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Italovi! O pozváni ra-

dou til aby obnovili styky
' ' 1

i r

skílil sirotám il řiihuJoi)t'ilii
šemil lidu e stutýeh lnstoch od

hodlaly se spojeně nruaiiisnee
V Americe t činné

Visté a ImphKlo dobré Auly

pládlo spalné jakosti tiebuilií'

tmi přijímáno TnW do
zásilek nesmí se skládali nic oo

loto jmenovánu nebylo Toto o

put lení musí být i zachová véno t

0

s mírovou Konrorenci pomne) zástupců ťpskoslovoiiskó

Vlády V této leplibliee k Veliké

mu a vyznainiM-ni- iioilnikn nu

oknmžitov pomoc dětem & lidu č

každou cenil (lby so fpstntl zboží

nijak nemohlo pokazili Tedy stí

dlo jen koiiservované poirmlny
dobře opatřeno

Kdo bude řídili loto akci?

lííruí celého podniku ponechá

íkoslovennkěmu Není pirnvRevoluce proti bulharaké dynastii — Vůdci Im-vorak-
é

komuny popraveni Budn- -

peiť je obklíčen se všech stran

pro zmírající "nemluvňata" N

ní prádla pro děti oni dospěl
Nou) do celin obléci chudinu Ne no Imde zvláštnímu lodnímu vý
ní omuslkii kávy není ničeho

Kvropský iínI mluví o nadlh
boru který lnulo ustanoven v No-

vém Yorku ze zástupců Hoheniian

National Alliaijce Slovenské I i

ském úkolu profesora Masarvkii
VuHÁ

Wilhiiii

května - President

in it-- ( 'Ii'iih'ih'1'imi ti

Alexis Bulhar nislupee uherské

sovětské vliíily ve VMiil nalezl po

svém návratu z Budapešti uher dfv a Dámského Odboru A C S
který lto hladově poměry polo
žily na jeho bedra
Holost ně dotčeni do hltuihj dn

skon lepicí v Umel kout nifi' volu
i lkhiii 4MtfAr ťjSjife ':"iv

H Hlavním pořadatelem jméno-vá- n

pan H Voskupioiiňríi klcfí mu oilcpífli do míst

Hostí přístup 1'rnvf n i ilňstoj
se leiinio poměry pojtm jsme Tento Výbor bude zásilkv oři- -

myšlenku bezodkladně tiomoeliiíci iiiiIpzIÍ vclki' množství zlntúli jímati tříditi dle potřeby bedniČechové 1 Slováci vo Spojenýchpfiiř jiikož i iiiirfliclíícli n mni' li zasílali potvrzonky o jejich
příjmu Hinde míti vp své nééipkýcli liiinkovck n ppiiiifi-- iiiinírň

přeli) [lovil eorfíp poslali právo
připiš illllskc vládě klcl'011 ZVOU

'aby zaujala znovu nvoji' místo v

míroví' konferenci Má e ii to
že Iliilip loto pozvání přijme

Podmínky obsažené v této kn

muiiikiiei nebyly oznámeny má

w však za 1o žo sp snaží ndslra-nil- i

osobní živly t knnlřnversp n

připravit! restu k torritnriální do-hod-
ě

Kfvky znovu IhhIoii

Mu in r Kiorcllo II Tn (luardbi

Státech prostřednictvím avych
organiaací vyzývají veškeren lid
československý v této zemi aby

v budovř vyslutipctví skladišlě těchto tlnrň fi obstará I

výpravu lodi do Jívronv BudoPrvní máj byl iiálpžití v Hilda- -

Zámek Cochen v Xcinecku v kterém nalézá sp hlavní utan
říditi celou akci samostatní a hnČtvrtého armádního sboru nnterioké okknpaění armád v v Němé

spojenými silami pomáhal hojlti
tyto rány

Co ehcpiiip učinit i?
Ohceme v době nžikolika tvdnň

de vydávatl l potřebné informaceoku

ppšli onIiivpii Mnoho lišíc vojá-

ku pochodovalo ulicemi mésta
nii rudými barvami za

zvuku liiidbv hrající rcvnluřuí pí- -

o dalších nutných detailech pod- -

RAKOUSKO BUDE vypravlti do Československých zeRumuni prý již
niicu Bude v něm i zástupce

vlády
rlťii knri(rrpMii Spojpnycli Stíilu

New Yorku vymluvil iihIiIpiI žp
tni velikou loď všemožných a nutNEUTRÁLNÍM POD zaujali Budapešť Věříme pevně že touto cestouných věcí a potřeb Vyplula by zťflá Jtalskň otázku iihížp liýti u

