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li"r jistilo se nic nt by nu řAhiol

no i šunt iimeťieké herecky vrne

slil lochu SVřtbl

Americká herečka se

Krvežínivn Ruskn

dopadenu 1'oláky

'AVtlHfr se sděluje' Po Houfu

lim rápase se élyfini polskými vo

KONČENI VÁLKY

ITALSKÉ DÉLNICTVO ROZHODLO

SE VZDUTI PROZATÍM ÚMYSLU

0 ZŘÍZENI SOVĚTSKÉ VLÁDY

ZEMNI LAVINA ZA

SAULA OSOBNI
VLAK V COLORADU

Dva žrlrniční řírnci
byli při nrňtěstí tom

usmrceni

1'olákům dostalo se rady otrávila v Paříži
júky dopudeiui byla dívku kliTií

v krvavých iiiinúlech tuski revonhy byli mírnými n

povolnými hlen ujistila si jedno t předních
míst svou iikrntnostl ledna se o

dívku velmi mladou tváři jep

V Paříže n? mim ují se dne ]()

záf Í! Olivě Thoiniisnvií dobic zná

má americká herecká která dříví

vystupovala V operet lách u v po
slední době ve filmových hrách

Osobni vlak Oeiiver k HloIlalie není pro lak radikální převrat připravena a

zřízení sovětské vlády znamenalo by

K důležité kolifeťenei došlo

minulou neděli mezi francouzským lišky n srdcem tyjffiee A s její
odstruněiiíni jako "skutečného

premiérem Milic rnmlcm ií ital
liernlu ťliských lejřif" dle sděleníkatastrof u pro zemi Zemřela o II Iioilille rillilll illies

'Iriinde železnice élslu I stroskotal
se nedaleko le lleipie Colo V

neděli dne 12 záfí když zasaui
byl ženini lavinou Strojvedoucí u

lopié vlaku bylí usmrceni a Hus

sirí ni premiérem Oíolittim v Alx

Itillis leiloalo se nu ní O (to
novinářských deprsf ndešlu tiilď

vťile sovětské firmády zvítězit! v

v limerieké licinociiieí v Ncllilly
m iicmociiice této dopravenu by
lu v neděli ráno krátce po té

sleilníeh lldálosteeh bluvni OVŠcCI

boji s Poláky ádiuí postavu v
lu' vruScuí liylo tukoví' h néktNebezpečí boKcviekého povili o pidsko riiskélll spinu seli llujícr z Daylon O byl vňžnó

ruské revoluci není do t mírvkdy napila se omylem otravnéhoří z dcietíáttl museli zakročili coni v Itálii zdí m 1 I i aspoň nu porniicii Pa ros troj tender zavil- -"Musíme co nejrychleji znkou
zajímavou jako tato 1H Jetá slíéroztoku dle prohlášení Dr lo- -

zndbivé a poštovní vozy a dva jinénejrůzněji nliy předešli bilkíím

zvlíiííé když dei(íi'it (ieiuiiiri lni

éití válku" prohlásil premiér Mil

icniml po konlVciul k novinář
nó dívku aristokrat ku rodem asephu Choate iiinerického lékaře

ďhu přítomnou zažehnáno Jak se

Milánu středisku radikálního

linuti h ii Uki' ho ilrluíct vil oznamu
vozy se vykolejnily 1'ošloviil

který jí poskytl ošetření Přel
(iiidl ONtfe )iirii(ritnii ii déliiiťkoii dýni zpi'n'odiijňiii "Válka mus

však nyní největší pndetářka ze

vseeb prolctářfi Praví se že je
klok expressu! poslíček u něko-

lik cest lijících hylo pomněno nle
nedávnem Olivě Tliomnsová která

Iť llVlll llxflltfílllállll tulil V Sllbotll konfcdcriiei prolilťisiv ýe iii'(řiini
zodpovědnou zu více jak 400 smrtípřijela do lívropy se svým man

