
I

ii ' in'ii li" iM nmii j i"fit'™w'n Od I Corvna o 2c na libře káva lacloi!ikt4 Imtifr v llnkotinkuhtvl(H pttfiVurt Im )l 1rbkrt

tllHi k f t kil ! ( t'i-'-

"i I i MlniK i k f l 11 I 1=1

t '"' MIM k

i m t i mk #

Bř 1" I M OBIinli
Míly j ilř přfd titn kntsffrřtul Vf MýlsVitit llřibi ttnteritn v tiHhiib m lýdnit cit iui

1'i'Uiiťim lit! Vit 1 ífttibi vy

bM'tM w dAtiy by t% rlil
lVll 1'řehUirí í tí ib VU Výborná iintlo káva

ittoimNft RAnrNl

VÍTKNR nOURR V NO

IUKOTC A MINNtSOTfc

fnkutt mimo I nb tiMťtnTro
li vUm ttimmno fc Jfw

100 ftuntno

V n( rv v to i t mm i- -

)iUli ť V' luntiij 'ástl t

i ' l xntni I mu

im j I ufu'ii í c

h!l s - ripriJld A Mť!"'Á

Iam i!hln'l (m m 1i1til l i

Át Mfji' ťiMnky

Vititrll
lt 'k Kdlivniiř v vVtr i

Wťkiii íílaíld ( S'h1 vljrtrl

it' Uř oM-li- utnn ny

ry V tmiit v títi tí t

tlplslin' Tmil rpt Jt

pnliri'll tlornid 1 #)ltp (II
V- - lik a v tií hln řáU
tu i ))iMi IťkafiTi h uitMíinlf
1 k Am it fli V Í4lilí

utlťtdi li láitnpv pi'titutí iw- v rud tíh h Sp'!' lirčínl ll ttftttt % M Uí "''""i - t'tvll i )! tiil
i Mm ( )) i i - I i t il't1

ti vt ifin fs tite di'iM t foM 'n--

l'l ttin lil t It ihI4 i) h lHti 0t1itj l

Woatom Coffoo Mills

ptvtl křilnii tM V i lnju dl p
ItaMiminl Ve Vili 1 di4bl ne

k tniiiivk in linii

tím tm tth hl e p- - d b jí I lavnč

stiidinli Policie n njkn ukfo
3 VAYtUNA i)il

O řA lnVh tiriVo ii tMMi'

li

NV'mrHtí (lufttojrtffi
vrloii bolsrvikv

ptAn ji VaKítvy nlř!uj Ir

lika htvit tnerl Poláky vojsky
ilkrhn miXtit podi 1 ďky Ibtrsl
n kdiA ahijeiwt I 11 dne

dl i v t kolika pifpedct b pinii
tud t lum pronásleduj e tu lidy pHt i nit ltlk ( i'M

Mlh kmiiit nikf tit ifHt t)4 I kilr4 i% khd(

mi mi i il i iiKWMiiťiil Mír iť r t — - —nw— „mmwmm
Cntltloťk zvítril

nad K Strnniilcrrm
k ět iii k"iiiiioHin lbi elkm

Pii řápase piičátkem iiiiíml iúspč lo ni polákft Poláci pronJ
sieililJÍ UstUliUlicí ioUcihy lne1
írkaini Ihiliou n liořejšl lterrii
lion cys( IlavaMivy lt "Lt j

týdne uspoiádiliém V D Miine
la potupil Mail ťad lock bývalý
přeborník Ičjké &y t Wiilnut

Ii l!d StraniíleM (liou-iso- )

Louisville ly ve ihoti utkáních
ské katiclaíe sděluje je (skáno

l'itu!rt jil na lomlmím lk't
"itlntu rfliifi! Iiahy Klyl
tak tuilťrtl f i (Im mile !

