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boda v Palestině

Všeobecné zásady jež budou
— V těehtct dnech přijeli do

New Yorku ředitelé pražské ban

kv Hohetnia pp Dr Oldřich S!a
vatee i ri iv i zasaeit priMeci

tik a Kudolf Waitriier aby pro
vedli recubiei VVHtěhovaleekťho

ni
r poukázkového peněžního ob hodu

který nyní při Moupanl tctkoMu

veliké koruny vyžaduje jittýcl
mněn Je třeba učinili jistá opa

tření k stabilizaci koruny Náhb

stoupání éeskoNlovenské koruny ji

nebezpeěné řeskoslovenskérnn ob
l

chodu vývoznímu poněvadž tak

KH y lul tifek pro ťivťrovou ba

htiici HiUná povolen!
!ké "UHXUXHl pit uleiiýeh ři
koněm transpoHačiifiu i kterého!
to obnosit #U)0i0uU má bý ti po
užito na prtjěky pro železnice po

patnáct let Menší různá povolení

jnk"ž Í Ahrndit defieitrt přivedly
etdkotý Jiovideliý obntti lid

sV)soí!127

Lnvina politických
krisí v Evropě

Měsfe červen vyuanicnává se

politicky' mi krisemi v rňzuýrh re
mích V několika posledních dnech

došlo k rezignacím kabinet A v

čtyřech zemích v Itálii Polsku
I "hrách a Rakousku V londýn-

ských diplomatických kruzích na

události tyto se pohlíží jako na

důkazy obtíží n úpravou politi-ckýe- h

a hospodářských poměrů

mírovými podmínkami Příčiny
resignací v každém případě udá-n- y

byly různé avšak se všemi na-

lézaly se hospodářské obavy a

všeobecný neklid spolu s neocho-

tou poražených národ A přinést i

oběti jež jsou na nich požadová-

ny Strádá parlanientáruí vlády
snadno podléhají obtížím tohoto
stavu a nepochybně dojde ještě k

mnoha změnám dokud situace se

nevykristalisuje a různé strany
ncorganisují se tak aby poskyt-
ly převážné většiny kabinet Ani
Ve francouzských úředních kru-

zích sleduji! m tt velkým zájmem
hlavně krise v Itálii a Německu V

jedoucím lilkem Mladý krnjnti
tťtito liji V c'Ué osadě eleVehind

ké dobře znáni li tragický jeho
tdton vyvolal lam živnu účast

— LimT Momit Veniiniil ameri-

cký transport veznie-- í '170

gionářu s l důstojníkem množ

stVÍ ťivilnieli občanů českoslovcn-k- é

republiky a několik manželek

a dělí voják il zo Sibiře do vlasti

byla přinucena následkem poruchy
lodního šroubu vrátili ne k břehům

americkým a přistála v Norfolk
Vh v sobotu dne lf) června V

prístaviStl tomto zdrží se po ně-

kolik dní iiliy porucha mohla bytí
napravena Nnši legionáři ze Si-

biře byli po příjezdu "do Norfolku
uvítáni plukovníkem Vladimírem

nastává nový púob výměny pe

tři něz Oba finančníci se zdrží v A- -

Meilotiiny novou aunniiistMef i a

IcMiny byly v těchto dnech ozná

ment Sirem Kerberiem Samuelem

vysoký m komitřcm piti Palesti-

nu Sir lleibert prohlásil: "Pplná
uáliHenská svtiboda bude udržo-

vána v Palestině Posvátná místa

různých církví zůstanou v kontro-l- t

vyznavačů takových církví V

zemi zřízena bude civilní správa
Ve vyšších úřadech nalézali budou
se schopní angličtí důstojníci ma-

jící příslušnou zkušenost Ostatní

úřady ziOitávHti budou kvalifiko-

vanými lidmi domácími Pořádek
bude přísně udržován Hude všemi

prostředky pracováno k hospo-

dářskému vývoji země V souhlase

s rozhodnutím spojeneckých a

sdružených vlád budou učiněna
k zřízení židovského ná-

rodního domova v Palestině Tuž-

ba- židovského Hilu stará dva ti-

síce let bude uskutečněna Kroky
za tímto cílem učiněny budou s re-

spektem pro práva nežidovského

obyvatelstva v zemi"

