčo
a t lt a

North m ul pokl J vocáaaa 11 k l

tlila XII Chrudim t Kkdne Wla
Mirsmonem a Mejiou byl vyve tímto pásem který dodává nový život tělesné soustavě přivodí vlm

úplné
_
zdraví a odstraňuje všechny zárodky chorob

a I _a'_#
den na prostranství Cerra de la lest zlstých mincí bych je doručilStátechodbývkivá aohoaa kaldoo tfati aobotn V ni vinu a ja jemu nenávidím oo

ložilIrl T bodla var Pfadaada Kar fílavrkf vojínům již měli vykonali popraCampaoo poblíže onoho místa Mladý Sobieiki když dorostl
Velkokníže mu slíbil že udělá

Též i zdraví lidé by měli pouzivati totioto pasu utery je curaoi

aby nedostali nemoci a taktéž učiní je silnými
IWi N (jnara atl uilUiplwH Jna 1'ctrlllka
IMM N lnaa atl la) a l't Joa Hanina vu učinil jsem tax a xomanaovstoupil do pravidelná armaaykds mu Lopez dával příležitost k

uprchnutípro něho co bude moci a odejel val jsem na to: "Palte!" GeneSpojených Států v r 1855 a vy-

slouživ svou lhůtu vstoupil znovaZa pět měsíco na to obdržel otec rálové Mejia a Miramon klesli

171 M ana att pokladník Vác Jaauta
laik Aluart Ht

CÍU XIII Ceký Ul 1 Beaforth Red
vrood ( Mlaa

Tam za záře jižního slunce ob

Kuropatkinov telegram aby svého
klopen jsa 4000 mexickými vo-

Chcete li ho zkusit vystřihnete toto a zatlete a vssi aaresou na

NEW YOIIK SPECIALTY CO

62 W 18th St New York

mrtvi k zemi Maxmilián byl vlak

jen poraněn a klesaje zvolal:
do řad v r 1860 Když vypukla
občaoská válka tu mu nabízenohocha přivezl do Petrohradu nov bvl cliař Maxmilián seodhfvi Mtiftaa k(lnu drubou nadlll v niUI

ptadanda Káral lloutnk mllírt-J- i Vlllar
Piatuika tajamnlk Haary JadlICka 16 laik "O můj Bože můj Bože!'svými dvěma věrnými generály zaKuropatkin ve vojenské

dělat velké pokroky Již v roce
bylo důstojoické místo v kooíede-račo- í

armádě leč Sobieski odvě Vida jej na zemi svíjejícího sestřelen a poslední smutná historie
a ihned obdržíte pás a vysvětlením jak se ho používá Tato výhoda
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1868 byl jmenován poručíkem v
podsl jsem jednomu z vojáků svůj
revolver a nařídil jsem mu aby ho

mexického císařství byla tlm do

končeoa 33—potrvá jen několik dní a protoroce 1870 povýien byl na kipilá

1ÍA13 vit& dnou!na podplukovoíkem stal se v rodliMachlMkaidoa druhou nadlll v maalol

pladaada Albert Kuta Jim Koukiip mlalo
předa tajemník Vá: Hainark Joa llaval Riebeling choval císařova koně vypálil do ucha císařova což ten

1877 plukovníkem za rok na to to učinil a smrt jeho nastala okapokud nepošel a drahocenné sedloaťetmk Joa Krahulec pokladoik
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na major generála povýien byl v mžitě —s uzdou odevzdsl před svou smrtí
KXHLIIMr 188] a generálem stal se v roce

lil: "Přijel jsem do Ameriky ja-

ko vyhnanec a ona mi poskytla
útulku a stala se mou vlastí Zů-

stanu proto věren vládě která mě

vzala pod svou ochranu"
Sobieski vstoupil jako dobro-

volník do severní armády ale pro
avou hrdinnost rychle postupoval
a konečně byl jmenován plukovní-

kem
Po uknnfinl obísnskí války

Schwindovi v jehož domě zeaír v Anderann Halí Předa Ján Hhonka Chování Maxmiliánovo bylo
ststečné a chladnost jeho až doBoa JUI níabiultwla Joa Klu4uea la) Joa 1001 mřel přečkav celou svou rodinu

