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Tornádo zašilo pruh půdy

mili široký a tři nulo dlou-

hý v okresu Saundors
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i-- IMi piípdrih VVby tif

mihtt ttl p3mí rt?'ttil rvý'h]
vltnih té!ft Ariwnt lAdutl

iitvofrnl ilM Atmnuí1 t'UUív

1 "j
11 „

n ti

uniím úwmi
rm k frIMtmi umři titdoi-- i

iiíom moíi h ti n f h jsou r

lčUoi TlitMcii í'm( iUi m J vilrtje- -

Ninru li Hroossy ii titiitWiiVft

ruindie a lligliv do fcckčbo lUe
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Jedna žena byla uimrcrn a čtyři oioby poraněny
Několik farmářských obydli bylo zničeno

Velká ikoda na majetku
Kladsko hlÁftt

k českému stntu1 : 3
___ ________ t 5trs

V DRŽENÍ MOŽNO SE V KTERÉMKOLI CASE UVÁZAT5
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Wiishlniílmi 1 lii hlrn
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: 1'iditické oriřiinisace v Kyi-perk-

koimly V 111 společnou
nifliiifcstační schú'i pro připojeni
čVskťhn KboNka k iepiibli'o
skoloveiiské Prof Umu Kilip 5č

1703 akrů výborné vídflaneho % důkladnými atavbnml n víím ivekbfiiím 1 dobrým mjct-kový-

právem poncmku rh $fi3 00 akr DoduTřné ke hor uvedctiPtmi poitoupmii kupci

BEZ DALŠÍCH WLOH nuplftcené nájemné (Icanex) jei vypiií
1 ledna 1021 in 2320 kru

pHlchnjíeiho poicmku 1pln6 obehnaného plotem m? třemi dláty 3 majetkovým právem n

pronnjmut petemek jtat v jrdnom kuíe pohromndí

PODMÍNKY $2000000 na den uínviení kontraktu $2000000 pM postoupeni majetku řby

tek na 5 a 10 roku čnu pi C proernteib

POLOHA: 2 míle východné a 10 mil nevěrné od Oreaory South Dakota na Cli: A N W R R

OPLNY POPIS POZEMKU S MAJETKOVÝM PRÁVEM JEST NÁSLEDOVNÍ:

HroJee Králové pojednal o hra- - --- s

nádo midi ie fasáhlo půdu 'in

fnriuě AI vina lhiekweilera čtvřij
mile od I nimi ltudovy im fiinnA

hvlv úplně HiičcHy Pani Ibukj
WcIhTOVÚ tmcIlilcU x V ohvdii J

kd tornádo udělilo itiiciu!
?!tucriiii bvht r iv sádek kde její
mrtvolu po 'děj i In lil tnileeiui

'

lejt maníci Který měl mule děe--

v náruči lni odnesen vichrem

na řiiiičmm vzdálenost a srnJcii do

koinovištč nahen v hrzvě'
domt ale Mále držel ditě jež ne'
bvlo pomněno j

Nu farmě luhtiu Schnltze všech-- J

ny budovy byly zničeny Nenudilo

být i ijištěno jak rodině podařilo'
se unikuoiiti a blo toliko onáinc-- j

no že Juliu Nehnit lul byl vážně

poraněn Na liirině llarry Joneso'

