
V MM%UM ll U

řUMo M l H U fc ' Mlfi'
In A JhntMS# luml N t

tu run rok 1 ruti
POKROK
pťtUoK OMK MJKA (OťT0MK)

rDimiAt fifctioN

1l lit 1 t''S 1iMii i p tK ilt tiliui ih! ttiuiinř
A i tnci htníit rtb In tl tíi it#
jtnt l tbiil( j' t tb iivÁny bvt

é ii- it

1'l'lilHIU tubu j- lAtltl'1l "

V''ilrt se bulí " pmul
' M bU

liin (nultí l v i lmini l Vt

Iiii t pi1ni' i 'i'i tp iulto"

„i ť ! M VilU liH'b

unii p i I n l v 1 1 U
' klti é tm- -

i í I o o t i i ii
1 ' ty r

l't I' ( II ( i l I ll V ll)

JAKZIJKNYNIPUAIIAV NOCI

H ť vtOn tsl-- tt (lllll s t"l I

iiniiiť U Vli I o Ví ' ' ' '

e i I I tthl i I
i te i

U i li p t Ut I i I

1" I ťt„-tl- Vi l tré tu lo jttO
'

V 1 l titi-- i i i

l i í i t lti 1!
Vim i tt-t- t y ijr

V i f

tfli'l Sn#i t i li ltli p i

k)l'tV(tiitll án iil p lilnlé
iIih1v („1 I t i e prolet!

t iiil jitii ' b i inírli si I I tc itio

Vť lliknllkil ImllbiillV Všjil (ti

IM V itvi'k lieiietli i "

I'mTRi:SFNl V

ITALU

V V duti bi píe I l'v IrtllM
'

t A 1 r 1'rnl tm v ttf i" i

ťi
'
h l d 'n h í lid t " h d ň

' '

tVttíItn Jívntii 1í'i!i d- - t't'tt1
' ' t dm (ní M) i Vt li ti je i v duté

kJv ne i i iiittini( Hit l biikti

i ilť4 se t spttikil 1Villll V tmei

řiiť tiiintíii řvlásltdm o možno

fi výlučné jtř tu iviíittii ii

f V 111 llnSt i jťjlllll lllliilíllH íhnll
lilií i ciiiice iVuhii ti ívi ij

siilel iltťllii dlittlV-- vlikVini l

l i t lul (i lili 1tíťl'biMl!

t ll wt Iii li i limpill j l'(

V ion t'Ui li ttlindiili il'1 ilt
Li ln n tVMt" WtVri" I i f ' i

kft tirtplnti tl 1
1 ikími

tlili) lni mlv Stiutfti' víJhm' a

I tí i' iiiit vňťí m1 H iédi ti i i

tiveloViit Vt bn i e i t"lnl In p

tb dvíií ii dnlTi pn dltihýili e

ttttitll sciib'il iln tirtibo potí

sVlepn snk lilii " -- e tnMlí
Vil

"Zde je ln jnlttliV lilindliť jsi lllísln
v ťiii?''" pitibliisil Mat litou "Mi"-

ulil to ktypta itHi'ho Miíst"fi '

stultl líinádéin Veliké sklepetií

kterým jsme právě pfnsli bvln

si piiileiiiní kapli a V ti'l'i

inístiinsti kniialy se iiikxisice A

Vsak my lu trpěli nebudeme"

připojil kdž jnb u éUnik íi m

I '1 - t l % I 11

li t tiWit i i ti i f 1 'i (lei u e tut
11 vt illitě sulotti líni íir- -

iiuii im "pi a i i v i ni in
H(e í h mm ' í I tel'

Villi tonut" pi'ibiiiv yobil v

M"iko Mi'ii ioíoíii tíikjipo
tí id' piisiMi pe la Umni y j
liible ibi!il ii poslal ilmeil tne-- X

iekétllU I "liillll V Hítsii

Iimiiv 'ititCMÍ te tt"t s 1 11 i --

řeiiiiii In luiilý i ynačiiiv' pfed-nu- l

co in jn i Ideji uplití ll ll ihned

ccbil Vdbivi do 'eimtilbi

Puriii'oi I iť niibvují si-
- rnzsáblA

pnzellll- je ( tý Vnltillll blllilllo-- i

inevieká ibtdl pnskvlllt lil íl

d 11'elll

Mei strojovím ii prav eníni

které si Villi objediilil je M M I

dvojilých tibnláviliů 'JIMI prolil-llliili- ii

íei pluhů pnslroje pl O

itnl lehlo ni li! i

lni inl pl edvéleéhýi ll

iť liilinliii

jtk tnlllll

tt iillilk liplMll)! ) M

ii tu l i"i jli inu f HU
( fp tiK lll)A ll VCÍllftfMiliťll

i pt ty ti i i' i
1 ti 1' iiil } l'''1

t 'til In' illlt I' V ll li1 llloll'