SVAZEM NÁRODŮ podaří se nám pomoci eo nejdřívepřístavu new-yorskéh- o do někte

sné Vápclitm v dohledu obaleno

bylo rudým plátnem Kiurluy Le-

nina a Marxp nalézaly sp v mno
ha místech Oslavu trvala poeelv
den a noc kdyrudé žárovky při-

spívaly k zvýšení nálady rudého
svátku Yfulci komiinv oslovili

rovnánu ImMipiu řtyiicíti osmí ho
Liíiiitýn 1 května - Uiimiiu n žo tak naplněna bude v brzskurého x přistává evropských tamdin ská armáda zuujula Miklapešť dle

Pařížský časopis praví přejala by ji do svých rukou a doffini V kvřtna' - lVniiipr Or- -
celá loď potřebným nákladem
Je to jediná cesta kterak do

depeše hXch(lHK0 tťlijraťiťké své zodpovědnosti československálitinlii konlVrovnl v soliotu k Kllis kaneelářo z Horlínu poslední di moct a kterak pomoci v čas O- -
íe nesmí se připojit

k Německu j

shromáždění při ruziifeli iiííležito vláda a dopravila by veškeré zá
peše Z lilldlipesti sdělily že město

stocli Praví hp Žp komunistická

loiwn flrifťitlipm býviilíin pnilu
mpiitu-ní- potlspkrctňípm tínali

pkrho iiiiiiisterKtvit vnitru Hozho

silky na určená místa a určené a- -
bylo prohlášeno za vojenské pás

vládu vydala tm oslími prvního dresýT I P I
1110 a ZO VMelilH Hile h VojeltsKvill

všem že vypravení lodního náklu-d- u

jo velmi drobě Ale naší lidé
českoslovenští zaplatí si rádi I

poplatek za tuto dopravu Bude

počítán ve výši v jaké počítá ií

máje r'l)(K0)0 marekvor pufo jak kp m to mu byl ve
výcvikem a bývulí dňstojníei zrno

Cheeme za několik desetitisíců
lollaru zakoupili dětských preMmjcnfK odchoilpiu if nlski Ippku Horlili f kvftna — (Iznauiiijp bilisováni byli ku jeho obraně —

kp žp sovptská vláda v HutlaiieAti parátu výživných dětských mou- -liiuniini dle této zprávy prolomi

Paříž Ti května Terriloriál
ní postavení Xěmecka jali deťini

tivuě bylo stanoveno nulou tří na
sklonku minulého týdne praví
Marcel llutiti v ěasopiso Koho de

bude db iiáhlťdu svrebo

cp z iniroví koufproiipp Camillp

Hnrťprp l'nuipo'1ský vyshinpp též jej jednotlivé dopravní spoločiio- -ěok kondenso váného mléka prozahájila vyjednávání h rrnneou li poslední obrannou linii uher
dětiskon iiiinsií vo Yídui která ozná skou při řeep Tisze a zinopnni hi

konřernvnl pfpdpvpírpin s piPinip

rpin OrlHndou

stí za cestu do Evropy Uude tedy
za každou libru zásilky počítán
poplatek jaký by musel zasílatel

mila jí svojp iiodmíiikv Komiíh Chceme aby dětské i jiné práSolznoku ( !oskoslovenská vojska
HpHíii' ft kvinifl — lVihtiiií vnné rady" obránili vSeobecnéžádá aby Kovétskn vlňila knpífťt dlo nňilě a připravené' našimiiiaeházejí kp taktéž na 'postupuI I t a I

platíti dopravním společnostemlovfiia vyiiaiu VHPPtiny zlirain a dámskými pracovními odboryvojska uherská jsou nepřetržitěpriti Kohursk1 ilyrwwtíi v Soťii v

v Mnllinrsku jp ozniiiiioviino 1 oftlí' -

peěí Kvropy

Kapitola v kterou tato rozhod
noho poštovní dopravostřelivo u aby Hudapcšť zaujal byl Včelkami a Priadkami bylo na- -iui ústupu právy sdělují že v u

horském vojsku není kázně (es
ml ilcppHPini K prudkým liojftni demokratickou administrací Lodní výbor new-yorsk- ý v neí- -oženo a dopraveno na místo tirnutí jsou vtělena připojuje jme