budovy hospodářské byly odváty a

Wnlinn Vb„ l't tumin — Tor-ná-

k 1 1' r včera po hodiní m

přehnalo píe pruh půdy m!i M

rok v A Hi míle dlouhý meri ťiďon

a Vdtr Hhiťf okre Saunlcrs

způsobilo rt)n'n Škody nu mnjet-k-

tito farmářské sekce ii rnvini-!-

Miut jedné Miy w áJné prn
učni étvř osob Telefonní dráty

bly sl ťluí ny a spojeni některý-m- i

zpustošenými částmi bylo piv- -

1'UHCIIO

IsiiirvciKi bj la paní AI vin Dork

weileruvii munAflkt ťíirnuif o jež

odnesenu byla vichrem nu vzdále-

nost Itil) stm ' kdy j''jí obydli
bvo zničeno Vážné poraněni by-

li: Alvin HmkweiW který nule-ze- n

v v bezvědomí v kukuřičném

poli ku in zanesen liyl prudkým
vii'liri'iii Henry dones farmář

Jenž poraněn při zničení svého o

bydlí Inlin Scliolt syn farmáře

n Kn verkovv syn reverendu Eaver-kow- a

pastora německého luthe-ránskéh-

kostelu tři míle severo-

západně od Oolon

Tuináilovi mračno utvořilo

nedaleko městečka Mulino n linulo

se směrem severovýchodním k mě-

stečku Cololl Obyvatelé městeč-

ku Miliard uznuniciiali tornádové

mručím jež přehnulo se vysoko
nud jejich osadou Několik sloupli
bylo vyvráceno a množství oken

rozbilo prudkým vichrem v Mil-

iard

Mračno toto nebylo viděli ve

Wnhoo a ('ohm poněvudž krátce

po
Ti hodině se silně setmělo Tor

ničích naši republiky a prohniv w
VNColnM-n- é poměry hospodářské i S~

národní promluvil pak i hruMvt
Kladském které bylo součástí ěe- - s
skčho královsivi h2 do roku 1712 ==

kdy uloupeno prudkým králem 1U

dhVhern Velikým Hospodářský S
v)7Ji5m Kladska 1 větní části ji2 E=

ponfmjolélio čít n jícího as 170'Xh) Es

obyvatelA jo dalekosáhlý n zvýáil ~
by se ještě projektovaným uvěto- - =š
s Moskvou píea Prah 11 Ve schfi- - =s
zi byla jednomyslně přijatu reso- - =s
luec vyzývající vládu Ccskoslo- - =s

vpiiská rťpubliky aby nu mírové E=

koufereuci pevné se domáhala jc- - Eš

dnoeciií všech v souvislém území E=

Žijících ("'echu a Slovúkíl v rámci ES

republiky i vrácení eelčho hrobEš
ství Kladského l=š

obydlí částečně poškozeno Maji-

tel fiinny byl značně poraněn Ně-

mecký liilheráliský kostel tři míle
od 'olou byl zničen Syn pasto-

rův byl pomněn

Značný počet osob v okutí W- -

t(MM akrů úplné mviičhn pozemku vesměs ziiiiioenili pudu žádný písek Žádný kámen

těeh akru jest výborně vzděláno n Ml akry vojiěšky zh1ck vvbriiiiý poemek na past-v-

a dělání senu SD akríi bu-t- ě oplolčuo pro vepřový dobvlcl ostatek všechno dokola i na

přiě oplolčuo l drátovým plutem

ltudovy a materiál na pozemku pro novou stíivbu v ceně plných if I '_'()! MUK)

Icdiiu iníli ml školy na U F J cestě a telefon v obydlí Instnfek vody pro jakékoliv

množství dobytka Majitelé naprosto zamčl studni je bude vrhat vodu za cenu zhotovení

přibližně lr(MM)0

Zaujmutí majetku bude postoupeno v každém čase však m veškerou práci v poli jež bu-

de po l" březnu vykonána musí býti zaplaceno při smluvené ceně 11a krytí výloh za semeno

a práci

Proiiajmutý íletised) pozemek jest nejlepší pozemek na pastvu a dělání sena dokola a

napiíč celý oplotěiiý 'ldrátovým plotem Nájemné (lensesí mi tento pozemek muže býti po

vypršeni přítomné nájemné smlouvy opět obnoveno

Tři místa k napájení dobytka příhodně umístěna Vystačí (iUO až Mil) kusům dobytka

Sboru uvedené jest správný popis uejlepšího iuvrstineutii irnintovníbo majetku v South

Ibikotě Toto není žádné přehánění 11 majitelé absolutné zaručují správnost každého udání

a nahradí výlohy každému kdo po vyšetření neshledá tento pozemek jak jest zde vylíčený

