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MMMMMMMMMtMM] MÓrehcad Mina kde v minulém DRAHY PROPUSTIEVROPŠTÍ stát
Puritan moukaroc koupil rozsáhlou farmu by

tam zařídil svůj budoucí domov nici vracejí se
K STARÝM IDElM

ZNAČNÝ POČET
SVÝCH ZŘÍZENCŮa aby se jim tam nestýskalo tu

předplatil si pan Paseka na 'Den-

ní a Nedělní Pokrok Přejeme Za vládní kontroly bylUtvoření rovnováhy mo

ZAKUKÁ — Spotřebujte plný pytlík nepodaři li se vám

upéci nejlepSÍ chléb jaký jste kdy pekli vwťte práídný pytlík
tvému obchodníku jeni nahradí vám bez námitek Ttie peníze

Odborní mleti i nejlepii pieoice v AmtriM

Všichni groeerbté ji maji na íkladí

rodině p Paseky mnoho zdaru v

jejich novém domově

— V pondělí dne 23 února zc

ci považuje se zase za

nevyhnutelné
#

Washington D (' března —

mřela po krátké nemoc! poblíže
Keseue pí Poláčková rozená 0- -

Schuyler Neb
strá Zesnulá zanechává mladého Idealistický záměr presidenta YYíl- -

manžela několik malých dítek sona o světové vládě založené na
i _ _ i !_starou matku a několik bratrů a

sester vesměs v tomto okolí usa-

zených Truchlícím vyslovujeme

jeno uuuif niuincii riruuew uo- -

dech se rychle hrnutí a nic

jej před pádem dle ná-

hledu "washingtonských úředníkůtímto naši upřímnou soustrast
- Mladí manžele Frank Če lobře inforomovaných o záležito

IZMADISON MED I

Dne 29 února 1920

— Zima začala dosti brzy
loň-bkéh- o

roku a dodriujo dosti do-

bře ačkoliv měsíc leden a únor

byly dosti mírné beze sněhu

Větvinu času však bylo pod mra-

kem a mlhavo což přivodilo mno-

ho nemocí i několik úmrtí na tu

zlou nemoc influenzu Jest na

Oase aby se počasí nf jak ustálilo
— Tímto týdnem nám nastal mé-ní- c

břien který jest mísíce m

Ktřhovánf z farmy na farmu a z

farem někteří zaso do města tak-

že to i my v našem městě vidíme

jak se farmáři stěhují do města

na odpočinek nechávajíce své dít-

ky pracovat na farmě A tak jest
ten meh stěhovavý všude V na-

hém městě se prodalo o mnoho ví-

ce příbytků pro farmáře jako ni-

kdy před tím V tomto týdnu se

právě stěhuje do našeho města

Frank Herda který koupil budo-

vu ji2 starší ale na pěkném mí-

stě a kterou hodlá přestavět db
způsobu

— Havel Vrzal právě dokončil

počítání ve svém železářském ob-

chodě který zaměnil za 320 akrů

pozemku v South Dakotě u mě

stech evropských Z tohoto vel

TJmt cJsnamoji vISera íetným utírám i orfm přÍKnivedm ie TlMtiitm

HOTEL "PRAHA"
Itcrý jest újilni znovu vypraven liím Tnitfnlni itaHíteníiii vkumě de-

korován a kde krajané tavitavil do Omahy naleznou nyní Hdnou u

a itohodll to nejlepii Chutná jídla x pravé íenké kucbyné vidy
Tál uxpokojl O přízeň mlatntch i venkovních krajanů uctivě ládá

JOSEF PIVOŇKA

chovi navrátili se v těchto dnech

ze své svatební cesty do Kalifor-

nie a nobudou zde u rodičů nevě

kého snu který vezl president na

své cestě do Evropy pramálo zby

zaměstnán nadbyteč-

ný počet lidí

Washington D C 8 březuu —

Návrat železnic soukromým maji-

telům ku kterému došlo o půlno-
cí na 1 březen budo znamenali

propuštění značného počtu přeby-

tečných zaměstnanců na železní-

cích Dráhy zahájí usilovné Še-

tření a propustí všechny zaměst-

nance jichž služeb není nutně tře-

ba Iíude to znamenat i dle
i vnějších odhadů pro-

puštění asi 100000 dělníků
Vládní- - kontrola nezpůsobila

zlepšení zdatnosti Železnic o toni

dnes není sporu přes to že při ří-

zení drah zaměstnávala větší po-

čet lidí nežli soukromé společnosti

kdykoliv jAcd tím Dle zprávy
kterou generální ředitel železnic

Jlines předložil mezistátní obchod-

ní komisi v prosinci roku 3917 za-

městnáno bylo při železnicích

lidí V patnácti měsících

následujících až do března roku
PJ19 kdy poslední statistika byla
vydána počet zaměstnanců zvý

