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inpiifisii d n liiUevickým hnu

tini Politiku pieiniera Níttího

který sllilííl ne (skuti piíeři
10ltroVfMl1m sovét-s- k

lull Kuvkll je rohlilsoVlÍMu v

rnnieniizukých úředních kruzích

n hbiMil pí ('inu pi ítotuiiýeli tu

Aniliiiui ypííhu h JístC Anii-r- l

l'vi'li jmniii přťiNUil Ztli' i
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(Iťiiffil lvsřrndH houéas--

siii v Italu

Mnoho lidí zahynu-
lo při zemětřesení

luk %e t Paií' oiuitniiii po
t(ili Potúei notu Sviiii nártnliV

ádujíce o ►prostiVilkováuí urov-mín- í

polsko litevského iuporii V

linté této m praví jfc v dobé kdy
polská vojska uvtlipoVlibi před
sbnfy novítského Kiiska litevská
vládli 11X11 Vřela dohodil Hf Kovéf

koi vládou v Moskvě kterou o

práviiílii MíVetské uiinúdy aby
fiooždy lilevskébo územ! k pnV
eliodii a zřízení vojenské záklinloy
T" dle prohlášení polské noty by
lo zřcjmiii poriiíiciiíiii iifiitrulity

tu Zíímorovii rot zrcdiikovii
ANTIoi [ II! Nrimt nu liyhi i 500 nitiAú t)H níjiikíiOi

v oblasti Florencie'JO a } ji Minlójc na lirjrki'1 vjliln
"ní zliytko této roty Plukovník

kIiIimIiÍIi' pnšliviit piiukákti t

} padl pro iirtístu —

Pře ličNolikii ey předvedl jí
nlý hudebník mo) tiiniiil pfed
Milidiiu Zažaloval majitele vel-kéhi-

i

restuiiruiitu h bl jím uč
míl h ním nahumi nu des( dohu

bezdůvodní po krátkém eime pro
pustin kulovaný oproti tomu

tvrdil že hndibuík lieiiiDže tm

proMo v jeho ťeNtuiiruiilu ne pro-

dukovali jžto by majiteli re

ntaucantii všechny hosty svou
nt rannou hudbou vyhnal Hond

ledy se usnesl když žalobce ivr
díl zase pravý opak o svém umí
ní že vynlcchtie malou ukázku j
ho umíní Solva buileluilk zu

hrál tiékdlík čísel nu nvoje Inui-nl-

prohlásil soudce ft má do

ní na toni co nljiel a zuiuíll lni--

Imíkovu žiil"lui —

NcjkoilliČlíJŠÍ uei-n-
odeliriivují

ne před britskými u u uierid(ýntí
noudy V proecnech o rozvod mun-ždsl-

n o dodržení manželského
'líbu V Jednom tnknvémlo pří-pa-

žiiloviilu dáma nvého dříve -

1 ' '
Mnoho liilí přišlo o Život v ojíi'l tm iWím) jako jiii'ili!atiii' nu

Kojím n !ló členy Zti morový rot v

bbisti un nevěr od Florencie v -

vzdut h" v Ciliiiiitliitiu v xtfttř
talii která postiženu byla katu

flllÍHi'0

tmly min ' Pokrok" Zároveň
llnvolflll hi w l't('l'l"'i S(t"líti jukií
niti" Hitkti!ii 111'li'nlu a po ktcii'
llsliil jťiři Ii'iiMr iijihn' ymi7Mr'cn

slictVdnílil Zeiiiétřeniuiflil V Utery

tu I řirnluvnl ob liodtiíkn u nou

du na jrti5cnl koupé a ni nitlita

dil íluidy Před Niudem ptáčník
tudil ne Vil roidtoilnoM! Íp pu

polínek jr opravdu vliet Oi huče

in ale Hrnul li kupce % pupou
íkem jiné rktlsenosti fv pulriié
IKMinií n ním hodlnnssijlchúetl
Obchodník zakončil nvoji řeč vy
xváním k nmidil ab( ne o iťav

divosti jeho tvrzení pfesvédčil
Přinesl do noudní níuč klec s ptá-

kem n muidet! míl prostrčit! do
klece k papouškovi pmf aby ne o

jeho pf ítntiinosti přesvědčil Komi-

ce vyhovil pozvání obchodníku
vé vstrčil do klece prst ale V

Panže okninžikii zavzuél bolest

liý výkřik t únf noudcovýcli kte

rého papoušek notní klofl Když
nolldel liyht ránu zavázána pro
nesl nou! rozsudek odsoudiv ob