Poukážeme na kteroukoliv banku jako osobni odporučení a zveme všecky zajíma-

jící se jednotlivce k úplnému vyšetření nasí odpovědim-t- i

Louis Storm & G F Matoušek
majitelé

GREGORY AND WINNER SOUTH DAK0TA

jhoo Colon ii Malino byl lehce po-- 1

'raněn ule pudrobiioMi doposud

'nebylo mo7no zvČděti Má se zu toj
že množství dobytka bylo usinrce- -

no Silný déšť následoval torná-- !

do a v některých místech padaly
i kroupy Ve Wahoo zvláště byl

silný déšť

Tornádo píchnulo se přes jed-

nu z ncjhnhatšiVh částí Saundcrsi
okresu a škoda způsobená bude ti-- J

m'cc dollaru

Revise smlouvy mezi
=j

Belgií á HolandskemU
MruiMd 1(1 března — Premiér EES

Ibdiiernix oznámil že svrchovaná __
rada mírové konference rozhodla ~
že smlouvu mezi Hcljiií a Holand- - E=

skeiu ze dne 1! dubna mu- - E=

sí býti podrobena revisi Smlouva S
tuto byla podepsána v Londýně a ES

zakončila válku jcž vedena byla £
'udržovali vojsko v Kusku déle nežČESKÝ PftEDÁK

Illilllllllll

několik měsícň s ortfanisoviniou

vládou zřízenou vůlí většiny a

podporovanou brannou mocí země

nebylo by žádné branné oposíoe
Jsem jist že dostatečně velká ar
máda dala by sc shromáždili oka-

mžitě a tato byla by loyální tako-

vé trvalé vládě a poskytla by jí
veškerou potřebnou brannou sílu

V několika měsících pak vojska

BULHARSKU HRO-Z- l

VELKÁ KŘÍ-

SE FINANČNÍ

Válečný dluh je přes po-

lovinu skutečného

od roku 1M0 kdy Heličuné sc

vzbouřilí proti llnlamruuúm ku

kterým přiiojcni byli kongresem

vídeňským lil května roku 1X15

Smlouva bclirieko holandská sta-

novila rozdělení obou zemí nic

byla pro Mclifii méně výhodnou
než bylo očekáváno a proto nara-

zila na značný odpor belgického

parlumrntii Smlouva byla potvr-
zena Francií Anclií Rakouskem
a Pruskem kteréžto státy uznaly
Peltfii jako "neutrální stát" Ta

