
♦V li MÍ lisle tv5d l'4t V O inmrn v i ulevíDaUkoviiovi vojska
úplné toprtWfriJ

v0"tl ttttiCttlivliit liJtl t ♦ 11

nvMi ly píi-iř- ii k tmf ní tí tra
ktbu VMtJu tltt tllitltl H?

pomoci Arménii

se M Un llloi olnisl Mr u
koinimiknii S mi itli
ť# ArtOflOe ptU ltltklti
M tMArltt rt sliMt No i lim fktr o

vfhi t tlli titi UtU JvJ
i t -

XI ta JUrčrk tu ilN n
diJd a util i i} i tuU'Uu
UboUil tíl tvJlit i

Piiili ll di Mnb'Vi1 diterbi

elnnH

Trpive tiAjl si koupili Mile
UrtnV Kolář Av tat(k dy jej
Hvli bdi a jtoi til cdrVřdjli hn

I t 1 I I k Il

iiiaBUžiíiLi íuapo
Tuto přípravku aiUvi nmtuieni v hlavě ihned

tametí jeho vývin ve vAlnějil nmtuient

rbavujtf ochrnuti lápalu

í Vit'iit i ltuui- - li i

!( 0 ť'l Ali"H Uli(k íčeltt

ISMMI pinláíiln e lltilklOOltl lm

iitikiiH is vstoupili nu tiUkni
) I tulrllutváloi hUlk

Čelný utouprntx
prohilice rmfe

l'ti!! lie 1'bfihlí riiibi lij íiintUllkni tťtA V tt bIU MM 1 UHIJ IvlUtini Mid lMii tu
tí f' U"r tiniltrid tfl

Ulili # I ShKm l'tM l'íiiřilidf M ldi l eidrilí v rkk)tliOUtl At Hlt lni 'vtnui ii IlmIiih bl řJlt lťtiil tht ijHKiifMvi v pimeiu iMttiiiit a
" -- li' Thip" t jsthit uHl )t !bylo vÍKlti ÍUI U1hIvU Lli tl Ulétli l vil dm ftk t

lho týJtie t ívi m doiiioVf V Igty
Vartu y inb lul tiíidedkrtn pv'pilKtn

" m v ir iiiiinrm mu' mim
t Uttm p ivním iUj dfiim
KSM' ('VJ' #lrh( tt jJkt
itA tNUihí rlUfl lll Jntillulli

k t ř uitpH dítě liitcpfllu
itily Ai ty Jilio ihytly pli rapftloMexiko nebude ne

se aamo uebařeti
&ui plymivilio v) hííviiée t hafii

puiíleii l na erlrin téle Pluinr

o členství Svau

tmprm-gXlli-
l

Dititi a ilttiti'' oj rAna lw e

eii T nich Mi t diU ď Jtli
do toiiního iera n ratio řme oba

na iiolion

"Vi4 tatínku" — hm ho iiA-kd-

tasila — "nj mi ni thli iloto

otnii dálné iu 'iutitíkui a puk i

obu lulporilieine"
Fiiintík"l slutik nedali Ze

1'iítl v Pnuc lij botkou IKIIIOI'

když první rok vojákoval (toulal

Cena pimifp 7me

toupla o 1 1 rrntú

Nu rhiineski' obilní toti

'!il psi-luc- Ve rtUlik tllilioblin

týdne pro liiiiKivun tnla Ku (

II llil hllšht IS lllee plil do

Uív ku v tdvitii l'tiil(i lni HO!

vui lil ii 'JU itiiIů te in #li ii'i'i

týďllM 1'lilllMHI loIlO llltV pllě

tiy byly ha n"m ubiiscnv uMatnl
ťti oby vdleli ibiinli ('bulili liinmli

s' dne Iitiipiii{ tuku lřijMoniku liflMtlv aini liduti o

ďlt hM i ti Wiill l' '

řivli ti(l Hutm hM
Iťki ia IuIm hM jíl!
ti tMilit íUMtvMi ř'um

lUt taiikl tt (tii l ti
ttí# Tutfí arkkJMA MU pnll
kb i UtM kr(lillii - ít't"U tt JuV ie - u!lh#l ht tt ti

