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RUSSCA SOVĚTSKÁSTARÝ SRBSKÝ

KRÁL PETR JE
VDECEN AMERICE

RUSTl DĚLNICI
OBRACI SE NYNl

PROTI LENINOVI

Nove revoluční hnuti n

VLÁDA SNA2I SE

ZLEPŠIT SITUACI

PomAvA Je nele lid ii-vi- ti

tíle jenom be$ly

u ideami

Mcskva 4 kvtn# - Mvíťiki
v Udí %Vk je s povní v Miniu

to (ittltuoiié pnuiíi v jsou m iollři

ti lui' n fa bude nutmi něco v)k

nti im tb p4 id situace M do

posud iiiioni boiii Jla a nul shle

PÁTRÁN! PO TRA-CENYC- H

KNIHÁCH
V CAMHRADE

Cenné tukopUy t liter Ar-- ni

poklady mohou

l)) ti naleieny

I„olýn I kétts — VntikUři

A ImpMlknVt' íimjf 't- - nd té

tl"ll k'Ív Tlllt t 0O Hl'i M l ti

Nhi píilenio! k ptuhbdnnli
liti :ri ili pokladu shromáždě

li v tmnni !i velkých rt úplně

Miiodbanývh knihovnách tuVnhy

polic v knihovně niity Žofie

h palácové klubovny jsou mámy

nic iiťpťořkniimiíiiy růstaly cenné

bývA hhc www)

itví lUmpcnců

enova 4 května - Bolševická

vUdrt v Hušku ohtníovitii jo fe
li povým rrrnVnm hwiMi itte

sděleni lidí kttil V minulý rli

dimh se vrátili i Uuk h měli

phlcíitosi semati bloku tmunl

sitnto i linuti ltn které Inibýá
nrldo sily lienf Jrki ionářské
ni mčsVáoko n'brá oílí proletář
ské HUo ická tjlunio vWnlida

v ínot noý útar strního ruské

ho iiihílístiHi ktelý řápiisíl pioti

dává fa Jo nutno tuké stuvěl P"

sedmnáct měsb ú niský lid d jo

notu na ideálech slibech a revo-

luční hudbě n nyní doíadujo w 1

ké chleba a obuví Sovětská tU

Obdivuje presidenta Wib

ont n ilékuje Ameri-

čanům fa pomoc
Atfcřuv í kvřtti Hrb-k- ý

kižl Petr který lije wnwiwní

v pMmstt nud áliMHi Piieoov

ird tlili tnltiht d'Md pwtick

ViiWTpwdentrt o fctbský hírl
j vděčny $n kirťiiskiii ddoo

činnost Hinoihkého lidu tuk ib

div uhodný jonuiiimHvamni Oerve

nýni VHírin

Slníiiký monnicliň kteiTinit

bude V v tnnu mluvil s

pnhnutim n poinoil kterou Ame

ričíiné poskytli srbskému obyvu

tclstvu desríitisícům nprehlíkfi

tisícům řajateň raněnýoli vojá

ků ktoíí nd podepsání piílličlí

vrátili se tlo své vlasti —

Král Petr ukázal dě foli'(řr

fio ktció nbdiiel od majora Ibi

nielii í Meťarthvho Davonport

který má domr nnd pomoe

nou prací Červeného ki ie v Sko

piji v Srbsku

"Osušili jsto slzy ukojili r

inmtek a rmírnili utrpení" pro-

hlásil král "Osobně jsoiji vděčni

ra tuto křesťanskou dobročinnost

da postarala se n bezplatné per

pro lid ale lontu lid i hee Inkí li

co no s i li f IlIlKlkU

My neprodává-
me pokusy

A?-t- Intcrniilioiial slioj js niom postiiviu plodin k

IV vjkomiváni mčilč ei Krmái ]ul A jedni koupi

oňkáv h mm i t v Mv nrpiodAvAmo pokusy Naše

sl4nj Jmi po KU konino lil je ptdňm a Mo- -

kiiiuoti "slubid oriřani-n-i- " k jisiěid bv kaMý pi'U
ný nhtj vvlmíl dflkúm kupujícího Tlmlu rpúsobom

skHli a ndilujciite s hu moohých Linuáiii ktfl

sUndardíují Intel natitoial stlojc

DEER1NCI McCORMNICK A MILWAUKEE

ickařky a iciuivky

vkónáají Uspokojiv in práci iui tistcidi farmách vj Vidujíce
'