IiÍJm iililití 1 ii K "Hl Vtvl íi'll
v siít-iln- l rvfnpA A i iile i Jři
ll st ptl iilelnil ilttptlIVlI

1'tullil j" prn ilieMillťillil IluVln

o iniiliikii ví'iií ii'ili NVwink N

1 i!sjlli V pi lltilllllé llťlll'' Je{ i

rnšnúii knpiti'1 ii iH p1" liylme t

lé pnťiiiy ri mm Iiii inu' kiilň

tnly stiedni INrnv Jvni luk

inilvy 1'niiévii'U vm'i líny piniliťní

lillnilky jsou V českém jlICSkll

návštěvník je jiikn tlinen nelinV

nikiln inniini ěeskv vyjímaje

ilni siiiiinii'eli iíťkoliv pnlutiisl

se vH'Mlle píillllliti jim' lliífinl-linst- i

V jejich IMvé Zellti javU

(lilu inlnpluviili A viuk Američan

se mid tím ďápili nemusí (Vili

pnlieislé lieiiilpiiVÍ UM otákll V in'1

ineckťiii jnvkii iiviiik s Ameri

éniieiti e jedná s Velknll nliledil-pllIHřtl- í

Pnllévíldž tlil V f Vllídei pn

jliieiinVilli ZlinVII iniinlié stu n lili

ee a náliiéslí pn president II Musil

rvknvi a jiných hrdinech z pnsled
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inu jí jisté iiesnáze uliv se lu nyní

vyznali Avšak iniij přílel Much-tn- u

iietnlikn nul kudé místo

tiylirž i každého

VeVyadnVIllil pfílii dlnllho II- -

liyrh ocenil skutečnost že poměry

jsnil tu vyslovené mdílné od pn
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lé píeilstilVV o sVobodé pnlilieké

linšleiiky Itiilii NuleH jsem
'

íinlnvny časopisu "Avunli" bez

oblíi na Via Sun Panůiimi Myl

jsem ilvnille ibipln oeil do Ó

fildoVliy p Seliiltllln lo' jl(é
lioknliv iliiiaováiií
Scrnili je ve Vbleilil u řpůso

bet li typem iihliizťiiýeli u vzdělá

liýeh omibuosl'í s jakými často
setkal jsem se ve frunciiiiskýeh
balíkách vládníeli úřiulnviiáeli i

řkohíeli Zjistiv eo ih! přeji si

včděti p Serrntí mluvil plynně
n přesně

Rychle načrtl tnjiě socialisti- -

kou iirtrnnisaci Ta sestává zn

prvé ze siieíalist ické struny vlast-

ni jež má 1 millioii členů osm-

inu i sel ililboěťlí iii piislaueu V

národní sněmovně n inliiůnist raci
I'J0 mčj ve své uioei Za druhé

jsou tu odborové oriMiiisnee kte-

ré mají 2 inilliony členů ilevinb'-sátosi-

ilélnickýcli komor u pade-
sát dvě 1'eileraee ' členstvu od-

borových iirjru n i'neí asi polovinu
ale pilří katolické striinč 1 l!U ()

je anarchistů a iMMlltllO ucodvis-lýc-

Za třetí Národní svaz druž

řtcviiickýeh oruriinisiicí který má

jeden a půl iiiillioiiiin'leiifi Tri

tylo oriaiiisace podepsaly 1'uiiiuil

ní smlouvu iillinnce pro polilické
cíle V důsledku toho mají veli-

kou politickiiii moc

Itálie stejné jako jiné země
cílí společenský neklid Lidové

wslvy italské očekáviijí nějaké
nesnáze iniiž by vědčly proč Děl

Iruklorv ii) vlneiilel tlvu sri)i

ný V illkvlslčllí bllilnvě ll poskytl

inné liberální ínfurtiuiee o vinn

znalectví Zkoušeli jsme sud po

sudé zkoilliiiljiee teliilié koiiiory

čtyři II pěl pil tef pud Zdili

Vinárna Karla Hindem je jed

luisv édťuji'
1 i f um nílm pniAké
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i)íti'ť Miitlitmi tlf In nejábuv- -