Uieriee delíí dobu V hovoru O po

méreeh v repuldice prohlásili že

na n u ie tam nejlermí pořádek ze

víeeh zemí střední Evropy l'ova

žují z výhodné že v cele vlády

itojí socialista Tusjíra považují za

J minimem t československé leiace
ve Wiishintoně a poruěíkctn St

jednoho z nejschopnějHÍeh politi
kých ěiiíitebl Itadikálové se zmtě

ně mírní zvláště jo návratu Sme

rulově z Ruska
— Dnf Ui června bude se ko

nati v Chicagu lil důležitá po

ČESKÝ POZEMKOVÝ OBCHOD

Northwestern Land Co
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Klímou kteří oznamují že stav
ieh voják A jo znamenitý' tt h

icztnttili humor přen všechny ne
rada předních slovanských pracoímáze jeř jejich návrat do osvo
vníku v této zemi na které přijatbozeiió vlantí provázejí Nu lodi
bude program prvního slovanské

teto nalézá m takě dvaapadesát Mnoho vládních zří-

zenců bude propuštěno
Jnvalidfi jichž xtnv ju taktéž v ho kongresu v Americe jenž má

se konali brzy ve Washingto
upokojivý vypravtí velí major

ne Jedná se o akci velkého slohu
Morávek který převzal velení po

Prodej — koupě a výměna městských majetku jakož i

'majetku venkovních a farem Zvláštní pozornost věnována po-

zemkům v Západní Nebrasce — So Dakolě — Colorado

a AVyoniingu

Obraťte se vždy na nást s veškerou důvěrou

jejímž cílem je sdružili ku niohut Mezi 4ÍMX) až rtlHM) federálních íobou těchto zemích je nebezpečí
onemoeiielem majoru tcjkovi i

Han Friinciskii lloíi vydávají ha ným projevům veškerý slovanský zaméstnaucři dosáhnuvších věku

í "i

I }

lf t

'M

reakce jež měla bv za následekživel v Americe kléry přeje ki
pro výslužbu a pensi bude formi éaHiuím "ISuvraí V kterém další obtížo s prováděním nitro vť

jednoty kulturních hospodář málně uvťdoniěno v těchto dmupřináSenv jnou články o htidnueíe
smlouvyských a případné i politických t skončení ciniie služby dne HOlikolceh ve vlasti jakož i ukázky

vztahů Přípravné práce jsou v pe srpna Nedávno přijatý zákon oznamenitého jejieh humoru Ifiici
zavražděného tuillinnáře sdělilavýslužbě nařizuje že k zakončeníAnglické časopisypo příjezdu 1o Norfolku rozdátio či Slovanské Společností Ameri-

cké' jež v minulých dnech konala indicii že Elwcll v iMtslední doběčinné služby musí dojili za devabylo mezi ně nmozNtvI ccNkych o Warren Hardingovidůležitou poradu v hotelu Vander velmi často byl navštěvován velnidesát tlní po jeho podepsání a žeknih a řokyVh které liy

y jiřni nadHonf' přijaly LittionA bilt v Ntnv Yorku Veškeré infor i hezkoik blondýnkou nsi JJo rokuzaměstnanci musí býti o toni uvě
mace o tomto hnuti poskytne Nominace Warrcna (1 llardinfra starou která se do obydlí takéI

doiněni til) dní předem Věk proíi ecNtou 1'iuiiiiriNkýiu prftplavem
Dr í fJoriéar Hotel Vanderbilt dostavila v den kdy vražda bylavýslužbu u zřízen cfl úřadoven arepublikánskou národní konvenc

za kandidáta pro úřad presiden
řatuvili ne v ('ristohol-Colom- i

kde pěveeký ístior wpořúdal kon
U 410 New York N Y odhalena a odnesla odtud ziinénvmechaniku jo 70 roků Odhaduji