Itiábi obsluhy a vjkoiiávnjíco so řliivm poliVbné pláce ve

jnii h i pli skliuí sena

Po bia jste so s radosti pi ípuvhili poobiknm vlády

b)sle šctiíli niatcriáleui n raději jste opravovali staré stroje

než abyste je nahrazovali novými PoiyHadŽ lijnl policba ta- -

kového jednání minula nebo b povinností spiávnčho ho

spodiiřeuí koupiti nové stroje absto si zajistili ncpícliiťoi u

imvíší službu v dubí kdy uváznutí znamená vážné nesnáze a
'

ztrátu

Není vhodnější doby nad dnešní ku návštěvě místního ob- -

chodníku stran vašeho vaače sekačky postranních nahazo

vacích hrábí nakládače sena či jakčhokoliv stroje jejž bmlclo

v lelošni sezoně Mitřcbovati a ku předložení objednávky na

Occríuií International MiCormh k neb Milwaukce vázmí pro-

vázek

Dceřinu Mďoruiick a Milwaukee sekačky a senovky po-

skytnou službu Vždy a zaslanou službu vžily Prodavač I II ('

strojů obstará vaše potřeby K vyřízení jeho rozkazu jest po-

hotově jedna í našich H!) odboček Služba jež vám bude po-

skytnuta jest laková jakoil můžete očekávali od orpinísace

jež skoro po století věnovala se výhradně potřebám farmářů

International Harvester Company of America
(lacorporattd)

CHICAGO U S A

Sovětští vúďl kliil a dopo
sud jenom ničili starý ruský spo

eč nskí pofidek shledali fa no

vý nevybudovali a na troskách to

boto starého puiádku si uvedu

inují že musí budovat) od základu

řcela novou stavbu Vřlelnvmi

slovy so to vykonali nedá Lid ví

už všechno špatné o starém pořad
ku véef a byl také scřiiímcn se

všini eo nový pořádek věcí měl

přinéxti abt doposud lupiilicsl V

prvních chvílích lid so spokojil s

řečněním a sáni so opájel mluve

jako jeden který povstal li toho
ním Alo přea periodu extase pře-

sel poněvadž mu jiJ! krmM v ža- -

udku

Za sovětské vlády provádějí se

lidu a je jeho částí 'mim jenom

to co oni a prost? pravím: Děkuji

vám t plna srdee"
Král Petr žije v této části fíe-ek-

a

již přes rok nle skutečnost

tato nebyla známa světu O poli- -

Mlklitj V arabštině tVeliué l

tíuě U ú'hduich jančích jo

IIIU llMZťji SO VO sklopeních plllá

COVÓ klIlIloVIIV

Tvtn rukopisy loži ve Velkém

nepořádku ii íládnčmu odborníku

ktf r mč v úmvslu jo prohled
linuti tlcbvln V posledních blech

dovoleno aby sklopení uia na-

vštívil Asi prcd třicíti Inky ji-

hly německý drajpunaii získal do-

voleni od sultána aby Mrávil tý-

den v titinlo sklopeni Touto pm
krátkost doby uchyl s tu prohled-imut- i

rukopisy důkladně nic pros
In shledal že bon tu vzá ni prá-

ce latinské řecké a arubské Ozná-

mil Že jsnu tu i ztracené kniliy

Livynvy velkého římského histo-

riku
Mezi proslavenými iiiiílii'kvini

učenci ktuří mají v úmyslu ode-bra- ti

se do (Vřihradti a konati

výzkumnou práci v tomto iiourov-iiiincii- i

skladišti literárních po-

kladn je Sir Kdwin Poars histo-

rik který studiu orientální histo-

rie v óimvh1 velkou pozornost n

před válkou několik let strávil v

ťařiliradě Týž soudí že nejiiié
ué fiosti měsíců bude třeba k pro-

zkoumání těchto knih a rukopisů
Turci dle jeho náhledu nepnškn-dil- i

těchto knihoven poněvadž

jsou k nim lhostejnými a neznají

jejich cenu Obává se však že ru-

kopisy nioliou být i poškozeny ná-

sledkem nedbalosti

Skvělých těchto' knihoven

řííe zmocnili se Turci v

roce H1U Nejvělší množství

těchto knih bylo uloženo v trnitá-nov- ě

paláci a nikoliv v mešitě v

tyranii mnV

Značný m klid joi se novi děl

nictvcin v Moské a Petrohradě

Spiknuli proti soxélii n úklady o

Jhnly bolšeických vudort jsou
stálo odhalovány n v kaMťm při
pudě so shledává iv jsou výslod
kem činnosti tajných ortfanisHoí

