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Ruské doly v Uralu

ve špatném stavu
lm obchodního klubu nalezen byl iMitrrafii teplickou v níž dokaž

(ilialnvaii z vimvnnly a pniln Polské vítězství u val nešťastně z jméno městu jt
ve čtvrtek minulého týdne mrtev
v kuchyni svého domovu v íísle Skainlinávšn' kovodělníci kteří

Brestu Litevskélio původu kelliekébo (od slovu topos
tajin'' přelil ilo MitIíiiii ll w

teliilúž 1 V 1'Víé niiiiiý eiiiiratit
II Kpisnvntel éenký ehlal k VVilá

vlinl riitlikiilníhii ěehkého tyilcn- -

ttíed časem osláuí byli do Rus

ku za tím účelem uby vyšetřili je
1017 jižní Sedmnáctá ulice v Lin-

coln otrávený svítiplynem Ki
nikoliv od slovu teplý) měl k tlis-posic- i

české Knihy u listiny z měst-

ského archivu Listiny i knihy
ITednt oznámení z Varíavy o li uiožiui se Kovětskoii vládou do

Jíiiliinuje úspěchy polsKych vujsttliíku Krié ilmcil přijal Nnajilra
ehards byl správcem kavárny v

departmeiitnim obchodě limite &

(ítietizel Kavárně této m zuamV-nit- ě

dařilo Kicliurd trpěl' v po

proti ruským boUcvikiini na fron
hodu dle které usi (0(K) sknndi-núvskýe- li

řemeslníku by ne do

UiivIíii vvktěliiivitln ttoibtli kolieě- -

Xll Npnllli'Hi'OVIiíkll tulliltn uvélm měl llahvich ve svém bytě a není

známo zdali byly archivu vrácenytě jižně otl Hrcstu Ititevskťho
éiiHopÍHii kten niu tliiim ) lo jme

Praví ne že bolševická vojska o- -
i

nou zprávu o Kvém poslání u pru
Zu to je zjištěno že z urchivu mě'

stu Krupky Hulwichem iiinohťslední době rheuiiiiitismem a málni " liliinílt " ('aiiipÍH leiitii víali

brzy yní'l n Snajilr působil po d' pérující mezi Kiimionka-Siruiiii- -

Ví že se nesetkali Ne žádoucími
vypůjčené listiny nebyly navrálovu u Jlysk byla ponížena m vel

V reilakei uiitiitfnifoviiliVeli éatd výsledky Delejíiico po příchodu
ceny neboť ilulwichii zastihla smrtkýnii ztrátami n že jiolská vojskaÍhU "('ureHpoililllliei' Telléipie"
'dfíve než tuk mohl učinili Nenpřekročila východní břeh řeky

se zil to že to blo hlavní příéi
li' u zoufalého jeho činu

Velká odměna za '

vypátrání zmizelé

do Moskvy se rozdělila Jednu
vást zÚKtulii v Moskvě a druhá it

bralil se do dolovuíeh oblastí ni

II '"IVeliceliixellť ( 'olTeHpiiinIeti
vyloučenu možnost že pozůstalost

jieliž ťlleiii liln Ni7iiaiiiuvati cizinu
llulwieliovu stihl stejný osud jako

H CCHkoll (itlMliOll ktermi CIlHOpi Urnlsku Výbor který provedl še
inČHtskí hrobský' Mezi

třeni na Vrulu ozimmuje že kra
ztrueenými listiuanii 'krupskýniřho muže z Kanady jinu tuto jo velico bohutoir nu rúz

Hcetvo Z ililállií liinliareliie lírilo V

křivém Hvélle Když fninly k vy-

dáváni iiiitiiťiifiivíiiiýcli korreM

polideiiel Kriéovýťli posuly vysv- -

snad byly i české V tamějším ar-

chivu se dnes nachází pouze jedin i

I

V Torontu se oznamuje že od
iií nerosty u že jednotlivé doly

byly dosti dobře zásobeny různý- -

česká pcrtruiiiciiovú listina kvitaii- -

měna zti zatěení anebo vypátrání mi moderními stroji ule že všechcliuli rozlimll He vydavnti'1 ponla- -

ee tlesk zemských — tato listidolina J)oiihtyho bývalého priti uvélio hiuliipriii'nviiíkii Hnnjdra ny dňlní poilmky jsou ve stuvu