lo a snad i ty poslední zbytky brzysty manželů T V Šiminkových
zmizl Evropa používá svých stapo nějaký Čas nežli si připraví

svůj trvalý domov na farmě po-

blíže Colon
rých method y příštipkovani a le-

pení poválečných dohod a presi-

dentova choroba umožnila evrop
OMAHA NEBEASKAfioh 13 a WlUUm ni

— Manželé James J Wirkovi

odejeli minulé pondělí dne 23 ú- - ským státníkům aby učinili četná

nora do 1 opuka jvansas navští

Bl

vit! manž Hcury Fisherovy od

nichž obdrželi zprávu že jsou o-- la

nemocni Pí Fišerová jest se-

strou pana Wirky

1 ♦ 1

KořiskoBratří
Pohrobníci a balsasvačl

200 South 13th Street Omaha Keb

Tylar 1873 TELEFONT: South 680

Pohřbům a venkova věnujeme ob-

zvláštní pozornost

— Ar ti
tjfct jmi'— Pan Frank Bartoš ředitel

farmerského elevatoru v Morse

rhuf nul oucuoum uzeni v na
sta Gregory ťrank syn pana

šen byl o 1 3984ti tak že byl ]- -Vrzala bude pracovat v tomto ob
šem městě v úterý minulého tý-

dne

— Pan Josef Pelant z Omahy 843rU() V této periodě jenom uchodě pro nového majitele Pan

Vrzal v Dakotě farmu pronajal za

dobrých podmínek a eo bude on

Pennsylvanské železnice byl zvý-

šen počet zaměstnanců o více jak
který dlel zde od vánočních svát-

ků u rodiny Franka Kellnera na-

vrátil se do svého domova v pon
40000sám dělat jsem sc nedozvěděl ne

bot není jak se vyjádřil sám je
Sté rozhodnut

Zvýšení počtu zaměstnanců vy-

žádalo si do značné míry uplatně
— Tomeš Leština starší vrátil

avšak je dlužno jiHlé vyprtirovati

plány na záklailé jit-h- ž zůstanou

Tuivi v kontrole posvátných míst

v inřhté Drinopolu Smyrna bu-

de dána rovněž do řecké kontroly
'zhh'tlťin k vážné situaci pro Tu-

recko kabinet sc poděkoval dle

zpráv doAlych z Cařihradu Sul-

tán požádal íaaríála Izzcta pasu
aby utvořil nový kabinet Izzet pa-

sa je stoupencem Muxtafa Kcmala

paši vůdce tureckých uacionalin-t- ů

Jeho výběr na křeslo preiuier-sk- é

je tu všeobecné považován za

triumf nacionalistú

důležitá usjíořádání takřka bez

Teprve methoda urovnání

otázky Rjeky vyvolala presidenta
Wilsona z reservy
Toto zakročení jak se zde za to

má bylo Francii vítáno a Auglie

jc4 přijala také jako věc ne zcela

nepříjemnou Dohoda na jejíž u-- I

vaření měl hlavni vliv italský
premiér Xitti nelíbila se valně ani

Francii ani Anglii které nikterak
si nepřejí vyvolali proti sobě ne-

přátelství Jugoslávie Itálii není

co věřit a obě země považují za

dobrou politiku která zachová jim

přátelství Jugoslávie Není o tom

sporu že uplatnění starých method

vlastně staví Svaz národů v kte-

rý skládáno byla mnohými tolik

nadějí do pozadí Ostatně Svaz

národů je již dnes zcela jinou
než jakou si představo-

val president Wilson
Všechno nasvědčuje tomu že

Evropa vrací se k staré zásadě o

"rovnováze moci" a její diploma-
cie pohybuje se v řečišti této my-

šlenky přes to že president Wil-

son po svém příjezdu do Evropy
měl pro takové methody jenom
slova odsouzení Jj veřejným ta-

jemstvím že Francie záruky Sva-

zu národů nepovažuje za dostateč-

né a snaží se utvořiti alliauci se

všemi zeměmi na jichž pomoc by
mohla počítati v případě nového

se z Dakoty kde vypomáhal při
stěhování se svého zetě Václava

dělí
— Školdozorce zdejších škol p

A A Hitt s několika žáky vyšší

školy dleli v Lincoln v pátek a v

sobotu minulého týdne aby na-

vštívili konvenci pro novou státní
ústavu a čerpali poučení tatatéž
— Paní Josefa Vlasáková dle