V těchto dnech přijel ilo New ta v podzimních volbách nebyla v počet předmětů a ženského práse že jenom v distriktu Columbiacert kterv tam ním (ibecerixtvcm
Yorku p Julius Schmitt vrchní Anjrlii přijata ani h výslovným dla aby policie nebyla s to podhl(i()0 vládních zaměstnuiwo budejiudsené hyl jiřijat Na cestíí l

uspokojením ani so zklamáním těchto píedruétú po ní pútratiHan Fniiieísku do Panatnskélio dáinj tlu výkluiby
ředitel československé filmové

společnosti Biografia % Prahy Pan poněvadž Hardinyuva ottobnoat v
prňplnvn zemřeli dva vojíni Slo-

vák Puvrl Taliiha a ('eeli Vladi- - Anglii není přflij dobro známa Bolševici nechtějí
Schmitt je znám jako bystrý žur

nulitu lývl redaktorem ftú Aniílícké časopisy soudí že jeho
Americká federace

práce proti uznání prý ublížit Persiijnír Poledne Dobro! ic u Tibo

rti kteří pochováni )yH ni Ta ského "Csu" Ž do zastavení to nominace mňžj' znamenati mož-

nost zvolení demokrata za presihoto časopisu rakouskou vládou sovětského Ruskanamfi Jeden ' civilní přmluáník Hušká sovětská vládu v odpoZa války spolu se svými redakční denta Takový náhled vyslovují
traiiHportu zemřel v San rrancis

Američané kupují
evropské hotely

Ohi Colony Club tvořený ob-

chodními cest lijícími Ze Spojených
Stáfíí a Velké lSrítanie zakoupil
v těchto dnech proslulý Hotel dii
IMiin na Vendomskéni náměstí v

Puíiži u Moilry Lotcl nu Tutlal-gn- r

náměstí v Londýn ? a zřídí v

nich klubovní domy ZapUceno
bylo Zft MÍ! hm 10 inílliouů fran-

ků což v předválečná relaci bylo
by Rest míllionň dollarů Koupě
tato byla sprostředkována Wiilia-me- m

Hcedem místopresidentem
Commercial Trust Co jenž je sou-řasná

obchodním ředitelem tohoto
klubu

Obé budovy budou upraveny
tak aby poskytly všechno pohodlí
členům klubu kteří do nich zaví-

tají Klu!) má 10000 člcníi z nichž

knždý pláli 07ÍJ ročního přípčv-k- u

Za to ale členové mají tak
velké výhody při cestování v zá-

moří že jích získání jinak stálo
by j velké množství peněz

Před nedávnem jistý Američan
v Paříži byl povolán zíi důležitou

věď na notu Pcrsie prohlašuje hmi kollegy poslán byl do vězení ja London Times a Daily News ktc
ku flak dlouho legionáři zdrží w Americká federace práce na své vojerinká opatření její nebyla nako vládě nepohodlný člověk Další ré soudí že demokraté by nejlépiv Norfolku není známo ale nu konvenci v Montrealu po značné mířena proti neodvislosti Pcrsieudělali kdyby přiměli iíerberfa
pochybná práce opravné na lodi vývoj jeho života jo hodně "ame

rieký" a svědčí o tom že i žur debatě přijala resolucí v které nýbrž učiněna by In hlavně k olloovera aby přijal jejich nomi
vyslovuje se proti hnutí v zájmubudou iiHpíňcny a hoSÍ co nejdříve

pokraéovali budou na cestá do
chráně ruského dopravnictví narialUtu dovede se náležitá uplatnit naci Při této příležitosti taká ča

uznání sovětské vlády Spojenými Kaspickém moři Sovětská vládana praktickém pídi (Vsta jeho sopisy se rozepisují značně o bu
vlaxli od které tak dloilho byli Státy H zrušení blokady Huška pru ví že je ochotna odvolat i svosouvisí se smlouvou kterou m doucnosti Hvazu národu v kterýodloučení Zu ukázku že ani zlo V resolucí této se praví že Fodo- -

je vojska z přístaviště "Enzcl i přídávno uzavřela jeho společnost s republikánská strana nemá mno
race nemuze iičíniti žádného kroinení lodního Šroubu nepřipravilo

