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Polská vojenská
situace vyvolává
značné vážné obavy

Zmieiie iiepifniva Mtiliiee po

skveh vojsk na frontě proti lín

KiilteloVil tlepese Viiisuvy po

pírA piiivtlivost tvrenl h 1'olňei

před vykliciifm Kijevu yuiíMI

kntlieiliiilii hv Vlmlimíni votlár-n-

it elektriírnii jež nbsnženo bylo
ve zprávě ruské Kovětské vlády t

Motkvy Depeše prnví že kutile-drál- a

Itylu vflžnř poňkozetui třemi

l)o"tevíekýini htrelinni a U ToIúpÍ

zniéili toliko most přen řeku Dněpr
ze Ntrnteitiekých důvodu
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Velltý požár na Slovensku — V

fiVlitn diii-cl- i vypukl v ironiím

HHroví v žujtř ircnřínski'' mi Slo-

vensku veliký m'nv který m
kri'ilk'1 zuiéíl K" iloinfi veNtiiés

ilřevíiiýeh N'n 100 rotlill jeHt bez

Sevikfmi vyvolává řiuiéně ohavy v

polských vládních kruzích Polňci

Acilaeo v zájmu zavedeni pro-liibie- e

v Polsku je vedena jU po

několik týdniY a otákii rtíknzit

výroby h prodeje lihovin byla

opětní vyvolána v NiiJmovtiJ kile

poprvé m o věci jednalo před ně-

kolika měsíci Prohibiěulel vy-
kazují hlavní na příklad Ameri-

ky Zdravotní Hiiěmovní výbor
oznámil žo prohibiep v píítomné
době pro Polsko je nepra ktlokou

avšak vyslovil mnihlna a přijetím

pravitlol dle kterýeh polští vojá-

ci nemohli by získat! HlúVin pó

tak dlouho dokud zeinfl nalézat!

bude se V('válij'
m iHHknJ'íH!)rf'

nijpřeilnřjšliiii itfieovnlky prohi-bie- e

nalézají se poslankyní polské-

ho sněmu flofio MoezyMlowNká!

CTĚTE!

ZKOUMEJTE!

JEDUJTE!

DOBRÉ DOMY LEVNÉ I tí
A'

3711 jižM:lu1l' - píkuý
jlflm nyní prázdn t7(K) hoto-

vě zbytek místěné

UMÍ M jižní 10 ulice — 2 do-m- y

— pouze iHJAO

Holi 1 h Dorciis ul„ 6 svět(ife
dum — M000 '''''J

Ka 12 ulici blíže Martha —

utrpěli v poslední dolij několik

vážných porňžck li sděluje se "eiVnein 2!)701

STAN' SHIllV Injtí'íttlřehí
v některých ěástech Trnuty řnnti

ně velkě oddíly polského vojska
mohou přinuceny hýti ke knpitu
lne i v důsledku rychlého postu

pu bolševických vojsk v několiku

místech Zprávy došlé do Herlíiin

Nilčlují Že dva celé pluky polské

Zofii Moraczcwská a Helena Ha

lucká

jízdy byly porubány a že bolševi-

ci yiijnli v posledních dnech 30-00- 0

Poláku a ukořistili KW dcl

Pád Minsku je očekáván každého

ilne Polská fronta ml Dunabiiruu

k Podolsku pozvolna povoluje a

nedojdc-l- i k zastavení bolševické

Z HOUPAČEK NACÍCH BIBIŘ

8KÝCH HOCHU

ho postupu anebo uzavřeni míru Naši Siblrjáei jsou dobři hoši

ale někdy si rádi zapráší leden

z nich nedávím v kasárnách vy-

právěl :

Měli jsme ii nás Hanáka který
bez ustání vyhledával fini si u- -

Pathc českc rekordy isou pravým výrazným tlumočením kra3- - k

!1 domy — pouze za iMfi(H) —

♦1500 hotové xbytek místěné'

HO!) Archer Ave — Osvět nico

vý drtin — íl loty ovocné stromy
a vinní keře dlažba zaplacena —

♦1500 hotové zbytek na měsíční

splátky

Toto jest pouze ukázka velkého

výběru majotkft které rnAnn? ve

vfieeh ěáNtcch místa jakož I ttien-S- í

furiny které v prodeji máme

Anton B čapek
Český obchod poumkový

207 Brandeii Thiátnt Bldg
17 a DoufflM Omaha Neb

Til Douflai 6534

sovětská vojska molum postoupili
už k Varšavě Duch polského voj

skli ochabl v důsledku posledních
nezdaní V ('zciiNlochowé došlo v

polské posádce k vzpouře' jež

byla odvoláním někte-

rých důstojníku Polská Vojsku

ustoupivší i Kijevu trpí nedostat- -

spořit Jiráci Za to al jedl nejnié
ně rii tři Jednou jsme ni řekli

neiiloví-l- i něco sám že žádnou

g ných lidových písní a lidových popěvků v Cechách jež byly 8 gene- - y
H race na generaci přenášeny gj

I Jgst to pravý česky duch a ovzdtišf !