DR KAR H BREUER
opeiace a ženské nemoc

DR MILOSLAV J BREUER
diagnosa a vnitřní nemoc

ČEáTÍ LÍKAfil
Při naíí úřadovné máme dokonalou

laboratoř k rozpoznávání všech nemocí

Máme nemocniční ipojeni pro v&ech-n- r

operační a vnitřní případy nemoct

ÚiaJovna v pokoji číslo 210 Securltr
Mutual Budova

Severovýchodní roh 12 a O olic vs
druhém poschodí v'předu Lincoln Keb

MALÝ OZNAMOVATEL

FARMA NA PEODEJ — 3G0 akri
ltbrčho pozemku a dobré stavby tři
mílo od mčfeta Tobian v českém okolí

škola vedle farmy o další podrobnosti
piíte na Martin Záruba Neb
—Advcrtisciiieiit T33-Í-

Dvořáka z 1'iercc okresu Nebr

ska

ní zákona o osmihodinové době

pracovní avšak poklesnutí zdatno-

sti zaměstnanců za vládní kontro-

ly vyžádalo si zvýšení personálu
nejvíce Zaměstnanci zlí vládní

kontroly vykonávali menší množ-

ství práce nežli za kontroly sou-

kromých společností Nebylo to

právě uvolnění discipliny ale ja-

kýsi vžitý předpoklad že vláda

nevyžaduje na svých zaměstnan

— První březen se ukázal letoš

ního roku hodně rušný při dělán la v těchto dnech v Omaze za ú- -

papírů na pozemky A jak by ne

když některá farma byla prodá
na 3—Ikráte a všecka ta prače
cekala až na 1 březen a že jest

při tom mnoho nedorozumění ne cích takové množství práce jako

ěelem súčastnění se pohřbu své

přítelkyně paní Nellie Svobodo-

vé manželky kloboučníka Franka

Svobody která tam zemřela v pá-

tek minulého týdne
5 — Pan Frank Kellner náš po-

pulární řezník obnovil v těchto
dnech své předplatné na "Denní í
Nedělní Pokrok" a při té příle

třeba podotýkati No musíme dou

fat že so to usilovnou prací při

společnosti soukroné Namnoze

jevila se touha zaměstnat i u želez-

nici co nejvíce lidí a tak všude

kde práce třeba jenom dočasně

SENO NA PBODEJ — Hopištc i u

cenu nn: IKWIH KOPECKÝ luntu n

Holt Couuty Nebraika Box (52 —Ad

vcrtíseiuent T30-4-

vede zase vše do pořádku
— Frauk Holý podstoupil před

vázla přibrány byly nové pracov
žitosti předplatil též týdenní Po' časem operaci na zápal slepého

střeva a jelikož sc cítí velmi sla krok svému příteli Josef Torna- -

ní síly v

(Soukromé společnosti však chtě

jí pohtaviti svoje podniky na obbý a možná k těžké práci ne
jeroví do Cech Pan Tomajer byl
zaměstnán u p Kellnera před vál odvetného útoku Německa Něme chodní základnu Vláda mohla si

PEftÍ! PEÍIÍ! PEňíl Kapujeme hus{
a kjH-hn- í peří za ncjvyíií trhové ceny
Prodáváme látky na ypky povlaky a
vúliec vScvhno btiižní zboií za nejnižši
ceny I'itj nám co potřebujcto a my
Vám poíleme vzorky t udáním ecn Ce-

ny kávy a cajc na požádánL OOOBK-DUC-

FKATlIEIt CO P O Box C21

Dcrwyn 111 —Advcrtisemcnt tfc

Vyjednávání v otázce
Adriatiku přerušeno

Londýn 1 března Rozhovo-

ry mezi italským premiérem Nit-li- m

a nhoslvjikýnii státníky na
ktcrýcfi podíleli w zahraniční mi-uin-

lr

Tnimbíé a bývalý premiér
Pašiě byly náhle přerušeny a ne-

očekává sc že dojde k jich obno-

vení v Londýně v tomto týdnu —

Celá otázka Adriit iku nalézá

opětné v zaklesnutí a považuje se

'ii jité že nedojde k žádnému

rozhodnutí dokud svrchovaná ra-

da liude zasedat i v Londýně ale
že znovu zahájeno bude jednání v

této záležitosti až konference se

shromáždí v líhně na sklonku mě--

sice

ssekopnýía rozhodl sc že prodá

svoji farmu ve veřejné dražbě a

sám by se odstěhoval do města
kou ale když vlast volala sel ko

nati svou povinnost a po ukonče
dovolit i deficit ale soukromé spo
lečnosti nemají žádných zvlášt

