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VLASTNÍTE krávu?
Spečené neb zapálené vemeno a bolavé cecky jsfjj

rychle vyléčeny použitím 7J
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neittpomífi4 ntivéílt£ rtikň lajmy
A Joij lity kteríl n l#et víeho

iftvclu hleilíme-- li ke ikuíefiotem
rnirtal tí Ivrlí le Nřmecko přivé

jen proto k akci li nki ae přiJruJílo

aly toto nemohlo firohIáiiti a prcna

diti latnl vé poíaflavky "Novoje
VreniJ" j riveru ukaiuj k tomu le
v politice hýva ne pprtveilívi pou
tovaonýbrl 0(lhv&n a kti c] tlačen
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Saje přímo ie Korea muaí namleti

Uuiku ruá--li IluKko pro vSechny

čay svou převahu ve Východní Asii

a na Tíchíra oceánu upevnili jak

nutno jest ul v ráj mu zabezpečeni
výchoJo-sibiřu-ké dr&hy v jejím ní

při Tichím moři V t6 pří-

čině doporučovala by ne neodkladná

okupace Korey ruským vojskem
Iluhká Korea dovolila by také velké

slovanské řfmí — tak v podxtate roz

vádí dále petrohradský list své dů-

vody—aby hledčla klidně na soutŽž

ostatních státu evropských v Čine v

oboru obchodním a pr&myslncm
Mimo to obsazením Korey mohlo by

Rusko vykonávat! silný vliv na Čínu

kdežto dnes díky poračrflm země

pisným jest nebeská říše Huškem

téměř nezranitelna "Beali posiden-tes- "

jest dnes základním pravidlem
moderní diplomacie Bývaly diplo-

mat ruský Tatiáčev plSe v "Ruském

Věstníku" v sešitu květnovém v po--

dolním smyslu a cituje několik

ze smlouvy rusko-korejs- ké v r 1855

uzavřené z nichž plyne že Korea

přiznala Kusku právo protektorátu

pro případ že by se cizl státy —nyní

tedy Čína a Japan — vmísily do její

záležitostí Zajisté právo má Rusko

na ně straně ale v politice meziná-

rodní platí pravidlo zakročit byť i

bezohledně dokud jest čas a (byť i

to smutno bylo jest to faktum) ener

gie a čin platí více než odvoláváni
se na paragrafy

Cavalotti proti Vrispimu Ital-

ský radikál Cavalotti vyzývá pozno-

vu Crispibo veřejně aby jej před
soudem za jeho obvinění stíhal
Cavalotti chce aby poskytnuta mu

byla jeti příležitost obvinění toto

proti Crixpirnu i dokázati Ve

zprávě zmíněné opomenuto jest
vSak z čeho opposičnt tento posla
neo italského ministr-president- a

vlastně viní Poněvadž vSak mno-

hý čtenář snad na celý vývoj aHéry

té již pozapomněl dokládáme že

Cavalotti Crispibo přímo obvinil
že jen za úplatek vymohl řád pro
známého mezinárodního agenta a

spekulanta finančního Cornelia
Herze Jenž jak známo pro různé

šmejdy a vyděračslví % Francie

uprchl a podnes zatykačem úřad&v

francouzských stíhán jest

Dobrodiním pro diiác ženy matky a

dcery Jest Dra Petra líoboko Pan

Ernst Richter z Btickholta Texas pííe
o tom: "Vidím se pohnuta prohlásili
vzhledem k Dra Petra lloimku že jeho
úVinek jest ten nejlepsí Mojo dcera 19

let stará trpf la všeobecnou slabostí
Mi'li jsme ty nejlepAÍ lékaře z okolí ale

žádný nezdál se jí pomáhali Již si t'mf f
zoufala když jsem si vpomřl abych

poslal pro bedničku Dra Petra Iloboka
musím fírl že lék ukiízal se býti překva-

pujícím Po vyuiíviíní nřkollka láhví
Iloboka zaťala se uzdravovat! a roftŽe

teď zae pracovati Proto milerád cenný
tjantsi ttf fpnitm lln vmA fulrwinitl li " '" " rv

Ilrown: — Ant jsem si v ducha

nepomyslil 2a to loučení na mne

tak 'patně bud posobitl a Jo od

něho tak spatně od žaludku te mi

udělá!
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Muž: — Ježíš marjá ženo! Co

pak méla's ten fonograf natažený

když kočky pod okny své duetto

nám pořádaly
Žena: — To ne Spustila jsem

ho ale včera zrovna jak jsi ulehnul

Teď mi snad přec ověříš že chrá-

peš!

Ona: — Nemyslíte že mám

hezká ústa?

On: — (v roztržitosti) Ano dra-

houšku! Jes( to přímo něco hroz-

ného!
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Mravokárce: — Proč pak srazil

jsi onoho hošíka k zemi a pak'a na

něho skočil?

Kluk: — Přeo nemohl jsem naft

skočit dokud neleiel na zemi

či jo?_____
Bocklen'1 Aralea Malve
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Navštívíte Omahu?
Jest li ano neopomcfite xastavitl se u

prostřed rraby u starebo tnámcLo

1333 Jt£ 13 ul
který mil pro ?áa TŽdy nellepSÍ Omažnkť
á(fr importované kořalky i vina v&ebo

uruqu jakož I dobré doutníky
JÍlÍ mporlatand arántkd

fejit jeUnd toho druhu ta mtiti

Zastavte e u mně a přetvčdčte se J?íZS
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H řllililÍE!iÍ
zabínf boule reumattíímus dnu

pícháni u žeber bolesti na prou
a v zádech suché lámání tíath ly
řtnřiy a víecbny bolestí revma-tick- é

a neuralglcké Jet to orj
lepží mazáni OnaúO ctů

Xa prodej TeTŽPfh UMm&ch
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L}o llanufacturing C Brtoklyn Jf T
Pánova: Cenná Jornav kráva — Jinnnovall isme JI Mf Loulsa Jollkol byla rniliíko'

me dcery — lrpí-l-
a hroiné ImiIi-hi- I zupaloiinn a ) ocinin nim mu

i'hl1 ranou a nntkr titriM-n- i lelí ukončili : oonévadl v!ln eo iri'rolékH k vyléčeni Jeji u
bvUl mPllril ÍUtátvm rn#tf lunin AbAlItv
zkualll MKXICAN MCHTANCi IIMMKNT Abychom JI vytiovéll uřlnlll Jhiiio lak a k naát
mu překrásní byla kráva e tfH:h dnoh Uinřř úplní vyféíwna a Jnal nyni nelcennejM kr"?
vou v mé máji Vile co Jame nfliilll bylo in Jame výkoupHlI vemeno v teplé vixl a pak ]in
roků preavéilíena o pftwiblvomi Metican Miiatttntf Llnliuintu a mela JctJ vidy mi ruco v doait
1 ve aiaii avnaa lenio tirinaa břl tak xlm dy
povoltl ivírolékafe
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Jeoa Botovaay
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Falrbanks-Mors- e gasolínové stroje
rladajtof poaia ataU rjdáai V loch vi kotil od m

A
1(0 kofiakyeb alL

Falrbanks Duplex parní pumpa
tak dobrá Jako

Idyt aiai adállta ea itaolllta ittmU poradím váai
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