to smlouvu byla prohlášena v srp- -

I llil I V' i í

spojenců bylo by možno od volut i

nu rosu aciiici za eur pa-

píru" když do země vpadli svou

braunou mocí

ných vnitřních půjčřdt ale sjíoko-jil- a

sc s vydáváním papírových

peněz jichž bvlo vydáno téměř za

10111 Ml dle normálního kur-

su výměny V důsledku toho bul

burská měna byla znehodnocenu o

více jak o polovinu zatím co bio

hiadční soukromého jmění bylo

tak rychlé jako hromadění státní

ho dluhu Více jak osmdesát bank

bylo zřízeno Závodní kapitál
těchto bnnk jc téměř + Oiii)lin()i)(

Jediný výměnný předmět vý

vojif jež íiulharsko má jc tabák

a tohoto Iulharsko musí užívali
11 a světových trzích jako výměn

ného prostředku za potraviny šat-

stvo bavlnu oleje léky a podob-

né Soudolmě nalévá se v zemi

tabáku za poslední dva roky

jejíž cena je odhadována na

Německá neutrální re-

publika v Korutanech
Vídeň 1 1 března - - Ohyvalel-stv- o

německého jazykového ostro

va (ioltsehee v Korutanech sestá-

vajícího z jednoho dosti velkého
města a 171 vesnice předložili

komisí pod vedením pro-

fesoru 'mililitre která sc zde na-

lézá aby studovala rakousko-uhersk- é

problémy memorandum
k předání do Paříže a Washingto-

nu a žádající dovolení k utvoření

neutrální republiky pod proteklo-láleu- i

anieriekého lidu Memoran-

dum toto praví Že obyvatelstvo
sestává hlavně z bývalých vyšlé-hovale-

z tohoto distriktu do Spo-

jených Států a že mnozí z nich

jsou americkými občany

Zahájeni kampaň £

pro půjčku Vítězství

Washington I) (' 1 1 března

Kampaň pro půjčku Vítězství
bude zahájena v pondělí dne 'JI

dubna a skončena o Iři lýdny po

rdéji dne 10 května dle oznáme-

ní sekretáře pokladu (Hasíc Ne

bylo doposud oznámeno jak vel-

ká půjčku bude ale má se za to

h ittfOOOIMXIOOO

V£Ri V BUDOUC
NOST RUSKA

Praví že potlačení tyra-
nie a obnovení pořád-

ku je nutné

Vladívostok 1ti března IH

Václav frirsu místní člen ('esko-slovensk- é

Národní Kady věří c

Kusko niužf býti obrozeno Sou-dobi-

puk připoiíití je všechno

proti lakové snaze Vojáci nejsou
náležitě vyživováni ani šaceni ani

placeni Jsou udržováni v kasár-

nách ale ničím nejsou zaměstná-ván- i

Slouží jedné vládě dnes n

jiné pravděpodobně zítra a to je-

nom přispívá k jejich deniorali-sac- í

—

"První potřebou" pravil l)r
ílirsa "jc potlačení bolševická ty-

ranie a obnovení míru po cejéin

Hušku Aby toho bylo docíleno

spojenci musí poslati vojska do

Kuska Tři divise vojska spojen-ct- i

dostačí k lakovému cíli a na-

prosto zaručí mír od jednoho kon-

ce Huška k druhému Přítom-

nost spojeneckého vojska samotná

měla by veliký vliv na uklidnění

Kuska Lidové shromáždění moli

h by býlí svoláno 11 vláda uslaiio-veti- a

vlili celého národa

"Xebybí by nutno aby spojenci

Taková pomoc od spojenců byla

by vítána celým ruským národem

11 přinesla by v krátké dobé žá-

doucí účinek ilinak finsko vydá-

no bude anarchii jež ohrozí zemi

na mnoho příštích let

"Admirál Kolčak náčelník om-sk- é

vlády dopustil se omylu když
se prohlásil za diktátora To slo-

vo samotné dostačí aby vyvolalo

odpor u každého Husa
'

Husové

nepřejí si již diktátoru Kdyby
Kolčnkovi byla poskytnuta pomoc

spojenci aby se upevnil v moci

laková pomoc byla by považována
lidem zu pokus po obnovení mo-

narchie pře to že Kolčak slibuj'
úst a vodárně shromáždění"

Trocký unikl jen
vláskem smrti

'
Londýn Jlí března — Leon

Trocký ruský bolševický ministr

jmeni zeme
Sofie Bulharsko Ui lůezna —

íiulharsko čelí velké linunčuí kri-n- í

je toliko %VlSUym Národ

ska na válku byl +1 "ntlfjn0M 0

kdežto odhadované národní jiné-n- í

j etoliko sř:VJtK)0f)O(HHl Národ

ní dluh před válkou byl hltili-ťXiO00-

Z tohoto válečného dluhu jak
nyní stojí íiulharsko dluží Néme

ekil tiW0007KK které vyplaceny

byly v splátkách po $IOliO()iK)o

ule minuté zimy Německo přestalo
fcvému jižnímu spojenci poskyto-

vali půjčky a žádalo aby platil za

střelivo hotovými Německo zřej-

mě nemělo v úmyslu pomáhali

svým spojencům bez užitku jak
ceny počítané za protiplynové

masky jasně nuznačují Za kaž-

dou takovou mfisku hvlo čítáno

tlli a ovčí kůži kdežto ve Spoje

liýeh Státech a v Anglii za stejný

předmět platilo ae pouze $lr(
Finanční odborníci shodují ne v

války 11 námořnictví unikl jenom
vláskem smrti minulou neděli dle

depeše časopisu Daily Mail

Trocký vracel se z Pc
Irohradu po návštěvě rudé y

na frontě 11 Riy Když je
ho vlak zastavil sc nu malé sta-

nic) Iři členové rudých jjanl vy-

pálili na něho několik ran ve chví-

li když opouštěl spací vúz Téhož

večera ukazoval Trocký otvor od

kule vo svém klobouku méně než

palác od své hlavy Přioojil že
člen jeho iitábu byl usmrcen rana-
mi a jiný b hce ranču