Hi iilH lnlfMi v liřl!i tl ti1"
fclirli v MitA ilhA r(my liiťn

l V ( tslřřim i fi s tU
VI a t ts r auiKuil li'trtil K

Tiiř wmiIt klo-lnl- lc Joti ii'i(l
li I řnlll Miim il ii l'' t n

imLiuAum' einl'lt# pioll Wiíhmm i i

tiMli Jet ře ulť IIiiiIi'Ii liiil''f
vyvinuji Tři jet přu

♦ A I

lékl'lí UMlAvitjl l'liO tiiťtlillll II ťl"
Mlrilil '' ('lrjt r rsll iilileini'' I

ho 1'rmMvnli i sUi tml 'KmmiI I :i i

a II' M tiátolkůi h lltifle n !'► i I

suuil Tiopti n nlknllv iniinli
Tuto plo UArl v lilKib niiilv(i'li i'
(IhIkAiIi brnhfovnu r frnimi i(l
Kvu Vi'# ihtr lu'1'iii vťoii u bi
imlirnJuíV pttVU ti#'l f "

l0j(ii

Past Tiny Wis Studoval právupíÍiiiiitinl dn Numi národi
íili bude li mvúiiii aby (Id Smi

t i
il Vi1oipii punk Vine iMkUVťTtlII

lul UliiVi tsilř ve Wjseohsiiiu II Jl
háj i plávnieknil Hilksí ve Wau

keshn v Kie V Podéji mlslř
IiovhI se do riiiciiya kde strási

' 'lrlf ft Jull JllUl ÍM (rlrii ilu

lle itiftm v Turf- - kitr i aicii
thnl Wly tt mi liK Uiuířfty
ni m (Mni (HIM ul v nil tlv r

rt'mv hn litit ok isMu
mi i n uliiiull

Klu --

## 1 ntfMt UH ilu vUIt tM
iriíilí jn tlu kvit v dei Im i' lf ukutil
ié u iCiiJt l Jult iJlfiifui v ťitií tkr
v if'nlM'KA'tl H rtlieliíil je ilnk n i

hrniill Tímto ftilirm Turpo rntnvl
"in# tmluřfil linel fili Piiitiiii Vu

It hu ultlr

(ftlnm iftiiíurftit Tur)' ř"
l' ( jiidln ii rK ťnníkdc iIiipI
lioH(ni( ilupmvuj lék k IJIu tínU

lit uitiiiiuli a rtiivuk binluri'iil piet
iu Turp Jn vuitii proti tliiM

Sil lllllieil11'1 r" t elnl tnnc povi"iii( luilržité luáženl db' pln liivpoiláístV ( tiibldií lan a sotva

lni) je odeVKililli euírfi babičkuIdlii' lil llue!iii InexiekéllD prcni
HllllélMill cás sYo ivotii Pdenta generála AI varn (ttircjroim

dojití K značnému Minloit t k

cMi-Imivíi- i Klllcicll k Vclkýlll 'III

kupům i eiiny Vyk)lly i"

včsii b V vonl přebytek rrctlu

Itbiiiho si iIlii línku iieodpd'uli
AI" ani dědeček iiedniel kliduIWlltblilit vládu )e n llticrloVlI sttiupeiicelli proliibicp II jeflll Ida

siltililll od et jílovských II b)neučinila Páiltié ádosti o piipu íterého si přál llolky a rúniee
kován bv ni oUOWlHiu liiioin vi Melli do Svau a nu vú vláda v lolllácí tiv I v Ktúle nu oboru SVII

kalididátcm při rúliých píileži
lostei h pro iiiNtni a státní úřad

_ tlV lil' ! t
ji' o li(MXliOt bílili" méně licli se mračili snachu hubovalaéliá až Svazem bude jM)'dáiia

nbv í'leriřtn stulil Obřežou pro
vc isciDMiiiu ii niinoisu ivriiiee zkrátka — íivot dčdečkňv nebyl
po presidciitské kiinipnui v roe

