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Mohu Wim ř ttirle odpoinú'li mó plirní
lh a můj Baloun nrb lo není klam de se
ilortete jak byly v hVeny ty nejhoisl přípa-
dy té hionr nemoci

Moje thf' není jedno pro vserlitio Oby-("ej- n

lakové léky kteié se schvaluji pio vne

nrlééí nic Mé plicní a krční thé se lisí od thé

pro čistění krve Je upraveno tčrh kořínků
a bylinek je léčí poue plicní a krční nedu-

hy Nedá se vře otisknout i uvádím pouze
některá
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Záducha (Astlima)iniiiiui líilní spalná potrav ínovú si

Mlll byla hcobvěcjlié třeskutá V naii' ve velkých místech Imln

liiáliií linxpoiiíiky a líiianéiií

inlševlckí líusko hlíí se naprostí
iiiní MolAeviei snaží se nalízti Vyléčena!

sU ví"1 ii obydlí iicbvlu vvhíívá
A jr

! i
j pru í o tiebolšcvi--

obyvatelstvo ji' tuk špatně
že není s tu čelili tieiun

'il

KIATONIA TK„ 27 líjnu PUtl

Clíiiá pinii l''rauecs (Itoiipjilikiivá : Te-

prve nyní Vám odpisuji nu Víš dopis ) in
hodní pozdí ale já jsem drive nemohla nc
bol' inilll div il' 12 l ok u st n ré v elmi ne

mocní nu zápul plic Mílu ríeckrále dokto-

ru ale ty mediciny od doktoru ji dělaly pří-li- š

sluhou luk jsem jí ziiíulu vařili Vaše

plicní thí ku podivu sesíliln a dnes již se zdá

úplní zdráva Děkuji Vám za to thí které

jste mi poslala re in výborné hé pro pl fci

nemožno hledat lepšího Tážete se jestli můj
dopis můžete dáti do Vuší ohlášky fen dej
le ti ť svít zví o Vašich dobrých lících ale
nevím zdali z mého dopisu co vyberete Jeri

dejte co se hodí uť lidí ví jak daleko jsou
Vuse léky cenné před jinými Vnše přítel-kyn- ě

Anna Kupku

níiakoll eestll Z líto lielicpeíllí
situace eili ilolne ze poknieo- -

vání iiíítoiiiných poniíni po dal-''Tlili llVcll si llIlV liil lililllii lín- -
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pojeiicii Níinecliý o'iicrálijíídi šest iní ucii liinh znamenal i

i xi rif Otoiipalíknvú ! -- - 1'řijuieteiláli dniifnl s ohledem tm mi i lénukolice holševisiiiil ponívinl jejich
vlastní stoupenci počínají olevíe

ní krilisovali jejich uiclliody
cpečí ldi'1'í tvoiiti budou hol

o litejý si přeje fihy ruský lii]

vili n nelil bolševiky" pnťvil

do íiiik'lii'liý obchodník "vidíl
lllečnoil situací lftlUlll'llIll
' jak jf nemožno svrhnout! he-

nu it Trockího Když ozbrojení

m'vici nu vvclioiiiiicii nraiiieicii
llolieviítí VUlIcí vidí Z tílO -

1'ol'ď'u luide inono 1'oznaúsko

v mocí Xíiiicii Takí se míI Ulice leililii' ilve lliolic cesty I l'V- -

'už! nupuduou heozbrojené po- - lo za to Ze tylo noje olinov 1 holl! Z lliell je vílíziiá kaiiipaíi jež
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dobrovolní vstupování du nínie-- i

