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mý ttlcRrim Merý nemohu ptl 1'ořlnajl mní jíl vylifoiovail ob
vlněním vUiidraM' KSjati"

Kealurto 10 sebral objednal "Ubohý Maxmiliáni Ubohý Ženská krásaS Chcoto klidní spál i ?ivláltnl vlik i odejel do 1'otoii Mlramort a MeniaT
A nádrill jel ptlmo k Juiro "Chcete Hel lo umrou dvakrl stovi te viďtoř Vpomtřlte sl v8ak le
President který byl nadmíru mexický lid bude pti tikrntnoM

bledý pfíjil bo velmi přívětivě této tlcikstl A my inova tvltfi

dali pak jita iq ul někdy ctlou noc

povalovali na posteli snil byste mohli
usnout? Ncmoicte li spáti jest to

proto ponSvadl nervy tělu vašemu

nedopřejí pokoje Budete II nervos

noít svoji léčiti

"Hlodám tvou dceru Leu" límot"
pravil Kesbsrto "1'oJlc tvrzen "Odpusťte pochybuji vlak ie
lískobedova odebrala prý se sem' by národ ná Mk rdivnM

mexický jest nepokojný a horko
Q Hovorovým Norvotoncm

'U mne nebyla" odpovědě
president
"tfskobedo vlak i lid přičítaj

milost Jejímu zakročení"

krevnýl Ale Že by byl ukrutným
to popírám"
Na prahu objcviljse Jsluha Jua

rciftv
"Pan pruský přcdicda mini

"To není Její zásluhou A pak

budete se zase třSíti klidnému spánku
jako v dětatví Není to lék který by
omámil nýbrž vědecký prostředek
Čivní Cena Jioosterslva Magnus! ' hlásil sluha

hlasitě
Juarez spěl ke dvíffm aby uvl

není lo žádná milost'
"Co tedy?
'Odročení "

"Ale pak není vaSc jednání ná
leŽitě pojmenováno!''

'Jak to myslíte?"
"To jc darebáctví!"
'Kesbartol Mluvte slovy vy

tal pruského ministrpresidenta
Kesbarto vyhnul se tomuto ho

stu Odešel do vedlejšího pokoje
a nechal Juareza s královským

hranějšími stojíte před presidenin poslem o samotě

#
cm republiky! zvolal Juarez i

uraženou samolibostí
"Víte Že odsouzení míli býti

"Cekal jsem tuto návStěvu"
řekl Juarez pobídnuv pruskéhojtzjiž zastřeleni?

"Vím" předsedu ministerstva k usednutí
"S překvapením jsem zaslechl"Uvažte že neSťastní ti pánové

vytrpěli již hrozná muka strachu
že jste jen dočasně odročil vyko
nání rozsudku nad císařem Max

před smrtí že přestáli již to
miliánem a jeho generály Totem vlastni spočívá tíha trestu
odporuje vaSemu slibu pane pre
sidente"

Tato proslulá Hořká odstraňuje všechnu nečistotu podporuje
přirozené vyměšování a přivádí žaludek do pravidelného stavu
Není to pouze chvilková umělecká pomoc zažívání nýbrž cenný
prostředek vědecký který má za následek trvalé vyléčení
Cena 50 centů a I150 ~

smrti?"

'Rozmyslil jsem si to'1
'I měl byste to svědomí po

"Neslíbil jsem vám více než
odročení" pravil Juarez s líčenýmataviti odsouzence jeStě jednou klidem "Uvází-- celou tu věc

před ústí puSek? '

"Musí to býtil"
budu přemýSIeti o jiných způso
bech rozluštění To bylo mým"Pak nejste ani v mých očích

Chce celý Zkusil jsem VaSÍ Žaludeční Hořkou a

tucet zpozoroval Jsem velikou úlevu na prsou
Pošleto ml tucet láhví

VáS John Zawiszewskl

88 McHonry St Chicago

Dva doktoři Sl Mfij bratr tyl v letí nemocen děli

rnJy volali jsme dra lékařo avSak nemo-

hli pro nřj nic udolat Poradil Jsom
mu aby užíval Vaíl ŽaludeSoí Hořkou a Jedna láhev

jej uzdravila V dctfi
J01 Dubský Stanlon Neb

cílem Bohužel musel jsem rvchle
nahlédnouti že je marným snem

ani v očích lidu více velikým Jua
řezem Nejste hrdinou za svo

"i bodu ale zločincem I'' ' neprovoditelným úmyslem nado
bro omilostnítí císaře a jeho %s"Historie dá mně zadostučl- -

nerály" 8 Poíítojto údery srdcenSoí" '

