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Velmi zajímavé ukázky ípatnýcb
vyko a hHioých pudů u zvířat
chceme tuto předvést! čtenářům
Alkoholismus! nímž marně bojují
nejmocněji! státy světa hrozí pod-
kopali zdraví dobré mravy xvíf tj

jichž pověsť až dosud byla na
mnoze panensky neposkvrněni —í

i bude záhodso obxitit starastlivjf
zřetel společnosti ii na toto nalé-

havé nebezpečí i

Anglický badatel Walsh nás

poučuje že většina wyiiích zvířat

opice sloni medvědi koně psi
mají instinktivní váiati pro kvle
ti Ultiny alka&olúúcU trpí fcko
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vloudil přestrojený policajt který
pak byv poznán nebo aspofl za

podezřelého uznán vyletěl brzyj sdávati mu rovaěwíno hvejako
dávají trenéři závo- koním na to veo jsa doprovázen pádný Mámo podivuhodný lékšampaňského 'T očáckem mi pěstěmi hostí Schwabových
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Šichni ředitelé zvfJíincQa opa možné nejsou nýbrž vše se díti Variocele sevření trubice syfiliekou otravutrovníci v zooloeickýc zahradách musí pozvolna přirozeným vývo

líži Jakýsi JLouis R mělnád-bcrnéhaangorské-

kocoura jejž
zIjoiiovaLa na něhož syl pyšný
P!)d nějakou dobou Biem ark —

taknazval { R svůj poklad —

►Miieme rás Tjríéělt a tokáleme rám tokrve a nervovou pohlavní slabostjem evoluce Schwab byl jedním
z iiejradikálnějších opravců spole ADRESUJTE:- -

a Telkerr podobad Moope mnUké UMl Hmlt doetane ae Ulktho případu )aou aránl
čenských odsuzoval co neirozhod

vědí že sloai Číhají na jpiíležitost
opiti se jsou chytří sloni Jiteří
simulují nemoc aby vylákali ma
svých opatrovnících porci whisky

Medvědi a opice prý pájí piv
taho bnrSácí a ifian vSphn vlionn! '

V7 a nniíDEBoon qouněa veškerá zřízení přítomná a na k"P'rtlen aroovaaoo t allbo tvému doatojime Neatoji Tám aa to o rltm tom ae prrdltlr NemUeM-l- l tltí plita a pHU mim ptUaakr Nato domicl laiba dotud vídj

měl nápad okusili se stttlu svého
pánaz láhve jcurau 'I shledal že

by ta dobEé &ylo I ochutnával koMc se musel chopiti hospody
aby e uživil Policii nenávidělěastě ji jl jednou přilákán ca své

t_ a #_j aby
si zjednali kořalku ZJ45ťfl

KEFEBEHCEt Hejleptí baaky a přeéaí abelMaW aořiU

Ioracla zdarma
zvláfid torause příčil jeho poctivýpoiuice ao jouseanino kraaau cu

opice se dovede zpit až padne—- -' krářského pochutnal ai cvým aucd Aoyai j úplatky naklonil—
ATétO jejich vlastnosti využívají k chlupatým jazýčkem nesmírstě na Uřadni hodiny: Od 8 ráno do 8 veler v nedili od 10 ráno do í odůjejich záhubě některé kmeny afri

a na konec t tomu se musel pod
voliti

Na tomto muži be nejlépe osvěd
čilo že ty nejlepší zásady a náhle

ckých divochů umístí na kraji
jlisa soudek piva sebo kořalky

řadě donů které tak chutnajUaa-šin- t

dámám protěže mají dqcti
velité procento nápeje který se v
slušaé dáouké společnosti nevy- -

STATE ELECTRO-MEOICA- L INSTITUTEopice přiběhnou ochutnají a už dy není možno provésti rychle ba
neustávají až se spijí do stavu ze provádění jjen kladou největšílovj Ubohý labužiik byl však

Nejednou za čas ale

Není nutno dírati se do
kalendáře kdy že vyjíždí

UNION PACIFIC
tourlštické yozf k tmrf

Trvale cinísíčca t í 1308 Farnam cl Oialia Seir
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" ue nerozeznávají negra od opice odpor sami ti jimž prospéti mají
i--o spomůže :hlázání těch nejlepPřijde chytrý černoch vezme ubo-

hou ppici za ruku a odvádí ji zpitá
v&ch nauk když (hlasatel při nich

polapen a ztrestán neúprosným
cukrářem tak že dodses na to
pamatuje měl# jednu nohu přera-
ženu Bismark se svého výboje
nevzdával a piovozoval heslo
suum cuique podle svého veliké

nou ciseinou manckosr Černo-
horcův Otázal se ho: "Kolik jeopice podá ruku druhé ta třetí a aojzi trpí? Ghce lise uživitimusí

takejpodaří odvésti několik jich komati pravý opak toho co hlásá vás Černohorců? — "Stotřicet
milionův" Černohorec odvětil beznajednou do zajetí V zajetí dávají muaí se pod voliti ieleené nutnosti

Jim negři ještě pivo ale stále v Zakusil toho Schwabakusili toho rozpakův "a kolik je vá3?"