TRODA BE " ii' tMÍi o illim tVt-n- l

"
nťk huiilornl péktič velké ltvrtnii'i

Majilel oiljť(lt x městu Telefonujte

Tylcr PMi1 — Alvcrtlsciiient 7x'ljnl

TAUMA v MirliijtHini
nu i'1'inli'ji lnj ii k t u li liOHi iliini

ctopátli II ut yHtikýj U uhelní!

a kieiky jině fitrnierMkě Kluvliy Ccini
♦UiOilj f"Hlll lmtovň il Ktylťlt lili p't
let I'iií'inii pnnlejti jsem 71' roky
sliir it to jí P'ko 1'iirtnnll O lliM(
piiihtiliiiiiHli iluplnto na: Juliu TikArek

Wtih čitou M iiuitiNiitii U J{ u —

Ailvci tÍHciiicnt t)x:iiil

HLEftA SE Pl JOSEFA JAAOVA

rniiin KliellioviV priikilitiiA tn lowfii
litin lioMtiímkřlin v intstó xvinířní " K-
orunu" linij lililiiyt nu Monivř Aul

ftleil iloHcti y hi irtiMiovillll iln

Ameriky tilu Htňtu lowa bMu toa
City Kdo liy O lil něco vi'ilí'1 lietliť
luskitvř ušlo n n ni mlresii lunu H-

erinkovi li I' i Moiho llluff Nfli
-- - A'l IMtiiWlHCIlt llxlpil

PftIJME BE KREJČÍ nu novou a
M urnu jiicij dobrý plut a hIAIo

I! b Kiihovy 4S01H Jí

ulice iiiilinle Telefon: Ho 117:1 Oinii

lot Nidir — Adv 7x'lc
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Mutr ti zaujala Jaklanovvkii zdr-liví- i

nepřátelské sbory soustředě-

né v této oblasti V bitce této zí-

skáno bylo Poláky 1!X zajatců
Molšcvieké oddíly iiapa'lnuvií
polské linii jižně od Hýsku byly

odraženy skvělými protiútoky V

bojích pokraěuje mc mezi Chcdro-iiei-

ti Hohaliiiem Pohká vojska
která v oblasti té přinucenu byla I

malému ústupu zahájila znovu

postup Nitiuico podél řeky Dněstr
íúslává nezměněna Zprávu z Mo-

skvy pak oznámila že ruská bol

ševická vojska bojující proti po
lúltimi jihozápadně od Jlrestu

vyklidila město llrude-šii- v

rif 1 mil na zAfmd od řeky Jlujr

pod tlakem polských vojsk á

zprávu připouští že v léto
oblasti bolševická vojska ustoupí
la k Východnímu břehu řeky Huť
Y oblasti lávová v prudkých bojí-

ch-ne pokračuje

Smalla zámožného majitele diva

ibd v Toronto který záhadně zmi-

zel v prosinci minulého roku by-

la zvýšena z ÓIMH) na ifdóooi)

Zvýšení ml měny bylo niilorisová-n-

1 A ('ameronem právníkem

kolonisuei pro Švédské dělníky áYorku ii za krátko na to odčlenil

n' do Hneíiic "h„ kd" přijat lil
se dvu vzácné rukopisné kiincio

nály husitské jeden z r ló(i() psařemeslníky ule dříve muselo by

za hpoluprleovnika liiiiášuva Ku dojiti k opravě dolů Míwkvu prý ny Matějem řeckou druhy z r
provincie Ontario který taktéžrel tlomU drzý nu to odelinil no do v poslední době opustilo ''01)00

Evropy a Snajdr vedl li-- it sumo průmyslových dělníků Výboru

lóbli pHiiný Fubiánem Pnliářem

IJohatý liiiileriál dějepisný ob

sáhují i farské matriky u (íitm
tovní knihy zvláště z 1itoinéři

(statné To tniet'm pnliytu v Jta- - nepodařilo hc docílili dohody se

cine pMjal Snajilť počátkem roku sovětskou vládou ohledně koloui
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jižní éásli ltilínsku V Záhořuuecliniky Nabízel sovětské vládě ně-

kolik plánu avšak každý z nich

Oiiiuc který reiliuroval í do po-

lovice září roku 17:1 Zdraví lnu

lni zápiiď nehloubilo a proto při
je nu faře kancionál bratrský vy

prodloužil lliňlu platností této od-

měny do 21 (záil roku 1!21 Zá-

hadné zmizeni millionáře Ambro
se 1 Smullii ii jeho Kckn tářc do-hn- a

Doii-zlityh- kteří oba byli do-

bře známými oběany Toronto je
jedním z nejpodivnějšíeli případů
h kterými kiinudská policie kdy-