Sovětský vyslance odpovědi"! že ěení Chceme nbv sehrané dokoslovonská vláda stejně jako ru- -
docliňí mri vIhiIiiÍih vojmUimii n

iPVoliiPÍoniíH ktpfí np dožadují miiiiská zamítly nabídky příměří bré starší Šatstvo obuv a jiné po- -
novaný publicista opa

třením zahazuje hnutí "Drniif'
nach Osten" které Němci mají v

jp spliioiiiociiěii' přijmout i všech

y tyto riodmíiiky nlp jeho proti v kterých uherská vládu jim sli lobné nutné prostředky byly se- -

návrh aby éleiiřim vlády a jejich bovíiln dzoniiií'konci!Kp irány a spolu yasláuy
Chceme zaslali i rýží mouku

úmyslu nadáli! sledovat! zabra-

ňuje nlliauei s ruskými bolševiky

bližších dnoch oznámí veškeré

podrobnosti i o této věci Doufá-m- e

že československá veřejnost
užije této znamenité příležitosti
aby v nejkratším čase mohli se

naši drazí v československém Stá-

tě dočkat! pomoci z Ameriky
Ne planá slova kritiky naSehn

státu ne ničivá činnost z naší

rodinám byla zaručena osobní kvo
boda byl zamítnut Prudké boje na kondonsovaiié mléko sádlo a poda zakazuje přivtělcní Německého
Paříž fi května Casoiiis

Rakouska k Německu vyprnviti ve větším množství doulicích MnichovaTcmps oznauiiijp že jiskrová dp
Československých zemí

Ohl"dně Německého Rakouskappftp poshuiá ruskou sovětskou

praví Jliitin že míroví dolepilivládou uvádí text alliiiuční
Tak toho luwílinoutl?
1'ětšké preparáty sebrané prá strany ale mužný a laskavý čin

mloiivy uzavřené mezi nkrajin- - élo země budou určitě povoláni do

'aříe a že z Itukoiwka bude n- -
jo dnes na místě Mluvíme k čedlo i SalNlvo iiPHtněí aby vyplnilo

skými a ruskými Ixdševiky proti

zÍízpiiÍ NOvřtNkA vlňdy

řVrdinnnd bývnlý krňl liiillinr

ský jr pleriPiit domu Haxo Koluir-kki'li-

a Oolskplio Hyl nyiiptit priu-c-

AiitfiiNtu Hiixo Koliiirsklio a

(lotského Úřpdní oznniipiií o jp-li- o

abdikaci bylo iivpfcjiiPiio v li

Ht opadu ťoku 1ÍMH Podřji bylo o

íiuiiiiPiio žp pfijpl do Koburii a

žp požidid Švýparski- - autority o

dovolpfií nby hp hiiipI iismliti vp

ftvÍTnrfiku

Upflín kvřtmi — Vlidní voj-

ska zmoriiila Hit cclrlio Mnicho-

va výjimkou ÍIbiiIipii řlvti kdp
kíintmitň učinili již riřkolik po-

kusu o vyjpdnAvíní Prcmior Ilof

tnnn uIp trvá na kvpiii požadavku

aby vzdali bpzpodmířippnft

'Koinuníxt postavili kp na tvrdo

elou Jod Knrfiič toho vfpravn skoslovenským srdcím mluvíme
tvořena neutrální republika pod

(idi jest vefmi nákladná než abv
(iiiiiiiiisku

Pařížský korrespondeiit Heutp- -

k československému rozumu aochranou svazu národu a bude jí
mohla tato výprava obsahovali prosíme Pomozte Pomozte nejzakázáno spojili se anebo připojí- -

