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které Jíóskytuje velice zajímavou'

stiitistíkii ukazuje že spotřeba
jeho pro automobilisty se zcítyř- -NVinlfilkem ohjivA oleje mcvMiI ský unaichíslít Havnchol zkusil
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třeba v průmyslu Spotřeba stálepovahy tícdtó dohrodrulifi V prv byla bomba hodinnml která vnu Uroadway za riíktcrého ícr
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Mivl vdy přílíSní opllmÍHl
klcí í prídilflíiljí ži' do tí iloby
Ji lcy ulili ii olej hmloii syhr-pňn- y

vřlíi" niilczni' iiíjikou
1'i'idn Nťjiií loltrou

iiinfi lii''ínoii Diií-- j přflcžítONt

pro kiíždlio uliy píífií'1 x riřjukoii
lučinou jiihnižkou olijV Odmřiiou

fiikoV'rnu yuknv] )ylo y vclk

lioliHfHtvf vdf-- vvikprťhh líď

V obrovítonfí Hhy n Mpofřcliy
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lice pestrý v

tuto obrovskou spotřebu?
iii(klí ti'i' fikáni liodfi velmini'(ny dďokího A pudu líriínkA

Za aníflíekíbo [lanství provede íusto upozornilo nu nebezpcínýmoiijmiIh liontiiH-- í a rfizní zlbuv
ní mfstnowtí míly tu zlatí Žní rn bylo ve místí mnoho reforem

Bylo přede vsím zbaveno komárd
předmít a proto pomýšleno bylo
na odtitrnníní této vady Nímecký
vyzvídní Wchaele vynaáel takovou

V první dobí záklAdíno bylo JO
roznááejicieh malarii Ulice uspofi

4 É 1flž r nových HpoMnoxtí denní
líťlwm (iřiriiliii hit wlitictilii v tuv nove časti mest a jsou poprvé v

FarmAří kteří n bídou tu dílnlí ží- -

historií ('ístéNa jukí cestí do stí dobí Tctitó Schceje byl velmi

schopným chemikem a také odborkonce bylo možno sptítříti i kro- -vobytí mIhIÍ k hohAíl přen noe od

prodajem xvých por-nik-
í podniká

['ředili se odhaduje že kolem

r00000000 niidň oleje nalízá se!

pod zemí To zdá ne býtl zriflíným
množstvím ale ííslíee tato nezdá

se nám tak vynokou kdyžuví-domini- e

si jak rychle olej ne po-

třebuje To jo příčina že dnes

vfiude se po oleji pátrá Nutno
že v tomto pátrání po

oleji zkuáený geolojf je hlavním

íinítelem Před níkolíkn roky je-ít- í

jsme kí řfpolo(?a představoviilí
jako dlonhovlascho 11 snívíbo

Dnes ne méně nežli 7f0
třcolořcft jfl zamístnáno rAznýmí

A mezí tímto malební obleíc-ný- m

obecenstvem můžete xpntřiti
velbloudí karavanu ubírající se

ulicí Pravidelní velbloudi obtíže
ni jsou břemeny Tu a tam spatří-t- e

skupinu mezku kterých užívá
se k jioáení břemen jako velblou-

du' Arabské ženy pravidelní po-bAo- íjí

mezky f'lovík se musí di-

vili obratností tíehto žen s "jakou
dovedou si prorAžetí cestu davy
lidu na ulicích A tu a lam md-žet- e