! 'ili'ni' tiioonrt XiiliíliH' tttri-li-

ilvít iioiilmt Mty pniiii){ h na

7lvHnllii Vny nt mroitrnJt n

prtl'i'l' MlMllt j" iť TM UMÍ

ofnMilij Arknliv priclu jukli
klU Kn o lijo lluiťit v lri

ki'h Mí % pukl r Omliy
iaiii'iu' iiiulliiNky w

y Minuji tniini' rrtu-jíc- í

přMÍ uhořťníin iirlirÁníly
lllíiii (liinlin r No Dak Iiyla rn

(ivyiii tiiu'nlMit tíťknlik vmjonft
tiitklailiiiliM vlaku r trntl utnete

no a při lotu ttvn tfitiil'í jvira-lířli- i
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luialii m k St Paul IIrom hko
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stromoví h lii[HMlafsk'iii V vliv- -

re tří Zápasu Inhoto m stíčaslnilo
i)n totvrrenl práv o tom je ú

točná bolševická vojsku kti lá do

cílila lokálních ťpiVhrt tuci II
květnem a i! červnem bla vede-

na úplni iičtneekými důstojníky
Tato vojska praví depeše dáte

jsou tut spořádaném ústupu siné-re-

k Poloeku ničíce seehno za

rtillti vf fcláni Milll t tl) M ti
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e řitirii' toloe přerušeno do

prutu ni dráhách hh též v po

sl iiMix rli ki ujmách oi hnitnetia

NVj vážnější Škody n kde tři

lidské mty přišly ku rmařeni

udály uprostřed W mil Široko

rozlohy jež zahrnuje Wilhin tt

Ottcr Tail okresy
Ze pní v North Dakoty Vysví-

tá xlioubtlá ItítU ř nejdříve a

MÍlila knijiiiii pfí Missonri řece

Množství farmářských liinltiv v

Si ii bylo vichřicí roz-

hořeno llil Štěstí VSitk Uchyl Žád- -

iiý lidský život zmařen Z IVr-pu- s

Palis n z Itrerkenridjje do

Vndena Siitilc Center h Flbow
Lake všude lze ríli trosky hospo-

dářských budov mosty vesměs

zničené a velké tniiožslví dobytka
všude bez dohledu pobíhalo a tu

ČESKÝ POZEMKOVÝ OBCHOD

Northwestern Land Co
0

J F Bárta — majitel
2 potichodí OhiRgow Block SOUTH SIDE OMAHA

'
Telcphotio South TCO

scbnll Zbytek bolSevických divisl

ustupuje v nepořádku

kol m PMHW) lidí

Plukovník House

jede do Evropy

Plukovník House oznámil v

tčehto dnecb že má V úmyslu o

debrati se do K v ropy (l pobýt i lam
ličkolik tiiésíeů Niinačil že do
K v ropy tieMjede v žádné úřední
hodností nýbrž jenom za čisté

záležitostmi Plukovník
Ibuise má v úmyslu především na

všt'viti Londýn Pni íž a jiné kapi-

toly evropské a vrálí se zpčt do

Spojených Států V září

Nehoda na lodi

vezoucí Čechosloftvii tni osrní vSnk lli posledních
!

váky do vlastizpráv ncliyly značiiíjSÍ ákody Prodej koupč n týiiičtiu niésiských niijetkn jako Í

majetků venkovních a 1'hi'i m Zvlášiní pnurnost věnovinia

v Západní Nrbťiisce — - So Jbikulé — - Colorado yDo Washingtonu D (' ibmlu

11 června jiskrová depeíe z arAngličané jsou na

ústupu v

Moutaiié a Wyouiiiiu

Obralle se vždy na m'h s veškerou důvěrou xPersii niádniho transportu Mount Věr-

nou která oznámila že čtyři oso

by na palubé této lodi spáchaly
sebevraždu když jedna lodních

vrtuli se zlomila nedaleko pobřeží
Malý oznamovatel Viriiinie Jménu osob spáchavších

sebevraždu nebyla oznámena a l Z československé

Uherský kabinet

podal resignaci

ťherský kabinet v jehož čele
nalézal ae Alexander Sinionyi

premiér a ministr vnitra
reslflfuoval dle zpráv Dudaťcsti
ICahinct tento utvořen byl 11