Horlili r květ na Prudké ho-

je zliaěily vstup bavorských a

vojsk do Mnichova baš-

ty komunistu a těžké ztráty byly
na obou stranách Vládní vojska
vnikla do města po té kdy zamít-

nuta byla nabídka komunistu na

vyjednávání Útok proveden byl

pruskými bavorskými a wuertem-borským- i

vojsky Komunisté pak
zřídili barikády a obhajovali e

so střeoh domu

rovy zpravodajské kaíieoláře
do Londýna v pátek žp jen menší množství potřebti se k Německu

'Československý lid ve Spojeolsku národní komise v Paříži o- -

líadu tří jak praví p Iliitin ných Státech již dlouho touží poznámiln uzavření smlouvy mezi
přijala taktéž článek mírové tom aby mohl jakýmkoli zpúso- -

prve svým drahým a nejbližším
přátelům Vždyť i tím pomáhá-t- o

celému ílárodu Tisíce česko-

slovenských mužR a žen v Ame-

rice má své přátelé yp vlasti I

oni Čekají na Vaši pomoc na Jat
obuv trochu mouky pro hladová

'krajifiei a ruskými bolňovikv a v
ti vně postavení lilsaska a Lotrin- -

uem pomoci svým přátel fim vosouhlasu touto Hmlouvoii 1SKK)
staré vlasti těš' se na otevřenítivné postavení Klsaska a otrin-sk- a

kterážto 'drnní připadnou
mlsevikň postupuje do Uher

balíčkové pošty Ale není dosud
Frfineii

jasného výhledu! o tom kdy nsi sousto jejich dětem Posílejte jimMírová smlouva
by to mohlo býlíNáčrtek nového pomed Němec svě dary Vláda republiky ručí

Vám že budou jím snravedlivčProto usnesli jame se na tomka předložen byl radě ve zpráv?

Italové klepou na 1 '

dvéře konference

Paříž 5 května Hrabě Mae- -

bude uveřejněna
asi tento týden dodány Konejte veliké dílo mi- -aby byla nože loď vypravenazvláštní komise složené i kapitána

Každý československý občan kte- -Audre Tadieu zastupujícího Trnu- -

rý má ivé drahé ve vlasti a chce

losrdí aby Ion národ kterýž to-li- k

vytrpěl viděl a uvěřil že ne-n- í

opuštěn světem že není onu- -

cii profesora Charles II línskiu- -

ira pokud možno brzy pomocisni ze Spojených Státu a vikomta

ehi di ('ellere italský vyslanec
pro Spojené Mláty měl konferen-

cí s presidentem Wilsonein v so-

bolu večer To povážu jo se za na- -

Morleye z Aiiíflie štěp svými šťastnějšími bratry a
i r

sestrami
Oalsí sohňzp s Němci konala se!

Yashiri((loii ) C Ti května—
'
úterý anebo vo středu dle pří

tomnýeh plárifi odbor státu dovo-

lí uveřejnění mírové smlouvy na

které bylo docílotio dohody v Pa-

říži po étyřpch měsících tajného
jednání Má se za to Žo konepru
tohoto méníep president Wihon

ziiaéouí že llalie uvažuje o obno Jménem hlodovícíoh nahýchii„lúli i'n V'iptiiiill!eli v lítcri'
vení jednání na mírové konferen

výbor pro pověřiitcí listiny i'oj- - trpících dětí mužů i žon česko-

slovenských: Do práce aby naáe

předsevzetí stalo se velkolepým
dnal'o otázep pověření Uada tří

(ozvala rakouské a uher nurove
dokončí svojí prácí v T'aříži a na- - projevem lidské naáí láakylieegty ahy dostavili ho ilo

za týden a přijali mírové

ci po konferenci této ani presi-

dent Wilwni ani ílaský vyslanec
nevydali žádného oznámení o ěem

bylo jednáno Slyšení vyžádal si

sám vyslanec a došlo k němu po

pravidelné schůzí presidenta Wíl-son- a

a premiéry Cleirienccauoni a

Uoydem Oporem

a American Ozechoslovak
Board: Prof H ftirnek Volf A

bude oprávněn aby zaslal touto
lodí na adresu ivých bratří přá-te- l

na určitou adresu Jejich vše
co může Jim Ihned poskytnouti
Československá vláda zaručí ode-

vzdáni těchto darů na určené

a tuto dopravu zaplatí pak ta-

kový poplatek jaký by platil ob-

vyklým dopravním společnostem
Co je možno posílati?
fiaty dětské i ženské a mužské