Kpiifřifí stádo koz anebo ovcí
h pastýřem který vyhlíží jakoby

pííe ulic Jafská cesta je hlavní
tfdfim ()beiodiiíí h nájemními

níkem v kladení bomb na lodc

Vynalezl bombu která mohla vyulicí Jerusnlema pro níž známe
prAvy prodá vmIí nájemní práva buchnout í v stanovenou dobu aná tolik co Ilroadway znnmená

pro New York Žádných Žebráku
Hpíki"!) Hpoleínoiitem jednotlív níž bv k tomu bylo třeba hodin
cfírn a korporí'ím a tuktíf míli

jichž pravidelní jsou plna víceh
dobří Výdílky Tížloi oleje' htou

Bombu tato vybuchla po í když
jistá- - kyselina pronikla kovovouna orícntálskA místa není možno

plila ňžiimioii mírou u noví záohy spatřili nu' títo ulicí což ocefíují v n „ 1 '
byly hy zjití míly v díuledkumdU) U'fi fiffM jí'lrni ffnmw hlavní ti turisté kteří před pří
lokh'Kiiiití ceny produktu kdybyVrhvť fthul vypuknutím obhmkt práví vystoupil kolorovaného

obrázku bible znázorňující níja- -
chodem do Jerusalema nayálívílí

Míl duii na jazyku
"Bvl Jsem dlouho nemocen a

korporacemi velkými i malými

hy vybírali nejslíbníjsí pole pro

olejovou lížbu a místa pro noví níktcrí místo v Itálií anebo Kryp M tl í I! r !! „ký výjev z íasfi Abrahamových
Ovňeui všude míižete spatřitl ta posieze nn i jsem ji onsi nn ja

vílky iil'''ii lyl úl) v DrekwvA

tt lidní íM'lcko 'fHitHvUU v h

dní ÍVnnuylvMiiíí h prv-n- í

tato HtwrwVk v'i rolí-jov- ##ti- -

studní Tam kde vyvrtání studní zyku Žádný lék ml nechtíl po
tě kde žebrAej tíméř sahají ílo
víku do kapsy Policisti rozesta-

vení jsou podíl celí títo cesty
kí dotek moderní doby jak v 0- -

♦tají "d #10000 d #00000 a ol

bleku tak i ve pfisohechjoví idsky nalézají se 'až 4600
dm vydAvl toliko W mido den- -

mociJestliže přes ljern se zba-

vil svých žaludeíníeb potíží jsem
za to vázán díky jediní Trlncro- -

Jerusalem je místem se známeDech moderní doby víak nenístop pod ovrchern zemí je zn jistín Od lolioto dw vfik tížl p nítým policejním dozorem Nchýdosud cítili vmístí Moderní o--

riibylo doňlo k vypuknutí války
kt'rá zvýíils popfAvku Oíekávalo
p b po ukousni války dojd k

huVm' poptávky avíiik ku

pffkvappnf zikoníení
vAIky poklen poptávky nezname-

nalo naopiik poptá vkA zdřne býlí
4fAh vítíí

U přírozeno fa mnohým lídí--

oAhle zbohutuMvAím wmdiio zinka-

ný imijctek pomátl hlavu Vypra-

vuji e zábiivii' í politování hodní
bÍHloríe o zhohatlí'h'h 0 jeííi-- h iut

valo tomu vždycky tak aváak
radno opatrní nvažovatí o místí

pro novou studnu Ocolotfovým
Akolem je nplatnítí svojí vidu V

rop'j' fiAlínln ♦ f hK'W vzi

dol ikylovly jíž Uiit)m m
dnes je možno chodit! bezpcíní

vu ííořkínni Vínu Proto neustá-

vám doporuíovAtí lík ten vSem

kdož trpí na žáíudek nebo nervo-si- i

Váá Vusílíj Níkítín" Tento

dopis psaný v Klízubcth N J

ílovíku I po půlnocí v kteříkoli

bleíenř lidí vyhlížejí tu jako mi-

mořádní hostí a podivní se vyjí-

mají v tomto rámci ííslí oríentAI

skího života Ameríítí a cvropStí
žídí kteří chtíjí dcrusaleni níínítí
svým domovem budou nuceni vy

otázce vytvoření co nejvítáího

poítu Asiíáných studní 0 zabráni íisli místa Také došlo i k reor
ícanísacím soudi Za Turecka soud

