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potravin a slídivá- - l'o dokouření
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iŽ 1I0 Atlantickéii oeeftnu a kte-
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mil bývalé německé državy u zbý-
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daéi příroduílin oleje v Oklahoiné

pří vrtání studní přijdou mi o- -

nejurodnfjíiíeh furem ve vý

Itálie dožaduje se
obrovské náhrady

Italské nároky na náhrady od- -

centrálních mocností zahrnuje v

to pense ěiní iO(iO() millionů lir
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millioiu"i ilollorů dle sdébmí dep'
ií z ftíma
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nut byl Aiijílii aby umožněno' by
1 1 :m !' i' f
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AŽ príiplav tento bude dojioto

ven a řeka sv Vavřinec 'v nékla-rýc-

místeeli prohloubena i ví-

ko oceánské iodé nákladní 1'inhii

jistá nnznaéení z kterých ne- dá

Koiidíť že polovina Ijipn proslulé

Janicsovy lupiéské roty z vykra-

dené banky v Kenrney Mo do)o-mi-

Jp zakopánu V Keeche pubor-cíc- h

nu Indiánské reservací kiue-n- e

lúímnnéú Druhá polovina lupu

před éasem iiaiczeiia byla 1111 far-m- é

kle nedávno otevřena byla

10 ji znuuovai ir 'euviuei run

Tunřfanyika sirtěreni severním k

rcandé Tato' linie je nutným
'láukeui železnice z Kapského Mě

mocí plout i zklffébokoliv příst a

vistř" na svélé přímo d kterého-koli- v

'přístavu íi velkých jeze-
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