"To nebude oikdyl"
"Pane presidente humanismus

právo a touha po spravedlnosti"Když jsem telegrafoval Esko- -
přítomné dobý vám zapovídá aby

Svalový rovmatismus
zachvátí pouze svaly avšak působí ne-

obyčejné bolesti a pakli se několikrát
vrátí může z toho povstati revmatismus

chronický

Sevcrftv Lék proll reYmatlsmu

bedovi o odložení vykonání roz

Tluče li Vám srdce nepravidelně slabě
nebo tuze silně můžete z toho soudit! že

trpí ústrojnou slabostí nebo chorobou

Každým způsobem jest rádno užívat!

ste podruhé nechal odsouzence
vésti k smrtí"

sudku bylo deset hodin ráno
Odsouzení seděli tehdy ještě v

"Tutéž muS Tekl přéd maloukláStcře u kapucínů Nemohu za 8 Hcvcrův Silitcl Srdco Ichvílí můj spoluobčan milionářto že moje depe&e byla Eskobe
Resbarto Ale já nemohu odpoví Ničí

roh- -
doví pozdě doručena po tom není

děti více nežli že čest budoucnost

jest jediný spolehlivý lék specifický

jedovatou kyselinu močovou a čistí
stavu Kdo ho v čas užije nemoci

dejde a nemoc vyhojí Cena £100

který působí přímo na srdeční svaly

upravuje oběh krve a sílí slabé srdce
Cena $t 00

budoucí velikost mexické repu pře- -

H
§bliky nařizují abych dal rozsudek

provéstt
7

"Nejdůležitěji! vyjádření pone HoveroTy léky Jsou na prod vo tšccíi lékárnách

1' ♦ XééTtiúml 4 por4a x4iraaaay' +chal jsem si až na konec Kačtež
vzít! na vědomí že panovníci tiisfřpafi

Pruska Kakouska Velké Britanie
Itálie Belgie Španělska a Švéd
ska zmocnili mne k prohlášení Že Ao LTo J13J yihpanovníci uvedených říší se zaru

ml
čují že císař Maxmilián spolu s

nerály k smrtí odsouzenými na

půdu mexickou nevstoupí a ani v

politická ani ve společenská hnutí Jos Yopálkase nebudou plésti budou-- lí pro HARMONIKY
puštěni na svobodu Čeolsé ifiEZNÍK A UZENAŘ"Ačkoli velikou váhu kladu na wii ni ni'ta

J Íant hlavAčekJ
lil e%s% :mŘ

dobré mínění evropských mocno- -

pranic mému svědomí!'
"Proč jste vykonání rozsudku

odročil když jej dáte přece pro
véstí?"
"Včera odpoledne přibyl do

Potosí ministrpresident pruského
krále pan Magius Král ho po-

slal aby mne požádal o život

arciknížete Maxmiliána Já jsem
velikým ctitelem pruského krále

Obdivuji se jeho dílům lásce jeho
k národu a neúnavné prácí kterou

život svůj vyplňuje Pan ministr

president líčil mně dojemnými

slovy city jež pruský král k rodu

Habsburskému chová Líčil svo-

bodu lidu a vznešenost milosrden-
ství tak úchvatně že se mně srdce
obměkčilo a pevné rozhodnutí

zničit! nepřátelé vlastí se ve mně

zvyklalo Prohlásil jsem pak pru
skému panu předsedovi mínister-Arltv- a

že z vřelé sympatie k osobě
' ' jeho pána a krále odročím vyko-

nání rozsudku a pak že uvidíme

co se dá dčlatí Pan předseda
ministerstva spokojil se s tímto

prohláSením poděkoval mně vřele

ve jménu pruského krále Viléma

a pruského národa a já odeslal

jsem do Queretara telegram Že

depeSe moje dolila v dobu tak
choulostivou' za to skutečně ne-

mohu a také toho lituji"
'