Prádlo dětské mužské i ženské

Roty a střevíce IC těmto zásil-

kám áatu a prádla má každý zasí-

latel právo přiložili dobře zaba-

lenou zásilku 10 líbpr mouky 10

vrati kp zpět do Spojených Stá-tř- í

Před svým odjezděni t Paří-Ž- e

ml v lí myslu svolat i koním' k
podmínky jro svoje země podle
sdělení Iřeiitorovv zpravodajské

7' ' Beneš

šíjný odpor ale hn jakéhokoliv
vhlcdkií Uflvoiítí Hpartakovpi

vyhodili do pivčffí vlak iiiipln''

ný rpptiblikínským vojhkom

MhípIiovii

VpIíIpI rud'' nrmidy KkcIIio-f- r

byl KJixtí'ppti byv odsoiizpii k

Kinrti vojpiisk((nt Houdprn dle mK--Jpt-

ílpppftu z Pambpr(fu íaKopmu

Tajfpblatt (lustov handanpr mí-ni- tr

uwlúy v bavorNkí sovřlhkí
vlidA který iipdiviio pndil z Mni-

chova byl aatřVIpti vlfiduím voj-skí-i-

v HambprKii

IIoffriiNiiova vládu oznámila

jak wlílujp TaKPlilatt žp h komu-řilHtipký-

vfidpí jo jpdnano tak

jak tito jcdnuli n ruk'ijmímí ktp

rch zrnopiiíll z niphž (IphpI by
lo zaH(ř'ppno v litiítpoldoví (fym-ijamÍ- u

v Mriíphovf

Vídi'ň kvřtna —s í)narriujp
w í pojptiepkyh kruhn ž

CcLfl 8rbft
'
Kiimunfi jou

rMhwJooU n2aujírai)ti ÍJudapcíf
obmnitl voj opwape toliko tm

obklííení uhornkého kapitolu
Ugr!ípférk4 povětiká vWh

Uoni ioi)M poktwy o ibudovíní
ruU imity jej mi toítí kolem
lOOKX) dvojníků muíii Mno-- ú

i tcbto vojakfl bbMovl n praví
ne žp jpriom 0i jwhift thtině
tAeh j íxfhoto bojovtt

zvlášlnímii zasedání Svoji míro karieoláře Za Československou íx-jfii- v

Washington? Karel Peiler
Zn flenerální Úeskoslov Kun

vé poselství bude psóti eostoii pcs
moře Y tomto iioselství vvsvétlí Skutečné vyjednávání s nikoli

skými delegáty bude se konali vp

Yeiviillíeb kam budou dopravení
cplář v Netv Yorku ! V Kopne

jednotlivé fásp mírové smlouvy h

po té požádá republikánský senát

aby mírovou smlouvu sclivilil

Let přes oceán
bude zahájen dnes

v automobilech Den příjezdu ra-

kouských dolézt ft doposud nebyl
Za Slovenskou Llími Albert

Pokusí-l- i se retMiblíkáni uiínítí ze
Mamatej předseda! A Bchustekmtanovensvezu nArodft politickou otázku v

Třepaly V V 6 května -- hiW rýže % libry tabáku 10 li Za Nár Svaz Cen Katolíka:
Ji silné možné íe mírová' umlou- -

v

t

k
i

ř
i

on kávy konservované aádloVoliké hydroplany lodVva Mpoje Jan Straka Fr Šindelář
roo? WM povede to k rozítíppnf
ve trní din problUení měnittrn Zn Cexké Národ Mnlmít Drva nebudu připravena k odevzdá-n- i

německým deleírátfim před
Jíítehfloekn odstupujícího přlse J P Pecivál 3 Y fttěnína

koncem tohoto ifánn' praví korjy xenatního výboru pro zohranl-n- í
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