března l{esi(rnace tohoto hnbinetu
zavinčna byla tím že ministerstvo

nebylo h to potlačili terrorísm

také nebyly udány okolnosti za
republikytkterých zoufalý čin spáchaly -

Smuteční ilavnost Stcídnikova

rítUME SE schopná dívka na výpo-
moc při vykonáváni povicchní domácí

přílep Musl km dob I % zriH t v obyčej-i- i

Aru vařeni I'lat 7i) id 73 tnínlf ní
2idní pnuli DnporiiiViit ito poímlujp
7ui1viti ti'lifi'11'Mii: Wulimt 122 —

AilTrtiwiiiint 4x1b

Dle zpráv doálých do Lundy rin

hyla zřízena dno Ti června pro-zatím-

vláda v lleátu v IVrtíti

Šestnáct mil jihovýchodu? od Kn-zel- i

A' čele nové vlády je r? vo-

lnění vúdee Mirzu Kučuk Jtovo-lue- e

nadáenií hyla vítánu obyvatel-Ntvc-

dle sdělení této depcŇe
Au-frliéu-

tist uptijí rychle Minčrent k

HiiKdadu iteat opuštčii hyl bez

hoje ježto indická vojska odepře-
la hojovuti proti revolucionář um

Praví Ke řo část tohoto indického

vojska přešla kc Kueiikovi Zprá-

vy tyto t jiných pramenů nebyly
doiild jMitvrzeny

DR KAR H BREUER
opern ě Couskó immoi a

DR MILOSLAV J BREUER
dlttimoHA a v nitrid tiuiot
' rEfiTl IÉKAUI

't liftH Ataduviií li i A tri a dokonalou
liilioratoř k royponAvAiit ínch neinocL

Máma iipiiiocnictii ppujent pro Míci l-

íny nperaCiil a vnitřní přljmdy iuriio''l
Úladovna v pokoji lnici lilfl Heeurity

Mutual lludúva
Hevcrovýi-hodii- l roh VI a O ulic va

druhém pu(hodt v pt#du Mnrntn ŇpI

v isratJBiavo - líratisinvy i

května K uctění památky před

Generál šl Kluck '

opustil Německo

Polní maršálek Alexandr II H

okem zahynuvšího prvního mini

stra války Československé řepu

diky peiierála Šleťáliíkil iispořá-la- l

zdejší osvětový svaz spolcčiič
šl Muck který velel prtivcmu

ostatními spolky smuteční slav
křídlu iiřinceké armády na postn-

ím na Paříž v roce 1 f li přijel v
nost jíž súcastnil se y zastoupenitčehto dnech se svou rodinou do

Francie těší se na

lacinější šatstvo

Alužské obleky za lr 1'ranků

což je V předválečné relaci asi ifíl

budou možností v Paříži dle pro-
hlášení časopisů které vedou

kampaň v zájmu snížení een ži

ebováviijíe naprostý klid vyčká-- '
viijíe rozsudku soudu nud mužem

jenž u 'něj zíhkn! si popularitu ni

ministra n" plnou mocí přo Uloven-ák- o

dra Šrobárn přednostu pres!
11 1 t I I WFtl 1 t ' i

Aarau ve Švýcarsku Po svém pří
jezdu prohlásil že život v Nčmce

(IIU llilllil pOllllllirSlIICK UIMc-

PitUMU SE Fcullt a uttiAF iiiiihI

inlti v nillioni tom ilnliroii rkiiNťittmt

1'ríi'fí nhilil — Minule t twho at
ihnnl tmi riK HNKA & rilHIINHKt
Orl Ni'hř — Ailv IxImI

