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RŮZNÉ ZPRÁVY

Citrát H ab v vaí obydlí vyblííítla
iiM óléteáiti obrarui Jej ba

rozsápali Don tfAfmefdi iim
těžce poraněn nemohl přispět! jí
ku pomocí a tak krásná krotitelka
stala se obětí vlaních úklsdo

f Juro už mámo i
jako nejbídněji! z jeho otroků a

ničeho nemá A takový osud po
tkal vfiechoy vůdce kteří vraždili

bělochy Jedni zhynulí hladem v

písku pouště druhé pobila vojska
německá a opět jiné vyvraždilo
plémě Ovampo a nejinak povede
se i lidu namakvaikému jestliže
se nepoddá a nesloží zbraně Vy-

stupte v massách a přibližte se
nám s bílými korouhvemi a nic

W Malého
608 Hlckory ul„ Omilii

jenž v oboru vylepování a barvení
UiA velkou kuhiťM Volllirovitii
lillubj pian a ňrtldío nábytku
vÉnuJe itláíioi ]mtnhi lt to
Jebo apoílalltou — Za vcEkcrou

i li

Choroby žaludkové stávají
chronickými a příčinou bývá za-

nedbávání lékem jsou Df August
Koeníg'a Hamburger Tropíeo
kteréž jsou-l- i brány dle předpisu
trvale léčí

ftví#átkvír tiovfťh Hlfi:i
IwvtvU AtwtvMdhml Wpo
iMMje obarvit mb vypapírovatí
H7n)4miUHt ís ijlil pfít'1

tkly oulHttof a MtMwnf

Frank Lunpuul
127H 18th HU Oiiiaba Jfeb

řW"Vlk vWy papfru oa tMnff
fif telml li viii luA

£7 f japonikého taje - V

Petrohradě nalézá ac poddůstojník
[ Ilja Fiseoka který díe avého vy

pravovéní utekl z japanského za

Jetí do nřhož se doital po pádu
Port Arthuru Piseoko byl raoéa

j dvanáctkráte v boji i dosti tnačnC
tak Že atopy po ranách jseu na

f
něm patrny V době vzdání pev- -

noatí ležel ratižn v nemocnici

fiír'en't0 v Port Arthuru byl za

měatnán při výzvědné službé byl
- osobně znám generálu Kondraten

kovi a obdržel všechny Čtyři atupné
válečného řádu — dva zlaté řády

g pochvalné o'lf)oriil rfřívřjAícbzlého se vám nestane Obdržíte
SDOikncesKýcb %%%%% ilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIMIIIIIIf?práci i výživu až do skoncování

vojty po níž veliký císař ustanoví
novou vládu v zemi Jestliže ale
někdo soudí že jest lépe stází

proti nám pak nechť raději uteče PRO PIAttO
ČESK0-NÁR0DNÍC-

H

PÍSNÍ
ALBUM 50ze země neboť chytneme li ho na

německé půdě zastřelíme ho a

takovým spúsobem všechny od

boiníky vypleníme — Tak se

jménem německého císaře a něme
h

?

V ckého národa dělá v "černé
Africe světlo

Uspořádal ANTHONY L MARE5

BkluAba tfiehU) písní )t lebká víalt populární featarená rázem atoobt
labodící talc h tvoří jednu krásnou má ienkch písni — Jílo taková
dosud vydáno nebylo— mezi tíwlto 6Q písnčnil jou téí následujícíi

V4 IWrounkou po4 Ttfum Kdybych ji védál Rulička kuká 6ím Ut jaem Via
Ji ty volky uDUnu ' vodou Když jm k Vám chodíval O Vel vary Na tom praZakáat
tniMti Io4 dabeui í liíl é lUt Wro horo Hétulloko Kde je Mládek Waatftjte tnla
imutU íl-)- l ty Mdláka pín Hrály dudy ver nedále byla JioUelar to krianá wMo
Kdyí Jaeot ji ty koná páaal Kdyttáridlm TiMte ae proň jMmiWovan Kde nnj jekraj
LtiutouU louíenl aí jlucl tuátafvh itarodávDcb plaul Ctla Album 50 avilea lfs

Mmm L MAREŠ EJHSEStSb

Jiřího a dva stříbrné Byl by-
- re

stal důstojníkem — kdyby uměl
čisti a psáti Nyní má na prsou
toliko stužky od řáda — kříže mu