utvoíoných délniotM-ii- i ve velkých
městech

linutí toto je netoliko sociální

ale i národní Aby bylo mu

je nutno věděli h ně-

mecká doktrínu Marxova diktá-

torským ypřílisuóním moci státu
nad jednotlivcem jak uvedena

byla V praxi Leninem a jeho spo-

lečníky je naprosto nepřijatelnou

povaze ruského délnietva které

slaví so proti tomu aby stát vmě-

šoval se do záležitostí privátního
života

T rock v jak se oznamuje v jed-

nom těch okamžiku" kdy mluvil

dle svého přesvědčení prohlásil
že Kusové by měli stranili Nřnt-cu-

poněvadž jsou jim zavázáni

díky za všechno Lenin za skvělé

theorie Marxovy a Trnek v za me-(hod- y

jich vynucováni Ludendorf-fov- i

Ale všechna sovětská terroristi-ek- á

opatření ukazují se neúčinný-

mi Přes všechny snahy sovět-

ských autorit po potlačení každé-

ho protibolšcvíekého projevu tvo

ří se tajné oranisace a vyznavači
nového učení veřejně hlásají anar-chistick- é

doktríny jichž neprakti-

cký idealistu m' mystické ruské

zločiny stejně jako a staré Hol- -

ševicl byli nueoiil nařídili popra
vu celé řady avýeh stoupenou pro

plenění vraždy padělání peněz

krádeže ve velkém a pod A přes

tieké situaci mluvit! nechtěl

se pro nemoc činně na i- -

ležitostech srbské vlády Viech-ll- zločinci! neubývá zatím eo lidí

kteří jsou ochotni prneovuti a ně

'o budovali jo stale iiicne IIoIho- -

vičtí vůdci vidí že něco se musí

vykonat aby situace se nestala

nenapravitelnou
líozvážné hlavy v bolševické

vládě radí aby pracovalo se v zá

nu právomoo převedl na svolio

ayna pri tAlexandra

Pravá utrana jeho těla je para-lysován-

n většinou tráví n lůž-

ku a je sekopen ehodíti toliko po

mocí berlí Žije v prostém oby-

dlí o šesti pokojích z něhož pln

tí nájmu méně než fló měsíčně

Nemá ani automobilu de-l- i acho

pen h vyjeti dává přednost lim

toreyklu a postranní korbou

Je velkým obdivovatelem pro

sidenta 'Wilsona jehož podoblna

jmu dorozumění h Amerikou Hu

ško potřebuje americké inženýry
a zemědělské odborníky lidi kteří

Tímto ouaaiujl vHeia Četným slarýin I novým jiHunlvcíbii in vliistiilm

HOTEL "PRAHA"
který Jest ňj'lní kiiovii vjifiivcn vííai viiltfníai nMciiliii vkiiioirt iln

korovín a kil? kmjiinč ítavltavél io nnuiliy iisIcmihi nyní IAIimhi

a pohnili! to tjijli'iíí fhiitaA Jblla i prv írokA kuchjriA vdy
vo UHjmkojt O píiiscft inlHiuVti l vuiiknviií h kntjioifi uctivé nl4

JOSEF PIVOŇKA

by zbudovali železniee a otevřeli

řeky pro plavbu Potřebuje lidi

kteří jsou s to vykonali potřebné
věci Huško potřebuje take cizí-

ho kapitálu neboť samo nemá pe-

něz na zanlaecní potřebného mate

nalézá se v jeho pokoji Jakmile

železniční doprava ze Soluní dopovaze lépe zamlouvá nežli ma
OMAHA NEBEA8KARob 13 a WUllara ulterialistické učení Marxovo a Le

Jělehradu bude obnovena kru! riálu a jeho úvěr v cizině jé nado
ninovo

'otr odebéře se do své vlasti kde bro zničen

ItolhYvičtí náčelníci by rádi vi DR KAR H BREUERmá v íimvsiu lieiiviiu so no o-
Lenin ztrácí stoupence každého

lne Po jeho vzestupu k moci N£MCI POKUSÍ SE
struní v klášteře nedaleko srbské- - děli kdyby vrátil se do Husita

mohl počítali své stoupence iin
io kapitolu O ZMÍRNĚNI MÍ-

ROVÉ SMLOUVY
statisíce ponevadíž lul očekával

prolcKor Lomonosov n jeho ítáb
železničních odborníků kteFí po-

sláni byli do Spojených Států proPolitické poměry v
prospěch od jeho učení Přesvěd-