ckí iinnády A koncíní Nímcij
dnilluli Že IntO bolsevickí IlcbeZ-- I

licí"! přiměje spojence aby poskyt-- j" líolrinmiMii' skupiny kteří ne

islavíly proti liolM'VÍkíiiii iirini-

' n lnilu více i'ž helievrlilll 1 lf

rlin liAlileilil lilililovéllí II liíilíl V

' oskvě 11 J'i'tl'olirinlé iH ilslniie

níní se Sihiíe jižního Uuska n

Kavkazu Druhou puk je mír h

tukovými koniíioiiiisy je jsou

nevyhnutelní
Není al" zcela žádných známek

úmyslu bolševických vfnleíi zalic

chuti vlády lim jedná se hlavní

o npcvníuí švihu postavení it mu

jí v zámíru vínová li velkou pozor-nos- í

mezinárodní propanaudí za

úíclciii podnícování iiiduslriální

ho neklidu ve vňeeh zemích zniíe

ní Nlíednícii vrstcv ii uvedení di

ktálorslví proictariálu

ode mne srdeíny jioilrav! aroveti vaui

silíluji že jsem to plicní thí od vás olidržc

li a iiiusÍhi říci že mní velice ziiiimenití pro-

spívá a dělá dobře Děkuji vám tisíckráte

za lo že prostřednici vím vašich líkťi JHeiii

již skoro úplné vylíčenu -- -- Drahá paní do-

voluji vám abyste tento dopis u veíejnilii

nebol' nemohu jinak než vám veřejné podě-

koval za vylíčení toho trapného neduhu kte-ť- ý

soužil totiž lil takmne po mnoho roků -- ~

zvaná záducha anebo iislliiiiu Kdo z vás

jest tímto hrozným 'neduhem trápen směle sc

obraťle na paní Oloiipulíkovoii ta vás vylí-

čí Vím že jest liinoho lidí klcří jsou tím-

to neduhem souženi a nemohou se vylíčit
nebol' peníze vyhazují duním jako jsem je

jú phiiovalu Přece ale je pomoc! Dniliá

pinií já chci ulivsle můj připlul uveřejnila
tuk aby se o lom i jiní lidí dověděli Vím

že ítdyž vušc léky vyléčily mne vyléčí
1 ji-

né! Přijměte ještě jednou srdečný můj po-

zdní v u přeji váni šťastný nový rok I

Žijte
druhá paní blaze! Vy si Inlio plné zaslou-

žile za In co jsle již dohru pro lid udělala !

Iscin vušc přítelkyně - Aiinie Fojlík ll I

lU ( i Cil ll ee Tcx

kinl venkovní tluk tievyimlí
X I II' ! 'i

ťliui puní Otoupalíková i — Přijmete inn

je srdeiné díky zu to že jste vyléčila moji
dceru od kiišle který jí dva roky soužil Mo-

je dceru onetnoenilu nu zápul plic puk o ně-

co díle dostulii modrý kašel Mílu líkuře n

zkoušeli jsme kdo co radil ale nic nepninú-liul- o

už Vušc thí u musí' ji zluivily Itušle kte-r- ý

ji cl vn roky soužil Icšlč jednou srdečné

díky S přáním všeho dohru u bluhu Vušc

Pilllhoril #eníšknvá
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('líná puní I1' Oloiipalíková : - Musím

'ám sdílili že Vušc léky přímo jsou ziízruí-n- í

Co st týíe pliciííhii 'hiilsániii u plieního
llií jsou velmi dobré pro plicní neduhy
Můj hruď byl v špatním sluvu u jediná kra-

bice Vašeho pliťiíího llií mu zntině ulevila
lak že Vás žádá ubyste mu ještě yuslulu to-

ho suiuího thí zu i)il(M) Vaše přítelkyně
Marie Walt li uher
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ipin Uiiskn jsou tuk vyliliiilovélí

proiiíiNleilovmií že nemají nni

nJviiliy ani lynickí hily alv po
illíli bil llll l'lV i ti L' filllllil1
"MM iíii il' nm "ii"--

(nevil 11 iiriui — l lirrlilici
'
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li mírnější podmínky Néuicfkii u

poskv lnou mu potřebný surový
inalcriíil a potraviny

Iliiiileiiluiťir 'cnirál (ironer a

jiní iiíiucčlí předáci mezi tím li

cili vážnosl holŠev ickího ncbeype-í-

lib' Vmi'1'Iiiio (o bylo Ve spojení M

propagandou jež jíž dříve uvede

na byla do proudu Mezi tím ní

Uieeké železářské a ocelářské zá

jmy zřídily v Slul Umrlé úřadov

nu k ŇÍřcní bolsevickí propukali
dV V zelních i pojclicil 'el:í ob

nosy peiiížní byly poskytnuly tí
míto zájinv k HÍřcní líto propadnu

dy~
1'ovíslí o lilo priipiiaiidí a

výsledcích jsou ibies

všeobecní v oběhu v Německu ll

'émej nu to staví wvoje naděje do

inýhlejíci' sii ( dur jejich poij

vnitnc práce bude míli v důsled

ku zrušení těžkých jioknl kteří

llir-il- II' I 11'ri lliMIUI li'"l ll'