lil jsi chlapík II obdivuhodný Spnlt

Skutečnost )' 011 lUVIlú IIIIImIki

t nnmTiriiiy já l n v f m

ťliilieousky nezabránila (iililll II

luclnuu se sluli iijtí íuiiiý mi přáteli
za liniliiiu anebo dvě no li' kdy

jone se setkali na pomalu jedou

čím vlaku i Prážďun do 1'ruhy

N'n kontinentálních vlacích Člověk

často UZaVÍe lilholié vřelé přátel

siví jív j' iiíi'l"'ilují''ilii lim' vy-

chladlé Ali' lniiiM Ink nebylo s

Míli btnll

Všechno slulo se následovně :

Kdy vlnk ilo 1'niliy vyjel z Dráž

ďan iinlfl jvin ln'ki'lm n velmi

sliiHiii nlilciViirlio Kniiďmii' vi'

u kopání příkopů pět ifusolino-ýc- h

strojů li iivoilůoVaeíell ěer-íid-

pln sázeček kukuřice a
ellfé mnoství jiných Věcí jiidlž

elková cenit bude mnoho set
nou Z liejslursieli viuiiien ve střed

biliárů
ní KvrnpiV lejí přítomnu dvunsi

kvete po HOO letiv nuliriidilu stursi

ZÚVod ktefý obcliodovul obdivu- - Villa že bude tnítl

polreliii pro Iviiily utípo iinitiybodnými likéry v patnáctém a s-- st

iřelmět Mexická vláda zřejmě
e oehntmi opatřili tmi kažtloil

iii?ji'iVillioi věc nelinf bude ji

Musleilni liiliisii'ilní tliť )('
st ol v Halu postihlo distrikt kle

l'ý pravidelní' pociťuje i'lillil
tildiší ntfesv v tlllsbilkll stiperif'
ťiininsli Imry Vesmu i bui v l'l

ny Že tylo dvě činné snpkv jsou

zodpovědný zu všechny olresy ye

mě HmIíi zdií se býti jisto cbb'

tleni k tnllIU Že VeslIV lllllťlí se

núiiě italské "buly" kdeIn
Kinu je dále nu jihu nu ostrov'
Sicílii právě přes 'fu inessin

sklili

Hnsleiliií otřesy Zdně pneítčnv
byly výhradně v severní Itulii: o

blast pislieini vede od Klofen

eie liejjinéjšího bndll tentokrá-

te pnstižetiélio k Milánu mi

Avšak otřesy v okolí Mi

lána byly mírné iiejkatastroťál
něji poMtiženy byly krujiny mezi

Florencií a Modenou což je asi

tlil polovině cesty IU"ZÍ Klnrelieii

a Milánem

ližní Hulie pnsližiiiii byla ně-

kolikráte kutiisl rolViliiimi země-

třeseními z nichž první zuiuu
náno bylo v n 1 1"7 kdy město

Catiiniu na Sicilii bylo postiženo
Mři tomto zemětřesení 1f(N)0 lidí

přišlo o život V roce lóti silné

otřesy země pocítěny byly v oku-

li Neapole Statistiky z lěcliiliii
luiznačují že zemětřesení loto vy
žádiilo si IMI) lidských Životů

