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Willtam J Bryan ' eel' WranHové urniádé hrozí
o porážce demokratů znitVní Hychle zn trdou jdoucí

tffijtloliodii v které se znvaiijf
podporovali se vzújcmijé v udržo
vání svých ívlívovýcli sfér" v Tu

llraniee roJnli v kterýtdi
výslovné zvláštní zájrmy Fnnifi u

I ta líc jsou uznávány jsou v této

útoky fidiíjeny byly bolAeviky v

rfinýeli místech bitevní fronty
Sílit bolsevieké lillitátlv stojleí

V prcdíhiMcní které WiHínm 1

nryan vydal ve Míedu veier v

Lincoln Sfh o vfnledku ťiterních lohodé stanoveny Tuto dohoda
Miohll Mttifrn uMtnttf Tuto MioiMkti tám

ifMitiťM vitu í# ifiin fcwn ít't i
in Uk't6t 0 hf (vnltini Jtti tolifi tfni
iititi ) hMflt fmviíMil udřít ji fcMli —

iroti sborům oď

nuluji' se na lóOÍKM) muft lízdee- -voleb viní e z porážky demokra juk bylo oznámeno podepsánu by- -
JWMtď )tniM 4llHt ké bory fPtitAln Hndennyboti't stejnř prenidelit WíIhoii jako

Biivernér Cox lVenídent pruví w
li již 10 v Sevres kdy mou-"iiHii- é

došlo k podepinní mírové
Crcřcent Coffeo Roasting and provedly aoimtředéný i?tok na

Importin# Conipany Dept E liíetlmoHtí Kachovky nu Dnépm smlouvy tureekými delegáty Aé
v tomto rohlúAení položil zákla

dy pro katastrofu a (ruvcrn'r do a postoupily přes Krymskou ňžl kolív tato dohoda není považová
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konéil Mtavbu rrohlóAení toto nu ímž doálo k přeříznutí jediné na za tajnou přece nebyla nv"
železniční linie v Novoulexejevnmtí praví ! "Aiiierirký lid kI pře
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ny kut} mt( r"iii' Klift ninikiil
t lil i - sku Před voje bolíevíeki' armádyje takoví- -

viAdy )n by iwaiii rfvjiID lk II M
VnlliMii imituTtil iKiiiltiky milawir Katilatlni lostihly již mésta ÍJenuít' na moříúlohu ve zruAenf vílek vak ji
Mihiiw lvu niKlJ iiiniiM li Ml il ilml

AzovakémIhoHtejný k tomu jnoiedi ktout'ít

Se e
III llltlliuee nrilťMiet-n- III sdéllljcliie í- - kVVIll

pfátelňiH a známým e JViiiu íiilílilu rodíiiiiťliii nuAtdio

kruhu k Šulu povoloti vroucné uiiloviinoii misi matielkii n

iiuitkii pitní

Emmu Novotnou
llelí piiemskoil svou piinť dne 17 řfjna l!:'0 dukoiinhl Po-

hřeb zeMinlé druhé llilsí bvtosti bvl koná li z cviiiureliekého
kostela v Prahne Nebr za hojné úéiistí přátel h mí mých na

evatiíMieký híbilov jihoápadué otl Pnijmc de hjhi'k
oilpočiiiku uložena

V této pro lián iiejliolcktucjSí chvíli tlostnlo w tuítii množ-kIv- í

iipřímnýi li projevfi sou Husti n dukiizi nelíčeného přá-
telství luk že pokládáme zn svoji povinnost upřímní podéko
vali vAeni kdo se jíiklioli smiili bol u boře mise zmírnili
byli mí m nápomocni pohřbu se snénsinili n z úcty drahou
lieší Zfsiitiloii Mil poslgdlií cesté vyprovodili

'vlánfití vrouií unie díky vyslovujeme {ev Paroulkovi
z ii pronesení dojemných n líléchy plných slov nad rakví s
tělesnou misí bytosti DAlňí srdečné mise díky
nechť přijmou následující dárci kvétim ř'ád "Pražské Via-stenk-

čís l!7 Z ('' H I„ p a pí Fitink IlonlVk p a d
blili Houfek p ii pí on IbnilVk p á pí lnu Veselý j H {

Kd Vest-t- p a pí 'lícit Junek pí Anton Vil ková p Frank
Junek slečna učitelka Tillíe Tcxlovu a žíeí Albín a Libhy
Vrámvl Fdward a Milion Skleničkoví Syl vín Virkova a Lilií-n- n

Uřechoui rpřímtié ruiAe diky náleží-t- pobrobuíku p I1'