koliv měla co ěinitl Hrnuli pohře-šová-

je od 2 prosince u I)oiirhlv
od prosince minulého roku
Sinali právě před svým zmizením

tištěný v r 157G v Olomouci u Janu

Olivetského sepsaný knězem Ja
narazil jistou svou částkou nu ně

kterou z komunistických tlieorií

Sovětská vládu dle vSeho je roz-

hodnutu raději nechuti zdroje ho- -

jal iiiliíziiiiou mu redakci cleve

laudNkélio "Pokroku" který re

dÍLfoval ni do jeho zániku V roei

kubem KiiiiWHldským (Iriintuvní
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knihu v Píšťunech inú český mul
3 H77 ftnajdr po té a poinmú kvHio pis ' roku 1 Cit) ii je vedenu už dobutstvl hynou) i nežli by dovolilu

aby do země přišli dělníci jinéholeliina V Koííka založil éano r 17()f ěvsky V Hilině jsou po
zemkové knihy vedeny teprve odprodal kvojh zájmy v několikayiin vIiimImí "Deiiniei Novovřku" nežli koiiiiuiÍNtícké4io přesvědčení

divadlech v Kanadě diviideliií
loleěuosli ZU )fi7'i(MHI0 V den

jeliuž první éíslo vyílo J října ro-

ku 177 ('imopU tento vydával a

Deleprace vo své zprávé součiisně

Milěluje že ruský lid je otupělý n

roku 1GH0 německy V Kozlech

llcčově jsou farské matriky od r
10-1- — 17IW České pamětní knihusvého zmizení dne 'J prosince

obdržel check nu tyIHMtf)t) ve
netečný u je mu zcelu lhostejno
u vi Iké většině udrží li se sovět

DVA D0MV fut pnolej levní ru lin-

iové Illiistť mi v čísle flpjj Houth y'! Hl

OiiiiiIiii Nidi — Ailv Ixpd

redigoval jak už v'ňe povedeno
již do roku 19 10 kdy celý jdio li

NluiMfý závod převzat hyl vydá

kostelní už do roku 17íi0 je ě(

ská —sjíojenl h tímto prodejem Tento
check ilepositoval v bankovnírt Neposlední písemnou památkouVHteleii "Hvřta" VyiíavnteMvo

toto "Deiiiiíeí Novovřku" jHkvi tý

ská vládu iinebo nuhruženu bude

vládou jinou

USMRCUJTE MOUCHY A ZA-

CHRAŇUJTE ŽIVOTY

nu zušlé doby husitské jsou kose

De la Huerta povo-
lil stávkujícím

'A Mexiko Měxta oznainuje se

dne !) ářÍ! železniční Ktávka kte-

rou ziislavcni! byla doprava na

národních železnicích na imm ho-di- n

byla urovnánu věera vcěer

kdy prozatímní president J)e la

llfierti'í'OVoli tří ze čtyřech
předložených stávkují

čími Ani jediný vlak nebyl vy
praven v periodě Hlávky vyjímaje
vlnku na linií mezi Mexiko Mé

stem h Xvrn ('nu vlastněné An

líliéany Stávkující docílili uznání
unie 'Kf roj vedu u tojuéťi a 7ó pro-

centní zvýšení mzdy současně
obdlželi Klib ž všechny běžné

ústavě Toho dm oběilvul se kvou
manželkou v dolejší části města a ní zvony u náhrobní kameny šlech
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Od té doby nebyl nikým spatřen šíitech ucelé řadě obcí jiných —
Za vypátrání zmizelého vypsána

denník vydávalo aždoT JÍM I kdy
(a iIiiImíIiu jejího vydá vťuií liylo

npuňténo V' Václavu Snajdrovi
ódeiel uelolíko jeden z tiejzicdoil

ŽílejSíeli écKkoiiliiecíckýeli novíliá
fl llýhl'2 I jedeiř Z předních budí

felíí i néítelfi écHkoaiiieríekéhii j

(lil Po víc jak élyí íeef Jet hi t rval

ftnajdr v nevdééné pri"í novinář-k-

proživ m ten ťm mnoho ne
řínáí u úvn- - V laladáíeh ecc!i

Habsburkově jinuk velicí pobož

nůstkiři dali zničiti ve válce své

tové slu starých krásných zvonu

byla odměna flIMM) bude-l- i na-

lezen živ u lól)0t bude li někde

objevena jeho mrtvola John
Doujfhiy zmizel o něco později u

bylo zjištěno že Houěusně n ním

u udělali z nich nástroje vražed
ně JJylo by záhoduo zjistili kolík

mzdové ťpory budou uspokojivě mezí nimi obětováno zvonu h če
urovnaný a že zaplaceno bude vy zmizely hondy v ceně iflVMKM) Zňnijdc fávl faké há(hé J'rvuiJ skýuii nápisy husitskými Náhrob Mrtvoly 763 nmeri- -