Zlí oběť Sicílie postiženu by lu o

pétné velkým zemětřesením v ro

ce li!i:t kdy felkem UlUIMKl lidi

zahynulo Současné záplavy kle-- i

v" lni postiženy byly dolejší části

ostrovu značnou měrou přispěly
k zvýšení počtu obětí Osudu

postižena bl n při tom uej
více nebol' zde zalivimln 011110

lidí

1'rvní vážné zemětřesení posti-

hlo severní Itulii v roce l"Hii kdy
hlavně v oblnsli Abbnjzi způso-

beno bylo mnoho škod Více jak
1"i0IK) lidí při tomto zemětřesení

zahynulo Vzhledem k tomu že

severní Halii je zemí hornatou

ztráty nu majetku nebyly v pomě

to vlastně jenom Ku prospěchu
kdvž Villa bude myslili nu 'urinu

'ení ii ne na politiku Villa nild- -

lláctém století iS'ení závodil Inlilll

to podobného ve světě

Když konečné dostali jsme se

VZdllch lé dnbé jsemMl - - II V

již sdílel obdiv přítele Machtntl

pro ink viniční místnosl a její
— bylo po II hodině

což je úřední zavírací hodinu v

československém kapitolu Nu u

licích nalézalo se ještč luiinžství

lidí a když blížili jsme se k uliei

Nu 1'říkopé slvscli jsme melodii

sciie mluví o luuloiicl sve moder
ní íarnič kterou liodlá zřídili nu

tuzemcích jež od vlády získal

uiáliií iivšnk možno lieziečnč říci

že ze viecli zemí v cent rulu! Kvrn

pé (''cskiislnvenská licpuhlika je

nu nejlepší eesté U prosperitě li

více nežli to jeví sliliiinil lni- -

Niijul již značné množství svycli

stuiipiiíců jakn pnuincníky a po
inillné dniiiuvy budou zTízeny pro

i i t k t ii
iliiiicnnsl leiiom jediná jiná země

ne ii pro jeinii tiiiiuiy mi tur- -nu evropském kontinentě i"''1 1'řilá

ileibdi
mě lnuli' luké zřízenu moderníDvořákovy "Humoresky

káni pnvčdouiiiii melodiílepší pnéňleéní kmk na eesté U

řkoliií Tnidovu již nuvslěvnvttli
předválečným pnniérfim n tmi ze

milou dítky Villnvých záměn)
i I lil 11 vt

IUIUcii AecKii vllHhl lile VsellO

tnt je Mdiie kterou Němci pnne

Hnili v prašpatnéin stavu když ji

vy klidili

jsme její původ li nalezli jsme

liiulý kabaret pod neobyčejným

jménem "{' Maxima" kde poli

cejuí hodina byla pnrusiiváun

skupinou (''ccliíi

se hodně miplutí nežli se Villa

Ovnciii t iit (i iinvá repiililika hýle

Mflj přítel Miichtoii byl vdiee

niidsen nad iiasíni novým siuno

rnvnrnváiia mul všechny ostatní

V prvním iníslé léniér vSeelmy

prúuiysliivé zdroje Klnrého rnkn'1

zařídí" aby mohl se spuléhiili
i vlaslní své zdroje

SKLIZEŇ KÁVY

Obrázek česání kávy z východ
I

Afriky přináší "The Wutld

svrlll nililrlflií rklnllil hi Vťllili

uŇlťflilili' kily? niijal jsiMii inUln

ii o okamžik pnziléji iinliíill mu''

hiii iinii tiiri'fknil ripirrlll "' vr

ilniliiikiiiny pnm'ii'in' zliti i' m'Ih'1'im-k-

—

"Ifili-li- iln Tniliy ?" plul ' l

piiHclili1 illf iiii'lin siiinlii

" 'iivfv li miiť tu in vluk min"

mlvrlíl jsfiii n jislou hlipliivnstí

"n iilii'liiiili'iii iiiifliii za mIiii-vmi?-

npíMiií1 ti plni (Hiilnimiji'

svojí ilnli'niosl
"Xll llIlIlVlIII lllllli li 10 IIMIŽIIO"

li(piiVr'ili'l jst'111

"1'llk Vlllsllll' IICZIIlíll 1'l'llllH"

otlpi)Vi'il''l "Aviiik pi'okňi'ti' li

linu' til rrst n piijilťli' nv llllioil

nkij vnin iiťjnliiliviiliiiiliiřjHÍ mí

stu ve inésli''
llll('ll'l llollll pf'l'(l lim i

kninliiklnr ziizpívil jmi'iio slnro

iiovi'lio kiipitolii ('Vskolovťiiski
zclczniriií kniMlnktoři v Iť-t-

rlíhli nvřta jsou velice iiiiizikíílní

~ fiííjal jhcih pnzvňiií inna Miicli-lo- i

Moje poslfilní liávšlčvil l'rl
liy ii'lila sc iíci válkou n mfij

společník MiM' infnnnoviil h jeho

oliclioil je riinjilclciii iiclíolíkn

Mukiizíiic" V době česání iiaby-v- á

kávová plauláž nejpit vorněj
řího vzhledu Ploiihé úhlední' řn

níci jevili nespokojenost se vzrů-

stající cenou živobytí iivšiik zí-

skávají značně vyšší mzdy jež

jsou (cméř v proporci se zvýšením
cen životních potich Vojáci vrá-

tivší se dnmů z vojny shledali že

slibovaná společenská u iinluslri-líln- í

zlepšení uskutečněna nebyla
Z té příčiny jsou poholovi se podí
Icti nu jakékoliv fikci která nič