epsí skorém Viieeb Venkovských

idmV jnA bývá když hovi fen had

chul kolem 1 čenenee

Nájezd na pokoutní

IdíiKil dále že jehu v Inda abCva
ti se biiib Idavné problémem ví'1

úlu cné rekonstrukce
ví ininkářů

PllM odstěhoval se k vůli svému

zdraví do Arizony n přistěhoval Právé ráno sotva že vstal (tří
se ro lonif Jjeaeli nfei ctvíliii ilu sium Iui se viřkazeui půjde li s

rokyNová velká loupež mini dědeček na pole
vyrnbitele kořalky

lícvčt ilfnt ilfii tiífli přístrojů nu
Dčdečík že nepůjde Holi hov poštovním vlaku Mnoho budov zniče zase ta noha co si Imii pochroii

mul když sváželi žito rAklíblu seno požárem v Corku
f0 až 100 jriiluiiů lióoa trn Imiri pi-

vu n 1'H) (ftitoittl pokoutně vyro-

bené whisky bylo Zabaveno fede-

rálními niri iity při nájezdu na tak

řekla tičco o vyjídáni a bouchla Pro každé nattuzenž a ochrnuti
Iveřini až se slavení

'A Miiiuciipolix Minu se ozim

milje Policie a poitovní ilispck
loíí jsou pilné zaměstnáni pátrá
ním po třeidi mladých mužích ktc

V mésté Corku v Irsku znižcuH
Dědeček ani slova Vviel na ii- - "Milv tatínku --~" doslova pso-j- i zadíval do dvou temných otvoru

zvaný Kmitli America distrikt vc ylo v minulých dnech nfkolik
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dílen byla zničena anebo poíko-zen- a
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Kerenský bývalý rirnký premiér

Hojení nemocných
NRJLEPfcÍM LÉKEM NA SVÉTÉ

V íaw epidemie mél by býti tížíván lék jako tento

do jejich mrtvol Mrtvoly obrányohledně Arménie "Jistě dědečku"
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milých dnech na pařížském vysla- - néž byly vzaty a vozy zapáleny řia tu Mářu už dříve nevzpomněl
itniáti{ V' ufli l iítií 11'lí réí(im ÍÍHtěsíl se na ni i na Prahu Půjde
ni vedle Krenského zástupci tří se podívat na Karlův most k ava
Mátft étyříeet éJenu bývalé ruské

—

2ivot

Napg&la L Olanerová

témn Janu i na Hradčany zajde
do svatovítského kostela a hroby

thiitiy množství bývalých m
Kkýeh íleehtícfi JOrenský vrátiv

President Wilson vyhovél Žádo-

sti Svazu národu aby atal ne pro
středníkem vyjednávábí kterým
mají býtí skonéeny hrfizy v Armé-
nií President v odpovřdí své na
fí lepTam od Paula líymanxe před-

sedy rady Svazu žádající Wilso-novýc- h

dobrých služeb v zájmu
zakoocVní yápau mezí Armény a

tureckými nacíorialísty pravil že

navrhne onobní proatředkování
prostřednictvím nikoho koho vy- -

českých králfl a jejich velebný

V zářivém jitru květnového dne
íí w právě y eesíy Polskem Ceitko-íilovenske-

lbramí a Uuimm-kt-

předložil prý" plány tohoto

hrad uvidí — Dědeček m tolik o

té Praze slyíej a jVťtí nikdy tam

nebyl — A Joretinaká zvonky i
stál výmínkář Hakl na zánraží
Hlunee zaplavovalo dvfír i zahra-
du a zlatilo dédoví Mívé vlasy
nad avrafifélým Mcm: íabloft na
adé pfea noc rfižov! rozkvetlá

půjde poslechnout — eo no o tom

h nebožkou ženou natoiižílí a na-wií- lí

zriaéí k provedení tohoto tíkoln

yla jediný ptaéí pípot ítžhot aPresident Wilaon ve %vť odpor?