eliodníka k převzetí papoušku
zaplaceni náhrudy n noudnícli rt

f Hlt -

Kdysi Máli před noiidetu v jed-

nom HtUfliekélii llléntí dvíl Zlívod

nbd profcsioiiálové ktcřl-i-- e n

chtřli podřídil! výroku závodní
ho Munice Podnikli přel nijakým
éanem závod v bčhil při čemž í

cenil byla noudcem při zá

vodu přířčinu Jednotím z liieh

Druhý tedy žaloval li Yidul nouď
ní dvňr o rozhodnutí Když noiul

cp provedl pru vodní líčení uznal
za pot řebiui uby obu závodníci

provedli závod v lííhil na závoilí-

předminulého tvdne pruvv t
Dempsey obdržel rnnúdi distriktů dmlé naznačujiJ Tiii'oviI ji-i- ni-

- Kciluij (IiMníkv Republikáni docílí
za zapas $55000při lioiiriiiií stiwť' Icdiriiy a klyž

1 I ' t i

že ztráty na majetku a životech

jsou značné vážučjší nezlí w zprvujviji-
- urnu Mrčenu iioiii Mwiflin n

iiiéloza to Podrobnčmí zprávliilng erlá Nfnnin )v iniii li li

velkého vítězství

lliirdilltf a (Violidtre budou KVO

buii vflikou včtSitioii lidového i

Inek PempHcy nvčtov' píplior
nuiiučiijí že znuéiié vétŇÍ územíim misii iiMiiirecni lulczlo jft nik v tiW v olili-i?- r iťó(K)i)
lilo zeiilélřeneiiílil Jiostiženo než

Jhciii v posi'ilnliii tnži-ii- í ii tn-k- zňpnx n ISilIv Mihknii ?v Sf
juk udáváno bUo v prvních zprňe e itorfi In ho liliisoviiiií 11 iiínPiml kletí' konal v v Den PtJÍeeke mno xnpmni již ro iiirlVrlm

ř I VII vín h l'emí zemětřesením poMl-ní které v iiiiniilveh dncidi proV lí llloti líiirliOť Mieli dle Kde- -ireinio iiiii' M'i'('í vmiK jsimu h v

ž'ié zlá ne hit i V podob" koMO
eiií Ploydu ltZkilnliloimf poíitjieiiioenii'i z inrukoty vzpiiiiiutoVfi

vedeno bylo pod Mžením předsedu
MňtnMi vborfi v každém Mátě cMree n Florencií v jižní ípirí a1 j l l t říh'4 nimiihenci na tni hrudu íkmlvH pOiIlICH MÍjílií Hť V liolehteeil in Uiileie loholo zfinsi K siumisii

Modenou nu neverním ko'ie i
oiinito no doNtiivílo eelkem l I'!!loži Druzí dělníci byli té po

ježto bziřivoiiií zrnnil n ní nvoJ

zimnouheiií íulovaiiý namítal Žede noile 'ilriinuiiskelio polirezí ulivákíí a pííjeni lyl ♦IHííOI mvužhvč zrunéiii i liiélí ntee no

l'nk V některých Mát ech íetfftif
není dosud úplné nvAuk x loho co

je známo dá no hoildíti Že repil-blikán- i

docílí v podzimních vol

pícn Appeiiiny Miičreni východním tak učinil pro povahu nnonhciiči- -rniiji' v to mílní H vňlečuou duňtiy poliiiiuitiy leiliné [uivodee nnl 100 mil V tniuo distriktu jDeiiipneyoví zuhiécno bylo '0000lienleMtl VVVťizl Ui" Veíkeré lni
nu i pro Její prudkost pru níž

hy H ní V llililiŽelství uemolil žilivelké množMví nílné zalí'lniis'ehbách rozhodného vítJWvl šetřenívíiinuioii že tnň?i údiiti noliromy Tuk unie Málu zlý omni
mést n celá Inda jich melu znučiičv dvaeíli řňpuiluíeh mátech bvlopmceiif liruhélio přijmu MUkeproiíMlediiji'' TjiHniiiý )iii['n v
velké zlrálv Ve Fivizzano m"iéov ziirnéeiio hvlo iiiYOíM) jiJ! dokonéeno n cínlicc získané na-