Japonci vzali Fisenko jest velice
hrd na práva jež mu propůjčuje
rytířství řádů neboť nemůže býti
uvězněn ale řády kříže jsou pryč
Zpráva o vzdání pevnosti — vy

pravuje — všechny jako hromem
omráčila Japonci dopravili rané
né jež tu našli na lodích do

Japonska část dovezli do Tokia a

za stráž jím dali ženy s puskami
z nedostatku mužů kteří byli ve

válce Japonky chovaly se k zajat-
cům laskavě nijak je neobmezují-c- e

Pět zajatců usmyslilo si Že

utekou a jednou v noci — v lednu

přelezli ohradu a spěchali k

mořskému břehu hodlajíce tu na-léz-

loďku na níž by dopluli do
Vladivostoku Ve dne se skrývali
v noci Sli až byli spatřeni nějaký

Tábor Sebranka I 4771 MrTi
odbvá avá pravidelná aebír-- baldou arvoij
třetí alredur mfiftlfíl r om bodlo fftiv Sokolovo VtHel konaní Kt 3ihh
návodCi Jan Žabka baekáF John Chlebrád
klork Ohite ftmrkovek HÍQ tinmhiltm tr
iir 6 rodil A Muall vnitřní etráe lít Vaná-řk- a

vankovo! ttráS ia holeji
Tábor HtbnmU Lípa t M WOW

odbvá ichfie kaM první trelf Uvrtěli v
mflalcl V Bokolovná na J R ul Konaol Jan
1'oeplchal at„ tnUuikim Vť: hoh)t kfarU
Anťm Novák VM Ho lítlb Ntr bauker A V

Novák přivodil VAc Milý
Lože Jan Has l t JttíH 1' tlila

olhfrá é tcMU'n áruhf Čtvrt RirrM
mínící r I bodln ro'ř r polkor mUlnunll
v HokoloVD Velicí Kunclit Uin lrkr
K H & 9 Kre4 Hlim 1W1 1 Ho IMb Hlr„
Anum Turnek M oř V io Novák
o( K

Těl led Sokol v Omaká
Odbvl vprarldln4 fohAzt lrMou drubřrti
trdu ménlol refsr ve tré nnlitnottl 222S
Ho lath St VUroflU H Hvelk talsmnlk
Itufl KlblnifOř 1UI3 WilllHrn Ht„ itMulk Aut
Hucb pokladník Jito KotáCo

Hbor Hvězda Ková Doby í 80 3 Cl)

odbviivIschftMkitMou I ntdlli v mlaiol
8 bod odp r Národní tlnl fřddki Annu
Duda ófetnloe Marin Kn(flllialor po k Ud-

ři los Marie Vrnat U1S Wllllnm taimiilcr
Vllb llartol HIH 1'opletoo Ave

Sbor Boleslava ě 60 J(l)
odbyi anhAite kafdoii druhou nndíll r rnSlr Národní alnl o líhá bod odp Vyalouflllí
predaedks Vinci Čermák Hi Ho Iflth r)t
předundka Marie Iliiían li a Wllllam Ht

Kar ťlblKnr tajem Hojena Vtnktt
Ml% H ) Mlh Ht úfMuUm Marie 1'rlbonká
IHHi h Mnrtha HÍ pokladnice AnnaTomtA
HMiHo Iflih Mt doorkyD Annu Mlfacká
vbor majetku PranlUa ťetek Marie Kaj-ter- tt

Mane 1'éuboM

Tábor Mrrta tln 022 It 5 1
odbváchftrl první nedAll r míalcl vaokoi
lká alnl ťledaedka Marie Houkal mláto

pfedaedka Josefa Mláma vyilouXllárirndtadka
Marv Holi tajemnice Krantlfka Mou

i

BUĎTE STALI topa1883
25000 zdarma

Podivná távď — V blízkostí
Dublína v Irsku žil do nedávná

bohatý podivín kterýž na svém
zámečku trávil pohodlným spúso-
bem večer svého života Jednoho
dne našli sousedé dvéře do zámku
Otevřené a ve svén pokoji ležel
stařec mrtev na pohovce u jeho
qohou schoulen byl pes napolo
vyhladovělý Ve své závětí učinil
stařec podivné ustanovení Přiřkl
totiž celé své dvoumilionové jmění
člověku kterýž by měl tolik síly
že by vydržel tři dny státi u jeho
hrobu bez jídla a pití a bez spán
ku Spánek mohl by uchazeč za