Léčení souchotin ~

Dr Hoff známý víde&ský spe-
cialista jenž po dlouholetém stu-
diu nabyl přesvědčení že soucho
tiny nejstrašlivější nemoc proti
níž nebylo dosud léku dají se vy-
léčili při vzorném léčení a opatr-
nosti pacientově vvdal v tom

ho vzoru Když cukrář panu R
pohrozil že mu kocoura zabije

menších dávkách a tak navykají Car Mikuláš II uviděv žechu- -

je zajeti dával mu p R aby jej udržel

mnozí jiní Kterak možno očeká-va- tí

ie by se společnost lidská

přetvořila rázem jak tohoečekával
Schwab On věřil s počátku že

dobná černá Hora nemůže si ho-

spodářsky sama pomoci ani samadoma každé ráno skleničku rumuPodle Valsbe se oddává většina
koní v Novém Yorku opilství —
Zvláště koně sládkův a hoslin- -

pro obveselení mysle Kocour se spořádati své finance již loňského
roku poslal na Cetyfi odborníkapomocí vcíebního osudí se lid dělstal předmětem obliby všech děl ohledu tyto dny následující pro--

nkký imocní vlády a až počneskýcb jsou prý skoro vesměs vy-- niků p R Dávali mu v nepřítom

ílckému pobřeží neboť činí tak každodenně

Vlaky do Oreeonu vyjíždí z Omaky každodenně v 8:20 ráno a
do Californie ve 4:25 odpoledne

Osobní řízené vjřprary da Portland každého pátka r 8i20 rno
Osobně řízené vlaky do San Franclska a Los Augeleg každého pátka r

820 ráno a kaidé středy r 11:35 rečer

Tozy tyto opatřeny Jsou slamníky blankety polštiry atd Yo pohodlí
eestojících starají se srláštní slnhoré Json noré moderní a pohodlné
tak ie vyrovnají se spacím rozfirn prré třídy

WovA méataka úřadovna iaa4 Farnam ul Xol Slo

masem:aby prozkoumal stav černohor-

ských financi a podal mu o něm Mnnnl: tinosti pánově nejen rumu nýbrž i
uťvuvuj1 íucuiu veiKemu

zprávu Nedávno y té příčině od- -absinthu koňaků chenreusy a j městu aby zřídilo zvláštní nemoc

společnost ituto přetvořovati na
socialistickou že samí kapitalisíé
sáhnou k revoluci budou hledéii
svrhnouti tuto ftjádu lidu avšak

národ konečně vítězí a vyvlastní

cestoval do Petrohradu černohor- - nici pro souchotináře Mnozí umíA tak se stal z milého Bismarka
ský konsul ve bkadru p Lazarnotorický opilec Vrávoravě cho rajt poněvadž příliá záhy po lé
MijuŠkovič a věc byJU konečnědíl po stavení byl předmětem zá

ty vyvlastSovatele jak temu učil rozhodnutabavy a s nebezpečím života se po
Car ještě před svým odjezdemtácel po žlabech Než po jisté

kařském ošetřování vrací se ku
své prác! a poněvadž nedostává
se jim potřebné potravy I když
jiné okolnost! zamezují úplné vy-

léčení náš spůsob léčení zlepšuje

Karel Marx

Zatím však svět se jibíral svojídobě se počal měniti Až dotud do Lvadie p před onemocoěním
rozkázal aby ze státní pokladny

Biovnf alkobolisté Krmeni mlá-
tem stávají se vášnivými milovní-

ky piva donucují své pány "aby
jim piva dávali tloustnou otylostí
pijáka a smutně končí v delirium
třemen s Walsh vypráví o koni
který neminul jedné hospody aby
se nezastavil ať po dobrém nebo
zlém Jsou mezi koni opilci ko-

mičtí kteří jsou obveselením va-

gabundů v putykách je obzvláště
vítanou zábavou povalovačům v

putyiMpíjeti koně ''pod obraz

kofiský"
Rovněž paponlVům tni ne-

bezpečí ?™degenerace pou

měl vždy opičku veselou nyní se
pozvolnou dráhou dále a tu Schwab
a jemu podobní lidé přišli k ná-

hledu že by na této cestě k cíli
zaplacen byl státní dluh Černé alavšak stával samotářský nevrlý

ba i škrabal a kousal — Když se Hory a knížeti Nikolovi aby dáno IIAIa a%á% aaiiflAlaal -- ! '! L' lil § !
kýženému nedospěli ani za celá