UfftlMNÉ NABÍDNUTÍ K SŇAT
KU ~ Hvohoilný 11 rok utnrý luí-Dli-

jřrviifjfku krajun v doltrjrh
dti'jii'1 ní mlnik hjn l ief

niiinHlkti piijmoiiti kriijniiKii od '' do

8S nikil ntňil nlravuu ktré by
dobrý iIiiiikiv na vciikmA zainluiivnl a

ať nid nfjaktf jíněni nebo no na tmu

niňli'I it Ji l'v byla vnlmm hnnd po

vyiin'ii('-ii- l iiiiliblky jeti tm tníti) Nu-bídk-

ItiNknvA ntlrcHiijto nu --— JOH

KOZKLSKÍ' (Jkliiiinlotl TrxttH —

Advťrtii-miii- t 47x"m]

ku stal se nesnesitelným a proto
hausej' vládní referent ňsliipci

města ti župy bratislavské zVtup
rozhodl se zakoupili si ve Švýcar-
sku zámeček a zde trvale se usa-

dili Polní maršálek Šl Kluck byl

votních potřeb Vládu má ve svých

Cena obuvi brzy
značně poklcsrtc

Snížení velkoobchodních cen na
obuvi různého druhu' od 'Jí centu
do íkLVOO na páru bylo v třehto
dnech oznámctio třemi nejvčtáíirii
továrnami obu Vi v St Ííouíh AI o

ci všech uranii spoiuu a Korposkbidislích více jak i!lMH)000 yiir
dů suknu" jež hodí se na šatstvojedním 2 Nčmců o jehož vydání
a činí se im Tii nyní nátlak aby

přepustila civilnímu obyvatelstvu
před soud žádaly spojenecké vlá-

dy Hyl obviněn z usmrcení rukoj-
mí ve Selili a vrnždřuí civilistů
v Aersehotu

zásoby suknu na 7(X)()(H oblekůSnížení toto platí pro vSeehny do

dávky po 1 červnu a vztahuje se tou podmínkou aby továrníci o

koli zásluhou svou 'nýbrž neobrat-iinsl- f

českého tihkii Českosloven-
ská sociálně ib'inokralická strana
přičinila se o lento klid n vidíce

zaujala slanovisko miprosfo ko-

ře Id ní Hyla vdy ocliolnu bájili
Mimu proti výjimečným přehma-
tu in tak jako každého občana Ke

publiky ale na druhé straně
se o to nby soud nad
Munou Iiebyl riliVl nř-Jš-

mi vlivy Za o její stanovisko po-

koušely se nékleré živly nby pro-ee- s

Miiiůiv vykliídáu byl jako po

litický proces socíálniVdcmokra-tieké

slriuíy

TiůM náailnofitl bez konce - --

Z Moravské Ostravy se'" oznamu-

je dne !' květni celá řada tiol- -

odborové ortranisiice zavázali setaké na podzimní objednávky u

činéntí před 1 červnem Očekává zhotovit! obleky co ncjlaeinčji

rací Slavnost hýbl před lípl ně ob-

sazeným domem zahájena pěvce

kým sdružením moravských uči-

telů které řídil prof Fchl Vach

zapěním písně 'Kdož jsln linží ho-jí-

viiíci ' Siiiutcěiií řeč '
pronesl

býv plnoinrieiilk československé

vlády na Sibiři red liolnlmi 1'avlů

Potom následoval projrriuii pévec
kélio sdružení tnoravskúh lícíte-- e

'složený ze skladeb J V 1 ocr-str-

Smuleěiií slavnost znkoiiče-n- a

zapěním obou národních hy-

men

Proces % Aloluem Munou (''e

se brzkí snížení cen obuvi v drob

VÝHODNÉ PBODAM 2 akcii

"Hjirnnjiu Tlri HubbiT Co" I úro-

kem K doptaní v řínl(! 12 U Ho V
Bír„ Omaha — Adv 4flx'lpd

PRODÁ SE inodi-rii- ž Vhfinl ulrojl
pnUňriiii a budovou v dobřím

inNtC (íbchiid niimiii-iiil- v VkAin w

koll í'lí''iria proilcjn nctnof IllilMtn hc

Dřbo plito tiit nu Mí Ho o) Ht Ho

Onifilia Neb — Adv Mxt

ném Obuv která prodá
vala se vc Telkém za $12 stojí ny

Bolševici v Persii
ní $10 Obuv ve-- velkém prodáva jsou na postupu
ná od $4 do tr0 pár prodává se