Merda lloi la Hopklna Mlnn áítitnlk Jan
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IPrvých bitev súčastoil ae Kuro Dosledního okamžiku obdivuhodkterá odella před ním na věčnostCian pokladok Prank KHI

Keliraika I XTI T Oaiaba Seb patkin v Alžírsku kde bojovil ná"Se smrtí Maxmiliánovou pojí ae $4500francouzským vojskem proti do
také jelti jiná zajímavá episoda laduiil t tnbákur Na sta

odblvl avi arbtae kaldi první Iter v nilalai
Tainl pJ W Ilrouha Peia 1 W Hroch
uiamaik H'tnU Jakub Maref IVIO au U morodcom pak prodAlal jkkočlea Kule t revolveru jež dokončil

ffenerá nfbo Slibu Skobeleva rit aebral Sobieski výpravu kteráŽivot Maxmiliána svíjejícího se
ou válku v oíž se ně-

kolikráte vyznamenal svou odva
oa zemi jenž zatažen byl mnoha

ranami z nichž Žádni vlak neby-

la smrtelná vypálena byla z re

Ul pokládal ssrci S C vw M
and Wllllaoii Bt

Čikla XTIII BratH Hevera

v Drjrwaod Wl

volili ai nialadolldlfadntkri pfadaedk 'aa
plllrr nnuipl-ileed- a Frank Klnkor kJ

JomI Farka í't Mohuinll Joalrnk pokl
Tora Kraelkc přivodil Jan aroma vnttlnl

atrii Joa Joatfak venkovní atrii filípán

Hajlirt poíeinl výlior Váo Novák Joaef
VUnik Jaa Forman aV:hÍM odbvajl
kaldoa dru boa nadlll v oilalcl

volveru plukovníka Jana Sobie- -

měla přispěti Mexičanům v jich

boji proti císařství avlak tato vý-

prava byla tastavena generálem
Sheridanem na základě prohlále-n- é

neutrslity a vůdcové její byli
uvězněni Později vlak podařilo
se Sobieskému a desíti stoupenci
dostali se přes bránice a 1 tímto

v Karlových Varech zaměstnaný

jistý dělník spadl s lešení a ze-

mřel ač neutrpěl žádného vážněj-

šího zranění Při pitvě zjištěno
že se zadusil Tabák který žvý-

kal vnikl mu při pádu do prů-

dušky a zavinil jeho předčasnou
smrt- -

Rodinná tragedie Ze Znojma
se telegrafuje že v obci Vrbovci

statkář Mademe usmrtil msoželku

ského potomka slavného krále

polského Jana Sobieského který
v roce 16U3 porazil Turky u Vid

ni a zschráuil Evropu před zá

hou a hrdioností a posledně dobyl
si vojeoské slávy v Turkestaou
Posledních lest roka byl mini-

strem války leč byrokratický Ž-

ivot nebyl mu po chuti a když
začala válka a Japonskem připl S

radostí vyzvání csrs aby převzal
vrchní velení nad ruskou armádou

v Msndžursku
O tom že ji povede k vítězství

není téměř žádné pochybnosti
leda v spraŽeoýcb mozcích Japon- -

do Kalifornie a nazpět
Od 23 dubna do 1 května Burlington dráha bude pro-

dávali lístky z Omahy do San Francitka a Los Angeles a

nazpět za

$4500
Zajímavé rozmaoité cesty se nabízejí zároveO a četnými

zastávkami a liberální dobou platnosti lístků

Burlington jest scénickou cestou do Kslifornie— vede vás

mimo nejvelikolepíjŠÍ scenerie na světě Skalních hor za

denního svitla

Pošlete si pro brožurku v niž obsaženo je vše o Zlatém

státě jeho hotelích a jeho půvabech a o ncjlepŠf dráze tam

hloučkem vstoupil k mexické re
plavou pohinůLouis Bořka oublikánské armádě a také zde
Otec plukovníka Sobieikého r svou Kateřinu bodnuv ji ansť

pro atatečoé své chováni byl vydosud žijícího v Kalifornii hraběířskv trávník a veřejný notář
znamenán