puzovati hrou na tahací harmoni-
ku Třeba že Irčané hrozně se bojími rybáři kteří dle stejnokrojů je

poznavSe křičeli na ně aby se

nebáli že je nezradí nýbrž dove-

zou do Koreje A dostáli slovu
dovezli je na asijskou pevninu
tam představili jakýmsi korejským

kup 1310 South nht pokladnice Krantiáka

""--i mmm nrr- - i— fa y il
1'imuK ani rva naiy veieiinovaaa marini-k- a

Anna Žabka vnlťnl lrU Marie 1

chota vtínkov atráS Antonie VariMek vf-b-

majetku Marie Holi Marie Cflbyl Ka
tnflna Vuliuhovikí walankrnl do atnxdii

důstojníkům kteří je oholili dali

jim čínský fiat trochu rýže a ko
Marie tlol mUtovynláiikrhá Murle Houkal

Baku a dopravili je na hranici poi lekat ar u avonoa a

I'od n Hokol Trrš ě 1Koreje a Msndžurie ujistivSe je
že ruské vojsko jest u Laojanu

odbvá tvá acoflte dvakrát mámini kaádoll
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1 neueu a i ponuon v insaici t aini ieovt
pAlletnUcbAae I neifeil v dubnu a Cívrtlatnl 4Vojáci tam šli— ale zatím Rusové

Laojan již dávno opustili Zase

skrývali se ve dne a Sli v noci ku

rřczkoůmcjto v&e a podržte sl to íicjlep&l

Dr E C COLUNS M I opři mblc s dobrým avWomfm

lilcílítl najít ntt avojl edárnou roční jirací kterou vykonal vc proapZch

trpícího lidutva Počet uzdravených lidí roku 1004 převyiujc počet vyW

čenich v min uíych letech o mnoho 1'rrtce avItoznAmího newyorakího nfc

clulíaty I'K0r COLUNSE doutthltt dukonaloati a vyíinula ae na stupen

ficjvyaSÍ
KAŽDÝ NEMOCNÝ než e obrátí na Wkuře necbťal nejdříve přečte

pozorní! proř COLL1NMEM nepminou knihu:

MVwdco kw zdraví"
Tato kniha olwahujc Ičkařakí itkuScnoatl a vynálezy celd doby mu

sntčujo nemocném pravou cestu k docílení zdraví Přcčtete-l- í tuto knihu

poznáte povahu a příčina vail nemoci Jakož 1 zpfiob úUnl
Kniha tato tinícůui jíž sachrdnila Život a na vždy zůatanc rádcem

jak nemocném tak 1 zdravým
Objedná te-l- l al tuto knihu a vložíte-l- i do líntu nčkolik poStovních

známek dostanete ji úplní zdarma

pfedr hladovíce a trpíce bolesti
z otevřevfiích se ran Dva soudruzi

? lednu a arpnu fredaeda rrank Nvojtok
um Ho lil at mlNtopM JIM ťlťba 1VI0 mím
mi taj Jobu Cbleborád im Ho 13 HtoCeinlk
Jo Ktar lMltMo IS Mt pokladník V V

Kunci tm Bo IS Str vbor majetku Au

ftwrpán ftlrnon Uokuaek Joa NAmoc urauo
reCulk Malt Uouilar vp pr Jenof Jindra
náSelnlk Ant Vaáák vu nAo M Votava
revlaornl vbor Ant Vaíak a Vt Svoboda
doaorce Win Valák

1'odp Sokolky Trl i 1

strašidel přihlásilo se přece velké
množství uchazečů Té noci celé
město nespalo protože na hřbito-

vě hrálo více než 50 lidí na har-

moniky a snad každý jinou písefi
Možoáže nebožtík v hrobě nejvíce
litoval svého ustanovení Dosud
však nikdo dvou milionů nezískal-Většin- a

uchazečů klesla již druhé-

ho dne únavou a vysílením jeden
který vydržel státi půl třetího dne
musil býti dopraven do nemocnice
Na konec zakázala policie koncer-