čil se však že jedná ne toliko o ex-

periment jehož nezdar bude zun- -

zatímní vládou a nabyli tnk veU

Velký zápas sveden bude

operace a loimko ninoce

DR MILOSLAV J BREUER

dlngnmia a vnltíul nemoci

ÍZHlt LÉKAftl

Pii lllol ÚllellOllf! lllAlIKI llllkulIttlllU

Intmrutof k r(iiouAvCiiil vAecli iiiMiincl

Miíniw 11111110' uii'iii rtjtfi
irl pru vAcc lí-

ny cpeniíiil a vaítřiil iH'inly nemoct

ť'taitnvna v pokoji Nslo iilli Hccurily
M utnul Hiiitovn

Hcierovýťhňilnl rnli ť' 8 O ullo v

iliuliěin mis'1ioi! v illii Uiculii N i t

Cechách se lcpsi

Washínirton D (' 4 Května —
menati jeho škodu především Hé

kýeh zkuáenoslí kterých mohli by

využilkovnti ku prospěchu své

vlasti Jkoii ochotní propustit! ee-lo- u

řadu rukojmích ze zemí ano- -

liem nedávného kongresu komuni nepochybně o zacho-

vání koloniíiozhodnutí NáriMlního ShromáŽ- -stů v Moskvě Lenin pokoušel se

ční československé republiky o

jeneú za Lomonosova Vlády spo

Žofie jak se všeobecně má za to

Za tureckého panství knihovny

tyto byly rozmnožovány kořistí v

jiných zemích Mezi jinými

byla sem knihovna krále

uherského a uložena buďto v lne-Řit- ě

sv Žofie anebo v paláeové
knihovně Palácová knihovna by-

la přístupna turistům ale nebylo

jim dovoleno obsahy knih si pro-iílíže-

Sir Kdwin soudí však že knihy

velké ceny a rukopisy doposud

neznámé jsou uloženy bez ladu M

skladu ve sklopeních Sir Kdwin

vedlo toho hodlá prohlédnout! ta-

ké knihovnu na hoře Athos jež m

nalézá mezi ('uříhradein a Soluní

Asi před patnácti lety jistý řecký

učenec učinil tu zajímavé objevy
'Mnichové žijící na hoře Athos o

starožitné knihy nejeví velkého

zájmu a doposud nevzali si ani to-

lik práce aby sestavili jejich se-

znam Má se za to že i zde nale-

zeny budou knihy vzácné--

vvvlastuěiií velkostatku přijato
promluvili ku shromáždění něko-

lika lisíe dělníků ale byl přeru-

šován nepřátelskými pokřiky n

Hloiddiolui 2 května 7 toho
jeiieů ale o vyměnil a bolševiky

co zvěděno bylo í hodnověrnýchbylo a uspokojením vieun vrstva- -

té 0 t f I - 1 Íi jednali nechtějí poněvadž pova
vyhrůžkami tak že rychle fec inimcnú dá m Houditi U Němcimi eeskeiio naroua a meio v uu- -

i v f l ' II ( žuji to pod svou dustojnost
skončil n vrátil se do Kremlu Od učiní rmkusy o zmírnění mírovésicdkii ukhuiieiii mysu uie zprav

sem doslveh Před tímto rozliod- -té doby došlo k četným zatčením smlouvy u o každém jpduutlivéni
Land & Cattle Co

HURON S DAK„ BEADLE CO

nutím jevil sc váudc velký neklidježto Lenin vidí že vzrůstá mu článku novedou diskusi Bude-l- t
Německo je nyní

naplněno očekávánímmezi dělnici vem nepřátelská nioe iiin naznačeno že musí prost Ž od

Berlín 3 května — Od onoho povědět ano aneb ue řeknou nc a

a v jedné chvílí se zdálo ze kabi-

net ní krise je neodvratnou Ten-

to neklid nebyl vyvoláván jenom

vládními odklady a luštěním otáz

která inňže zpusobiti jeho pád Le-

nin sesílil svoji čínskou tělesnou o jedou doni ú
(iii iOilui ocmky a ilaliytkoa

Knnijfl a prml4v4 poemky furmy a
okamžiku kdy německá mírová

delegace nastoupila cestu do Franpardu n větší opatření byla nčiuě- -
Zvlááté tuhý úpaa povedou

