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V rozhodujících krůtích pomýžií
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nadů vo nv h třfd v Jakn armAJnf
i-
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padni armádu (II III XIII XIV
a X V armádní ebor) a gen jízdy

piinc WindiachgrUtt pro severní
armádu (I VIII IX X a XI

sbor)

Polní marSal arcikníže Albrecht
zontal by jako doHud vrchním in- -

181524 kunu a 2743 t proti 1916
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dobf loňského Znaftné stoupnutí
jeví se u třídy VI obilí luštěnin
moukv atd totil n tii 7ii miri
ckých Cf-nt-
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Každá rodina ve Sídlených Stá
tech ví že KeverAv llaUám piotl
plínnl neduhy jest nejlepAIm pro
stiedkem proti kaíli
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Všem paním
odporuíujl užívatl hořké vína

proti vSem pohlavním nemocem Doka

zuji tímto celé veřejnosti o zdárných
účincích Trinerava hořkého Tina které
mně jedině uzdravilo z mé zdržené po
hlavní nemoce Jíž Jsem byla 83 tydnu
BtlJcnn Mela jsem více lékařů z kte

rých mně žiidný pomoci nemohl a tudíž

jsem Uk6 radé ji přestala užívatl a jenom
pro chuť k jídlu brala jsem sl a béřu
leítí řiiHtokníto denně malou sklenku
hoíkího víua ktervm mně neleň uleh
čeno bylo alo neočekávaně jsem byla
přivedena k zcela novému životu Jsem
ochotna každému dle přání podrobněji
osobně odpovědfti

Anna Fučíkova
178 DeKovea ml Clilcafo IU

Joof Foílk naolel (le--lr
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jett nejlenit lék

pmtl katil chrapnln kaUrrha hrtano e
jirůilltAck naaliixeni rhfl)C ránřtu
iMilcatmn v krku pofátkfim aourhcitln a
prtill vcm nemocím pile Cena AOc e S&c

Na prodej ve lirch lékárnách□
Trotl zácpě Ierte

l~1 - a i

vivorovy pilníky pro Jáí ra
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llolestl hlavy
nervoRnosť horkosf bolesti ner- -

vové jistě a rychle vyléčí

)

& ri

Hlasy o pomérech v Čechách ne spektorem vojáka

óeaké ale nmeckél KonHervati vnf Zahraniční ohclmd rakoutký Sta-nčmec-

4PolitÍ8che Fragmente" pí- - tiatický odbor mínitertva obchodu
Si: Přímo dojemno je pozorovali uveřejňuje výkaz o dovozu vývozu
kterak koaliční tilr čenký i nčme a průvozu zbeŽI v prvním pololetí
cký mladočenká hnutí pronáaleduje roku 1894 mnoŽMtv! rottřídčné dlo

Nejdříve byli Mladočeši vyznačeni jednotlivých zemí odkud pochází
jako patiHlavinté kteří zapříti chtějí neb kam určeno je-- t Prozatímní
UakouHko Pak příSlo mazání cí- - obchodní hodnota obchodu se

orlu a dosud He neví na čí žíui vyjma drahé kovy a mince jakož
návod tyto kouiiky e dály 3otva i zpčt jdoucí obaly obnáSela při do-ž-e

tosertalo již opět tÍHkem tím vozu 3016 mil zlatých při vývozu
proce "Omladiny" svalován na záda 3722 milionft zlatých Saldo z

Až dotu I filo to levo boto obchodu obnáSí tudíž v náS ňi

byli živoucí "Pám bftb epčch 10 8 mil zlatých Dle dat v

buď a námi" Potom náhlo ae k ji - této publikaci o pi úvozu obnažených
nému inStrumentu Počali pode- - obnášelo jeho množitví 3301 919 q
zřívali -- trann mladočeakou přátel
Btví ku vládě a že vftdcov atrany
té remají jiné enahy než aby míchou

nohou přeňli KuJó moře a přiSli do

koalice lo trvilo po celý kvartál
a pan Otekar Zeithammer dělil se s

inlstodržitelHkýta orgánem o ra lont

že nyní Mladočeši budou nuceni d

lati tutéž politiku jako dříve Staro
či'AÍ Že by něco zvláStního se udá
lo v té přičíně neví nikdo žádný
člověk neví o tom žádný Staročech
a žádný Mladočech ale již nyní ně

tito z pravého opaku jsou ob

viňováni Jelikož nyní celý včt

''dělá v anarchismu" nemohl tento

kšeft stáli v Praze a přes noo s ko-

alice přátelských Ml&dočcchA vyro-

beni anarchisté To ae děje docela
i i 1 II Bl itoei zavaav a tceia uie poreKaaia: i

Jetel bl svlaóeo
a vltfka apli-liMi- á a vaxovlté tráva inud no saorani a dobFe saklopeni

Avery-h- o mísícovó krojidlov (AVZRVB MOON C0CLTEH)

to uřinf na ktždém pluhu s drevřným neb oce-

lovým hřídelem TIhíco rolníka jej užívá a chválí

aapObMnlky zdarma— Po41i't nim Jma ao valnha ob
ohadnlke ee atrojl

II V AVERV & SONS LouisylIIe Ky
19rs1 irpl ruHl) Kejvitel dflay na platiy ne ivltl

Ví j


