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odhadované na padesát inillioiiň

ťrankfi livly pňsoliony v ImřeJ-ř- í

éásti údolí Maiirienne ipnrt
ment Savoie povodněmi které

následovaly po velké liouři na o

oblíbeny náš vtipiH lil v

sliní lin'1 liy kadý odběrní' I

llVIleJsI llMII I tť tt 1 II ZVVmMI'

in "pddi pod privooior ll ííkoliň Poililille lolinlo li kll

hvli pflue jo hlt dioita n 1'nilnl Stulen Kevemie )enirt ment

ve WidiiiiiMotie l i dne L kvťtna llll ji onovu iokoiunnl

a schválil Stejně stalo se foriuuli

Trinerovy Angeliky Horké

je rovně jionovu uiuími rti lék jenX nespadá v obor nňpojovú

prohildee Pravé nám p Uev Skoček t Inrell Tex piSo v liMř

x :'() diihna jak v horné mu Angelika Hořká ioinálu'i u'i otavo-

vaní se velmi jěké inťliieny lií ued lety tnu jednou oino-Id- a

a nyní si na ni 7omnél a vděčně uznává její výtečný účinek

k doslání ve všech lékárnách

ptcdplatné urovnal námi A
é rtj-f-

l

-

Jole kllljlllló t tnsef liiel pl
ní Vác Simřínknvá a pí A Sj

múnknvá iMlťjťli do Wcston Ne

bruska nbv Inin navštívili svého

"ti1'' K I rty vážně onciniené II je
I

- -linií přej inn by se v hrkil Msn

otavil
'

— Pan lan Mastný pro

ilil m i ťaiuiil o M) akrech p

Albínu Piplovi a iMOfHM Pan

Mastný bvl přcil nijakým 'hm ni

Joseph Triner Companyi'pi'1'ován na áiiét slepého střeva

i tveni xailjaty o mezi miiKiuiali

st kleii Minžili se opuštění to-

váren zahriíuiti Pělnietvo při

lllilsoviílll Velkoll ělšioi se o

lindlo při vyklizeni závodu Pčlni-etv-

při opuštěni továren zaniě

nilo rudé vlajky za vlajky né

rudní

LITVA CHCE UZAVRÍ- -

TI MlR S POLSKEM

pak ilnstal otravu krve do obmi

iioli nichž jednu liyla mu oh- - 1'"' velkovýroba léků
jmuta iui'1 kolenem V důsledku

tuho stal sc těžší pnící' neseliop

nýtu n proto rnlioilmil se nrliýli
ti na odpočinek — 1'okud se tý vi a

'ěe po "'iist lil dovolím si sdělili 4 tm Francttco tm 1 333 43 So Ashland Ave Chicago 111

i
liiiiiiiiiii!i!iii!:iii!iiiii!i!!iiii!i:iii::iiiiiiiiii:iiiii!iiiii:iii!!ii!iuii

-

picdn ilviMiia měsíci paiioMilo
v zdejším okolí piiliínó mokro

a'to ale nvni po ilva hthi}!
jest pořasí prk ni' a niíslcilkion to

lni iirktrří raiiin'ii nřali píniii-- i

nou sliaiiacli franko italského po

lak se z Vnráavy oznamuje

Polsko ohilrželu od Litvy notu

vyslovující přání o znoviizahiíje
ní mílového vyjednávání ola

nu vrliuje ahy Poláci a Litvíni u
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li státi se éleuv třetí ifttenuieiu

silťlnji ýo ví in posílám !f'J tak

jak maskovány vydal ministr

války prohlášení že vKký jiočet

vyzbrojených židovských bolševi-

ku nalezen byl v rííznýeli mí-

stech V líhních db-- - Kothruber-Kov- a

prohlúřUuií IKK) jilči bylo za-

vražděno ml irosinee roku l!)l!l

do června niklu ]!)L'I Důstojníci
a vojáci uhen-íií- "bílé" armády
jsou hlavními podněeovateli

nnti-semitisin- u

' rhriícli židuni by-

lo ziieiiinžnČ no Ktiidovati' nn uni-

versitách uj také vládních úřu-dí- i

byli vyfiuzeni
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V Trim Mcalh Irslto se

iinaniiije Odplatou za zničení o

hnéiii policejní stanici1 v neděli i

postřch-n- í iiáiVlníkn konstcblu

Whilea velký počet vyzbrojených
mužů vnikl do městu v pondělí a

zapáliv četné budovy napadal
Siuíi 1'Vinis'lři AI noho osob

bylo iiKinreeno a jmninéno Asi
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PRONÁSLEDOVÁNI ŽIDŮ

Morris Nothenbeiv iředsedil

výkonného výboru proznlíiiiniliu
amerického židovského kongresu

který v těchto duecli vrátil se

všeidovské světové pomocné kou

lercnce z Karlových Varu do New

Vorku sdělil že iidé dosud jsou
strašné pronásledováni v Polsku
a v riirách )lc jeho prohlášení

nebyly v Polsku ustaveny útoky
na židovské obyvatelstvo od po-

depsání příměří Všechny stížno-

st i židovského obyvatelstvu u

polských autorit vyznívají na

prázdno V době kdy bolševici

blížili se k Varšavě velké množ-

ství zidíí se jiřiblásilo do polské
nrnuídy Mylo s nimi velmi špat-

né zacházeno u když bolševické'

