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ní stávkou tak že nemohla cesto

váti dle stanoveného proirrainii
Na loď Amsterodam nastoupila

teprve lil května u do New Vol-

ku doruzila dne 2:1 května Jiui
členovo této druhé misse přijeli

zpět již před několiku týdny
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za inčtí byl hlavně poklesnu ý

koiiiiooil děluii'4i Jsou dč hlav-

ni pííi-iu- toludo povážlivého je-

vu První ideji je hlad u ilruhoii

nedostatek disciplin Irtná v ně

kterých rávoileeh je sice arhová
▼Vinu ab' ve velké většině nikoliv

Výkonnosti vělniny továren kla-i-

ii v jsou překážky nedostal kem

p:i!ivu I'ěni"vo jviV joi on

no praeovati vziinč it nemajíc do

statek potravin není s o vyko-

nali tolik jako v době normální
V moskevských kovopraeo ni
ekých továrnách obě tyto příčiny
jsou yjevny Dělníci pracují jenom
tehdy je-l- i na ně dohlíženo Téměř

třicet procent dělníků průměrně
každého dne nedostaví se do prá
ee vúbee Praví se že většina jich
odchází čas od času na venkov t-

iby opatřila si potraviny Výkon
uiísi továren poškozena byla také
okolností že v mnohých případech
u strojů zaměstnáni byli lidénc-zkušen- í

poněvadž způsobilých ře-
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Na konferenci této podají také

referáty své členové první a drti
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sti Vedle tolio předneseny liildoii

n ťerály jednotlivých odborů Sva- -

pravena mísla třetí třídy tedy no tvrdit že ze všech balkánských
těsno! kabiny v dolní části lodi
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hodno je žo Jtulharsko se vzpu
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výboru nýbrž paroplavební spu

jeiiskou akci všechno se k ní chy-

stá Posily Indického vojska vy-

loděny byly v Ilatuiuu n budou

následovány dalším vojskem jak-
mile pro ně získány budou do-

pravní prostředky PerSané jali
se praví jsou přesvědčeni že po-

daří se jím odrazili bolševický
příval za pomoci aniílického štá-

bu' poslaného do Teheránu Au

irlické zakročení bude ovšem zá- -

ležHl na dalším vývoji situace

Anglická vláda jak bylo uznáme

no má V úmyslu pojednali o celé

záležitosti středního východu s M

Krassinem ruským sovětovýi ko-

misařem pro obchodní ntýkfe
rý je očekáván v liOiidýně 11-av- í

se že anglická vláda učiní pod-mínko- u

obnovení obchodních sty-

ku s Huškem poskytnutí uspoko-

jivých záruk kovčlskou vládou o-- h

lodní Persie a jiných zemí v této
oblasti '

ne na sve vlastni ziiroje uiim co

jiné balkánské 'eiuó oslavovaly
lečnosti jež oznámila že místa
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Nový rfcžirp v Mexiku
má mnoho nepřátel

Naděje v uklidnění Mexikn je

zdály se plně oprávněný mi ještě
před několika dny povážlivě y

Nová nučická vláda jíž v

čele stojí prozatímní president A

dolfo de la lliierla m inule íuítl v

přířlbdi několika týdijecU tak

klidnou plflvbu jak se mělo za to

C lá řada Vojenských vůdců Hn-

ilými oddíly v různých částech Me-

xikn stojí nepřátelsky proti nové

vládě Nová vláda snaží se změn
šovati význam tohoto odporu a

prohlašuje že n nin diýml těmito
vinici se vyjednává Mei těmito

odbojnými vúdei přední místo za-

ujímá 1'Vaneisco Villa který dle

posledních zpráv nalézá no někde

mezi Parralcm a Jiminezcru v a

(íeuerál Candido Airuibir
zeť zavražděného presidenta" kte

Tato "úprava" však se ohme
eovalo V továrnách na farmách

a ve mlýnech pracovalo se plnou

parou Ještě před luitnácti měsíci
lito mu FUAXK UA8KA Antim-l- i

toliko na zlepšení stravování AsiKuli— Alv lUOlOp
deset % přihlášených účastníku zfi
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hospodářského rozvratu a linan
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pro ně obstarány věn průvodní li
poinorrilk mi vcňkorou prifl K ilopta
ni v rinlo 21-

-0 Liiivcnwoith Ht Uma
ha-- Ailv £0" tf c
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asi IKK) krajanu a asi lóO účastní-

ku jeto ve třetí třídě! lodi Nmi- -

zii IHiM poiiroiuiosii sílen Kan-

celář Národního Svazu (leskýeh
Katolíku' Lawndale State Kank
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fVskoslov oddělení zpravo-

dajské úřadovny Amerického čer-

veného kříže otiskuji! v časopisech

prohlášení o nových úkolech této

velké oriranisacc vzhledem k vel-

kému strádání lidu ve střední li

východní Evropě IVskoslovcn

sku Jugoslávii Itulliarsku i'ol-sk- u

1'krajiné a IfiUku kterými
to zemím je-

- nutno poduti ruku

pomocnou V provolání lomto se

praví že Americký červený kříž
vzhledem k vyčerpání svých pe-

něžních prostředku nicl v úmyslu
vzdát! se veškeré! pomocné práce
v Evropě avšak byl upozorněn