Vu mnoho roků velký nářek lidstva ozýval a po pravém pří-rodní- m

léku na ulevení napravení a zamezení povětšině obvéejnveh
nemocí člověka Tento pravý přírodní lék vlaxtní étyří ncjVétší 'do
brodíní jež lidstvo nejvíce potřebuje

l'ředně --Předejde nemocí je-- j pravidelní užíván jednou týdué
a druhé-Il- eví těm kdož trpí obtížemi žaludku jater ledvin

Mřev nebo krve
'Au třetí—Napraví ojohatí ačistí aeslabenon a otrávenou krev
'Ah étvrté—Má nejvítší woc na zbavení zlého nastuzení ltM

kterýkoliv lék jejž m6že ooba užívatí-poněva- dž [obád4 krev abv
rychle tělem proudila a tím zpftaoberri o'dpozuje f ínflueizu chřipku
zápal plic a JínA zárodky a uchrání váa před vážnou chorobou

Velkolepý tento lék byl po ataletí nžíván v Kvropé Kryptě
Arábií 1'ernil a Indií a skládá ae t kořínku kftr lisífl mněn bobulí
rostlin a kvřfín ve ae liftlhrslí krevní th6 a iníllíony lidí kteří

užívají a jeho obdivuhodnou moc znají neludou žádného jíiéoléku užívat Mají j# vždy doma ponlvadí vidí Ž líulharsk krevní
thé jest nejéíatíím a nejleím pro draví

Jděte dnea ku tvému lékárníkovi a požádejte W o krabičku
ííulharskébo krevního tbé (Kebeřta žádná náhražky NtmAJi je
požádejte ho aby ja pro váa opHríl nebo jřJet#df ja wítí ihned
rychlí íáaílka boda iínřna ojít4no ptfťti yyplmnh 1'ošlcte

♦12Í na íednft velkou rodinnou krabíef rebo lft na 3 krabíce aneb
na (l kfMbk Adreia Marvel VmhřH (Vmpnny m Marvel" 'yníldfnříttaburl'ji

nového náporu proti boláevikfim

Uř kterých Polá-- í táhlí by na

vyřhoiJ proti Kíjva kde doílo hy
k opojení n Maďary kteří by táh-

li pk-- n Halíé kdyby jím to CVsko-ulovřmk- n

dovolilo v opačném

píípnúé phn Renarabíí V dobž

tfrhtn munhrb zahájila by rú-

to Hlinků ttwiáda wKÍleriá armádou

A a večerem pllM domů
H nikým tiž nemluvil a vklouzlzpív Na nthU nad aťaron lomedí vSak naznaéil fa nerni Žádné

autority zaméfKtnati branné nbory nit avĎJ vejmíriek Té nocí dálo
e mu o Praze

níeí procházeli m liolubí v méía-vé- m

a popelavém peří éervený
ml nožkami ní vykrajovali mizejí
v holubnících a xime slétali ni

"Pojených Státfí v jakémkoliv
pomocním projektu pro Armeníí IMt-- líakl řekal každého
a nernfiže naMdnoiiťí žádné fiWřindovýeh dobroroleft tažení
nanční pomoci n autority kon- - dvůr Dédcéek ahl"déi e k ním

MŽI Jo tak rád ty holuby Um jím
phn T kryími tm Mwkvu Kren
ki6 fiPNVÍ ín noéet voíska v téh prreMri který není nyní y aedání

íoJubniky zřídil nasadil do nich aa Že nemfižo pMfitn Mel eo kori- -

dne psaní % Prahy To dalo na
eb čekat Komínů aí za wíaíe

(tblefok byl práv na aadl přínel
přespolní poslíček paaní "To by
mohh být od Máří" řek! &HM
Bylo

ííaAV! na výmínek oUvfel paard
íetl

vyprpJal Kštn ae kolem cbe po
ÍŮ imii{iUnh by) by 690000

%iá 2W(m hy jřifidlo m Voli

kv WtM m lUhry 2WM
' i i i atr

w acíní v odpovidl #vé presi
dertt Wilaon také1 připomněl žV- - díval víude vídřl avojí práci —

íljlívky a kurníky laťový plot vwMt Opojených fifátft odmítl přídm liufímny h twwmumy
' " ' ' jmouti mandát pro Artoeníl alaladé dřevéná vrátka na ado

'#W


