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Bolíevici usilují Spiknutí k usmrcení
tureckého velkovezíra

kolem 0ÍX0 Jidí ve Vídni muže

hýli zařadílio mezi zločil V
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Návrh na hospodář-
skou pomoc Arménii
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prorazili s rcsolueí kterou odpírá
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Villa unikl svým
pronásledovatelům

Vojska it'ozalímní mexické vlá-
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Víi M de AMeiiile ( 'híhualiiia a
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prchnotilí do hor dle sdílení
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Mvých shorfi Státní vojsko
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d ehráriílí osady kolem nichž
Villa mohl by se ubírat

Německá marka je
na rychlém Vzestupu

Velký nákup' nímeekých marek

jak se oznamuje z New Vyrku
míl v minulých dnech za násle-

dek vzeslup nímeekýck jieníz --

leduotlívcí kupovali až ntíllíoii

marek v (loslcdních níkolíka

Den zdobení hrobů
doma i v zahraničí

(lencrál Pcphliing byl hlaviiím

řečníkem ři slavností zdobeni

hrobu na Arliiiřítotiském národ-
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nhy jiodepMid mírovou smlouvu

Oznámení vlády uherské že roz

hidla se podepsatí mírovou smlou-

vu netriílo v důsledku žádné vý-

tržností aváak híluaee v hlavním

místí uherském je vážná Smutek

)řevládal ve místí po uveřcjníní
léto zprávy Níkoiik mrtvol tito

petieú vytaženo hylo z Dunaje a

čnnopísy prohlásil jí že jiřííinoii

sebevraždy vítsíny tíchlo lidí by-

lo zoulalství nad smutným osu

dem vlaslí

Otevření ceskoslov
konsulátu v Chicagu

Konsulát československé řepu-blik-

v Chicagu začne úřadovat i

ve čtvrtek dne j června 1íil!0
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Til lisu dopraveno

Ceny některých po-

třel) poklesá va jí

Všechno zdá se liasvídéovaí
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