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Němci viní Polsko z

iihydleni v některých zdejších li"

tclíeh A podívejte si na ndpově
di jaké ríká vnnu když snažíiiu

v se jim opatřili místu v hotelu'1

('kázni (lvu dopisy v kterýd
porušení smlouvy

Kin laiieiro 'Jii duloia Sedm

tolpédovýell Indie které dle ně

ní mírové smlouvy Némeeko loá

vydali Itmilii llebylo dosud do-

dá no a brazilská vláda se domní
vá o Némeeko zlovolné vydání
téebto lodíe zdržuje dle proldáše-n- í

1'iiula Soarene ministra loď-

stva Hrazilie obnovila obchodní

a diplomatické styky s Německem

—ale Némeeko stejné dobrou vů-

lí neoplácí

llcrlín Jí dubna — Dr Ablř
majitelé hotelů oznamovali ye ví iKocster iiiiuistr zahraničních za- -

daná itiUtn poskytnout i v stanu ležilosií iirohlásil v národním
vénou dobu nemohou ti že měla shromáždění žo Německo bylo nu

ceno píedložiti záležitost polskéhobýt i zamluvenu dříve fitiý ěnso

pis sděloval že je přiliá brzy k mt

Zajímáte-l- i se o texasské pozemky nebo

olejové projekty pište česky na
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Wichita Fallt Texas
značeni budc-I- i místo v stanove

nou tlohu k získaní lieilitcl po Manželské zákony
v sovětském Rusku

korridoru Pruskem svrchovaní' ra
dě To stalo se nutností násled

kem toho že Poláci snažili se o

chromili železniční spojení s vý-

chodním Pruskem a též z toho díl

vodu že Polsku nevyhovělo pod

té naznačil že Američané žádají

určitý slib že místa v lioti'lii'li na

leznou a jsou ochotni llpllltiti jll
lul Huškáleiudýu L!ó i má

jestliže dobrá příčina pro cestu tu
koukoliv požadovanou cenu Ne- -

policháiii vcch
j
h Ú M M že bytová tíseň kc

jeslě zhorší v příslích dnech kdy
niiioslvl iiávstěvníkii z jiných
míst přijede do New Yorku za zá-

bavou Většina jich bude míli vá

léčné zisky a výdčlky a přijede
do Nev Yorku aby užila dobrých
časii Tito lidé hudoil ochotni pla-

tili domácím jakkoliv vysoké ná-

jemné a to bude iníti za následek

že mnoho dalších rodin dostane

výpověď ze svých bylá l května n
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llylová tíseň zaviněna byla ne-

toliko nedoslal k cín stavebního ru-

chu ale také okolnosti že mnoho

leneiiieiitních duiuú v kterých na-

lezlo příst několik rodin pro
niěiěiio h lo na obchodní budovy
Včlší výdělky dělnici va vyvolaly

potřebu nových obchodních pod-nik-

nových úřadoven pro denti-

sty krejčovských dílen podob-

ných podniku u poněvadž nové ú

řadovní budovy se nestavěly pro-

měňovaly se na ně budovy apart-
mentu! Ones následkem toho je
méně bytu v New Yorku než bylo

před rokem Několik společností

niínkám mírové smloiivv ohledně to bude udána Ti kdož cestu tu
to ortfiiuisiijí těžce hledí vstříc údostaur-l- i se jim vAiik určité od

dodání bramboru bus! a lihovin
povědi vylinou se raději Lnndý myslit presidenta Wilsona zamést

lili lajitelc hotelu v rmll lepe míli kolíbce přes celé léto až d

Vyslanec Johnsonrozumějí požadavkům Američanů
poilimuí kainpane lo by sice ce

poslán do San Remo stu tuto oddálilo ale podniknula

byla by později

a proto uklízejí hlavní žVú

"Očekáváme rjó(XM) mi vslěvuí

ků z Ameriky tohoto létu" pra
vil ředitel cestovní kanceláře —
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id schopná a její manžel nikoliv