Nepřipusťte uby jediná mou-

chu poletovala v světnicí nemoc-

ného člověku h zvláště tukového

jenž má nakažlivou nemoc Mou-

chu na každé noze roznáší jiakuž-jív- é

bakterie kumkoliv zulélne u

usedne

Odstraňte zbytky jídlu domu i

v sousedství svého obydlí mícho

ho starejte uby je odslruiiíl ten

j( bož je to povinností Každá jí-

dlo má hýtí zakryto a chráněno

před mouchami Nádoby um od-

padky imijí hýli pokryty a když
možno pokroeuy vápnem
ílirufití! záchody před mouchu

mi n zvláště venkovská ut jsou

dání dělená tfi nedávno pořádané ni kameny ěusto veliké ecny u- -
té příčiny vydán byl naň zutykaé
u vypsánu odměna za jeho dopa
dení

inělecké leží leckdo rozbily nebo ckých vojáků přivc-cen- y

clo Amerikyve zdech kostem vyduny mi po
i

konvence železničních zřízencfi ~

Proziitímní president Mexiku však

odepřel vyhovětí žádosti Hlávku-

jících oby byl odstraněn Kruh
(iíhco Perez který nedávno jme- -

jeho bámiíckc plody byly u veřej
♦nétiy v prvníiu ročníku pražského
"Ituehll' II V prvilíef) ec( Mvého

pobylu v Awrícn napjal mnohou

láttert klcrřt nezaMloužilrt zapome
flulí ňnajdr byl oddaným příle
lem íchkoHirieríckého lidu noví

pN vlívňm povřtrnostníiii
Aby České památky v archivech

míst poněmčených hýly uchrání- Mrtvoly 7M unieríekýeh vojíkň
'e Ht Nuzuíre u jiných niíitt vo

l'Vlieíi nrivezeiiv Itvlv v nobotu

íiován byl generálním ředitelem
národních Želeníe Honěními bvlóiiiřm poeiíyým každým coulcni

Yíeeliny jebo Miihy vedeny yM
oznámeno že taká požaduvkřim

ny před zkázou nevědomostí m-b-

zlomysliiosfí zuvíliěnou je zapo-

třebí podrobný jejich šoupli u

dbáti uby uschovány fbyly ve

vhodneli místnostech Rozumní

ininuli'ho tfdne (ío New Yorku
'i i IHtuvěny luk uby mouchy nemoKtávkujících v buvíiářských přám néem novznehenl éekofime

ríekého lidu n iHn nvi lužbě pří
iruiotporim lodi hlieruiun Mezi
nimi iuil(')ij[ mc tuké Iřlcnné po- -

Pro židovskou uni-

versitu v Í3udapešti

Z Huaeálí hc wléluje že tam-

ní Židi ehytitují ne zřídítí v uher
ském kapitolu hvoii vluntní židov-sko- u

uníveritítu vzile()ei kj tomu
že túmlť váíchfd lžídovítí Htiidtiití
Z budupešťKkě ftíiíverhíty Hylí VV'

loiiécní Uherítí Jidě fioéítují že
d oit ne ne jím vydatné podpory
ppifWul 4 uheritkých t( xmif-tiýe- h

v Americe z nichž mnozí

Němci ni fiebiidou vzpírutí iikázuli

hly do meh Li žijte petroleje nu

polévání míítt kum nedují mouchy

rády
'
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Vldítedí někde ' mnoho much

vyíefřujti? poznáte že někde v

zííntulky June A Delunovjc
lyj ředitelkou odboru OÍOtíovute- -

ek Amerického rv-neli-
o kfle

i'í dopruveuv bvlv za líonrovodu

deliách tabákových továrnách u

továrnácli nu i)niv federálním
dintríktu h Mexiko Mtnté bylo vy
tiovíno n U Kt A vk lijící Mv!ál cbí

práce' I'o oztiánričTií
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v buvlnářKkýeh jiHwnitU
v Hiátech V™ Cřuz Tlaiealii
Vnhfo klAvku
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Jienf muohou obéfí Hudíž (ft jeho
jrmál' '
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