la by v důsledku žádoucí změnu

ly kávovníků m liihým zeleným

csklým listím odrážejí se výt líz

ne ni syté červeno pinty vychodo-
-

ru k ztriifum na živolecli Od te

doby žádné větší zemětřesení ne
africké a jejich vělve se prohýba
jí pod líží šťavnatých Sarlutovv Hi

postihlo severní Itulii v minu

lýeh (lnech Menší otřesy byly

sko uheťskčlin tnoeiiářst VÍ jsou V

jejích hranicích A tnt druhém mí-

sti je ovládána plemeněni přičin-

livého lidu Skutečnost že četní

ml rodové a jejich pleiiidiiiá nená-

vist činí z ní malé vydání linkou- -

sko riiersloi II Že její lllilitlll'isi(dé
iiinliiee molími nvrlitiouli jí do vál

ky íiž presidentu Masaryku něhu

ie poněkud zatemňují růžový

který jsem právř vylíčil

Ale jsem reulisloii

Mfij přítel Machtoii promlouval
o tfehto prohlémecli u jiných než

li jsem vnilřni pocítil že je čas

k večeří Navrhl jsem večeří ve

velkém Obecním Ponič na Niímé-s- f

HcptiMlky pončvfldŽ jsem se

domýšlel že návfilevit niuníclpil
tif ho reHtaunintii v této krásné

liidové hude zajfniiivou AvSak

toíij přítel Maeliton se nepřidrŽd

bobulí ( 'cruí mužové oděni pou-

ze kusem modré červené nebo ze

vistein a jeho nmlscni poiíckiiil

vyprchalo když zjistil že se tu

nedá tančit Vysvčtlil inné že

rozjuřovaeí ovzduší Mínderovýcli

vinných sklepení vždy má na né-

ho takový účinek Miirnč naší

noví společníci mu vysvětlovali
že 1'ulais de Pause Allialubra a

jiné tnneční siné v Piuo byly již

uzavřeny nu příkazy presidenta
Masaryku před více jak pul hodi

nou Maelitou tvrdil že čest

l''rancie byla uražena u žádni

podul stížnost u Svazu ná-

rodu k čemuž jsem ochotné při-

volil

Pofilo ještě k jiné důležité roz-

mluvit avšak o 12 hodině tříku-sov- ý

orehestr ll Maxima přestal
hrát i n nezbylo nic jiného nežli

vstoupilí do drožky a jeti zpátky
k hotelu Mfij přítel Miiihtou

byl ještč rozjařen když ubírali

jsme se po schodech do svých po- -

Pojde v Kalii l revoluci? Tuto
ené bitky spjaté nu rameni při

sice čas od času pocítěny avšak

ty neměl v katastrofálních účin

ků spívají značně k barvitosti eeb'
- I t - J ě tt

skláren --- vyŽnluji' lidy zaji l !

Scény Den ziicilifi velkým
V roce 17lí'i scénou

opětné byla Sicílie Ncjlížeji

hlukem když dělníci luijull 7i
7 rupií (asi 70- -) měsíčně ti 'J li

bry kukuřice denně se liruou ]irn
t a i 1 I ll I 1

liostiždio bylo límlo zemětřese-

ním město Halením a okolí jež

IIICNl1 tllIlOtO kli?(lé lí'í IIIČHÍI'!'

Ocitli jsme hp lul velmi Tiiftnť'

železniční Hfiiiiicí Ui]y vyHloiipili

jsme z vliku le fcjiiitf'ilí Íhiiic

množství htilnýeli iiiiim v rwlyeli
koAilíeli h péry mi fcšiíekeli cup-

své iiailoiiy íoiiyeejne veiue ple-

chůvky) za křiku ii hovoru a tm- -nalézá se nu opačné straně oslro
vil od hory Ktny 1'ři tomto ze- - dnu každý ke své řadě stromku