Ijednou v nepříčetném stavu obořil
I!století Počali blásati revolucina svého pána a prokousl mu

neobyčejně stav nemocného Při
mých zkušenostech podařilo' se
nám již v několika dnech odstra-
nit! horečku noční pot a bezsen-no- st

Obtíže při dýcháni se umen-

šily tráveni se zlepšilo a duševní
stav nemocného nabyl normální
tvářnosti

ti iproletáře Učili lid že se musí

bylo tolik peněz kolik potřebuje
na některé obecně prospěšné pod-

niky a na upravení státního bytu
Černá Horyj Za několik dní při-

bude týž ruský odborník rada

nové kalkoty tu ubohý pan R

polekav se ie snad se Bismark vojenský organisovati ve zbrani

vztekl zavolal strážce bezpečnosti
cvičiti-všec- h

vynálezů novověkého
válečnictví - se zmoeaiti a tak žáulice který neohroženě mourka
doucí převrat spúsobiti Nauce té

padli tak zvaní anarchisté chicag-
ští za oběť a dnes dčlnictvo uvě

"Bacilly nejsou nikterak důka-

zem nebezpeiaého stavu Objevují
se zhusta u lehce nemocných jin

šavu
'ozsekl Íako 0 výttaostech

""é odvykyl
Tam veadn Šp

-

'ktem
Alkoholisace zvířat jesr

Miler oa CetyB aby zařídil co
třeba
Z ruské pomoci budou vystave-

ny některé důležité cesty zejména
z Cetyně do Nikšice a z Nikšice
ku hranici rakouské v KrivoŠiji
Stanou se platná opatření! aby se
zvelebil obchod a vůbec hospo- -

domělé pohlíží na tyto naukv co

Schopnost toho závisí od velké míry na připravení ae Není
lepSÍ přípravy pro mladíky a dívky než praktické cvičení se v
oboru obchodním a tígnopianém Choďte hun kde dostane se
vám vyučování Jednotného kdež obchodu učí w tak tak se provádí a kde pomáhá se žákům k dobrým poatavením a kde za-
městnáváni Jaou nejlepíí učitelé a kde používá se té nejlepší
metbody r

Obchodní těsnopisecký stroj oplsecký a pravidelný kurs Škola
denní i večerní Přijděte neb plito si o cennik -

Boyles' Commercltl CD Shorthand Coiiege

503 Bee tsiovs Omaluu Mek

""♦"nské pokusy o povalení

losa kapitálu
lustus Schwab dokon

a s ním

dy zase dostavují se až po imrti
Mikroskopické vyšetřováci neuka-řuj- o

vždy dostatečně jak dalece
nemoc pokročila- -

"Jak dlouho třeba uŽívati léku
závisí úplně oď okolností V mno-

hých případech bývají lidé vyléče- -

ni ve dvou měsících Jiní musí

áfhký stav Vnitrozemí černohor

VTf▼ewlé joviálnf tak že
io ' V yivi - -

T — uo pro zaoavu
zvláště služebný personál v nepří-
tomnosti pánů nachází zalíbení v
tomto stavu v němž prý papoušek
▼ypadá náramně směšně i nehezky
zároveň což není nic divného
uvážíme-l-i _ že ani nebožtík Noe

nevypadal v podobném stavu příliš
vážně

Že je krkavec náchylen k opil-

ství ani nás nepřekvapí spíše je
divné že i paní sova si v této ne-

řesti libuje špaček pije pivo ač

určitým které se nedá popířatí —

Ba ozval se již hlas volající aby
se spolky proti týrání zvířat spo-

jily s ligami antialkoholistickými

aby zabránily nebezpečí bezpro-
střednímu! které zvířata ohrožuje
Něboť nejen že zvířata mají přiro-
zenou náklonnost k opilství