Iiaňe leifionáéř' o zdravý humor
ho víry jak naznačila ve svéamerickou filmovou společnosti a

ku který mohl by býti fiokládán
Kaspickém moři poskylne-l- i pec
ská vláda záruky žo nenalézá si

pod cizími vlvy Jíoláevická voj

vedlo toho chce se seznámili s a

merickým filmovým ]jfifimyslem jako pomoc nebo schválení sovět
plat formě Jiné časopisy pak po
jednávají o budoucnosti angínu

merických vztah A' v případě zvO

fcloilžiž tento v cHKOpÍKe jejic
"Návrat" otiStcný epigram!

ňiioiiii

ské vlády po tak dlouho dokud ska která obsadila Jínzeli seHlá-val- a

z jednoho armádního sborujejí autorita nevyvěrá ze shromážlení Warrena (1 líardinga presi- -
dění zástupců lidu ruského u po pod velením generála Haspelani- -

Pět billionů dollarů

povoleno ŠedesátýmBuď k fiobem navždy Hamburku
dentem Některé časopisy soudí
že Ifarding je více politíkorti než tak dlouho pokud se bude snažit kovu a později sesíleint byla eska- -

vyvolávali revoluci v dobře sorgali idealistou a že nepochybně pod- -šestým kongresem drilou vodních létadel Město sa
motné a jeho předměstí jsou v mo

ci jízdy Husové jak zprávy sdě
záležitostí do Kodaně avšak 'nenisovatlýeh zemích světa a pokud

trvatl bude na milifarisaei práce a
volil by se přání většiny americká
ho lidu která je proti Hvazu ná

zabraňovali bude fungovaní od hoKolem Jk5WW((XM)(WÓ hylo povo
leno Šedesátým Šestým kongre

lují zmocnili se patnácti nádržko- -

mohl získat! žádného spojení po
ždeznie] a po moři Zástupce jme-

novaného kíubii postaral s o

rodu V takovém případě by se
rových organisací jakož i vobo vých parníků a poslali je ihned

buď n fiohcm "Pokkk republiko!'
Píil roku tady jeátí nejméné

pít biidetu konservová mlíko

Myslím vSak tohle více k o M

poslední jeAtč rána
Zítra ím jffdrn komín ztratím?

- ii m druhý I"i kapitána
Dr Vr Iwkfl který před M

itfim podal žalobu na ěaopw Fro

prý Hvaz národů obrátil v prach
ein dl přehledu který připra dé slova tisku a shromažďování do Háku floroplau pro něho a tak Američan

Jedna část delegátu pracovalavili byl přcdsfidoti rozpočtového

výboru dotnu zástupeň Ooodem Nástupce Polkův byl protí přijetí resolucc avSak valná Ford bude stavět
dostal se do Kodaně několik ho-

din před tím než bylo nutno s

tam doslat ipresidentem jmenován většina se vyslovila pro nípro konečná číslo Kongresního Ke

kordu Přesný celkový obno u také vzducholodě
dán je p Ooodern tm $I8W8!)0- -irMenee Jotirtial žádaje náhradu MarJry hotel přívodně byl OteNorman H Davix % Tennessee Záhadná vražda mil- -

ZH to že éopi tnto uveřejnil Zástupci německých vyrabítelft vřen v roce JWJ a mezi jeho pajmenován byl prosídentem Wilso- -í27 'A tohoto obnosu MmA%- -

279 bylo pro vládní výdaj v? lionáře v New YorkuKnímk dopihii bývalého rakomt vzducholodí přijeli v těchto dnechnern podsekretářem státu na rnístř trony nalézala m hlavně šlechtit
a lidé zámožní V thvn UH měllo Detroit kde konferovali nFranko h Polka který se vzdalkYdío vlafic' ZwMínkft obdržel
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