tování na harmoniku pro rušení
nočního klidu

Kroiielka rozsápána pardaly —

Obětí vlastního činu potrsty stala
se nedávno krásná krotitetka Don-n- a

Felicia v Seville bylať rozsá-

pána drápy svých pardalů kteréž

zarýt! se měly do těla nevěrného

jejího milence Doona Felicia v

rozpuku mládí dala se zlákati
šlechticem Donem ďAlmeidou a

následovala jej jako milenka na

jeho zámek Dlouho však se štěstí

jeho lásky netěšila DonďAlmeida

brzy se nabažil její krásy a zrádně
ji opustil Zklamaná dívka těžce

nesla svůj osud a po delším dobro-

družném bloudění světem uchytila
se jako krotitelka u jednoho cirku

během několika dní na rány ze

mřeli dva zůstali v Čínských ves
ničích a neznámo kde nyní jsou

odbvé ivá achAae jednou m&niCos aticeJeo Fisenko dorazil na několik
verst před Laojan a zde se teprve
dozvěděli Že tu jsou Japonci -

Sotva stoje na nohou vydal se na

cestu od Sandenu na sever a došci
'A mnohých listu psaných pacienty račte i přečíU náaledtrjfcíl

kaXdou čtvrtou nedfill v alnl Metroví I'reď
odkynl Anna ťlťba 1MI0 Bo Hth St tajeni'
nice Anna Hvojtnk tm Ho (Hth Ht detnlc
Kmllle Ohleborád IMiH Willlam Ht poklad-
nice Anna Urodil Hilu Willlam Ht dofor-kynf- i

Anna Hov a vbor majetku Franti-
ška Kunci Mary Hnflan flíetoi vbor Maria
Doluji a AlolHlo Jindra

Háj Mariím LU W C

odbva avá pravidelná icIiAm vály 4 nud dli
r mCalcI r Hokolovno J'rdandka AIoInIo
ValiouN mil Ho lllh Ht„ mUtoureda llarbora

Chorý na ardec prne Vyléčena z Caverny
uebezpocMó plícní nemociledvlay

k předním ruským strážím Obá

vaje se že by jej měli za nepřítele
křičel: svůj svůjl Dyl doveden k

t

s
c

Hiiliáfek IU1S Ho Hth Ht„ tajomnlctp Anna
Ulába 1701 Ku Hth Ht„ pokladnice Fr ťeáek

I

I
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UaaWř1Mb & Willlam Ht„ viltkyriAM Hrámek urA
vod kyrií M Ilrárilii vnitřní atráí H Oulnk
vnukovnl atráX M Tornáátik l vbor majetku
Ttriul 1'nllkán Jim VavllCka ťr Krajlfakl
bájov lák af Or L Swuboda

veliteli druhé armády generálu
Kaulbarsovi který vyslechnuv
jeho vypravování dal mu volný
lístek do Petrohradu kam přijel
5 května nemaje kopějky v kapse
—zachovav si jen svůj prostřdený Foral & Kunci Vílív Seville Z útlého poupěte stal nnstejnokroj se stuhami od řádů

Jvdlná řohkiiZatím žije v kasárnách a chce nyní rozkošný květ a mladá krotí
telka oslňovala diváky svojí krásou

Iimlllo Portpíchal
R P P No a Clarksoti Neb

Frank Hcznoaka
K P D No 8 Walter Oklaprosit cara aby byl zase poslán

Jednoho dne náhodou spatřil ji vna daleký východ Fisenko jest
Malorusem cirku bývalý její milenec Nemoha

odolati půvabům bývalé své mi

leoky prosil ji za odpuštění aXulurraegři—Podlt časopisu

Vylíčený z asthttiyt
Veřejní odporučení

JA nílepodenitaný trpřl jw-i- delRÍ čas na tak zvanou nsthmu Čili

a na VMilmy jtjí jiííznaky jineuovítČ VuM boleni v praim ií} )
a krátký dech ntd Nemoc tuto mč velice trápibt dokud ji ui c n 'olnrtiil
mt aliivnílio prof steeiulitu který mé t tito nenioce flnlně vylíčil Jiní
lilii! mi tikali h žádný lfknř s tito choroby ume n proto nbyrh

vříule 1205 HowarJ ulleo

obchodujo
drfiboM velel mililom Iclaty kbžoml a
vbboo víoml furmomkytitl vjfroliky '

via platí neJvyiSI cuiiý a jhhiIío ka tboU
xaAle obratům posty Cen niky easyla na

poJAdilul cdariu á to k%hý tyilciil
Uilioniřenli liraititreot Oinalia líaťl

llank a Unltod Htalos Naťl llank áuif

přísahal jí věčnou lásku Niž
Doona Felicia zanevřela na něho

Jo přeevřilřil tímto abtvnoatní probluSuji Že co o týče indho drn ví jfi nl

nyní npliie silrav sa co moiut tieuovatl vyiucue panu prolcaaorovi vy i :
ulovil i mu sa to nejvhiťjM ave tuky a prejt al aby inn iioijoliiismt n tm
to liat byly tivtřrjuřny v řaaopUťch HpfrtliUkou ňctoii