žádný i nich vážnésace tato pokouší m liiéiti ÍÍZeliíili'in'ii'iií sehíie dělnických iďjfii
želčin Jiiekeni rick lordem trne a

být i skniifemi V ti fiříciny dul

jsme Polsku nulu liby bylo mír

ii v m a povolným u zdá se že l'ol

sko je ochotno této nuly nás] cd o

vnti

iiisacl ti ji ní tivlo uvažováno o protirevoliicionářft u že její met-hod-

jsou tak zrádné juko byly
I 'smrceni hylii Ocnrtfo llurden-mrj- ř

strojvedoucí n ChurleH

soeííilíslíeki- - struny
(lennuri tvrdil že jenom výkon

nervovou depressí Uoslalo se jí
mel hody lidáše Iškariotského linijakývli lékň 'o nichž nebyla nic Schweudcniiiuil topíi obu z drillid

luiietion Colo llatřcr dopni ven
ný vdior íoeinlistíeké sfnniy má

právo visti linuti kovopricovníliii
bližšího oznámeno V neděli těchto"Na Se jednáni bvlo srdeini n jí osobnost je tak pozoruhodnou

Že i její vézlíitclé nechali se jí II

chvátiti ii jednají s ní velíce olile

léku požila příliš mnoho ltvlv j! yl do nemocnice v Oriiiul Jiinetinit základě zásad potvrzených po
sledním koii)íri'Hi'iii třetí internu

dlviriié 1'řii'ozeiiM níií1! jmne k

iiéďeilu že naprostý sodud mezi
ihned poskytnuty prut i jedy n v on kile leldiíl proliliisili že nepo

iiplně Hustí muži a Ženy dopunemocnici učiněno hylo vho abv idivlmé svým zriiněiiíiu podlehneeioiiály komunismu v nichž jedná Itnlií Anglií ii Francií je novy dění spolu s ní chovají se k nípři životě byla zachráněnu ale
liiiuteluý netoliko v zrjmu těchto K lieStěslí došlo li NÍKer llíll

marné ejí přátelé sdělují že ner
se o diktatuře proletnfiálii a pro
kliiliiaei sovélské repuldilty
1'oslniiee Daru ironu na to pro

velké hory s povrchovými olejo-

vými jamami asi ěty řičel dvě mí- -vová její choroba byla zaviněna
tří velmocí nýbrž i v zájmu u

držení Nvétového míru
"Smlouva vcrsnillská musí být

jako k nějaké královně Historie

této dívky dntiijose od roku 1 9121

kdy se svými rodiěi hrabětem uj

hruhiukoii Ivanovskýini vrátíln se

tím že od svého příchodu do Pa- -
e nu WcImmI od 1 ni lul limclioiihlásil že dělnická konfederace je

Hřešil provedenu ntejnfi jako
íic holdovala nepřel ržitř zába-

vám a podílela se nu večírcíchsmlo!H'i iiziivřcnii v St (jermain

se na lízající K sesouvání pudy
došlo ve chvílí kdy vlak
nou touto projížděl ii několik scf

tun kamenu" ii hlíny je nuhroma- -

a smi ivy ji ni pni řvndž tvofí do- -

tolio náhledu ži "sovřtský systém
nemůže liýti cHwn v Itálií zvlilíté
v dolu přítomné kdy liy ziiiiineinil

