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Korunní princ jest
prý dosud v Holandsku

Zás upec Spojeného tisku %

llaajíii sděluje že holandská vlá-

la úřetlné prohlásila zpnívy o
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kompromisu uspokojivému jak
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nutí nedošlo a to vsak Srbsko

obsadilo severní Albánii a lieckn
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H ii to že prohíhičiií zákon přijal

byl pouze jaku dočusin' opulřciií
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mezi nimiž i vyšetření o nekře
sfuiiském vymVuéMví keiasováiií
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hyterh o obyilltcli Ilu-d- e
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třebu aniž by se musel obu vůlí
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hostí nmlslifviijíeínii poinéry ja-

ké rychle vyvinují se v Německu
Vážné obil vy projevují se o stá

losti nynější iiéineeké vlády u líc

obecným náhledem zdá se byli že

podepsáni mírové smlouvy Néme

ckeiii za okolnosti nynějších nebu-

de niíti větší cenu než podepsání
míru bolševiky v Mrestti hilev
ském

Vpuniý tou jímž psána hýlu

nota oua m lijící mírové konfeivii
ci že némecká vláda mírovou

smlouvu bepoiiiíncéiié oMepíšc

ybildibl nepříznivý dojem il ěe
nň různých mírových delegací n

dojem fen zvšuje se jesté jako
by zúmyslným odkladem podepsá
ní smlouvy n inírovcho piolokolu

Rázné kroky na
Zprávu Ze Sibiře o nedávné
válce amerického vojska tanižc si

sbory proli-Koléukový- V bit

1'Í'ílllěří uzavřené lile i l'olske

1'krn jinou skončilo 'JI červnu

když ilústojuíri jjusllipiljíef Sinin

nu 1'elluru selského vinlee uhru
ec féto jeden fimerický iliistojník
u tři mužové byli usmrcení dvu

potlačení anarchie

NVIiíiisítmi I) ('„ o(i éervnu
- Senátní rozpočtový výbor roz
lodniit jest poskytnou! i vládě ve- -

jiuskélio ozmiiuili polským gene vojínové poraněni u jeden ilusloj-
rú Iň in žc 1'ciluru neseli vií lil poi nik ii étyíi mužové znjuli -- ~ Nu

srážce tělo podílel se oihJíl Třiminky ii" nn'M příměří uzavřeno íkeru pomoc ku potření hrozící
unurehíe a lerroru jukož i zmuře

bylo iinieriekoii vládnu doruiViiu bude cátého prvního pluku americké

péeholy(iciieníi Zllkiillskus velitel lil
presidentu Wilsniinvi jako nej

vyššímu veliteli veškeré bruimé

ni plnou na uvrhnutí umerieké

vlády Tajná službu vládní zjí- -
vlnske iiriiunly o LíiimWJ muzicli

vypudil JI liolscviky velsl ensli moci Spojených Slálú Druhá pak Nedostatek ženců a ú- - stihl a výboru předložila dukuzybil vy ii pokračuje v ofeiisivé pru lostune e tiijciiuiikii války V o tom že ruští bolševici k lícelřim
palná vedra v Kansasulolšoviekým shorílm nedalekn l 1'akciovi lémlo vynak ládují zde měsíčné

Mírová smlouva neobsahuje ro

Vliéž nijaké UhIiiiiovciiI du kleré

doby smlouva nui bití sehválemi
Ivu míllíony dolhiru a prolo uul- -

Topika Kniis líh éervnii -

rir v sobotu odpoledne o 'I ho-din- é

Třední oznňmeiil ve smyslu

tom vsuk dosud nebylo vydáno

Němeclto dosud si

zahrfiyá se spojenci

1'lifíi 27 éervnil Nejen
lile i Vl'lŽllé obu vy

Vzbiitljí doeliiicejíeí nimii MhVV

4 Xérneeku li 1'olskn o stib' bnjoy-n-

iiiilndě Némeii vúei 1'oUku

(Izntimuje se }c důležité mésto

rVnstoeliowH 110 lllil jilmápiidiié
f)á Viiršiivy vystnveiio jest veli-

kému boillbiďdovlllí liélňeekého

řlčlostíelectvn V některých mí

slcidi postoupili prý Nřuiei již tuk

rfilleko fa jsou lis dvneet Jel) mil

M tnéstu ťVnsloehowij u polsky1

premiér rudfiwski ftsllovní ne

ňHiníliH by gtsjuil M véns dostii-jeén- r

množství stfrlivH než Néiji

et žřlpznlétií spojeni přeruSÍ

Vídeňské zpnívy sďéltljí e III

kwiští niiieétí fi ítiilntí kooniií'

sté rozhodnuti jsou vyvediioiítí
rudou vliijku rcvoíuec v Itnlíí v

póloví'1' pííiilíllO Ulřsíee

0 lierlíiin doslil depeše r

tnílníeh primeiiu Že vojsku nkni

jiiiská obsudilil (řrlif o dud lnésn

Odusil h Clií-rso-

Za rrjillion potravin no jesl výšili obvyklá povolení
Ihniy 1 Allen iruvernér stálil

Uvinskn a ťzarasey 1 )Ai f

Zaslal II (' llouveroví li l'aříi

hpitiíli llowell řídící nbei amc

1'ieké fiiiumcité mishie iolmlÍcké
robiiíediiě sděluje se h néine

a proto odklad tcnlo celou situaci

ješté zhoršuje Králce t"dy! (I

sud mírové smlouvy jest bmud mi

pro deparlmcnt spruvedhiosti
1'ředložený roztioěel žádalhnije v New Yorku
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Kunsasu poádul tělesni fieky
úřudoviiu v St louí-

vážkách a oprávněné jsou olmvy W)M) k ťiéelu lomu než výbor
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