To jest právě proč Pathé české j
rekordy na všecky jiné vynikají!

kein potravin a střeliva a descrceiiiiená?

jsou na denním pořádku V celém milého
nedostane To koneéiii"

Hanáka roďývalu VmiI

pušku a šel na lov do hor ZaPolsku jeví sil velký neklid

111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllll

záduchaI Může se vyléčit asthma
£ ZPathé rekordy jsou hrány safírovou kuličkou jež jest trvalá a

nikdy se neopotřebuje

— Žádných jehel ke kupování — t

— Žádných jehel ku měnění —

Pathé rekordy lze hráti na každém mluvícím stroji
Níže uvádíme několik skladeb z našeho znamenitého repertoiru:
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Velkost 10 — Cena 85c
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Dcdaká kapela
Bolská kapela

Šindler a Axmnn

ílndler a AxmanjeylNa kopcíku eolcném Valóíková píseň
VcíeJá bída Nové upraveno

Mohu Vám emčlo odporučit! mé plícní thé a můj Baldám neb to není klam Zde le
dočtete jak byly vyléčeny ty ncjhoríl případy té hrozné nomooe

r
Přejo ti mlti dopil uveřejnéný

Drahá paní! - (Huckholln Texaa
dá vám mnoliofisíckráto děkuji za poskytnutou úlevu Přes dvaeet rokft jsem bylw

tou liroziiou záduclioii soužena ně jsem během své trapné nemoci u množství léknřfi pomoci

vyhledá vala Všecko ale bylo ninrné neboř jsem nikdo úlevy nenalezla Každý lékař mní
řekl h ta nemoc není k vyléčení Neměla jsem tudíž žádné iiadťja na uzdravení až najednou
jsem 11 drahé paní Oloupalikové přece pomoci nalezla zaccŽ ji mtioliokráto děkuji Nikdy
toho nezapomenu jnl jsem přou dvacet let musela hrozní tou záduchou trpět neboť nyní
cílím ho zdravou Druhá paní přeji s! též bysto toto uveřejnila tak aby to trpící záduchou
četli a 11 vás pomoci nalezli tak jako jsem jí já nalezla Tak driihá paní přijměte jeslí
jednou ode mim srdečný pozdrav a Žijte ješté mnoho a mnoho let byste mohla ubožákům

pomáhat a lééít Zůstávám vnfio pacientka — Kannio Kúžiéka

Přejo si miti dopil uveřejněn
Drahá paní Oloupulíková 1 ('leveland OUi 12 března 1ítt!0

list tomu tři měsíce co jsem ziiěal užívat Vaše thé a sieo thé pro krev prášek pro
žaludek a masť pro nervy a h potěšením Vám sděluji žo od té doby sa mi vrátilo bývalé
zdraví 11 to jen zásluhou výše uvedených vašich lékft ktorá každému odpontěiijl Trpíl
jsem tak velikou npt vosností ?o ěasem jsem sám o sobí pochyboval že mám zdravý rozum

Vše co jsem slyšel mluvit a viděl miiC tak ťozěilovnlo Že jsem 'ie protivil sáni aobí A pak
co jsem vytrpěl bolestí hlavy Od té doby eo užívám vaše léky mohu Váni mléllt že se lepši
cítím u jsem si jist že to byly Vaše léky které ni i zdraví navrátily

Skoda tich peněz které jsem marné vydal za vficlíké břéky které jesté moji nemoc

zhoršovaly a žaludek kazily Nejsem tukovým ělovřkeiu ňbycli Hivólil co chvály nezašlu-huj- e

ba jnern pro to aby ten kdo oznamuje veřejní 'jen pro svňj zisk a trpícímu ješté
nemoc zhoršuje by byl náležití potrestán neb jest to barbarství Tudíž v zájmu trpWeli
lidí kteří trpí Žádám vás ctěná matko byxto tento dopis uveřejnila a kdo by sond

pochyboval o jelio pravdivosti mfiže dopsat im tuno samého Ochotní o zde píši každému

poIvnPm A nejen to lo jeslí každému dám radu Jak jsem ony léky nu sobé vyzkoušel

Příjmfitn (ala unie srdcénó díky Vám vždy vdéěný
VáelHV Kiuh' 11015 Paikvicw Ave H K

Takových dopísft máu stw tisíce Poilcte pro seznaní zdarma

VJte jtroé má léky Jéíí protože j upravím pro tu nemoc jakou trpíte im pro vSecli-ti- y

stejní ' '

Thé m ♦125 a váleěná daň 4 - Hořká m ♦150 a Ceduň
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Požádejte o naše nejnovéjší české cenníky a přílohy Ncmůže-l-i

vám je doručí tí vás obchpdník dopište přímo nám:
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