značují fa Čtyři z nich které vo- -

nu VNeeky éteiiiiřel V Cicte—

Po nedlouhém jednáni vznes! pak

přednedu noinlii tičlodik Otázek mi

Žalobkynl Tato také nu otázky
ty odpovídčlu ab zdálo ne že

o totKj olivvaíelich :'ž nalézá
Jun Fin In

ne icdaleko Ciďrary téméř každálily demokrat íčky před čtvřmi ro
1 1 Mnoho Němců touží Ml jiřed očima hoipIu Kozmidekky dují značné včImíiiv renubli- - noudee je pojednou poiiílnul ne

pak vypadl ve pronpíeh žalujícíkaimkémii IiHtku letos na podzimMAOIHOV NKÍ!lí„ 7 úfí '20 lonlycluivý Houdee ne tázal Melse dostat do Ameriky čího —Jsou to následující Máty i Colo— Ctéiit' vy(lnviifetvo li čtenu ní poznovu a poznovu a dopále
V

jiném tiřípadí ntál před nouři "Pokroku" pMiié pf ji vňm luk Ht Z Wiisliíniřtonii oziiumuje
rado Kuiikus hentiieky Missou
ri Xidinihka a Ohio 1'ředpovídá dem umělce kouzelník který mílVněm nujolio řidurill Tuk m inné fniiolio Aliieriéuiiíi liřiiieekého n
Ne že tiikc Ciitiforiiie k terči niiéjuk zst cuklo proto intiMÍiii vl in

budovu bbt jotkozeiui a mnohé

zničeny úplní Mezi zničeevmi bu-

dovami nalézá se poíitovnl úřado-ui- a

'étSina iiořtovnícii úředníkři

hýla uniiireena Místo Holiera v

provincii Manmi Maríttimt a mí

4o Montí ziiiéeiiK byla čánlcční

Uívesuno 1'ortd e Montijoioro se

uuléoijí tdtéŽ v ruinách V Ma-

riou n (Vraní mnoho budov bylo
zničeno Ve VhirejKio chrám nv'

Pavla byl znn j a v CmM" "uuco

rukoiiHkélio pfivodu htňlc ho dotu-
Ntulouvil h dívudleni jehož ředí
tel vSuk iiiiiélcc po nékoliku třcdHvíml třinácti hlasy bvlu nroo MiloVn % MfiŇelio okolí iijiikou

WíIhoiih před čtyřmi rokv bude
Zilje je li 0 možno iilry jejieli
pruielét z Némeekii u KukoiiMkii

Maveních propuntíl Artinla žu"zprávu podnt Znfiiu h l'uriiiuí'i'
vtok republikánskou V clektorňliiini jiukterí iirei

i

jii v jen tuk l(dí píjí do této zem? a jiikú
loval na zaplacení mísíční Káže

r'edíte tvrdil že dal ilinřlci ví
po vél r víím právem protože jeho

ní kollejí je celkem ó'!! hbm a je
třeba včteny LTÍJ h Innfi k zvolení
Hetřením v Poslední dobé nrov

Kounky jnou známé a zastaralé

na žalobkyní NpuMÍIa na noudee

pravý příval nloy oMrýeh u roz

bořčetiých Noudeei pokyvoval lilo

vitl n [ioziiovu Ve nví přcdnlíra
ní nedoslýchavosti žalobkyni

nvojř otázky Toho

dáma mílu jfuyy doMi a

dtla hp ntrlmoiitl nvou prudkonil
tak dalece Že zimadilu v zlosti
Koudel políček Ihned bylo lícení
nkoníeno dáma odsouzenu pro u

rážku noudee nepříntojní chová-

ní ne před Houdcni o zárovďi by
la ndmrSiénu její ihdoi n odiV

vodiiíním ž
Žalovnný prokázal

že m tuk prchloii by ne
mohl žili y klidném nmnŽelMví

děným e ukázalo h Jlurdioi' a
1

Ul Sotto tro() chrámu W uřítil
Pilníku zavládla v Lueea nánlcd

k(iu záiiluvy t íluviaiift a Jame

Noudee po vynlechnutí ohnu Mruii

prohláníl fa roznudek mfiže vy
néMl tejirve potm binle j vidéti

Coolidjri budou in ír i ncfiochybné
o HO IiIjinu více nežli je potřebu

k

oivtim nuy ni mne eerVi zKíl- -

joi fdoiiezeuí lut přiMéhoviileef ví
zilí talolk tuk Jhciu 17 řervna téeldo yi„í Néktcfí Čekají trpé-tUMUz-