rlubytekky vvvlastnění velkostatku a aona o jeho osobni bezpečnost Němci o udržení si kolonií Přescie žije Berlín a celé Německo ve
soenilisací velkých průmyslových K'l'i lV st iťfíl kiiiiiiíti iloliroii fiiriiiiistavu očekávání 7a několik dní
nodniku nýbrž i chováním se pří v pfknA krHjiní1 iiiií-Ii- kilo wi v KontliAmerické kabely

to že Némeňtn jo dobře známo že

"velká čtyřka" učinila konečné

rozhodnutí ohledně kolonií přece

udit vfděti jakou pokutu přiřkli liukiil fiirihii as proilcj ilopíiilu im:lomných majitelů těchto majetků
mu spojenci Vacobeeiiij jsou o

vraceny majitelům kteří nevéímali si ziuimeui doby a

nadále nechali dělný lid otročili zaObnovení úřadu r E MATĚJKA Iluroii 8o Duk

tii inpčekávány podmínky příkré a tyto

českého kancléře
mají v funysli) nasadili všechny

páky aby uchránili aspoň něco

Mají v úmyslu prostřednictvím
nronairaiidv a podobných pro

mzdy nepatrné Zatím eo lid blá
Washington D (! 4 května— jsou v hlavních bodech známy

Scházejí toliko podrobnosti Ta trnostmí které jinde jsou na den
tové! majitelé statků a jejich (i- -

Washington D (' I května Americká kabelové linie které ním pořádkuké není známa výše náhrady jižedníei žili v dostatku a netrpěliDr Přemvsl Šámal jeden z nej vláda převzala v listopadu byly středku působili na veřejné míně
Německo musí uplatili ladažádné Újmy Této okolnosti po

Také před hrozbou o scsílcnl

ospodářské blokády Němci se nevráceny soukromým majitelům o
doufá h ní zvláště v Americe a neutrál-

ních zemích aby president Wilužíváno bylo radikálními strana-
pfilnooj na patek dle nařízeni' pre chvějí ze dvou příčin 7n prvénámi k agitaci proti vládě Situa- - mírové uspořádání ve Veraaillích
sídenta Wilsona Toto předání

bvbi tím horši ze potravin je bude takové aby auilouvu mohlo maji za to ze strašlivé výsledky
hladovění působily bv na veřejné

sou přinucen byl k pokusu o to

aby Némeňm některé kolonie byly

ponechány

ylo provedeno bez jakýchkoliv
vil se velký ludostutek Nyní ale schválili národní shromáždění ně

ormalit Od prosince Xewcoml mínění mimo Německo tak že vy- -ívovaeí pomžry m zlepííly a mecké a nebylo nutno ji předložití nutilo by zmírnění blokády 7Oarlton předseda Western ťninu
pozorovatelé jiomřrú jsou toho ná- - Je v úmyslu vydali apel němé-kéh- o

lidu k lidu americkému aby
k odhlasování lidu Vláda rna za

druhé nedostatek surového mateTeleeraph Co siiravoval kabelo
iledu že mlada republika již ma

to íc takový plebiscit vedl by k riálu nolřcbného Ií obnovení in--svou váhou zasadil se o ponechání

oddanějších pracovníku za osvo-

bození československého nárVda

jmciiováii byl v těchto dnech

kancléřem K jmenování

tomu éenké listy sdělují "Jmeno-

váním dra Přemysla Šámala če-

ským kancléřem čili ředitelem

kaneeláře presidenta republiky

prastarý hodnostní název ně-

kdejšího českého státu "Vejvyá-Š- í

kancléř" býval prostředníkem
mezí "zemskou radou" a panov-

níkem ve skutečností spolu s

"iiejvysáím purkrabím" nejvliv-néjSí-

činitelem stavovského po-

litického národa 'a hy habsbur- -

vou službu byv do ňfadu tohoto m si bon toíhorží čas v Přes to
novýirvnítřním nesnázím je sil

myslu měl bj v dTisledku rozáířeNémeňm aspoň některých kolonujmenován jrenerálním postou v5ak nedočkavř éeká se na uzavře
ně možné fa vyvstala by taková

jichž je nezbytné třeba jejich prusirem Včera Clarenoc Mackay
situace kterou vláda nebyla by s

ní míru obnovení přívozu mate

Hálu aby bylo možno v továruáél myslil Tento apel je již připrapředseda Commeroial (íuLIe Cit
to překonat! Vladft sice ví že ven a má býtí ve vhodné dobŽ vy- -