hliul íi zkázu" ňirolu' vrstvy í t n

skiho lidu dle jrdio náhledu líc- -

Které byly pořádány jejími ame-

rickými přáteli

z dioiiiieiio vyiinuiist ví do retro
hnidu V té době Hnsputiii liulc-xi- i

I se nu výši své moci Hasputin

prý zumiloviil se do hraběnky lvu

induslriáliiím povstání k němuž

došlo v důsledku stínky kovopru
cnvníku po cele Itulii

Socialistický poslance )fini(fo-t- i

fl předložil resoluei jlfléliein v S

obecné kollředcrilCC 1 í I
M

í U ' V

níž odporučen byl kompromis Tu-

to resoluce přijatu byla většinou

LÍO0OO0 hlasu Na {Vizí této

lylo celkty 10!) 1000

dělníku iji'hipiii-- iniixíiiiiiiihiri

předložená jménem socialistické

struny byla poraženu Damsrono

vii resoluce která byla podporová-

na Velkými federacemi zeměděl-

ských ti textilních 'dělníku pru ví

! spor kuvoprueoviiíkíi iiemfiže

liti iiynf rozřešen pouhým urovná-ní-

rozdílu jež existovaly mi

sporu (i pokruéuje
"Dnešní bislorícký moment éínf

nemožností uby udržely se příto
mné vztahy mezi zamislniivnteli a

dělníci vem Mudíž rozhodnuto nliy1

další řízení přítomného linuti pře
vzalo liylo jeuerální konfederací

lirummly celek a jeilnn z nich ne

iiiužc paduoiití aby neotřásla ji- -

novske a vyliikul i Z jejího domoProtibolsevické hnunýnii Souhlasím uiipnmto v lito
ueiio nu triincii
1'ři'ilnícl železniční prohlašují

že s odstraňováním kamene n hlí
va Od té doby hraběnku nebyla

ťoii fif'ipraveiiy pru tukový rnz

hodný pokus 1'rnlilásil puk že při vici s formulí jež přijata byla nu tí v Sibiři
v v

se sin více spatřena Hrubě Ivniiovský
jetí ťesoltice konreileriice dělnické konferenci v uicemu Knilotivy

iimihÍ být i iiplutťiovánv vítízí n
nnirni po manželce své pátťnl n

znamená přijetí akčního proini Tiskové depeše z Verrlniij P- - nepomohl mu uni příniy apel I

ny lillile Ziipoeilto iliucil lile ?

inňže práce fa trvnti celý lýdcu
lojfe li ještě k dalšímu sesouvá '

ní pňdy

mírností n h loýalitou na stránimu pozvolného sice uvSuk zii In liiisku došlé do Tokiu sdělují carovu dvoru V zoufalství p
jistého prostého násilných olřcsfi že protibolsevické hnutí v západ

lioriiženýcli
"Taktéž jednali jsme o iitrtec

zastřelil se mi schodišti Kremlu

Tuto triiKcdíe byla příčinou Že
Výsledek hlisováiif kterým Di ní Sibiři se rychle šíří li že (1(100

sovr-tf- i Zřcjniií každá vláda uvarnířonova rcsoluce přijatu hvla mužů z maďarských jcunl sovětské

armády připojilo se k odpurrflmžuje o vnitřní xvojf ziionlé nežli

přijme iiijaki stanovisko Dobře lolsevikfi v Permské tiroviiicii

velkou vétiíiuou přijat byl huri-

kánem aplausu ku kterému c

připojila ne í oposicc Daru

jxoiui nošen byl nu riuicuoii a mi

víte jdk je Zradil 1'l'lllieie Zása

i Iv niiíších spojeneft nezdají nc byli
lozililne v pmlslafí od zásady mikonec (leniiarí li jiní Hocíulistíétí

srdce mladé dívky zanevřelo pro
ti nemravným intrikám carského

dvora Hevolucc dula jí k tónin

příležitost John Hcích Friincoiiz

který nedávno vrátil se jako
ze sovětského Rusku pru-

ví že dívku tato byla Charlottě

Cordayovou ruské revoluce majíc

duši pafriotky a srdce d i vosky

Reich o ní praví í "Dívku tato jn

ko sličná kiirtysána spřátelila se

si - -
'oláci zajali opět

množství bolševiku

'A VurSavy se oznamuje že pol

"Otázky vi upojoní n urovná

práce za pomoci socialistické stru-

ny a nliy cíleni zápasu bylo uzná-n- í

xii mfsl tm vii tfl zásad illc kle

rých jjii'li prii-- má býti kon-

trolovánu dělnickou unií"
Před rozhodnutím tímto došlo k

velicí' bouřlivé debatě V jedni' do

ním problému AdriutMíii vyžádaly

oposíénícj potřásli mu pravicí a

tfratulovfli mu k úspéclni -

shromáždéní zu vláni ru-

dých pruporři zpívalo (irolctářské
by luny

si iiist nitSeho iaii NiSe Manovi- - ski armády nu severovýchodní
sko je neodvolutelfié AiirIíc a frontě provedly nu sklonku minu
Friincíe v Han Herno n já před ého týdne řadu úspiSných lítokfi