nebópečí hylo odsl rniiéno byli z

armády vyhnáni jako zločinci

Poláci při vstupu do dobytých
uiésl zastřelili velké množství ži-

dlí Aby tylo násilnosti hýly ně- -

ckýlu kaiielčřein lihy odehrál se

do Švýcarska a zde vyhnil nej

lepši revolucionáři1 kteří hy mo-

hli hýli posláni do IJnska k nvi1-íeii- í

carské vlády Ve právě

obsahující lilu) slov Nayle iiil'or-mova- l

kancléře e Lenin je nej

nulikáliičjšíiii vínleein avšak ra-

dil Néliieiuu ahy jej iicli měst ná

vnli Avšak Lenin přes to poslán
hv I Němci do Uuskn v proslulém

plombovaném vlaku

HRAUĚNKA MARKJEVI

CZOVÁ BYLA ZATČENA

Hraběnka (icortíina Markievi-ezov-

stoupenka strany Sinu Pci-nisif- i

a členka parlamentu za St

Patriek divisi v Dublině byla zut

čnia v pondělí minulého týdne v

předměstí I liililinn Autority pá

traly po ní delší dobu pro její
činnost v hnulí Sinu Pcinisl ú Ve

společnosti hraběnky nalézal se

jislý žurnalista a Sen ii MacISride

syn laud honíc Miielíride ové

"irské lohaniiy z Arku" a vdo-

vy po popraveném vůdci Sinu

Foinistfi Mladý Madiride byl
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STYKŮ S RUSKEM

Švýcarská vláda jak se ona

uiiije Hernu rozhodla se neote-

vřití politických a olieliodníeh

styku n líiiskeiu Leninův kom-

isar který v ininulýcli dnech pi
i

jel do Švýcarsku ahy tu zahájil

jednání hyl mŽádáii ahy upustil

Švýcarsko Okolnost že se švý-

carskými oličnny v líiisku hylo

špatně jednáno holševiky měla

vliv mi rozhodnuti švýcarské vhí-

GENERÁL MACHNO SE
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noveuýeh sovělv rozhodnuli
(Irliírat Praviloii jest h

xiflio stoupla pokud víak týiV hi

platu ilřliiíkfiiii tu nml to jenom

lonuito doílo po té když Švýcar
ská vládu oi ut in i la že lieznhiíji

politické a hospodářské styky
ve v a Sem olioni ale vAilde jinde

sovětský in Huškem K vliíilníiini
- diMníei potulují královskou

rozhodnuli došlo po dolioilé s )h
indii de když jedna dél

cliodní a průmyslovou jednotou
nik tak se mu musí platil filM) ve SvyeiirNku
denně a k tomu dolirou stravu

jinak nejde dělal Mnohý ilokonee
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CITI PROTI RADIKÁLŮM
fekne e raději hude ležet neli
liv za méně praeoviil Mějme vnuk

jen trochu strpení neliol' zajisté Z Mexiku Města m ozmiiiiuje

('lenové poslanecké hiiěinoviiv

kteří podíleli no nu deinoiistra- -

Z ( 'ařiliťiidii se oznamuje že

spojení iirmáil (jfencriíla Wriiiiife-l-

se shory generála Maclino kte-

rý stojí proti luilácvikÍMii na jilm-rusk- é

1'onlě lunle uskutečněno v

několika dneeli Iiilloriiuiee o

hoto Hinyslit vydánu hýla v úřed

ním proliliíšeiií jiueiiovaitýeh

Doliytí fharkova a le

katčiynihla vi vojskem ioslupu- -

eíeh radikálfi uspnřáduilýěll V ne- -

mm--rli dne UH zuří héliem uieliž to
1'iiřlijieí řeči promili venv hlv se

středního hiilkonii národnílio im

áce hudoii pohiiáiii nřed vrlko- -

jícím hiněreiu od Ahamlrovskaporotu dle rozhodnuli kli které- -

mu doSlo v ajnéni zaseiláuí Nená- -

nadejde čase doha že Inidoii dél

níei za méně pracovat jako tomu

hylo tehdy když hyl pan í'evc
laud presidentem — NVUÍ j1'"'
néeo o tom pocimí IeloH po celé

léto pil nova lo de poruší suché a

pil tom dosti teplé kdežto pří

lomné zase ustavičně prní ačkoliv

jinak je pfi tom dosti ohslojué

teplo 1'roila jest ucházející j

kdo záhy zaMel má vhoIio došli a

kdo sil pozdě nemá téměř'' niéc-h- o

Jsou o včImiioii li páni kle

rí pijí vodu a jiným zálvžiloslrou

svfij éin věnují kdežto práce jest
ii nich lim posďdníui výkonem

Zdravím víeeky ětenáře a éte

nářky a jehl přáním nhynte vAi

ehni éaslo dopisovali V úeé

íopf Maiwald

tu v pondělí minulého týdne oď
poledne Senát také přijal reso- -

liylo oznámeno Vojska generála

Wraiijjrehi pronikla do jfiiheriiíe
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víky ve mimiii k plizahcthurrndu

PILOT POŠTOVNÍHO

luei kterou žádá ahy všichni
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propuštěni
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slo Mlli!l7 hyl iiHiiireen při ulrosko-LIDU VE CTYftEOH

STÁTECH OZNÁMEN

íViihovnf ťiřdovim v minulých

lani stroje nedaleko Mílleshiiru
v pondělí minutého týdne Aro-pia-

který vydal w na cestu z

Ifiizlelnirst lelířtě v pondělí
rá-ti-
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pmdediiíiu fcčífiíní napnetřno hylo
HlAhjm lirJI eož je výnení f něn hyl jako V A IíoMiimoii
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v němž nalézá m Chícnijro jehl

nina za náčelníka
ruských komunistů
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