Velké ztráty ve

válce na moří

ii ) (' i března

Dvacet liie lidských životů u-- I

ničeno bv 11 jedna třetina
a neutrálních obchod

nidi lodí bylo poslána ke duu mo

re v důsledku německé ponorko- -

Nejpřcdnčjíí standardní výrobky

Ráfů a Duší
pií úspoře 33 až 50 procent

Ušotřfo

rs_=====aK3__l

náhledu že solveuco zemí muže'

STROJE NA

výrobu ledu

llyieitavtijrme ttroji na

IJlvýrobu ledu v naí to- -

virné

býti udržena toliko předložením

protiůětů Německu Ale i v tako
vém případě kdyby bulharský
rilulí Německu vyvážen byl proti

pohledávkami obrovské dané mu

í býlí vypsány na několik pří
fctích desetiletí aby zaplacen byl

bývající dluh #Jk nálilcdu bul-

harských finančních odborníků

Státní příjmy v posledních třech

válkách byly průměrně fV)000flíM
měně Novým dauěním bude zí

skáno H'lmtm) daláí"h Aby

vyplněna byla mezera mezí tím co

: možno získali zdaněním a ob-

nosem jaký země potřebuje po-

mýšlí %c na skoifískování majrt
ků nezákonné získaných vedlo

drastického zdanění váérých zí

'Au némeckélio vlivu říiiaiiční

polílíka udržovaná v l'ulhntn
vedla zemí každého roku hlouběji
do dluhů ÍJyía to jediná válku

Hoie( é )t nevypsala žád

ve války Peněžní škoda způsobe
ná bezohlednou německou kamp-n- í

odhaduji! sc na HOMWOOW
líéheni války zliatily Spojené Stá

ty í# 1 1 f tun obchodních lodí

Anjlic !t''l7ll tun a jiné spoJe

iiecké h neutrální země 5112'JM

luny celkem 'M1M tunu Vše-din-
y

t)tfj ztráty al icjwu připi-

sovány pouorkám Také německé

zákoflní lodé vyžádaly sí množ-

ství obětí Odhaduje sc že im
"

procent zničených lodí posláno
bylo ke dnu mobkémi jinými pro-

středky než ponorkami

Rekové žádají pro
erbe rněutoCanhracJ

Vaňt "
března — Korním mí

fovi l oiiferfiíci pro zíkjtohtj
Heeka vyslechla ástupec Thra''íe
M Wammivs" bývulého poslance
" tic-řé- it p!rl('"fl A o

Američané a Japonci
utkali sc v Ticu Tsinu

Peking Jfj března — Američtí
uiarinácí napadli japonskou kon-

cesi v Ticu Tsinu vniklí do

koiiHuIátu a napadli lam
kousula dl" depeše wm došlé K

iienáJin těmto došlo po U kdy
i americkými vojáky kteří do

pustili f přťbmalfj v japonské
éfvrli bylo Špatné xnfhiicno
Japonští vojáci vytlačili Ameriéa

ny x iinsHzciiými bodáky a dva
nich vážné poranili Následujícího
dm 'J00 umeríekýcli mariňáku po-- r

bodovalo japonskou koncesí
sc sděluje napadlí každého

ňponcc kferéh potkali A'n é

vniklí i tm krjubít a napadlí kon

sula jehož zranění je prý vážué

Nesnáze tyto jo uyu vtfriíu
t

fyjAMI! )A "ly v t! viV loni-inl- í vh Holif známýi-- t riři) yfiřniiÍH pr

MVHON' MAHATIION' JKKIANCU mM

T)U lály jmtu lííi'-i- jtikii niellivlciii umům u s- rc)i t suk pro v

sUr pnilílírl (My f k ilol( jukl) ty iielli-p-- l Ní "Hrvutifa" mí
( i- - e které tii lilii tíiUi ifuj r tmí gumy sc kině juma vypii(ili

Aoiihv )li'i' f ri í nVutcťtílAnt tdii

Scpirlržíť' iliijlnii jcuie mA tMy iťcliitďn ret MVn vf'li Miv
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