iinýlii piiiiilvíiii jako htraSlivý

f V liláiliei M Ufif t lilell vy

Tři osoby obětí

výbuchu v obydlí

líayard Neb ':t března - Tři

osoby zahynuly a dví jiní porn-iiíii-

In Iv sinrtcliií a nepochyb

' ililíí lirílln' li!tililii li llilll rn

' livlí uvíilky v fcovřlsliíni Knskii

f líci obyvatelní va Moskvy lle je
icli vvprivéiií poklehl iihí nu mil

né podlehnou taktéž svým zraní FRANCES OTOUPALÍK vyrabitelka David Gity Nebron ITed liolíeviekýiii rezínieiii
ním v důsledku výbuchu nádoby
s kerosíiieni v úterý ráno v oby

lusk va mílu kolem iinllionů o

ivatel OhyviilelNt vo kyne na
dlí Pilinu Dceriíma jenž ziiiiiíhI- -

íiMikciu lilinlu a neiiioei Nu llh- -

náu je na cukrovkových polích

Mil ví jsou i Paní Kilip Deerino'eti Moskvy je líníno viilíti kaž

'Alio ilne htriiŇlivé neíny KleMiie- - Rozsudek nad Debsem

byl schválen
Uhň tni ulici vynílením liilé m

hivtiw m linion aliy se zmoe

jili kusu mimuf

vy a llílí Kusí poslal uolii auicri-ek- é

francouzské anylíckí u iial-sk- í

vládě h dotnzein kdy deleú-l- i

mají se odehnili nu Prinkípo!
Sděluje se že v notě tílo

se prohlašuje že jeví ee disposieiv

vyřídili všechny ruské záležitosti
smírnou cestou

Washiutflon D C„ 12 března
— Nejvyšší soud jediiomysliiv'iu

vií mulku rodiny 7 iHý lelr
Mei'1'ilijjr II 'letu Klllíe )cerillO
vá Snirtcliií popálen byl Kilip

Iteerini u Mary beerintro

vn Takí 2 letí dícko bylo znač-

ili popálciio ale má se za to že se

pozdraví K výbuchu došlo když
otec pokoušel se rozdílati oheň

nulit ím kcrosiiiu na žhaví uhlí

ouško vypoví prý sudímnáhledem předneseným

bývalého nsarel
I 'ní'd lil liiezna — Informaci

fvly zNkíny '( Kpolelilivýeh pni Francie a Itálie
mohou získat! neco

německých lodí

spojeny
Německu uloží

Vyšetřování sporu
v oblasti Adriatiku

l'aříž 12 březnu - 1'reniier

( 'Iciiienecuii jako president míroví

konference poslul dopis náíclníku

mezispojeiicckí komise v Terstu

v kterém žádá aby vojenská ko-

mise nedávno jmenovaná svrclio

vanou nulou k vyšetření ítulsko

jihoslovunských sporů které při

vedly napjclí mezi obému národy
na ostří nože odebrala se ihned do

Malin otiskuje tento pří

pis v kterém se praví že po
ťukl koiniiie učiní potřební

kroky k potrestání těch kdož ty-

to událostí zavinilí Komise tato

současní nuzniiéí že v budoucno

sli proli takovým místům kde do

jde k výtržnostem
k tí čí oní národnosti bude za

kroceno co ne jpřísiiíjí

lienfi íc vlnlii línieekílio lía

ioiiNkrt míl v planu zííkon dle kte-t-éli-

bývalý cÍMař vypovízcn liyl

Ky ' fizeiní tiémeckílio JJakoiiMka

WoÚVH tato vyvoliila tu znaínou
r? a i i

ll Npcn iiiiiji' i il"