ni války rozhodl se zustati ve nich fondů z kterých by deficity
hradily Proto propuštěni budou

kde by po případě mohl dělat ne

jakou lehčí práci
— Že se dělníci stěhují na far

vlasti kde posud vlastnil maje-

tek a věnoval se svému povolání MÁM NA PEODEJ eroeerní a střižvšichni zaměstnanci bez jichž prá ní obchod třeba se vyméní za ůobrtmu to jim úphiě schvaluji Totiž

7i Plattsmouth Nebr kde dělal v
ce železnice budou se moci obejiti dům v dobrém sousedství na dobré 0- -

cko je dravcem s vylámanými zu-

by ale dravec zůstane dravcem i

bez zubů Proto snaží se udržetí si

přátelské styky s Polskem a jiný-

mi sousedy Německa
Francouzská diplomacie na Pol-

sko ve svých počtech pro budouc-

nost klade značnou váhu a to vy-

světluje jisté počiny jejich diplo-

matů kteří činili vše co by k po-

sílení Polska přispělo Jinde pol-

ské úspěchy v Paříži vykládaly se

řeznictví Příklad pana Kellnera

jest následování hodný a očekává-

me že se brzy přihlásí více kra
lid Obchod nachází c 1 block od ée- -

tamních továrnách Frank Suchý ského katolického koíftela Budova ie

Nedojde k žádnému hromadnému

propouštění a s propouštěním ta-

ké nezačne se hned Společnosti

pokusí se obnovili starou 100-pro- -

janů by svým přátelům v Čechách velkým ostáváním o C avétnicích Vío
v dobrém pořádku Prodám budovu a 2předplatili na "Pokrok" neboř
loty a zásoby dobrého zboží Pélám do- -tam zajisté dychtí po zprávách z
ry obchod Pmimi prodeje churavosL

eentní zdatnost a kde uzuamenají
přílišné množství personálu zre

přistěhoval se v tomto týdnu na

farmu západně od města kterou

prona jal Zároveň od nás z mě-

sta sé odstěhoval dělník jménem

Basy který již po mnoho roků

pracoval v automobilové místnosti

h myslí že na farmě je zdravěji
nežli v této dílně

té Ameriky jejíž velký president
Wilson hrál tak důležitou úhrnu

Obchod nalézá m na mhu 13 a Main
ulie v Plattsmouth Neb Didíí dotayvšelijak ale pravdou je že neby dukují počet zaměstnanců Obje

c vymožení jim samostatnosti zodpovídá ám majitel JOHN KOP1Avily-V- takc pověstí že železničníly vyvolány ničím jiným nežli tuž-

bami Francie po zabezpečení se

proti útokům v budoucnosti Fran-

cie potřebuje faké Československa

společnosti mají v úmyslu snížit)

mzdy avšak o žádném takovém

kroku se dosud neuvažovalo Zvět- -

viaste paK zprávy z česných
o-s-ad

je budou zajímati a budou jim
niiié Předplatné přijímá Prai ve

a Jugoslávie stejně jako Rumun4 šovám personálu namnoze nebylo

Proslulý mexický
bandita popraven

Mexiko Město Mev 7 liřenn
— Cirilo Arenas víidee jiovstale- -

kých banditů který dopaden byl

před týdnem vstupu do města
1'uebla v jtřest rojení byl odsou-

zen k smrti vojenským soudem ve

středu večera popraven ve čtvrtek
ráno v Puebla dle zpráv sem

své balírně kde jest vždy k nale
zení

i ani po chuti orgayisovanc prácí a

proto očekává že proti propou-
štění nebude žádného protestu

Z PRAGUE NEB ♦

PRACUJE NEBEASKA
Poláci jsou pro fran

ska a jiných menších evropských
zemí a její diplomaté nemají prá-
vě lehkou práci když snaží se