"Nemusíte toho litovat! udělí-te-- lí

odsouzencům milost' pravil
Kesbarto

ností přece nemohu bohužel
učinit! určitý slib Poradím se

21a 5 a William ul
mi v Kl'iliS vtAj nfilflHi yjhti Enrl6ho
mníš voho druhu Jitko! víteínoh rol-k- fi

uxoniliikch Kupt u nmt n tskouSku
a BjUťujbme váM to podruhé pHJdot U

pro umčlca a brářo ze řemesla levnijl
nežli nčmečtí dodavatelé dodává

Antonín Hlaváček
tovární výroby harmonik v Lounech

Král Ccukó (Evropa)

Dílny a sklady vo vlastním domě

y Zásilky do celého s?Ct 600 díkůvzdání
Cetno vyznamenání z výatav

rute 1 o volí cennik UV1

se svými vojevůdci a předáky říše
a učiním vše možné abych mohl
žívot císaře Maxmiliána zachránit! Zboží no dováží a můžoto sl Jo ohled

nati telefonem Tel A lvii- ale určitý slib učíníti nemohu"
"Zastřelení císaře Maxmiliána

vrhne temný stín na jméno repu- -

iky 'mexické ' Můj pán a král Železniční pozemky na prodej

V severním Wíscousinu Chica- -
vyslechne rovněž zprávu tuto se

go st raui Minncapons x umazaražením a bude věřit! tomu co

ostatně celý svět eí mys!íže Mexi ha dráha má na prodej při nízkých
cenách a výhodných podmínkáchko je státem divochů a zločinců '

platebních as 400000 akrů vybraJuarez neodpověděl
Na tváři jeho bylo vidéti že se

io slova pruského presidenta mi
ných pozemků rolnických Ti
kdož koupí záhy mohou vybrat!
st pozemky při krásných řekách anisterského nepříjemně dotkla

YoVnÍAiwliA ezerech v nichž jest hojnost ryb

Krugovo SELECi
jest pivo jež máto rádi

Jakožto sílíce a nápoj vyrovná' se každému pivu vařenému

Nalévá se v nejlep&ích hotelích a restauracích na celém západě
Objednejte si bednu na zkoušku — v kvartech nebo pintách

13iil'teí: přcHVÓdóciii
2e není lepSívo piva vařeného

Fred Krug Brewing Co
Telefon 420 Omažskf vzorní píTovar omaiia

jež poskytují nevyčerpatelný
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek
Pozemky po většině jsou zales

něny půda jest úrodnou a snadno

Jakub Svačina
„rlMtu!

ELEGANTNÍ A HOJNĚ
ZÁSOBENÝ

zpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolis
Dulutb Superior Ashland a četná

iná prospívající města na dráze

"Také Jjsemí jíž toho želel co

jsem učinil Chcí-I- Í se zachovat!

musí býti rozsudek vykonán''
"A což slib)

''

daný pruskému
králi?'

"Slíbil jsem mu pouze odro-Ccní- l"

"Považte Juarezi co Činitel

Nedbat! prosby krále národa tak
vzdělaného jakým jsou Prusové

poněmčení Slované jest nejen ne-

slušnost ale i nelidskou!"

"Pruskému králi nejsou známy

zdejfií poměry Hleďte právě

jsem dostal Eskobcdovu depeši

mní obchod C St P M & O a na dráhách

iných poskytují dobrých tthť protč L209JIŽ 0 ulice
plodiny íarmerské

Lee-Glass-Andre- esen Hardware Como
—--prodáTiji v velkm—

Tiačené vyrážené a lakované plechové náčiní — Cínovaný plech
železný plech a Kovové zboží — Ostnntf drát Tiřebíky nožííiké
íboží bicykly atfelné zcranfi náboje asportovsRC zuoži

9th A Uarney ulice Omaha Sebr

V otehodí tomto nulMnnU oln#

rflitr ifbo ihofl f rwMjtho VAvM

je ttívé prvé jtiboatl Míra dobří
nitb u Brnílur Jwt ve tvfku nekoukat!
rm níSJa tn prírak NtlrU JJ
jtKlouu pO'lrub prijdet
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O bližší podrobnosti píste na

Gto W Bell
poienko? komlnaf Hadnon WJ
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