Juliu jniikii (JAklninl K l 1' o liox

úplně a planula ve svém nitru

pomstou oklamané ženy Vyslyšela
zdánlivě jeho vřelé prosby a osno-

vala tajně svůj plán Krásný párek
pardalů které krotila měl býti
mstitelem shrsené její lásky Doona
Felicia postavila ve svém bytě
věrnou sochu bývalého svého mi
lence a štvala na ni zvířata tak

m MASNY KRAM
na strana luftita vlastol krajaal

IIral%í I£iiiis1ovS
iiih i344 JiM 'J "l

N)íill sáanby luaia vlebo tlruhv

ušanek saUmft lunvk a vnheo vloho co

v obor tento spadá

Ctay Icvoijil nd kdekoliv Jinde

dlouho al konečně den pomsty
nadešel Kdyl Don ďAlmelda

"Argus Cape vycházejícího v

hlavním městě německé Afriky
vydal pověstný vůdce osadního
vojska německého gen Trotha
ke Kafrům země damarské prokla-- -

mači tohoto zajímavého znění- -

"Bojovníkům země Namakval —

Veliký a mocný císař německý
chce býti milosrdným vůči lidu

namakvaikému a proto nařídil

yv aby těm kteří se poddají byl
Y darován Život Toliko ti ktetll

od počátku bojů dopoultěli se

vraždění anebo jiných k vraždám

v nabádali budou vydáni Irettu
smrti O tom vát tpravuji jakož i

W 0 tom letím kulí se nevzdají
povede se lak jako kmenu hertr
ikému který ve svém tatlepeni
tltil It můlt bojovat a velikým
'lařtm a 1 vři kým národem
í littt ván Kde je lid htretiký
' '1 jit vůdce Herno Samuel

-- heiero jehol itiJa Čítána do

ůř Uttkl jako schlíplá divoká

st aaj(licko4 hranici a poklesl

jednoho dne vstoupil do salonu
krásné krotilelky aby si dobýval
jeji lásky otevřely sa pojednou

Chorý tt ardco pravá I todvlny
Clřný pane doktore i --

Mun(mi vám edOlili io Um od vás obdrKl dopia ve kterlm e

juk ae uiťiiiu ayuovl ilarl Cítí ae uplač mUáv ale léky fičiukuvnly
siiaiiiťititd a proto vám sa vnM rychlou poume mh-čiif- i díktijl n (hIhiii
čuji vaM iiictltodu lťícul vAi-- krajanňiu u iiiAmým H áctoti

l rank Hvsitoaka H 1 ll No a Walter ('Míi

MÚIctc iiUlnll JostJ IcpM hvcikctv I ncŽ tyto r

Jťlli trpíte na piidubiiou iicmoe n ' tli Jle nuu n! vyh uovali p

n(íf avoju A iádaý IvUl luniolil vám iouual a tliOtoby plit jatu' KdJu
liičJiýfe lahnlku labatfvv láníky pakoalnhe abtbtutt tiťrvouonU

píilibtvid HMiŽakd la b tVímkč' In muko rnu bolUA vřidá opiu liliu %n-l- i

li? tajiť it nAkiilltvif iHimue ml Id! jakákoliv luuua! áa liájí
p Jív i t drfl !! C Colllnae kde doatmu tu lujtipll Iťknhkmi pum n

M)vU i'i U Wy ť iiih iliau avftii Cokoliv vám iliá(
nmlMrie nu a iiťodkládijte nybil pilu řky a dopiny inlivanjte takio

Dr EC COLLINS'
MllDICAI INSTITUTU

l-I-
O W 31 St Now York Cltj

dvéla a pardalové vrhli se na
něho šlechtic byt by jistě naleal
smrt v jejich spárech kdyby v

posUdof chvíli nebyla láska svitl
sila u Donuy Fclicie Tato ucho

pila v toíhodném ©kamilku bič a

vrhla 19 divoce meii ivltata Po

diáldinl pardalové odvrátit! i od

v

Csvé ohni a vihti na tvoji vili- -

telku jil v níkolika vtttinách V- -