dle nových manželských zákonu

sovétského Huška Výtisk nového

iiiaiieKkého zákona ruského pni-v-

získán byl v hondám' přímo
od ruského lidového koiiiísariútu

spru vedluosli Manželé jsou po
vinni vzájeminj su podporovat!--lestli-

jeden y uianželíi v přípti-d- é
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Wahiniíton I) 21 dubna
— Vzhledem k vytrvale se udržu-

jícím pověstem že múžo dojiti k

liplfti rozluce mi-z- i evroskými
pojeiic a presiilcnlciii Wilsouem

značný význam přičítá se náhlé
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matických kruhů v Londýne se oziiičné Ktanovisku presidenta Spo-

jených Státu k otázce amerického

ziisioupenf na konferenci v San
ziiaiiiuje ze vazná nesnaže urozi

Dohíí a? vyhr voli +l 1 ""(" I --'71
zahalilo stavbu rodinných domku opělně Ciliidi v Malé Asii Turci

jak se sděluje mají v záměru pro PftIJME BE — VolkA proaroHHlviiltm předměst (cli ale to všechno inmezi manželem a ženou mícho to
vedení nového útoku na Fraucou

dostačuje Ostatně většina Ihl
CeskA iitomolillovA uputíonoitt v Onuixo

jmu ihimil kiiŇeiiMio proiiiMio ml- -

IiViiio President Wilsoii vyvolal
zuiičiié přckviiicní když jiožádal
sekretáře slátu Colbylio aby na-říd-

americkému vyslanci lolm- -

UKO tUZIal jeilnolio tiiell po O
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v kiiijoio ziilirnieticl omiily znpii-ln-
e

lt jilioApiiiliiA (il lliicolii Mimi yt

sonovi v ííímé aby bezodkladně o

dchral si do San Herno jako po
znrovatcl Americký vyslanci! ne

sleelilioilli takové žádosti o rnyvn tlouci Zlepšeni ltVtoVyell poUllTII
něny v zájmu ozbrojení Arménii

kteří nalézají se v novém nebez ('ílýni riznýin a iláklinliifl iilicziiinic- -

přinesli nemůžeily ale uiaiizel ticho manželka mo
budu však míli v konferenci této ny h tímto obclioileiii HkvMA přilezl- -

pcéílion se z rozsudku odvolali Muž tost pro vhodného maže Hlušte ne luieil
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hlasu poněvadž Spojení Státy n

schválily mírové smlouvy 1'liteninř imh inií-kin- " Holieiniioi HiiIcn- -

ženy lil rokli chtějí II vstoupili lom že ruští bolševici jsou nepři
mo za většinou neklidu který je

tornádu na jihu lnuli" in nf Pokrok Půlil Co 1 1 17- -

manželství Oba musí byli dušev II lil Honili itb Hl-
-
(IiiihIiii Neb—
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ziriů a Malisiidii a úřadovna pro
uvolenliiý neli ztonilý nu stálím príirl
zu ilolný )t v iicjlepíifm ecskčiiii nič- -

že byt i překážkou sňatku Vedl
zaležilosti Indiu praví že jsou dúliáboeuskcho obřadu je niiltiý la WashiiiKioii J (' 21 dubna

- Jedno sto a Šedesát dva semi

Alubaiay Mississippi a Tcniiessce

jež postiženy byly v úlcrý l orná

(lem liilliiičiijí Že Jiočct llsmrce
ný( h je 2CI Dřívější zprávy udá

steí-k- výiílnuliit Ncbriisky JIIiimIii nn v

(ilniiiiiNlriiei tohoto lítttti —Ad vert íhu- -kazy o tom že domorodci jsou po- -ké obřad civilní
oři a zástupci učinili předběžné nient 2pózovaní cinisary bolševiků

piany k výletu se svýviny pocci usmrecnyeii na ]ii --~1 urči a bolševici líylo zjištěno že ncjméiié dvě rftLJME SE hoHpolyiié nu eimlroviPrávě došlé yprávye tří jméno mi rodinami do Orientu téměř na ruské misse přijely do Kábulu ka- - ul i llli( u celí'! ilomlicnoiiti dobrý ilnt
ii dobrý domov v inMc 1 KfííŽplánovali apiknutí vládní útraty na jednom anebováných slátů naznačuji ž" v Mís-sissipp-