zahájili práci Nezarnésliiaiiost j"ujal m opřtrič avýeh bývalých po- -

nemůže oěrkávati podmínky tmr

ní v bolševismu a to mohlo by mí-t- í

za následek dlliaimi a Ruskem

což pro fcnnjem:e znamenalo by
velké nebezpečí Němci o Jvvýeh

úmyslech mluví nyní otevření
jo to také éá4 jejich

propagandy

láu Německá vláda jak c zda
vinnosti Mackay byl sesazen gc doposud veliká a nonl možnou n- -

né ale pře to skládá naděje v nevzdala se yadčje že některé
nrava dokud nebude dostatek mneralním foitifljtrfni ponévadí

idánkv mírové smlouvy budoupresidenta Wilnonrt 8 doufá ze
rového materiálu tilálosti v I'- -

odepřel spolupraeovati ve vlád
použije uvého vlivu u lira fiéelem zmírněnyhrách h v Bavorsku neměly valhké stal se prvním dúvírníkirt a nich snahách p íijednoecní veske Je sice pravdou že vétsiua ně
uby podmínky míru '

pro Němcenhi vlivu na politické poměry v
ré transatlantieké aíužbyrádcem eísaťovým ve věcech li

a iHMlívně dojímá dnen Albánci vzbouřili(Vskoítlovensku Jsou juoe činěny uieekého lidu přeje u rychlého ob

novení míru í m fřwných jnodmí

nek ale ijímeřtf pojítiétí ěínítel4
ixkusy a mimm Mraňy kontům

byly přijatelnými
'

Anclické vojsko
vzpomeneme Jí ím stavové M Rutí kněŽí vedou t - se proti Italům

Boloň 'i května a oro- -

stieké jež mwit s? hlavu získati

svoje přWuíníky Z ( wjáln jsou mířítry v dělání převratu vemarné Žádávali aby ten úřad byl
dáván fVebúm rodem neb apoi
nsídlcníoi Tato prastará hodnost

vojsko do Kítvy
ArcbnnzeUk 2 května — IloL veřejném muiéní doma- - imneidiiiiokřtíekíeh 1 bez valného

tí ítabké oltkupiiéid nrmá'Ié v I- -

lhostejní vyslechnou výhrňžku
odešlo ze Kjeky

Ženeva fa dubna — Battalíon
zdaru ÍVskýni komunistům !!áevieký ťiřední éasopÍH ízvesťia"nebyli vlasloé nikdy výslovné

další německé mů buď' obnažedostává se silných víidoů Posa- -vyetiázcjieí v Moskvě praví }unrrnb-- H jméno ožívuj? dnes aby
ozdobilo zásluhu občana z nejlep

iinarlíekího vojska kíi-r-ý vstoupívadní jjudj h'U' u téá se přílíímada admirála Koléaka na vý
no spojenci Takové okkupAee e

nebojí ježto znamená obnovení
dobré iovesti iumvU neosvcueh)dní fronte" má pluky kteréíwU ti iiejrvzejsich jakA tnhwt do Ujeky hjoíu a italským voj

tikem no Dodepsání příměří opy pořádku a obyvatelstvu Miueoké
éílj pHÍiá mnoho y !#( neet ví y áijsou známy jako "KrUUivy pln

talií se rychle km dlo zpráv jež
byly řeckými é0mpiay
Vřclce povutaleň jak se uděluje
má k disposicí sbor o 4000 mu-

žích Několik set Alhaneó jak ne

vfélujc poslalo depeiíj míroví
konferencí v které so odsuzuji
počínání i'lň v Albánií a poUr
z'ij Vvíy v Eíid piin

stíl toto město hned po té kdybé boje éeskéln? nártd m avoboky" Pluky tyto jsou vedeny do mu v obsazeném wm v íkoii
Koblenze a Kolína ruťí Býncm ve

de mní Uhv nežli ji"li kra-

Litujeme že ztrácíio dra Háiw

Ja s éeb sídelního lněMu Prahy

píoott rdolí vítáme j-- j v

ihví bodnutí jí Marý zvyk

italská mírová dejrace odešlabj# koéžímí iM'ífifmt v i'hrn du jfvá U w jim řínaněuí

podpory z Itii-k- a j (éžko zjistili
iil zlá v že organisátoři mnoho

Paříže ňh zprávy došlé ze ahřemnví (Aiurv u nesoucími kři
janňm v území neolsa řuim Avntbu kapitolu ťhoryatsktt a Hlavourukou Tyt yluky prý bojuj)mU mu dáno oslavili novým le- -

'poú bezpeční pr"l r'n'jnú siUltth fU v IMÍlií IJ'ljívíímí itr nsVt"