Kvoboďfvi za vskutku vzorné a velice pečlivé vypravení po-
hřbu" —

Drazí přátelé! líuďte ujisléní že dňkazy vašeho přátel-sly- j

byly pro mís neskonalou lítéeliou ve chvílí kdy srdce mí-

ře nejbtdeitfnéjí se nad ztrátou uejdružAÍ nám bytostí svírala
Ve vdéčiié své pamětí vždycky budeme na vá vzpomínali a
vám žeh nutí za víe co jste pro nás vykoliuli Zároveň žádáuíe

smilné by nám bylo prominuto pukli jsme v iiezmérném zár-

mutku svém" 'opomenuli nikoho zde zvlášlč vyjmenovali a

proto ji-A- l jednou vícru vám vrouciič dekují truchlící poií
slillí --s

V CLA V NOVOTNÝ manžel„

ViCLAV EDWARD a BOHUMIL lynové

1'nK'ue Nebr„ iio října JítíO

Vňeehny Wrati(fcovy hbory bokoti Svhii iiárodťi anebo HtnnViNt

kmi SpoIefnoMi národň Hkutpéní

M lk %Tft
l'n riiirnau iilnirli mi Mlvktui
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l'it Miwlt millík lf kiillokfujai
(filt ti iHilniiiý riimm i

iijíeí'v jížníih Rusku z nichž vél- -

šina nalézá se v oblasti Míltnpootňkii předložená demokratickou
htranou byla nifiine-l- i afolupraeo- -

řejnéna a veřejnost seznímenn by-

la ní teprve nyní kdy tii nu'sf
ce uplynuly od j'jího podepsání
Dle významných fiodmínek doku- -

Uietit Iliél vejití v "ntliONt a mél

býtí uvcřejiién v den kdy smlmiva
Tureckem Vcjihv plntnost )n

tuni tuto je doMid nejínfé V doku
mentu tomto vyzimémy jsou hra-nic- e

vl lvových sfér Francie I tu-

lí ale o kraiiieích vlivových sfér
Anylíe se tu vftbee nemluví vlá-ítu- l

práva Francie uznávají se v

Cilicíí v západní éást Kurdístn- -

u jsou odříznuty od uve zíklady
na Krymu a hrozí jim zajetí l'řavat n jinými národy v míru inte- -

IMSi)
ovnn WraiiKelova váak oznamurcHovanýnii anebo mánie-l- i při111 K iirii n K i

jmonti morální závazky které iip je že isolované skupiny které si
llrni

mají žátln váhy vyjímaje toho irosekávají vestu jízdeekym kor

oněm IndSevlekým příidiázcjl naze ruíf právo konifrenu jednotí ne

odvisle v dobé nutnosti Národ vy vrym
UVAZOVÁNI o slo- - Velké zásoby které poslány bylykuní řtvftj díl v zíjmu zruáení ví tm pří hranicích Kyrie a zvláštní

lek aváak nevydí néjnké eizí áku- -
práva Itálie uznávají se v jižní

Kcnetálii S'ranirelvi z Francie a

Anglie a složeny byly v jižním

2EN1 NOVÉHO AME-

RICKÉHO KABINETU pmé jirávo rozbodovati o Ifjin kdy Anatolii Ok'dun že o vlivových
sférách Aiifflío ne nemluví povn

lusku jsou nyní bolševiky ohro- -Miňme prohlániti válku íliivernér

eny it spojeneétí Aředníei projeCox rnítto nhy napravil Škodu u- -

žuj se za naznřiéeiif že anglické
Jmenuje lá řada lidí vili obavy že vlastně nyní vSech- -

vlívové sféry niolioii býti rozšíře

ny líotioda tato sice neheře nnjako možných členů
nové vlády

no již j' ztraceno Oztinmuje sc že

viechna déloatřeleeká skhidíslé

(fenerála WraiiKcla jsou v nebez- -

éiiienoii preNidentem zborSd Nitua

cí tím ž' pomíjel vnitřní otázky
o Spatnř vykládal stanovisko

atrany k otázce Hvaza

národft kterou prohlásil za

sde formu alliunce ale velmocí

libují si vzájemnou pomne v II- -

eéí a na jích záchrnnu není již držováuí svých posic v oblastech
ani pomyšlení v nichž zvláštní jejích zájmy byly

uznány Jedna sekce dokumentu'A úřadovny jfencrála Wraiifícla

Zvolení wnfitora Wnrrcnn 0

Fliirdiiiífti prt'HÍ(lf'iitcm Spojoných
Htiílň priroťiié do popředí přivádí
otAku koho tiNtanoví za řlfiiy

ylo oznámeno Že armáda jeho éiní opatření pro řízeni Itadadské
Železnice spolcť-nosl-í v které' kuudržuíe linii v oblouku deset mílZisky železnic za

září budou osmdesátsvřho kaldriftti před bvoii íiiaugn dlouhém severně od Putrldského pit Al anglický francouzský a í- -

rucí do ťií-ad- prcsidcritskťho dne
talský stejné byl vystoupen Itali!millíonů dollarů moře ale bolševici tuto linií pro-

razili jíž ve dvou místech zmoc
4 hirun roku NVní nik- -

dostává se práv k téžbé v uhel
trio tifiriil-l- i nové zvolený přeni nivše se Pokrova a (toplíokti Bol

ných dolech v oblastí Hernebui
ílent riřiukř rozliodrnití ohledné Železniee ve Hpojenýeh Htátech

ukíží řístý zittk v mésíct září prv
ševická vojska seaílená abory i mezi Koních a A danou

tohoto jmenování anebo požádal 'olska provedla aíln a součas
ní tnéaíe zvýáených poplatků a bezli jíž někoho ahy přijal místo v