s ruskými iinstomjuy kteri nyn
tím ii (io tc — iniu-

-

prohlásili na Husy a zmocnily se :t!!0() zu- -

Přistěhovalecká vlna že mi Anglie ani Fnineíe nemají jatert' ětyř děl a dvou obrněných
pnívn mícliíiti se do simru dvou vlakfije stále si

v podezření z nacistických syni-pi- t

t i í Když její obití omámené

její krásou projevili své mínění

prohlásila se za ujícntku výboru

pro potírání koulriirevoliice Dii- -

strmí když otázka týče e jich sa

motných" Trocký nařídil
sfojník takový zaplatil v každém

Francouzské úřady přípfidi smrtí zu svojí Ichkověr-nos- f

Ivanovská yodila dřistojníky

zničení armády
generála Wrangela

Leon Trocký ruský sovětský
nu popravu juko ovce V ruská

vyšetří smrt ame-

rické herečky

Z Paříže se oznamuje že frnn- -

sověfski iirmádé uiébi hodnost pln
ministr války vydal rozkaz Devá kovníkii S době svého dopadení

byla vyzbrojenu jenom velkým
éj ruské sovětské n rinádě v kte

Jízdní řády puroplavcbníeh

spoleéností jak oznamuji' z Ncv

Yorku jsou vážné ohroženy

přívalu [řístéhovalcfi

příjíždéjíeích do Něvy Yorku lak

rychle že KIIín Island pro nř již
iicstaéí tak že je nutno aby velké

množství přistěhovalců v mezipa
lubí zňstulo nu bwlích po několik

dní Více jak 'J(m přmtéhijval
cň přijelo do New Yorku v týdni
minulém aviíak 10000 jích nebylo
možno podrobili prohlídce nánled

kem ncdostiif ku fiiíntii n personá-

lu -

rém pruví že sbory K'''ierálu železným křížem kterým prý u- -

Jack Pickford ne-

nese viny na umrti
Olivě Thomasové

lak se oznamuje z Paříže poli-cej- ní

komisař ('utrou který vy&c

třovnl záhiidmni smrt umerieki''

heťeiky Olívc Thomasové přišel
k ntí hledu že se jednalo o nešťa-

stnou náhodu ii že Inek Píekfonl
na smrti svi ženy nenese žádné

víny Hylo zjištěno Že Pickford

neschvaloval tmění toulky své

manželky u že snažil se ji odvrá-

tili od spolcéuosti kďrá se s ní

těchfo toulek sřiěiisf níla V sobotu

předminulého týdne TIioiiiiihoviÍ s

svými přáteli navštívila několik
zábavních mísluoslí v lufinské

itvrfl v Paříží a vrátila se své-

mu manželi do hotelu o 4 liodiiuV

ranní Pickford jí domlouval
k žádné hádce nedošlo Tho-masov-

á

se odehnila do svého po-ko-

a ve chvílí poinla volali že

se otrávila Pickford obstaral

první pomoc a zďvolul lékiře

který nechal hereěku dopravili do

nemocníce Thomasová napila w

otravného roztoku kterého před
tím užívala k masáži Přípud Tho-miis-

vi

vyvolal v Paříží velkou

pozornost a časopisy při féto pří-

ležitosti přinášejí ilánky o rozma-

řilém žívoli některých Ameríěiiiiíi
V í'llříží Nemajíce v Americe pří-

ležitost k vybouřcní se mnozí A- -

meríiíiiii a Amcríéanky přijíždějí
do Paříže a zde podílejí se na imí

nich pifkách a orgiích Tusopísy
souéasui podotýkají že PuříŽ Žije

nyní prosfopášnějí nežli před váb
kou —

'i
'