UiHí xvfkM " n 7AtnM) xij
li vrtání tam kde olej iieinAže bý

(í nalez'ii
nicřví bylo vstavu velíce bídném

n v rw J9W lyl aWK)í)řW a Afdatkářství bujelo míroii nenaložili mnoho ňsdí by uímili tozkiiwtí v velkým Mimo Hpojení ftuíty wJ vítíí

olejoví zánoliy biidonensti po
malou Turecká soudnictví bylowHt V roec JíflO vytltoM hyio

MJM)Jfflt nuátt % v rov JÍMfl itt
to místo kapitolem židovskéhomajetkem Stkirfí vend utrácejí

prisloveíní pro voji korrnpcístátu kde by ft bydlelo tak poa jim mm utnad v epm yfr kud j náriio „jsou aouKtředíny
hlavní na Wízkím Východí v hodlní jako v kterímkolív mhiti voli nemíjí pfihmnuMt Movku

Kdo zaplatil byl nevinen j kdo ne

zaplatil uznán byl vinným Za peÚpo ňnimjižní Americe a v Malíku říoudíhv lii-wi- HlŘrtthlim noví riiby ní" e dalo u tureckých nondfi do
f ž vclki reservy olej nalízajíif' Jiimtí hoví mtmonkh zflknptijr

M dóJiMi tihrhVhUMKf mmfotvt
'

WV)fm ilft Odhaduj '

y ro' WU) vytífrno hufa fijmí

' iurii (k olšová ' mtelfria

hyU m jíí vlk' dMríkfy

fídž riívítíí í?níwy jko

kázat víechno a proto rftzní tSse v Africe a všeobecní M má za

#ícrsalem aentává &t dvoij mřst
sfaríbo a novího st#jní jako je
tomu ti jiných starožitných míM
HiHrb místa nalézá se nprotřed

dne '4 áříl!0 ukazuje že na
Trínerovo Hořká Víno je moEoo

vždy se spolehnout! kdykoli stav
váá voJA ii léku ííslícím Žaludek

a vnitřností a udržujícím je v íí
slotí Trínerovo Hořká Víno ti- -

ííní stav tíhl opíit normálním

Vý líkámík nebo dodavatel Jí-k- ft

mA j na skladí H příchodem'
zimního období míjte doma po

nicetíž Trínerftv MírníteJ kaíl a

Trínernv Anllpuirín (vejmi Aíjn

ní kjoktadlo pro bolení v krkn)f
Jooepb Tríner ('omamný V')'h

U'f HoMbUnd Ave# (Meiifio

1

kAW kteří %n obohacovali na úíet
hí éiiauiHhty uuUrffíobíly t noví
ríAdiWní domovy Kuprotí tomu lo že jcriaínA! rÁvtby oleje mohou

jiných lidí l pravidelní zyabýlí ohavný n Dalekím Výcbopolitování hodný J af v fíeh ktřf
(fotil DÍíeho nedílalí neboř bylon noví mhlo j obklopuje N'ov

Afrnl'hírik řlfrtMlinf nebylí v nodníkáníiivím tmk řť
níml Htnvi fAkovýcb je vřtíiní

velíce Anadno ískati avobodumísto je rozdíleno na ivlAStníPonívadí - řásvb ' Opojených
tom ohledu ulál xe již žádoucítvrtí íílí wm"Íh1ví Ha tu amHtíttt a Komunska y feníí a takíí# mn4i m o nich nemluví nboř
nápravarícká kolonía a jiná jel bývalázásby Mexika íaoii rychl vyíer% romuUekíhQ ÚHphfai dá ti

4lUHkfííhítorí
H stavbou kanálovího íiystíniiilíh říoř dítříktu AppxU'

iřliííko uhnuU i' Vrttmyl nímeekou a nyní jn aníflíekoiipárány nAaledkm Aílovní H
w m mmMO Takí telefonní nyfrancouzuka ílvrť riwká ťitalakiby arit miwí hledatí mvi rÁmbyrVkud ny pMukt ik? týfaviú $w York jíhwfátxUA