tné útoky d Mariaiipolu Alexan- - Německá vláda májakekohv vládní záruky aai 80jeho dřednícké rodinfi Henátor rovska Níkopolu Chakovky a

iprsonu
M(m soudě ze zpráv 160 z 187

železnic první třídy ahromáždé- -

Jfiirdíní? před vollmmi vytrvale
prohlHioval fo o tť'to véei uvažo- -

značně velký deficit

Nřmeeká vláda čelí deficitu v
Oznamuje že bolševická acropla- -

Ať Lodco dodá vám dobré mysli
K'ly jsl vynlleiii unaveni ncmucU ilehře njAti tu

JiIZ-I- ku Mviřiii Otu liniliiikii fi 0ntHe iwhb lAdev JKI'0
třivř Zaia-mCs- í HOřrKř

ťínřHvcii z bylin kořínka n Udr Jichž používá
pro ňeela ve stiif vtiistí Tylo byliny pfliriivené
Jkoii iroti neftťivnosfl plynfím v Anlmlhu a víem
obtížím oovutiiniiii tfhorohy žahťlko a Inter fst to
mMBMTR 1'UV 111'Tf a vten sllivks a jfjoblv pro
Jíímelbí flAliSÁ UkVKA OKAMŽITft VÁH KOZJAflI A
zcíwuiř vAm po'ir tv 2ivn htojí y to am
HVb KfšTř ÍKPNOIJ l'lf(ŽívXN

beilco bořká jent léivu 'ífirflvkou n může bytí vu
il v kfižilčin ib-íiiii- i irilavAn(i} nemá 11 JI 'vňí ob
ťhoiliitk nu tklinb' iiHte tiťini e Jiliev tm Vkoníku J

iinUnm libev 1171 nn imoiey orňvr nebo tl!io niboioti nn
O í

TUB LEDOO BITTCRH CO

Dpt D 2iř4 Lincoln Avt C7tICAaO ILL
PflMMOtt HV AlíKXTl

nych ňřadovnou pro železniční p
ny bombovaly a zníéíly třímílový

vntí Imde až io volbuch'

Nyní kdy politické xlonl pří obnosu 7MiM(Hrf'í00 marek dleželeznífní most přen moře Putríd- -
koriouui Aby železniéní apoh-éno-s- tí

doaňhly zíaku na
ké n tím přeřízly jeiLnou cestu

ínvcutovaný kapitál zíwky zn září

fití nánúmTHCc jfl deťinitivné
zní mo uvádí w cclk řada jmen
proriiínpntiiíťdi republikáni jako

prohlášení )r Karla líelřcrícba

bývalého místokaneléře v némee
ká říáské radé Ilelferíeh prohlá

ústupu na Krym Tato zpráva ne

yla doaud potvrzena avšak jí UMÁCH BIJiarnožnýeb řlcriň příítího kabinetu známo Že boláctící nepřetržité po

mély by býti aai $K)í)(XX)0fK) --
Hrubý příjem 160 železníe vyka-

zuje ae zvýSenírrf o 25 propent
hrubému příjmu v září roku

sil žc vydání v obnosu W)SW)

(KXttX) marek jsou kryta příjmyJmen třeh j taková mnoŽKtví že
láli ave aeroplany k bombovaní

i0'l# kJidalo by m % múh tien zřditi ka v obnosu mimW)Ml marektohoto dftlcŽítého mostu Přátelé]
ířenerála Wranjřela tvrdí Že znaé

ným ('dutém aborft ícenerábt Wrau- -

bínetrj nřkolík Avňak jak wnátor
Ihirdíníf fflk í jeho blíiící přátelé'

Dle jeho náhledu je nemožností

odhlasovali kredit žádaný mezi- -

1919 Poplatky za dopravu nákla-

du zvýáeny byly o 35 procent a

poplatky z dopravu oaob o 20 spojeneckou komisí v Porýní llelén podaří sc uniknout i avšakprolilíiíiijí Že tyto vnmmy před-povřd- í

jnou ioubýmí dohady a že ferieh kntisoval fnanémho unn- -

všechny Jeho zásoby v ohroženém
o tť-t- otázee bude teprve jedná' území budou ztraceny '

procent Provozovací vydání v zá-

ří tohoto roku bylo víak o 28 pro-

cent vyáíí nežli v atejném méaíci

roku předeháze jícího

stra Dr Wírtba že neučinil ni-

čeho k zlepácní fčto situace )vno —

Mezi třmí kdož tivňdční jou Wírth ve své odpovédí naznačilLenin připouští
vážnost situace

Nikolaj Lenin ruský bolácvíeký
t MÉ Ml Š á J

Vyldčil svou průtrž
i1ř Mt M nu1lk féf wlt Intfř

IrMI Mm lUm prtMl ÍMtH ptrill ít Hl'ii
mil mMA m ifUlKt trl npm— fihutnt
if miié ivitbi Km44 loMI pum nim
m trm mto iiAi4 ffUélte lit vtfwih

tMtmt m wrráill ptm V) ta Itku tenat
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