0nyní za ceny od 2r centů do $1

nižáí
líolšcvíci rychle rozšiřují svoji

operace v rersii dio zprav jez
získalo v t čchlo dmVh francouz

Dcvčt Američanů v ské mítiiHtcrstvo zahrnničních zá

ležitostí Pnfvf Že Teherán hlavibiri se pohřešuje

Veliký meteor

spadl v Oklahomě

Meteor pronikavé záře osvítil ve

středu večer oblohu nad nčkolika

jihozápadními státy a padl jako
hořící miissa nedaleko Okmulee
Okla Let meteoru bylo možno po-

zorovali v částech Alissouri Kun-sasi- i

Oklahomy a Arkansasu' V

Okmulffee velké množství osob se

dostavilo a sledovalo jak meteor
shořel

Obydlí tenoristy
Carusa vykradeno

Lupiči vnikli do obydlí Knrico

CurtisH známého operního pévee
v New Yorku v tčehto dnech a

ní mčsto Pcrsie naeliázíse v

vážném nebezpečí Perská vládaJeví se obavy fa dcvčt Ameri
010'aiiisuje odpor Anglická vojskačti nft zahrnuje v to Ženy tří atrteri- -
ustoupila k Manjííu pod silným'kýeh inženýrů u dvéi dítky tt

Kinrceiio bylo ruskými bolíeviky bolševickým tlakem Jiskrová de

peSo z Aloskvy sdělila že próza
tiinní yláda utvořena byla v Ke

v Nikolajevsku v Sibiři dle udí
lení londýnského časopisu KveninK

skoslovenshá Jícpublikn vládní

list píše ' Dne 17 května zahájen

byl před zcnivkým trcslním sou-

dem v Prac proces s Alowfm

Munou n společníky Obžitloha vi-

ní Aloise Mimu Z těžkého zlnčiiui

z velezrády na mladém sliílu čes-

koslovenském Proces dostatečně

vysvětlí zda a do jaké míly hlav-

ní obžalovaný jest vinen Jeho

octla se před forem nm

od počátku jcilíné patřila Ýt Za

vtékána byla na koleje zechi jiné
že s ZlíleífoMi původně cela c

významné osoby ilélala se ve

ii fért fiolitieké struny e

dy politická aféra prvého řádu

jest výsledkem ticdíwíplovaiiosf i

a malých poměrů jiaší žnriuilísti- -

ky Téměř od fířevratu od prvého

VEL1ÍE VÝHODY POZEMKO V
IlOOKS KANHAS — Karnry

n dobrtkarnkí rciiíc í'Sciiliiň a voj-- '

♦řjikfivA jiozcfnky Kupiijto jiorinky
V ílkl'1'HII KlKlkH KlltlKlIM kiln jfilim (

rodá xaplatl poonn-- na n'niU vyro-p-

Fiiniiňfukn poi'iiiliy m ♦(!) do tfT)
akr hrm'v a 'Ilyf UAf ck fnrioy od

tV do 10 likr liobra vorn hojný

ppll doKtť- - dolirl jifidu draví podne-
bí řcuhá owiidii Hkoly a koNfidy ldí-irk-

do f ti
" t dobrou tvU'mv —

nebo dopiMa na II (' HVVKKT

Hťwditon Kitum — Adv Tb" tp

NA PRODEJ irnijtď-- ktrý pnň
tliví '% fdíidiodiil Innlory dole jod
velká metnout vil kteří provonjfl
ttťtXiil idirhol po dldiihA lita n do-