' ale

nad to styky se špatnými lidmi a

s civilisacf vyvinují u nich vášeň

do takového stupně že za ne- -

:4aI tn talř ňí& mi

ské bude s přímořím (Barem) spo-'bu- o

železnici 1

Zbaven veíkych finančních sta

zahynulo i 000 hnutíkteré násilím

chtělo přetvořili nynějSÍ pCÍiícl:
společenský Žije sicejeftě J?n
Most otec a hlava tohoto hnutí
avšak avět o něm více neví n&do
o něm nemluví tak ja bylbyjiž

iaJiMaWka
uiívati léku Keba několik rokůrostí kn Nikola bude mú vel

''Vedle léků máme ještě zevnějkolepě rozvinouti svou práci poli-

tickou S Itálii Í Francii Oeřná ředplácejteA ší léčení Prsa a záda pacientova
ponze $100
narokyr' "UB''t dělnické sebere Pokrok Západuaaie se naym volným Jkrokem vpřed myji se před spaním studenou vo-

dou Noční oblek tvoří vlněný ka
Hora žije v nejlepším poměru I

s Tureckem žité V přátelství
bátec bez rukávů jenž pokropen

diouno puj— t : -
hrne věštiti den kd od ryby a2

do anthropoií opice všechny

fienii Bá til sobik fůstlf a! spa-áa-
vi

a bidélka i něžný káňafek

nepohrdne dbuSkeni jen co mu

vyvinuje zdokonaluje se a Dere se

zcela jinými cestami k onomu cíli

k němuž jej socialisté vésti chtěli je studenou vodou a který se ráno

po svlečeni vyždímá Pak následu
byť i přes hromady mrtvol a po-

toky lidské krve je zase mytí studenou vodou
druhy zvířat budou přivedeny na

stav zvrhlosti jaké příklad nám

dnes bohudíky poskytuje jenom Tímto spůsobem vyvinují se tě

přijde k chuti v
Pea mí pověsť pošramocenu

Jsott druhy bezúhonné ale je mezi

nimv mnoho chasy beze studu jež

Mnozí poddaal sultánovi dosud

nemohoo jpochopiti že by měli

zathóvavati s Černohorci pokoj
ale sultán sám je tomu učí tak že

krvavých srážek mezi nimi Černo-

horci stále víc bude ubývati až na

vždy přestanou a cizím intrikám

bude nemožno k nové zášti je roz-

palovat! Již nyní mnozí Turci i

Jak zcela jiný směr nastoupilo
lesné ergány podobně jako kvžtipokolení lidské hnutí dělnické od toho jímž je
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voda spůsobuje kýženou reakcinické které s počátku jen o většíUpomínka J CPVFBfiV
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A vždy vyléčí
sazovaly tvoří nyní ty bojovné
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votní pouť Justus Schwab Dosud

tane mi na mysli ta statná postava
jeho jak se mi v ní zachovala z

let 1877—80 Muž vysoký složité

černé Hoře panuje už jen v Pla

se vpíjí do nepaměti Ba i mravný

ježek který celý ideo aby pama-

toval na svoj výborný žaludek se

dá svésti I ulízané kočičky potají

pijí—a nikdo by to do nich neřekl
— jako mnohdy ne do jejich slič-

ných majitelek
A tak se Šíři nešťastné břemeno

po celé říši živočišné od králů

tvorstva přes slony až k mlčelivým
a povážným rybám Ba Walsh

vypravuje už fuze americkou hi-tnr-

a rvhX v iednom malém
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mezi Černohorci a sultánovými
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iim samo Vždy více se množí
10 kODSkfl kdežto ostatní ma
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debaty tčehto opraven lidské spo
bude ten ideál bez boje bez krve- -
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smyslu individualistickém nebo
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Z Černé Hory cbyby o tem jakfcb kvaanie pekari
míli bv Douifvatf Mimo tobo natě

nimiž bylo 20 vyšších důstojní-
kův úřadníkův a vážených obča-

nů cetyfiských Protože Černo-

horci chodí ozbrojeni Šli i na

mohamedánskou svatbu na ture-

cké území ozbrojeni a dekorováni

kvainíca hotoveny laou zde v Umaže
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socialisty zaneseny byly tak zvané
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Starý Tom která se loni zabila

nárazem na kámen v záchvatu

deliria tremens

Zajímavá historka stala se v

záM 1898 v Paříži Jednoho rána

bylí zavoláni hasiči na boulevard

de la Villette aby pomohli vytáh-
nout! koně ze sklepa jednoho

Vinárník tento pozoroval

po delší doba před tím že-- mu

navštěvují sklep zloději jež ne-
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Severovy
Pilulky

pro jitra
spraví ZaKvinl
Stolici
Choť k Jídla
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Car Mikuláš II zdědil

hledů O reklamo se mu Časopisy
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