Henry 1' Davisonem předsedou
sboru ředitelft Lijry společností
červeného kříže že poměry v ho-řej- i

uvedenýejj zemích 'jsou přímo
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A říintcfnft v ťciipfiitové práci fVuký

milník má phítliioHt 1'iítfi o poilrolmo-
-

normální PultiaiKko nebylo ze-

vně válkou poškozeno a tuk far
máři mohli ujati se znovu práce
Vypěstovali velmi dobrou úrodu

tl na MODKKN CKMKNT WOHK8

dam která byla výborem získána

když se zjistilo že na Maurelmii
nebude dosti místa

Ve čtvrtek minulého týiljc

zahájena byla v pavilony Plzeň

V jedné době i llulharsko liiéloBox 41(1 Wilhur Nfli—Adv 201 7c

slávky ale brzy bylo uznaiuená

no že hospodářské rehabilitací 1
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loti prftrij vío prakticky huHimui i
ln& t"kA prái'0 jen xkiiíi-n- C m I'IV

rý stal se vojenským vůdcem zimského parku v Chicagu výstavu duhu neslouží Dnes llulharskoěué důležitosti V posledních něko
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Republika Arménská

opuštěna spojenci

Americký výbor pro neodvi-slos- l

Arméni" ve zvláštníMepcŠf
poslané senátnímu výboru pro za-

hraniční záležitosti vyslovuje o

bitvy že spojenci opustili Armé-

nii a v důsledku toho nestane s(

tuk hospodářsky silnou jak molu
la by se stálí kdyby všechny její

eeskoameriekych výtvurníktl řli

níi uměleckého klubu

Chietiíru Na výstavě nalézá se ce]
JJiiit Markiít Orl Svh~ Alv 201 Tp

liku lotech nalézá se dosud v po
li Dle posledních zpráv je s '')[

žádných dělnických nesnází m

má1 '— i

Sovětská vláda ne- -'
muži v Jalapilla ti Orizába (!cukeru osmdesát děl malířských u

PEIJME SE fctiík a uwiiř K lo

ptiint u: Toh Jlíjck Lei {{li Neb—
20t 2

llertuni s 150 muži v tfnnjrolicasochařských a též několik 'prací
st o lí rovněž v od noru k v ndé Sarchitektu Z malířů pomýšlí na záhor

jsou Jos Jlehenský Tuh' 1'Ynula

„ -
(

ním jo jjen Tello s 150 muži Mezi

těmi kdož stojí v odporu protizoufalé a rychlá pomoc je nutno Itud Inirerle Čestmír Svoboda spravedlivé nároky byly splněny'Sovětská vláda 'ruská poslalastí Vndčí činitel Červeného kří

NA PEODEJ — fekní htavebiil lot

na llftždftné uJiel IJ700 — Tři loty
díím 'J bločky ml linio po-

uliční kúry $1000 J'lf KOPIKTZ
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Ant rstěrlm a Jon Tománek Z" V depeši této poukazuje se mt protylo dny 'Anglii Francii Jtalií a
novému režimu jmenují se iláb

areu Domintro Arrícta u
i in jtt

že obrací se k vJAd5 Spojených
Hnojeným Slátíini zvláštní depeši
v které prohlaŇuje že sovějská

ner mioiiso t anrera 1 usieze jme

sochařit Alhiu Polášd a z arch-

itektu Kálal Mrázek n Kandák
— Nákladem Augusta tlérinure

sidenlovo poselntví v němž nazna-

čuje že uvolil ho vyjedná vat i o

stanovení hranic mezi Tureckem

Státíi h návrhem aby kongrcM po
volil sumu !ji"ÍX)ÍKK)0(K) které po
dozorem předních amerických o

novuriý velí sboru asi o 20(10 mu
republika ruská a Ukrajina ucpižích vesměs- Pnebla IiidiánÚ
niýšlejí na žádný za bor Že nemajíHobností užilo by w k zrestaurovň ——y

a Arménií v distriktech Erzerum
Trapeziuit Vnn ii Pit lis To zdá
se nasvědčovali tomu že Aciueni

ní výše naznačených oblastí mezi Carranza pochován
útočných úmyslů proti žádným ze

mm a že cele zamést návají se ho-

spodářskou obnovou V depeňi té
lo se praví že Polsko přes to žc

má býtí připravena o nejúroilněj
kterými nachází ku iaUů naSe sta-

rá vlast Jedná se nyní o podporu na hřbitove chudiny ší své provincii- Ilarnoiil Diar