Druhé zemětřesení

postihlo Itálií

Novi prudké m i f řešení poef-fiu- o

bylo ve ifvrffk míniílého

fýdue ráno v obbodí lim i lín v fftť

VVruiiKchi protibolsevického vfid- -

conzMká policie zahájila přísné

vyšetřování smrti americké herci-k- y

Olivu Thomasovi jež zemřela
v patek minulého týdne ráno ná

e v jižním Hušku itiusí být i zni- -
smrtila suma dva polské vojáky

Americký vojákieny za každou cenu dle kabelo

vé depeSc jež byla získána odbosledkem otru vy kterou způsobila
si vnedéli Zprávy udaly že požila propuštěn bolševikyční státu ve Wushítiířtoni DepeSu

J Olson usvědčen
z pokusu vraždy

V Fremofit Neb ne oznamuje
foliu Olson byl prohlášen vinným
z pokusu vraždy Hanu H Luckc
na k nřmiiž došlo dne 12 kvřtnii

porotou distrikt ního oudu v pá-

tek minulého týdne Porota o pří
pudu uvažovala lv' n pul hodiny

před vynesením roziidkii Téhož

dne paní Florence Ozonová man-

želka obžalovaného zadala žalobu

proti paní Hophíí Luekenové žá-

dajíc ijctfOOO náhrady za odloudi-n- í

uiunžclovy lásky Olsonová ve

své žalobí praví j? provdala S"

zu Olsona před étyřini roky n že

v letech KJjíJ a 1J2) Liiekeriová

pnalu mílostni dojiisy jejímu man-

želi a scházela hí h ním Liiekcno-v- á

byla příčinou Že Olson poku
sil se o zavraždénf ítrnkemi lří
pud tento v celini okolí vyvolal
velkou Mciwací

Státní výstava Ne- -

brasky zřikončena
V pátek minulibo týdne o I

iiodiné odpolední nřátní výstava
Nebrasky v Lincoln ťiředfii hýla

zi končena líyla to nejzdiřílejsí
a fiejéispiňnijáí výstava v historií
státu Zahájena bvla v liedili dm

jedu omylem Autority daly do ntafo soiiiiiHiii sděluje žc vSíelmí

muži v věku od I I do f0 let vvolení k halsiimování mrtvoly
dosud nedaly povolení k pře-

vezení jich do Kpoj Htátň im puro
lodí Aíaiirctania která vyjede z

('berbouríni dne 18 září Policie
Generál Wrangel

utrpěl porážku taki provede vySefřováoí co je
pravily tií povisfech o kokaino

vých orgiích jež střídány byly

pilkami fifimpiioskibo jež trviily

jižním Hušku jsou mobiljísováni

proti Wriuífclovfi armádě

Produkce zlata i

stříbra poklesla
Produkci? zlata 1 stříbra pokles

la v roce minulém 'lle zprávy
ředitele vládní mincovny Hakcra

který v tichfo dnech uveřejnil
si v nedělí právy udaly Ž poží-drahýe- h

kovft Zlata dle těchto

bylo 208f2H uncí

v hodnotě ip0:i:W'10O stříbra

WWW uncí v hodnotě Wmr

do iasnýcd hodin ranních Pověstí

r'řndoviia Amerického ieřvené-h- o

kříže v Jtize získala v féchťi

dnech telegram z Teríokí ve Fin-sk- li

v němž se oznamuje že ku

rrál Arthur Prince z Defroíl

Míeb„ életi ÍCIÍI (dílku nincrické

itt'hiiy který byl ranili a zajat

na front i li Arehunelska před I I

misíeí byl bolševiky propuštěn

Tří jíní Ameríéiini příslí h Prin-

cem na finské pomezí Jsou to

Frank íl Kíiiíí z Columbii 0„
líuroíd Fíii z New Yorku a paní
Amolia Muruifiuová fakfiŽ z New