brým ťippíelicmj na bořo vi Ti ve

kýeli avítnbi k obývaní Prod4 ne to

jnk to řtojí l n oludiodem 1C ďdanl
u ttinjitdn Jon L liartn BldU Ho ÍM

CltV Jlnl Htranii Omaha — Adv

4'xi
HA PRODEJ ltv'ino nv tdíéinou od- -

šlu a že Angličané jsou na rychlémStar Místo toto nedávno bylo

sliýcli násilností vrhání boiuli do

bytů I úřadoven a podotýká se

Zdejší večerní listy referují o

těchto událostech velmi obšírně
"Oslrniier Zcifun'" doprováí
svťij referát (činilo slovy: Napje
tí v revíru do pělo výše ii"micsí

eué Jex téměř lieiivělítcliio že

w stále jeítč ii"podnřílo zjoduali
pořádek a hlíd h přiměřenými
b'V(ieénoNluíiii upal ři nimi Zdá
se že moc dohodové komi"o wdbá-v- á

úplně a že beypcéiiosl ní opa-

tření československé vlády jest
ohledy diplomatickými

Ale koncem přece c miisí uk A ža-

ti Ivrdá pésf Jde i udržení
stavu revíru a v toni

zajisté budou so phodovali všech-

ny rozumné živly Obyvatelstvo
jednotlivých obcí dospělo k pře- -

ústupuznovu zaujato Japorfei ní před
tím io nčkolik tnčsíeft ttnlézalo e

Půl millíonu zav moci boláevíků Nepochybní ta-

ké pčt a Holických poddaných bylo jatců čeká dosudpřísvojili si tu klenoty v tenj
$:0000a Paní ('Hrusovt byla proziivraždčno Následující A m "jirt-n-

pohřešují j (inurfíf liycr a pí buzena zvončním poplašného
Dycrová O Leo tt jeho paní J

na repatriaci

Známý cestovatel Frídtjof
oznámil v téchto dnech že ví- -

zvonku připevnéného k ocelové

krabicí h klenoty jež nalézala se

v jejím pokojí Spolu se sloužícími

treemun n J llemh % paní a je
jích dv5 dítky Víiehni pohřešovw
ní byli zaméstnánt it (Jnk (Jold dne znělo jho jméno velkýupéchala do vého pokoje ale lu

ce jnkjiůl míllíonů zajatců čeká

dosud ia repatriaci Nansen právé zvukem v slonicích českiwloven- -fielda Co a v Sibiři byli usnzeníjezdu ti ii řariiui "i nvAtnleový moderní

xařfzcuý domov na rllJUdínl! uliel a pící již nalézali " tia ňtéku IV svědčení že proti teroru stáhského lísku 'jména pražskéhovyjednává s anglickou vládou

zapůjčení tiemoetiíčníeh lodí k do
Iieie o loupeži byla uvcdomřiok

ale neniilczřa po níeli žá
blížo íkoly ívoljtn tllonem! Hotith
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kť-r- svůj poměr U čtenářstvu stoupajícímu fco-

- ubrání jen svépo-moc- í

a začalo oranísovali obían-sk- é

bezpečuoslií stráže

po deláí dobu

Konference spojen-
ců o rozdéleríí vá

pravé jích do vlastí a současné 0
dných stop Caruso nulézii fe v

přítomné dobí v Jíavané tia Kubé povolení vétšího obnosí uby práce
tato mohla hýli vykonána Nejvéť
fí mniížství zajateň nachází e nalečných náhrad
Sibiří a v Kuiíku tt to asi K0ÍK0

chápe lak z" považuje u mipro-st- o

nezbytno aby denně presen-tova- l

mu lněnými iítenitaí něja-

kou aféru Aloí Mima byl vítanou

feořÍHtí u tento 1hU pošetile' Ipido

val jeho velikost činil z bezvýzna-

mného muže politickou velíéíno

vůdce 4'l'oko rovétvetilio pře-vr'oéh- o

hnutí ž koicčná se mu

Padesát Japonců za Frítz Kreínler

odjíždí do VídněCV14 otázkít rodíliní válečné hynulo pří výbuchu
TaAřút japonských námořníků

