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'oit Atthur útoky
Noci upotlrchnul On po tul i Dotřc znim Omihni Jasné tofeZ přítomné dobyg ých bojích v nichž itratil tiilce dosveJCnj

KMiH ifl vlflá loutřilVnl plrd
im hnu OmnliV Id lfthR Jt lřtiiíce mulft dobyl pírdnl páimo

rotatlmofch opcvucul a na ho- -

vťm otiidu Makaiova atihmttlím

Icďuvu tiiikémii doitalo i v W nl

teti UcMomskim vůdce ktrtý

"japonským NtUotifm'' nemohl

nl niMiti tru na moli ililfl (ů
itlvá vlídným
VlcraJmirál Tojp jnt dnei ně'

co ples 55 toků Már a pochiai a

kmene mámých japonských vá-

lečníků batsuma Námořnického

vidřlánl se mu dotialo v Grcca
wicht v Anglii a poprvé e Togo

vyznamenal ve válce s Čínou

ptMfuUrím ť'1'Me toto doitřřcnl
KMf itHlMMy kRftáth dobytých postavil tta díl

která chrli luny a tuny oecla ikoro nb tttt a itrmort kUTinurou suku rrc
dnuii do obležená pcvnoni Nogi řlťním Jiltf

Paní lulius lktlUtcinová 2IJQiilcdil nejprve všeobecnými a ne
iistálíml útoky vysilovali hrdinnou ní H til nravl: "ťo sedm

potáďku nukou pak nemaje v tom měsíců měla jsem bolesti mezi

kyČii jež stávaly sc nesnesitelný-

mi když níco těžšího zvednout- -

idarui podntKal útoky na jednotil
vé tvrze a vrhal proti Želem a ka

menl svá mužitvo bez ohledu na
jsem chtěla Příznaky tohoto cí

počet ztrát a to zaslepeno 1 zpito tila jsem po léta avšak teprve ne- -

dávno sc to zhoršilo Zkusilakrví a s mozky hořícími touhou po

pomstČ Činilo co bylo v jeho ai- -

Frmcouic pliačl ku vjuliitl c

Nčivcňm jedini ttrafclivý hlad
V itiilcdttjícl válce muko ture

ckó v r 1877 Osmin pala v Plev-nf- i

e udrkl proti I tlivým útokům

plnily rutké po 94 dal
V ilcčinné válce Angličanu proti

Búrom anglická posádka v Kinv

berlcy byla oblehána Uúry po 123

dní a nevzdala se a také anglický

gen White pc svou posádkou
vzdoroval Búrom oblehajícím hov

Ladysmithu po z z 8 dní a Durové

konečně museli zanechal oblehá

ni neboť byli ohroženi na t oku

gen Rohertsem

Žádná z téchto pevn03tí zde

jmenovaných nemohla se pokud
se týče dokonalostí opevnění rov-

nat! Port Arthuru a přec domýSlivl

Asijčíci sc domnívali že ruský ten

Gibraltar dobydou za půldruhého
neb dva měsíce!

Vítíxný othájcc Tcrt Artburo a

Japonsky Piclson

Oblehaní Voxi Arthuru tohoto

východního (i bralttru ať výsle-

dek jeho jest jakýkoli ať vftttitvl
buď ovfcočí abranft hrdinných Ku-iq- v

aneb fanatických Japoncův
instane navždy v historii jako pa
ničtihodná událosť

jen milo co proniká z obletěné

pevnosti do světa a jsou to pouhé

úryvky strašlivých zku&eností jŽ
tam posádka nyoi musí prožiti
Až jednou ale tato kniha již Ru-

sové tam píší svou krví v budouc
aosti bude otevřena svit se bude

obdivovat! ještě více hrdinnosti

obhájcůvnežli 6e ji obdivuja nyní

Na Port Arthur Čili lépe na

loďstvo ruské učinil admirál Togo
úskočný noční útok dne 12 února

a od té doby ba pevnost střeže

ách aby dosáhlo úspřehu ale

Ubohá Anglie

Výkazy které právě byly uve-

řejněny dávají smulné svědectví

vysoce vzdělaná Anglii neboť

Že tato země můle se ho-

nosili největším počtem nemocí

zažívacích orgánů následkem Špat-

ně upravených pokrmů Naši ame-

ričtí krajané netojí ovšem příliš
daleko zj Anglií Studená jídla

jsem mnoho léků ty však posky-

tly mně pramálo úlevy Konečně

uviděla isem ohlášku Uoan's Kid- -Živé ty vzteklé vlny rozrážely se a

rozráží dosud o balvány tvrzí
ncy Pills a manžel koupil mi jich
v lékárně Kuhn & Co krabičkuvnitřního pásma pevnosti