Protesty proti vyz-

nění MacSwíneye

o fiebto or((ííeli jnou v oběhu v

americké kolonií a mezí francouz

kýmí filmovými bere' Hned po

smrtí Thomasovi pro veden byl

výslech jíMým Hpaldínífem bý-

valým kflpíťtirm imeríeki iirmá

l'lst řední ruská Hovétskň zpráva
získiiná v HeíiínČ ndíluje že

vojska zuujulíi nová opev-ličn-

posice pří řece httt a témřř

zníéila khory ''iicrála Wriinirebi

lirotíbolscvíckcho vřidce v jižním
kusku lcpce (iřipojuje Žč I'olA-c- í

nstoujiíli nedaleko Hrcstu

před novou ruskou ořeu-sivo- u

Naproti tomu „právy

Varšavy udávají U 1'olácí roSÍ-říl- í

xvoje linie jihovýchodní od

Urest ií litcvského podii KoVelski

Želeniífc a zaujali Wíclkoryta

Mcloroypa a Miclníky po prnd-Ujff-

bojb'h Jíolíevící klcří tm

nudlí 1'oláky v tomto nektoru

(r2 Oproti roku míniilimu vytiy který odsouzen pyl v těchto
loei-- M nWi'h do véciíf září (Vlková její navštévtt pře

tro podloudný prodej kokainu

Polb?í má faki v řimyslu podrobí
ti výsh-clii-i facka Píekřorda man- - 'A Olus((owfl w oznatonje h 10- - in piK ozmimiijj zprávy z nwm

IKK) oxob podílelo se na demoii-ÍOřiamii- se víki ztráty na um- -

stračí v nudili kferou w protesfo

Žeía TbomiiHovi n nřftelkyní ze

sntili hwtky kferl -
provázela

Thomasovou mi posbolnf její ceti
tht ťtvrií Mořit Marírf v sobotu

den před otravou Kapitán policie

ženo hylo o tyHn):i:m mini zlifu
a stříbra o 11127000 uncí Pálí
řornie nalizá se na prvním místě

seznamu státu v nichž zbito se

doluje neboř vytěženo bylo fu v

ro i míniilim HUJÍ'H uncí v ceně

4i:mm) Colorado no nalizá na
uiUb dnihim s jirodiikcí zlata v

wíM WWW) Alaska dala M
'Mi utwř zbita v WWVMl
V Monfaně se vyfižílo nejvíc
stříbra a síci ViDStSM) uncí v te-

ti IW000 Ptih byl mi mísfi
druhiw n 12W2I'M uncemi v ecni

konala víechny rekoly fttátní

výstavu navltívílo letošního roku

27()(('i lidí ofirotí ÍM2AZH roku
mínulibo kdy až do ti doby

bylo rekordu Výstavní ra-

da bude míH Jcfoínfbo roku velmi

sliiSný výližek vzbldefři k tomu
že vM upni zvýšilo lylo z Wfen
tři v niírnilýcli letech na 71 cenin
Aváfik náklad m výtdavu tohoto
roku byl vy4í nežli m ktcrouko'í
z výstav pfedebázejfcícb 'oNlední

Ant v pátek navštívilo státní vý'
Ma vii wm lidí

použili k bojí obrniriyVb utomo- -

jetkU í iii ŽIVOfccb Nejvifáí šk

dy uft'tily owidy Hu'il 0pcd
l"ffí tltmnm Toano Cavobi

('ftlhtjM 'fnivy z dsfríkffi po'

sfížtiýcb zemif řešením v íilcrý

minulibo týdne imznaioijí h H-ke-

íWXÍ oHob zahytiofo v posfíže-nýi'- h

svmSvv mht h Vofňiu

irvníbo přřížWlio distriktu í'al- -

válo proti vizniní íaeWwineyc

rnayora Corku v fyomlýní K po

dobmi demonsf rcj d6lo taki v

flerioondsey Jak ť loiidým v
řznaniiije xtav vizniniho írnkiho

umytím kferý (tAr(t (iříjítmifi

jotrvu m říczmiřiíl Vizcfi je
VfiU't fcíííb trpí vrlkýrní holN
m — '

rou řoyiřcri byl vyá'tři'fiím tito
mVúhHÚ V níkolíka zábavních

míst riosíech n Monf Afarf r kMré

bílo z nichž některé pyly nkori

nUny Osmdesát opilých bolaví-kf- t

bylo zajato Jilio východní od

Lvova polská jízda Kpolupwujf
eí h 1'krajíncí za o jala Hutwyii
IJueaezowc Natwzyn

Th imasovň v sobotu navStívila

provalena byla prohlíilka uvíak

v