Jan Sobieski byl odpraven dne(01 H T Life DldK Omaha
V iradovnl pnuta od polarita od I do I bod

právě 4měslčn( děcko kojila vel-

kým nožem do krku Potom při-

volav sousedku k děcku jež hodil

zkrvácené na kolébku sám si břit

Když byl Maxmilián odsouzen
Kdo by potřeboval rada neb (áetnpra v

t_An[-- i Aitit(wie4ih notáluou ori:l ab- - tu Sobieskému přidělen byl úkol
10 březoa IH48 pro účastenství v

oelťsstni skončiviím povstání
veškeré jeho statky byly

skoníi-skováo- y

a manželka jeho se sy- -

co a anglických IhářĎátrakt aoebM cbtá! pleavMílI mi-l- l dohf
áuia na matete k ať ae na olj a dlvernu vou náhle hrdlo podříznul a byl

komandovali oddělení vojáků jež
mělo vykonali popravukrajunfiaobrili OdpiruiuVaie jej rtem

ktH privnl pomool potřebuji na místě mrtev K děsnému činuT táboře nepřátel Pan I r Ro
oem tehdy lestiletým byla vypo dohnala prý jej žárlivostžek ze Summit Minn praví jedoucí— Burlington dráze
vězena te zemi a převelena přes

"Nebyl jsem přítelem hotových
ruské hranice do Haliče kde ra

m? MASNY KRÁM
léko avlak mil jsem takovou bo

lest hlavy Ie jiem zkusil Severo

Sobieski vypravuje o tom takto:

"Nevidět jsem Maxmiliána až te-

prve druhý den po tom když byl

zajat a zdálo se mi že neměl ani

tulení jaký osud bo očekává Ce-

lé skoro Mexiko požadovalo jeho
smrt a president Jasrez nemohl

jedneti jinak Mluvil jsem a Max-

miliánem a řekl jsem mu zdali ae

SííitnQroii

(itniifí

kouské úřady jí oznámily že pří
tomoost její jeit nežádoucna a vy-

zvaly ji aby co nejrychleji t ra-

kouského Polska odcestovala

vých Práikft proti bolestem hlavy

J I) REYNOLDS

City Passenger Agent

1502 Farnam St Omaha

Josef Kavan
II pozemkový - -

C!) pojišťující Jednatel

2709 již 19 nllce©
bmAÁwé lna v Ihnaaa 1 In Oaaaaa BO

na JÍL strsn míata vlastni krajanl

Bratří Kunclové
a neuralgii K mému svrchova-

nému podivení bolest v 10 minu

tácb přestala" Cena 25c po IUU 1244 jilnl 13 mlNešťastná psol se odebrala áo

Poznaně leč zde zaae pruské úřaItou 27c VV F Severa Co
NejTítll sáioby rasu vlaho druha

aank aarová fermv pobílil Oraatoy I n
dy nechtily ji trpiti a ona koneč- -Celar Rapids la pamatuje že rozkazem tvým v

Miláně vypudil tak mnoho lidí ze osenek stlima iunek a vftbee vleho coI opatři varn a ica awiiepa:
Sním vh ianack naáalMick T atrá
nbotovováalni abelrakti ni bvla donucena uchýlili se de

v obor tento spadázemi Byl jsem mezi nimi tskéPředplaťte se na Pokrok Švýcarska do Bernu kde vydělá Pfedplafle se na Pokrok pouzo $1 rcčn3Obraťte ae a do vírou a něho a
Ceny levnější nel kdekoli? Jindevala oro sebe a svého syna živo- - já — podotkl jsem k němu

pouze $1 ročnébude vám spravedlivě posl úženo " -