Noei nemohl učinili více nežli Ukázalv se býti lékem jejž jsem
co učinil On nedopustil se při potřebovala Též i manželi mému

značně pomohly Můžeme odpo- -

ručiti Doan's Kidney Pills každé

mu co lék dokazující co se o

něm tvrdí
YT" V "i " f v ' s

r r ' v ' ' ' Na nrodel u vSecb obchodníků Cena

50 centů FoBter-Milbu- rn Co Duffaloff 4vi %st' ó

" ti):' li l:ňv'? ' ! N Y výhradní jednatelé pro 8p Státy

Pamatujte Jméno Doan'i a neberte

Iných

Dr Geo F Simanek

český lékař _y
v čís 1260 jižní 13 ul Omaha

Úfadní hodiny v bytčt

Od 2 do 5 odpi od fi:!Jo do 780 večer

Úřadovna v 3 poschodí McCague

Bldg 15 a Dodge ul

Ufadní ho Jiný zdei Od 9 do lí hod dop
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Telefon v úřadovně 1842

Telefon v bytu 3769

tm -- %w £#ů Dr C Rosowater
ČESKÝ LÉKAŘ

t
Úřadovna: 222 "Bee Buildinř"

04 11 do 12 lopol
Úradnl hodiny rOl % do í I

oůo

V nedřll od 10 do U dopol1

i Tel f ořadorně 504-- Tel T bjtn 1217

Bydli— Omlo 2417 Jonei uUca

LIENT GENERÁL ANATOL MICHALOVIČ STOESSEL

hrdinný obhájce Port Arthuru
VICE ADMIRAb 11EHAČI TOGO

"japooský "Nelson"

HiiÉl nástrojeA když se oblehání protahuje zalévaná studenými nápoji každéoblehání žádné chyby která by
tu domýšlivci ti zuří a přední ja zažívací ústrojí musí přivésti namu mohla býtí vytýkána a zuření Ziiflíliím zdnrnria moje

krrA fl!i"trovan5 cen

niky hiidehnfcb nrfslro- -ponský časopis v Tokiu v těchto pokraj zkáry Nepřiměřené pekrv Tokiu proti němu jRt důkazem

orientálské brutální nevděčnostidnech napsal: "My bychom rádi my a nápoje jbou sice často ale ne jfi KránnA jiluna ora
poslali slavnému generálu Nogimu Prnti němu obhaiobu oevnostl vždycky příčinou nemocí tako

neřídí Žádný copatý Číflan jako ji vých V každé chorobě žaludkuostrý meč který visí v naší pra
covně'' a střev pomůže však Trinerovořídil když Port Arthur poprvé byl

ny roukacl nantrojt'
IiouhIo prtv6 českó haaiiiiiky koncer- -
tiny a J NijniAÍ coay
Vydavatel čoukth hiidtbtin pro kapely
Výhradní Jodnatfl V K (rvcný a

Hynov4 tívčtoznílrnýcb hudebních ná-

strojů 1'lfttobnd

IOTJfM vitAic
Írn6 Mi WabHNh Ave„ UiIcako III

Ani celá spousta urážek nebyla Léčivé Hořké Víno jediný io úpídobyt Oyamou
ně spolehlivý přírodní Jék protoGenerál Stoesjel který obhajoby pro Nogiho tak ponižující jako

tato krátká poznámka v níž 66 že jemně ale přece rázně povzbubou svou vrývá se ve vděčné srdce
mu naznačuje aby spáchal hara dí všechno ústrojí k práci I zaruského národa a všech blovanov

a který zároveň" pojišťuje si níkiri (samovraždu rozpáráním bři staralé choroby žaludeční byly
cha) znamenitým lékem tímto vyléčenyČestné místo v historii světa jest
Patrně že v Tokiu si dosud z německého původu jak již jrné

s pomni] ?ozy

DO TEXAS

a to nejen rychle nýbrž 1 trvale

Trinerovo Léčivé Hořké Víno obno jeho naznačuje ale jinak jestv bláhovitosti své myslí že když
mělo jich vojsko s dobvtím Poit