"Híbí" (ženy) které jsou meziměl řešení zahynulo (ÍOUl) lidí iikách ii miíj píílel mne íniociiioviil

velké množství jich bylo připni dělníky odloží před prací svétohoto návrhu

" Klobásy které jsfiu tam nč véno o přístřeší O Ses! let po- - Molo" (iieiiiliivnulu) pod stinný'(ojfl "Suší" Američane mdi by
tniiiiilé jaro byly zhotoveny z po- -

zdčji město Neapol pocítilo silné kávovník pod dozorem některéhojiti po smrtí k Hínderovi um

(diybnýeli vepřu" prohlásil upří otřesy zem' jimiž" způsobeny by starého "toul" n je pozoruhodiio

otázka chví se nu rtech každého

obyvatele v Halil Uvažuji o

této také v jiných zemích

Snažil jsem se mít i v této věci

jasno it předložil jsem otázku tu
to přímo Serriitimu

Vepřejcinc si revoluce nyní"
pravil "Není pochybnosti o tom

že v důsledku jedněch iiiicbo dvou
voleb následujících mohli bychom
získali kontrolu země Avšak my
nechceme míli moc Doba pro ni

vhodná dosud nennstiilii 1'oměry

jsou lakové že nemůžeme docílí

li uspokojivého zlepšení Za krát-

ko měli bychom lidové vrstvy
proti sobě stejné urputné jako
nyní stojí proti momirchistíekě

vlídé Dáváme přednost vzrůstu

pomalejšímu avšak pevnějšímu
a vyčkáme příhodnější doby k zí-ká-

kontroly
"Až revoluce přijde bude zna-

menat pád iimriareliic diktaturu

prolcliiríálu sóvétovoii vládu

v krátkosti slejný útvar jaký
zřízen byl v Utisku Máme za to

je oprnvlu pélo ní krypt
mné "ťčíiime boční ulok na lip- - jak trpělivé jsou tylo děti kterély značné škody u více jak IHOO

lidí ztratilo životy Od té dobypertúv resliiurtint A tak jsme vydrží celý dlouhý parny ibii se
večeřeli u Josefu íip[icrta který žádná ěásl Halíc nebyla post lži dělí pod svým kávovníkem cti- -

ITALŠTÍ BOLŠEVICI

Zprávy z Itálie docházející v

posledních dnech nasvědčují

na vážnějším zeměl řešením už v[rý má nejlepíí restiiuriint v Pra-

ze k čemuž přítel (iřipojil že v

("Vskoslovenskii wenl nejletifiím

} jsou lo někteří ze zá vodník íi

ve velkém sokolském fcNtivahi v

klícce (?) Sokolove Htcjnc jakt

spolky liirnerské hylí Korunního

vání nliy mlulež vu! tidržovnlí

v télexné Mvřzentí tak lidy inoMi

liojovatí za hvoIioiIii ua hojiAtíeli

Somlé dle přek va (dl jícího (iiietil

vojákl"! klďe VÍ'I'I jM'fil V 1'l'IIZe

myňlenka hýla impeAnon

"MiiHÍrne jíl i k Penicilin koní

nežli m íelelďřeme lo hotelu I'a-í'-

pravil míi) přítel Malehon

"A en je fo ('crn kfiří?" tázal

jsem hi

"To je hotel ii
CVi-iich- kouř

NYímentí ítepnldíky" od- -

roce I7HII kdy obbist ('idabrie za

žílu nejkatiislroráliiější zcmélřc
Zfillí nejliorňí sení ve své historii Tehdy UÓIKK)

lidí zahynulo

O dvacet dva roky později o

pět ně postiženu byla oblast Neii

pole jiří čem? liíHJO osob zahynu

vzrůstu komunistu" v této zemi

kde vždy v tnlnulostí radikulism

mč velice úrodnou půdu Komu

nism italský dle všeobecného ná-

hledu musí býti jiným nežli

ruský vzhledem z rozdíl-

ným podmínkám obou těchto ze-

mí Amerieký korrespondent by

získal v této včeí jasno navští

lo a vážná ztráta byla způsobena

poviKd "Veeheí mysleli MU HVoje
i mi majetku v roce )Hi posli
žen byl opětně distrikt- Calabríe

pří éemž 1'WMt obyvatel zahynulo
Kklániy iž zitni Vedle toho jnein
vám Nlíhíl že vím ukážu 1'nilni"
Knvdnm u koiie hyla