ÍiioinO"i OileíiV 1'raví ne h je
liciifiíde do ítalíe uneho

to Nímeeku a takí zemí iskamlí

ynlVkí H lillledem lii liehlilie ja
Hí mň líoliiiidítko v dřmledku po- -

liývalílio iiínieekílio cÍMiřc

Ílivtu liHiliieieli NotVH liV jej

do Krypta v zájmu svého zdraví
u že požádal Matyáše Krzbereru
náčelníka německé komise pro

příměří aby v zájmu změny resi-

dence u spojenců zakročil

špionáži Debs usvědčen byl ve

třech hodech ale nižší soud odsou-

dil jej pouze pro jeden n sice pro

poškozování verhování do vojska

prohlášeními která učinil ve své

řečí v ('anton 0 v červnu —

Prohvverk odsouzen byl pro psaní
článků do Mísouri Staats Zeítuii-ít- u

v kterých krilisovul vládu

Spojených Států pro úíust ve vál

ee

Rape pohádá k

urychlení míru

Paříž Pl března - Vešlo ve

známost že pupež 1'cnedikt poslal

apel velmocím v kterém zdůraz-

ňuje nutnost rychlého uzavření
míru h Německem K apelu tomu-

to přiměly papeže Ilenedikta zprá-

vy z Německu a Rakouska dle

kterých situace v těchto zemích

je velíce vážná H může míti v dů

hledkll VÍtézstVÍ bolšeVÍSIiill Pil- -

pcž juk se oznamuje má za fo že

ryrlilé iizrtvření míru niůže tomu

zabránítí

Evropa bude s to

8e vyživovat po
prvním červenci

Washington I) (' března

- Americká vyživovací pomocná

prácí' v Kvropí a na blízkém vý-cho-

nebude iiutliou po I éerven

ei dle náhledu úředníků potravní
uduiínislrace Tak vysvítluje

proí administrátor Iloover má v

úmyslu vzdát i ne úřadu v té dobí

Oíekává ne že nová úroda opatří

obyvatelovu potřební potraviny

Konyrcsní akce povolující iji !()