na Japonci na moří Oblehání

pevnosti na souši začalo dne i

července a trvá dnes již přes čtyři

měsíce Japonci Port Arthur o

blehli tak velikou silou vojska že

spoléhajíce se na ní chvástali do

světa že Port Arthur padne nejdé
le 15 července a také v domýšli-

vosti 6vé pozvali anglické a ame-

rické válečné dopisovatele aby

byli přítomni útoku od něhož si

slibovali dobytí tvrze ale strašlivě

byla tato jich chvástavost ztre-

stána
Útok odražen s ohromnými pro

ně ztrátami a ještě dnes v maroých

útokách Nogí obětuje tisíce životů

svých vojínů a vystřeluje tuny oce

le Pás vnitřních opévnění jest

neporušen vzdor přímo vzteklému

pohrdání životů kteréž Japonci

jeví
Není to poprvé co Rusové v

obležení dokázali svou statečnost

Sebastopol byl ruskou posádkou

bijeo proti spojené armádě anglo

francouzské po celých 327 dní

Nejdelší obleženi v hiitorii mo-

derní vydržel všik Gibraltar který
oblehán bvl Francouzi po 874 dní

noví všechnu krev sesílí nervyRus tělem a duší
Arthuru ve válce s Čínou tak svaly učiní zdraví pevným DovoStoessel dobyl si prvního vy

I s fĚznamenání ve válce s Tureckem a
'TzízJí Htm—- v

lehkou práci že i ve válce s Rus

kem se to'vojku jejich má zdařiti již tenkrát upozornil na sebe svou
lujeme si tu upozornili že padělky
tohoto výborného léku fetíle se

množí a pod různými náziry jsou
obecenstvu vnucovány v zájmu

Odpor ruské posádky Asijčíky
dráždí rozvzte kluje neboť oni lirihouževnatostí a energií s níž vyko-

nával všechny rorkazy mu dané

V roce 1900 vedl vltěíné ruské únásledkem svých úspěchů přivo lidu prosíme by každý vždy žáda
o praM Triqerovo Léčivé Hořké liděných přesilami se domnívají že

jsou nepřemožitelní a nyní kladou
pluky při útoku na Tiencin kde

boxeři se zoufale bránili'
MĚVíno a padělky rázně odmítnul i

nezdar oblehání na účet Nogiho lékárnách Přímo zašle Jos Tri
ner 799 S Ashland Ave Chicaač vlastně jest za něj zodpověděn

V řado neštěstí které Rus vny
iČjší válce potkalo jest to šťastná

ýminka že jemu připadlo velení

Port Artburu neboť Stoessel se
generální štáb japonský go lil

Ten s pravou úkočooití asij
nevzdá a raději zahyne v obraněskou choval nepřátelské plány Vzornými čisti zařízený
vířené mu oevnostlproti Rusům hned když toto Port

Arthur od Číny pronajalo a počalo
pekařský obchod

Žel že ruská říš nebyla tak

šťastná a prvním svým velitelemho znovu opevňovati )aponst
agenti generálního štábu převle

vlaatnlčenf za čínské kuli pomáhali na

FollinaiioTj Balíetorč spací rázy a rolie

poHoflíorč tozj na tsccH ?Jaiacti

NeJlepSÍ dráha do viech ulit
Kaoitaa IndiánHkéin ázmi Texasu

Meilku a na 1'aciflckéui pobřeží
Jdo přímo do

Vilíci Chermin tnatlfr- -

Olaír Pt WortH HittsW?

Wa2aliaclilof¥aoot ToapUí
Saltea Taylor Gainosvillo

lockharti Ewletta Sasarcos
ýaOrango Ecntcu Alrarado

10USTONGílVEST0N AUSTií

1 SAN AHTONIQ

opevQovacích pracích aby jic Rudolf J Kirclinor
pozorování v přJŠtí válce' mohla

v Čís 1504 William ul

a ačkoli 6000 střel denně po celé

dva roky bylo francouzským dělo

střelectvem vrženo do pevnosti tu

anglická posádka její se nevzdala

Jižní posádka ve Vicksburgu

vzdorovala Grantoví po 78 dní

Francouzský lid v Paříží se zbytky

poražených svých armád vzdoro-

val v r 1 871 ohromné přesile ně-

mecké po 94 dní ač Moltke denně

nechal vrhnouti do města 10000

střel a jednoho dne 25000 stlel a

být vykořistčna

ruského loďstva Portarthrrského

jako byla se Stoesselem Přímo

zločinná nedbalosť onoho umožni-

la Togovi jeho první zdařený útok

noční a od té hodiny štěstí válečné

japonskému admirálu přálo

Togo je bez odporu jeden z

námořníků nynější

doby ale v admirálu Makarovi

měl důstojného soka Po strašit'- -

Krajané tičlní dobře když pečivo obGenerální Štáb zná každou sto

pu hor obklopujících Port Arthur jednají aoue u Kircbnera adozi leui
vJUhr čerstvé a chutné Žitn chléb
rohlíky koblihy a r5zné koláče co ae

líče lakomí tielwi k "bítování" O
zná částečně jak konstruovány

pHzeň krajanů iM
40tf HVl) J KIItClIXEK

byly jednotlivé pevnosti a právě
proto spoléhaje na tyto úskočně