kiikuNd a lolybycli w livé na clivílí když vžftcliiii ohrne
nékdy dostal na pokiiHnou íni- - zenf Inidou zrimena a mír mezi N7--

ci jayNlíni h' by cli byl ne zkuSe meekem u Hpojcnýmí Ktíty for
uoHtmí hezky ku předu — Obílí mřiínč bmle uzavřen Mnozí z níeli
jeKt v zilejHÍm okolí vymláceno í'ví víuk ynuénoil netrpélívoht
ačkoliv dva (IchIč pnící tu pouč- - vzldcdem k tomu že dva roky ji
klid pozdržely zu to ule pole jnou uplynuly '"I zabavení nepřátcÍHt ví
lobř' připravenu ti?i orání pro " w" '' donud nežije v míru

ní re přišly zprúy o ziuičuveh zírá- -
výluny iimélcovy irlín(a tedvtadi na životech Ve Villa FrancůKomunism v Itálii provedl před noudníui dvoceiiť uč

v provincií Jiiníjnunii celá rodí

je prý na postupu na byla pohřbena v ruinách do
která zf výeh parádních čÍhcí
kPré vyvolaly pravý úkn noud

'v Jehojj rozniulek ováem potom

movu a vesnice VíuctUi bvlu Zcela
priMii úrodu Phciiicc oziuikv by P ''mccKem i i kdo? obracejí m zničenu Znační vážné Skodv znfi- -Komuiiínm v Itálií je na poMu

nobeny byly ve Frítfliano dintrík(u dle zpráv které zinkalo v téch)y zde íputné n vyduly ií 7 buíio A ' ']hur Mátu jnoú íu- -

pó akru ovwy byly pimékud lep- -
f"'W"Vaní že občané tčelito zemí

fí i i t i i uuiliii nul i ! é [ l1
lil kde celu řadu dolni ne nhroulíto dnech fruneouzké minihlerstvo

i n nyjiaiy oi in uo i oimiu I "'""i"11 fiiou npoj ht il vi Frunmiiero kde taktéžzahraničních véeí juk Ndélui My pravíme žeKukuřice vvfilíít ilohřu iii NtAlft toliko m zvláítnícli okoloo
znaČiiý počet oomři byl zničen Ozpráva z Paříže Komunisté nahý" r " f ' I

opozdčny V přítomné dobč már' " vyxtuicfiiy jnoij pravidly nudy Píevepeio a Hanj Andreavají vnudc takové mocí že jeví c
tohoto odboru HoiičiiHtiČ

obavy před pokunem o převrat byly tuktez iméní poSkony
tahká vláda zřejmé není n to

ine noej ebladtié kly teplomčrv h jim
ukazují )" Kt„ No léto bude pryč

"'"''"J" Ž" válečná obmezf-n-í pro- -

b začíná Hf už nyní pokašlávat
" flfí'řáíek'm Hziuefím jnou do

St i VŽak já JHii1 peviif fež
V 'Miumtl n h Né„eí „ Wh

ondy přece mm to škrtilo a zdálo "'""'li' "Olhí obracet! na ame- -

PODIVNÁ SOUDNÍ LÍCENÍ

Vžude ve nvétí jou váŽnont a

dAntojnont atributy jež označujírícké diplomatické' a konzulárníne moč jako by muč v krku huní

obnovili pořádek v rfizých mé
Mech kde doíío k povážlivým
zjevům y ponlednf dobé Milán
Turín J5ooina Janov a Neapol
jwoi hlavními Mřcdínky komuní
Míeké attítaee ( hnutí tófo ne také
Ujímá jíž v ftímí Téméř víeehny

noudní dvory í když předmit(řcfify v zahraničí o vína na nrň
peří ronilo- - Za roven n lémíto hít Koudiuho Jičení je takový Íp jvodní Imfíny dovolující jím tolikokolíka řádky posílám 2 jako to vyvolat! venelonf jcM nnahoiiločanf tobyt y féfo zemí Jenom
předplatné od říjím na (i mísíc &j nomleovou aby uchoval soudnímum zvliňtníeh okolnohfí firň vodní

fovarny v jmenovaných míMcefj (o NÍee trochu brzy nh-mén-
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