OOOOW pro vyživování bladovíeí

IIvroy končí dne :'0 íervna
Hpojeňí Sláty posílají 'JVMHK) tun

ladravín Idadovíeímu 1'olsku In

ífosluvli ('Vskotiloveiihku Arménii

a jiným zemím nu blízkém výeho

dí dle oznámení potravinové ad

mínistraee I 'otru víny jsou posí

lány úžinou (iíbniltankoii do pří

utavú v Středozemním moří n An

líckým kntlem do Rotterdamu

ní novinářů a vojenských zástup-

ců tilo Ameriíuní se k nim hlá-

sili Vypravovali líiníř všichni

stejnou historií že jsou v srdci

svém pro Ameriku že louží po ná-

vratu a na konce žádali o poslá-

ní dopisu uneho lelcirumu svým

přátelinii Vyšetřováním se zjisti-

lo že tito lidé většinou nechali

svoje přiobíovací listiny propad-

nout! a že mu jí jistí příčiny aby

dostali se do styku s Amerikou --

Mnozí z nich pracovali pro Němce

proti Americe Aniílo-ameriě-

propu !n nd íslí doposud vydávají
dvu protiaiiieríckí a dva prolinu-jrliek- é

čusopisy V llerlíllě V těch-

to doposud spojenci jsou napadá-

ni

Rýn má se fitát mezi- -

národní vodní cestou

Piiří Pi března Odporučc
ní uhy iiuvíejiicc nu řece Hýnii by-l-

otrvřenu všiuu národnostem bez

rozdílu je obsaženo ve zprávě ko

mise pro mezinárodní vodní cesty

u přístavy Navrhuje se lihy ře-

ka Uýn bylu kontrolována komisí

podobnou oné pro řeku Dunaj —

ítiidoneí postavení Kielskího nrů

tii vit bylo urovnáno komisí ve smy-

slu svobodného projezdu pro ob

chodili a váleční lodí všech náro-

dů v dobí míru KhpI nadále zů

"tane v německém vlasfníetví a

opevnéií průplavu ponechá

nu byla k vyřízení komisí vojen-skýeí- i

i námořních odborníků —

Komise míroví konferenci pro zá-

ležitost i čleskoslovennkft témiť' do-

končila isvojí príej CíHnl

po páté Nchftzl pod před
itedniet vím tulen fambonn néínilfl

toto ooňmeid naznaéílii že by-l- o

vydáno nsřízení pro pfíprnvu
elaborátu pro uvrchovnoou řadu

'llllirrTi '1 " 'r r -

liír mezi Avýcaokem a Hpuníl

kem Olií (yto zemí jak we vy

roziiliiívií ložadoviily lV Ke ji

fýeli znuk od velmocí že píítom
notit liývilílio rakounkílio panov- -

iiíkft by pro neziiimenulíi ne

SflZ'

Paříž 12 března Změna v

stanovisku n(fíeké vlády ohled-

ní potopení intcrnovanýcli němec-

kých lodí je patrna od návratu

premiéra Llnyda (Icoie do Paří-

že Zdá se nyní možné že Anejic
dovolí aby Kruueie u llulic pouč-dud- y

si níkleré lodi ule potopí
ty které budou určeny jí Tím by-

lo by pak zabráněno tomu aby
Spojené Státy byly nuceny prové-
st! svůj rozsáhlý budovaeí pro

yrain který juk se vyrozumívá
byl založen na úmyslu zabránili

kterékoliv národnosti aby mčlu

tuk mocné loďstvo aby byla s to
kontrolovali mořo proti moej sva-

zu národů Přídavek obmezenébo

počtu německých lodí k francouz-ském- ii

o italskému válečnému loď-

stvu neporuší! by přítomné rovno-váh- y

námořní mocí když vylou-čen- o

je z ní Rakousko h Německo

Tužbu Hineríckýeli námořních od-

borníků po úplném odstranění lo-d- í

féehto založena byla nn před

poklidii že Hpojen? ňtíty by by

ly nuceny vydat 1 dulAÍ Milion na

Američtí mrtví nehu- -

f dou z Francie převezení

Million akru po-

zemku k owaování

Wasliinjfloii I) (' ' března

— 1'řes million akrů pozemků ho

dících se k popásání n pěstování

dobytka bylo připojeno v únoru

k pozemkům které jsou nyní při

pni vény pro vracející se vojíny
dle rozšířeného zákona o domoví

nách 1'neuiky tyto nacházejí ne

v Coloradu Idahu Montaně Ore-Kón-

a WyomínKU

Protiarnerické časopi-

sy vydávány v Berlíne

I Wnliínííín ]) C JU března
t t _ - (

p vznmrBJícj lonria v n-- zi-u-

1 po iitvoíerif éehtnýeh polí ve Frfl
eíí ft fytilcká nemožnost íloprivjtí

AryH mrtvoly vojínů přímily od

Ibor vfllky aby upUHtil m povoj
Víího íímyln řívítí Jo tto ncmí

h&chuf mrtvol v jak ikd bylo

hvfilhio Utužil to fie přáním

Bývalý císař chce
zménu podnebí

zrnev JIJ březriii — Ozrmmu

)e ne i U(iilrje že bývoly nímk

eký fíř fctížuje í do uví reí
deneíi v IloInrnUku TřUVÍ 9v

podnebí mu nevyliovuje h í fh
) hi ftdebratl h lín Uívíeru cb

Lváleífié lodí flby udržely si voji

Bílá Rus touží po
obeslání konference

llnsilej 13 Meznn — Pepefa %

íúbnvy oznamuje že jiskrová de-

peše Mouk vy pru ví že komisa

ríát pro zahraniční záleŽítoUí líť

líerlín 12 břzna — Jenom nř

kolik ovib které ni f ini nároky m
nmeríekí obémtvf zůstftlo v l'cr
líné bílicm eeé války Když puk

po poib-phúi- í plíioéíí píinlo ď
lierlín několik Američanů hlav- -

rodičů nřJtteM mrtvoly mohou hý-

li Vinitň přívíz#ny do to ze-m- i

nf ni po tf 0 vSícImí funíi

ríítí vojíni budou z Frimíe do

pravení pí do lfo t™1'

míilo n neznám ii námořriíeli mu-

čí kdvby Afiřřlíí některé lodí byly

přířéeny