přátelství s těmito zeměmi

které mají mezi sebou dosti vážné

spory

couzskou formu vlády
Varšava 7 března — Americký

a francouzský vládní systémy jsou

1'latUwoUtli Neb— Adv T28-8-

NA PEODEJ — Mám velmi žádou-- í

kun jesnibo pozemku vhodného pro
znamenité položeného pro lidi

bfcjiié núrodností kde mohou puti nvCj
vlatstuí kostel a školu bce vžebo vm-žov-

IMÍzko dráhy Hejděto e
mezi sebou vyvolte a poílcte y

tut íaxlychauou piílcitot vywtřil
n já mu ptoposici ukážu Potom můžete
koupit apluceníni malého oIhionu lioio-y- í

nebo můžete Ki'mtat a vydělávat kdo
jMc in bo zde dokud nojhte si hopcn no
Ubídlif a fariiiařit Nejvétií známó bc-ču- é

uloženi peníz Nevydávám žádné
tUkojiiny Piítc: PETER JOHXKOY
ÍJrawer " H" Handpoiot Idaho —

iJonner County National
Bank Leon Jeírron Handpoint Idaho
—Alvci'tifir'iit TMií-fi-

PŘIJME SE atarií žena na vykoná
vání t ne domárí práre Kodina
prriMtřcdiii velikohti Piíte na KELIX
KOIIA lan- - f rici-hti- iu Mcdial
Colteifc Oinuliii Neb— Adv T31 Jp

Povinná služba vojen-
ská v Anglii zrušena TR2N1 ZPRÁVY

Dne '1 března 1920

— Pan O A Kastl dlel počát-

kem minulého týdne návštěvou u

svého bratra Franka v Herman

Ncbt
— Oircsní školdozorce p F K

Aldcr chlrl zde v minulém týdnu
za účelem návštěvy naší „školy a

aby učinil zařízení ku skládání
zkouškv žáků osmé třídy z okol

Londýn 8 března — Povinná
služba vojenská v Anglii bude

zrušena dne 'JI března a asj za

měsíc po té všichni kdož vstoupili

Omaha Neb ti března
Dobří :ú vybr voli 2M)(u: lOi)
IVosI řední u ilobří WXáVZM

Palmer prý zavinil

vysokou cenu cukru
Washington D C i} března —

K značnému vzrušení došlo v do-

mě zástupců po předložení reso
lucc republikánskými členy jež

judikární výbor k vyje
tření počinů generálního mívlad
ního Palmera ve spojení s cenami

čítanými na cukr Louis íany De-

mokraté postavili se na rozhodný
odpor proti této resoluci prolila-sujíc- e

že nejedná c vlastně o nic

jiného nežli o nepřímou obžalobu

generálního návladuího jež má za

cíl zastavili vzrůstající popularitu
Jmenovaného jako demokratické-
ho prezidentského aspiranta-- Ií- -

Obyčejní !)iOfo 1010

studovány členy konstituční komi-

se pověřené vypracováním ústavy
nového polského státu Konserva-tívn- í

členové komise jsou pro vol-

bu presidenta způsobem zavede

ným ve Francii rozhodnc-l- i se

polbké národní shromáždění pro
utvoření dvou zákonodárci! také

po způsobu francouzském Členo-

vé levice jsou však pro jednotný
parlament Profesor Dubanon iez

člen komise soudí w americký
elektorální systém vedl by v Pol-

sku k anarchii poněvadž obyva-

telstvo není dosud náležitě politi-

cky vychováno

do armády na základě povinné vo-

jenské povinnosti budou propuště Dobří u vbr roce i J lOOř 127--
j

IVosf řední až dobří lObWovl lf0ni Wiíiston Cburchill sekretář

Obyčejní !100(í1000
války oznámil že Anglie shromáž-

dila zcela novou armádu dobrovol- -

uickou která po zrušení povinné

vojenské služby bude míli 2ÍÍ0O00

NA PRODEJ ucb na výmenu ya nui-jete- k

v Umaže mám farmu o 100 ak-rw-

na které 'junu vSwhny potřebné
nové htavby poxtavcuó v okrcnu Holt
tit Ncbraskíi DaKj adéjí majitel ED
KOiSTLAV 5110 Houtb 17th ÍSt Kimlli