mlajíce sladký brambor neb

klus

Otrhané bobule se sypou do py-

tlů a vozí dolů li řece kde farmář
má plné ruce práce ve své primi-

tivní ale úplně postačující "to-

várně" kávové llobule se Hitu

sypou do velkých dřevěných ko-

ryt splachují se vodou u puk ho

rozházejí do nádoby kde hc zba-

vují dužiny Tato nádoba mil

dva otvory z nichž jeden ústí do

jiné velké nádrže klerá přijímá
zemi zbavená dužiny druhý otvor

puk ústí do tekoucí vody která
odnáší dužiny do řek v kde nepo

chybné si wn nícb smlsne jako nit

zvládni pnehnuti"'' mladý kroko-dí- l

Kávová zrnu očištěná n zba-vrn- á

dužiny m kladou na ohrom

né njsy aby oselila 1'ozdéji ne-

posílají do jínýeli továren kde je
zbaví ještě slupek a kde zrna na-

budou lesku Když je to hoto-

vo posílají se zrnu do přistavil

V roce 8"7 opěfně distrikt ten

to postižen byl zemětřesením a

Když vídél jsem svého přítele
Mnelitmi xtiidoviití plakát ozmi-mtijíe- f

představení' "Hoiife" v

Mlrodriím dívadť jiočal jsem
(iřj-dvídit- í bouřlivý večer se

Khakespeiirem v čestíné Avňuk

společník rozplavil mnje obu vy

prohláňciimi že btidw (ťo ného n

když dn divadla nepřijde

mi —

K'dyŽ opustili jsme Kkm foli

mfij přítel Mnehlou za

mířil do tízM nlíei n odloubímí

í'okrčovilí jsmr v eeulí jinými

sfedovíkýmí ulíeemí ž wtňnulí

jsm' rul velkém nAmHtí kdu

hlnrčliťt ťhrhmn riičli pr
fí íilemiiČIČ obiofi
"Heni pCijdenií'" privíl mij yíi-te- l

Síaefilmj otevíraje dvéře na

nleliž finlézwbt w jmčno Knri
Píider "Nisleduj mít"

lak uplivnu renkýmí dfiHtojníky

i jejích hlícn(mí prfivodkyiiímí
tentokráte zahynulo lu více jak
10000 lidí

že Utnf jí toliko okoukli n pokr#i

ovili v wntft k lidtelu VuíU VV

že může toho býfí docíleno pokoj-

ně avšak dosud nevíme jak mc

to slané Mčí-Yie-
í nepochybně

budou bojovat! o svou Irndíční
kontrolu Vláda sama je připra-ven- a

k odporu Ku příkladu je
tu královská třurdt složená z pa-

desáti tisíc době' vyzbrojenýeli

bývalých důstojníků h vojákfl z

monarehistiekéi jihu Nmy
šlím že jsme mi nit NorffHiihovíní

pro branný boj"
Vyslovil jsem podivení nad tím

ži italská vláda dovoluj" jemu n

jiným aby xvoboťlři? hlásali vo

je tiáliledy a mluvili o revoluH

velíce poliodlim jiokojí 'lt který

hyl poplatek 2'i koniny denní —

vil p ÍJiueíiito Menotti Serratiho

v Mílánč h nímž mč velmi zají-

mavý rozhovor O této své ná

vílévň píáe

Vtin H''''i'''tí j'' ř"dílelem "A-vantl- "

úředního orirnnn socialí

slíekf strany v I tulií Mje trojí!
ttiHifi vydání --- v Mílánč Tuří-- l

n ftUnt — řoopís tnto mó asi

VHtOIXl (Urile( časopis (en-l-

praví hned v záhloví ž' j"
což bylo by patrno I bez

tobolo přízníní poněvadž italští

socialisté kferě řasopís tento

formAIné odlilasovftlí

VILLA JAKO FAR --

MAK
'm::t

M W relilfl 'II" nežne Vrtlllly

příprvíl jnem nu k večeří n pin Když mexíeki vláda slíbila
(vři veecr k příť-ien- i Mieřiron

Kraneiseo Vílloví bývalému nu
HyVi li"din když vylalí jume íeémii banditovi a revoliieíoná

w nu ''"Mti( ponAviiíiz iylo pn li ž' iwadí jej pohodlně do země
IÍ4 hry un večeří prneliáelí jNme J Mombasy a odfud do Kvropydélskélio obchodu což bylo jedMísttiOHt v ktefj jm w mIm po VAeVkcni HflUlMl Jedlic