í

usmrceno bylo JÓ0 osob a
pilolu Afaiiislaiiii kde snaží si

naznačit i vedoucím kruhům fa

'JYluU jro řezníky !'i(% 1000

Vepřový dobytek
NejvysAÍ eeim ifl l7ó

rrfimérný prodej 1rlMr 1 100

Skopový dobytek
lehrmta iM!MHW"207:

Hlříliiiuú jebňiiti) 72:( 1H0I)

I remoiit Nrb— Adv TU Síedvou vojenských transportech —Wiishinlon I) ('„ 25 dubna
Tnbiiit pasa a Džemal pasa so poraněno 100 osob v Alubamé ji NA PEODEJ PARMA lednu z Vbbolševické zásady jsou totožné kc

Oružína tuto bude míli asi 500 éle

mi Cílem této cesty jak bylo o- -7H osob mrlvýcli a 500 raněných a nejlcpílcli v soimedwtvl Weslťícld W'íh(iipracovníei Miislafa Kcinala pa zásadním niosleminskými ale u
v reniicsscc pět mrtvých a HO ra no Mkrni 11 ii hrd jct pod idatiioiiznameno je seznámení se s poměíi v tureckém nacionalistickém bylo dosud zjištěno do jaké míry

ry v Orientě Oružími má v rtmyiiénych Více jak 500 r(lin pří jejich agitace hclkala se h výšícílinuli konali v Mnichové před éa
H ů i t i

Jioéei' 1 7 (!( 1M00

fcíkoiiei Vt)i)Cn lfi'() slu navšllvilí Havajské ostrovypraveno bylo o přístřeší n ztráty kem

to zemrt Ink dobrl jnko v lllínoiřii nn-- i

luwf Venkrzii Iilímďi řeniri yim —

Htiuby inimv „„(ji „„ Cioo J „„
loni dvoaiikroo jezero m rvlaiml linj
not linliiitýi-- ivrdýeh IcHň „11

sem uonierciice n nemecKynu i''
voiiciuái'í a emíhiiří íicníuovými

Ovee i'í')lHtil")2") Pomezní kmeny dle jména jsou
iiuam rdipiny Japonsko Cínu
Koreu a možná že i zavítá do Via

na majelku a živém dobytku od

badují se na +2000000dď éiécdncli zftráv jež zde právě ncodvislými za ujímajíce neutrál
dívostoku Vládu bude stát tento pletcnýi-l- i dritovýi-l- i fviwii Idcilnl to

Obilní trh

Čím 2 tvrdá f-'V-
Ař

" í tvrdá 27128

ní paHino mezi' l5rilíckou Indií a

AřLOiiíÍHfaneui Tito domorodci
byly získány Konference tato by
la volána m tím účelem aby hoi

výlet několik set tisíc dollaru ale
to iiiInIo jn ceiiřiio WifW Adrcíin bock
IJ J0 Adiiais Win— AdvcrlÍM'iiientzákonodárci maji za to že nebu

Ulice ínéhta Buttfj

patrolovány vojskem
midiou řdiroináždití armádu o 25KiiijÍHOváiio bylo současné revoluč '

TUJle to v rozporu s jejich mViiím o 000 až IJOOOO mužů éásfeéná vy
lt

M

ní hnut! v Turecku indií Maryj
1 tvrdá tíMorim
1 tvrdá 270 TRODA HB dobřit ídoiol urUttUkihospodárnosti vládními fmau cvičených iadé rloinorodeů do- -M 1'eriíí a jinde a f r vf v že
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