Xejlepíí jalovice 10(X)W 1 125

Dobrý až vybrané ja- -

lovíce ooofí JOOO

Nejl-p- ří krá vy WKKi 1 1 ")
Dobr- - ú vybr krávy 8'íOí? 1000
Prostřední až dobré iSMih 8Ó0

muzu zahrnuje v to vojska slou

publikáni v rozhořčené debatě jež
4 Míd Omahii Neb —Ad v T'll ePět dalších zemí

zici nyní v inuii t Anglie nnuft s

to shroináždití znovu velkou polní
armádu v případe jrttřebyf neboť
veškeré vypravení bude udržová-

no v pohotovostí Winston Chur- -

Objěejtié krávy
Nejlepii býčci Io kr

Miení

ve svazu národy

byla svedena prohlašovali že ge-

nerální návladní je vlastně přímo
zodpověděn za vysokou cenu cuk-

ru že neměl žádné nrávomoci k uchíll soinusně oznámil žc iiovýeb Dobří až ybr lvé- -

lQOUij 700

10V)ÍH„VI

u :()(!) éim

50f)(o 700

Washington D (' T března — znaní vysoké ceny cukru z Louit-i--

bda l:jr" žiutá j

" "
žlutá VJ6(niM')

'A řjiídianá 1120143
" T míchauá
" b míchaná

Formální ozuámení" že pét imi

ních venkovních škol a které c

zde konají koncem tohoto týdne
— Pan Váídav Ilecb s manžel-

kou Palmrr Nebr dlelí zde v

minulém týdnu návštěvou u rodi-

čů pí Krchove manželů Josef
a ostatních příbuzných

— Jan Pabían Sr byl v Omaze

počátkem minulého týdne návště- -

ou příbuzných a za účelem vyří-

zení rozličných obchodních záleži-

tostí
— Pí John Soukupová byla v

Owazc v pondělí za účelem naku-

kování jarních zásob pro svůj
inodtií závod
— Náš mlynář pau Frank Ka-řpj- r

dM minulého čtvrtku v e

kde měl rozličné řízení vo

opojení sí svým obchodem

— Václav Havel který až d

Miď vypomáhal ťtvérnu ofeí M J
Havlovi v dovozrúckém obchodě

wítěhovl bc r pondělí oa farmy
otcovu jihozápadní od města kd

z' zií letos své štěstí va íarc- -

— r to VrA fa cn- -

anv a ze nezakročil náležité proti
kořiil níkům

i pastvin
Jalovice k chovu
lvi á vy k chovu

Telata pro řezníkv

tráhvích národností z nichž tří
jsou latinskoamerické státy při
stoupilo do hvaza národů bylo po-

sláno do Washingtonu Ž jiho Vepřový dobytek ("tu 2 tvrdá $253
NVjvjtóí eeoa 14:amerických íiátů příhláisiiy sé do

furci musí zaplatit
značně velkou pokutu

Londýn 6 března —
'

Turecko

ti
í tvrdá — 210

tvrdá 237(a2rjS
3 kcv jarka 230

a zdokonalených voznic používáno
bude v případu nové potíHy bruu-něh- o

odporu

Vyslanectví popírá
revoltu v Portugalsku

Londýu 7 března — Pověsti o

revolucí v Portugalsku a o zříze-

ní sovětská rcpyblikyřbyly popře
tiy poftugalfcísiniy í vyslanectvím
zdejáúiJ Poukazuje se na to že ty-

to zprávy přišly ze španělského
pomcií z pramenů naprosto uspo-khliv- ý

Prpcíc jež došly z
9!éúií zwíiiky o ti$aýci

rrňiiiřrný prodej U{nr-
Skopoyý dobytek

Mina la OVKf- t-

hvjízu národů Argentina Para-

guay a Chile a z ostatních Peme
a ŘpaněLsko Zprávy z Bernu sdě-

lily že švýcarská národní rada
schválila lU lilasy proti S5 ym

pathíf pro Svíií mfóQů Rozhod-

nut toto vak nezavazuj dosud

fopej 'ViMOiiiZi ČIV2 bílý g7„

je připraveno lémlř o' všechno své
území y Evropě avšak budou mu

píířčeiwť všechna posvátná mfeta
imívuvou která je přivě dohóto-továr-

koftferencí zahraničních

Ifl0ír172:i
Ovce 12O0í? H - bílý' 6fi(dSGj

iný rúc
ZITO—Obilni UL

KUELÍílC- E-Vxoi aby do ísvazu vitoopíla ný fííi 9
'

1 £11 I 1 !

lí Ji jejorj n J%'áleaíra j?bp pro

a iniitr ů a vyfcUox-- jak pr4š
bylo zjiítíao 1hurM yU pii
íítOA ÉecLu mírovou kf-nea-

Ck 3 bdi 41 Iri JEČ1LEK—
biu h£i44 CL 4 éri