náhrady jíž miwí ítaplafítí N'é

nwko wezi spojenef Ui(k pro

ú m(Ml Mnoho jiných naléá
se také v Turkestanu n jiných
itícji Přčd nedávnem velké množ

ství zajatců 'zej ftíbíř vydalo s na

cesiu ku tvým domovům péšky
Jejích stav je zoufalý Mnozí z

řdch jsou téméř nazí čelí ce

podařilo tiby z Aloíw Mimy iiioíí
zahynulo pří výbuchu {jasolínu
ku kterému došlo v týdnu minu

léoi tm parolodí Kírakij Maru m

kotvené pří Kob v Japonsku

MALÉ rARMY-odílaj- l Vim doKrá

íívobyt ktanctM neovlnlýrai V i

or4)4eh Líbuiii a Kolln v Loib
iní kd# fit J 10 ípikýeb rodin j

uníMPrid krinn l)nl podnebí dví
rody iít roka MAra nakolik obdělaných
i tirobíaiih kounkň píijďl
tftméHm neb pít niií f A C'M

Alxndría Ia — AAv íx'ipd

PRODÁ M dfim ii ií"lí Pivífnleleh

konpelnn da Monety ftlektrífca n 'i
da iivndfiiyj nklep a kúlnaj vlký Jot

Zh fiH'ínu odjítlii do utarfi vinuti

podAni tTit majetek m pouhých
%mu U IhnH mi Jof
Vídka fU 5210 jižní J ofieř' Omaha
m AdvpřtiMmwil llxlpd

TZYtiZU JMim HiM tíUn1r r

turrit pronajmiítl a M mtitl
udílut ptMlt Vtum tfitAtitll!!1 #iM
M Uh4 T2kVZ HKiaVÍll (
Iom# %( — A4v 4W

'ři část československého prolc
iHííátit 1esJÓ Vy('boí 7íyloíí'ló
moudré byla Jí v tom špetka po-

litického důmyslu
' tuto otázku

sté krufýu útrapám Není o tooVýbuch otřásl méstcfřt jako zemí- -

pochylřiOiU fa mnozí zahynou po

jdiAvjínit nu korifereneí v Hpa
ku Herfi pozvAfií budu tak ú-řii-

Kfatu:t jlalíft tMtdttlu pro-tes- t

proti dohodl ku Mferé! v pro-íne- i

doálo iuti1 FrMíí Anéííí

řm úkluáé kttré jdnátl dvíc-íí- n

mílo n dostifi frHtvtii pít
dvwtlia Aiijflií xbyf #k míl btí
roždtj mtú fmttul upoUtic
misii DÍmíí £rjné Htity nbjvly
jrwBotín UélitJMb thy Aril

třesení n zpóaobíl tién4 Škody tiít

lodích v přínfavíšU Parník Kír

Frilz K"ífderf známý vídcí-k- ý

houslový vírl uoa který posledních

tičkplík let strávil ve Hpojciých
Híálccli odplul V téchfo diceb do

Evropy aby znovu imudíl i ve

Vídni Veze Mbou Zit více jak
ItlOfM) pot4 vnových ilrttMt na

líoov#rovo poffiocnil řkladít ve

Vídní KpbJer oiobné bud ídití
rowlěov4tií poiritvh im trpící 4

jřflllgertřoí tříd v HitVffiihUn

dW jíž" netřeba řešili Jisto jest
však fa "rudé KIdio"mt néž

cest I Nft nsett aotdí fa v zájmu
léchto nebožáků čfkjícíeh v růz

ných srních Tin rcriatríacl mlo by

bý(í vykonáno n4o rycld DUÍ

ku M ni hyl mlfan 4í požár rozfií

říí m n ífftdu lodic niíoženýeli
mďiařm kir v plápolu vyjely

nerozvažný tíkí v p"jil4tí %

Munou dštil oheií n kítn

zubovalo nnv ftU to 4líítí4ň mh í voUní mnfaivit o po- - oďkíídy mtni Jtioni zvýáití jř-- i

jich utření '♦ ' iMUihm madl tu ýprfafiíjí