VELKÉ VÝHODY POZEMKŮ V

tf EOOKS KANSA8 - Farmy
a iloliytkúfitkí reiiíi l'hiiiičiií u voj-Uíko-

pozemky Knpiijtu pnzemkv
V okroHU ííookH Kuiman kile jedna

zafdatt pozemek na pítnž vyro-nf-
e

Fiiriiiňřik) pozemky od I0 do

nkr Ileričo a 'ilobytkářHké furiny od

$:w'da 0 wkr íolr4 voda kojný
upAd deít# dobrá pňdn rArtivh poilnP
bí řemka řHtidii Hkoly a kontely Idí-k-

do rriřst dobrou želunlcj — e

íi-- bo ď-pí- ni U (! HWKKT

Htockton Kaimnx— Adv ' TI" !{

tohoto požadavku všemi lidmi do
bekr Sivas a Cilicii' Popím jícnabídnuta byla mu ruka k míru

bréj vfde Československo dle Jak sděluje zpráva z Mexiko

ra 2520 S Crawford Ave Chíca

ířo III vydána byla pěkná mapa

Spojených Státu n označením
všech českých osad a Ucpubliky
Československé Obě tyto mapy
sestavil rcd Jt Jaromír Pšenka
Místa ve Spojených Státech kde

usazeni jsou tiHŠj krajané ozna-

čena jsou červeným boden Pří-

poje ři pak je neznám těchto osad

Takíj mapa Československa je

()! nalézají m na stej-né-

kartoun vyzdobeném znaky
zemí československých vlajkami

zahájilo' útoky proti oběma
'

Cilicíí jako arménskou Califoruii
jež je s lo vyživili 1' míliíonů

zprávy p Davísonovy trpí jiedo Města Mo pochován byl pro
sident Venuši hino Carranza zastatkem lékň mýdlu a lékařů zi

soby lékáren a nemocnic jsou Vy
Udí prohlášení výboru praví že

vražděný ve čtvrtek předminulého
čerpány Tyř a neštovice řádí v

jistu velmoc je pohotovu prodřít i

sveji duši čertu ii Turku aby si
některých částech Českosloven

týdiio v Tlaxoalaiifoniío v póndé
lí minulého týdne odpoledne na

hřbitově Dolores kde ve stínu
zmocnila iiejbohatší provincii? řiePEXJMOU SE dvř ženy nebo dívky

Mnoho komunistů
zatčeno ve francii

V těchto dnech vešlo V" zná-

most že Spojené Státy Francie

ska Amerika musí pomocí Její
velké srdce nesmí zatvrdnout!

ťdiko Arménie nýbrž celého vě-

ta Nebudou Ij plná práva Arm- -
CJiHpídfepceu nejehudŠí Mexikáuí

Jiřina na vaření a druhá na práei v

(loriiáeiiOKti íobi" plat vu ručen íu

piít# na adremi joxeř Tyndall
Ho hák ~~ Adv fpd

"fpo by bylo zemřítí nežli býtf po mnoho let nalézují svoje porůzných národu a obrázkem í

Prahy ti Slovenska a budou slon
nío uznána pak této zemi 'nepo-
může ani americký mandát praví
toto prohlášení

na vftechny řasy zavrženu jako
kořist i vý farísejský lid Osud žiti ku ozdobě každé domácností a

Anglie a Itali Mríja ukovaly taj-

nou službu jež má zápasili proti
udánlívým bolševickým spiknutím

DOJNÉ KEÁVY na dělení l hntvt
i tiidC-kor- má im prodej ttl Václav

Jloutín Hodtli & Orover Oinabn
úřadovnykterý riái nikdy nesmí postihnou

ti" praví Davíson vn mvč pozoru fUnited (Jzechoslovak ítelíef

slední odpočinutí Plukovník A

dolfo Jlerrero vůdce oddílu revo

lučních vojsk na něhož uvalení!

bylu odpovědnost m smrt Car'-mnzov- u

tvrdí Že sesazený presi-

dent spáchal sebcvrfiždu Ve svém

telegramu armádoítu autoritám
nabídl m přijeli dotMík MĚ

v zájmu rozšíření sovétú po celém

uvití Ve Francií v posledních
hodné zpráví líčn zoufalé poměry ortfanisace jŽ vzala si na starou! Bolševici uznalív střední fl výeholní Evropě opravu dárku lásky do staré vln- - dvou týdnech zatčeno bylo velké

ncodvíslost Lofyšíí- rpskoamcríéíí liercjí jak ' stí oznamuje v zprávd prává vy množství osob uezí nimiž nalézá'
lané fn vneehiiy bedny jíž d jí se téměř všichni radikální vnd

!'4n uhy dokázal jiavdívosf svého lotyáidíá n boKevická mírováet mczi zan-enym- i uaiezaji se nepraveny byly na místo určení

byly do Evropy po pěti

Telefon f Wulmit 4
-'! — Krávy jmm

probodnuté MtroUiknhm a očkovány

proti tubttrkulvm! Kupuji:t)i jdč't

íiftpřed ku (trj pro'lá Ifivnějí a b

(douží ván poctiví AdV 43'lpd

JTA PKODBJ fijtek ktr pň
KtávA rdíc bodní bnďyj dol jeot
flk4 n)tnot v ktírr # provnu j

litiiyid líbebod p dloubA lít do-

brým 6tpcfii!ni ii hni jedi ?i vel

Jak wtwjř 1 nbehodefn K doptání
ít mj'íil Jo U líarta 8ÍWÍ H) Ví

Ht Jíflí Wtrana Omuhu — dv

4 k ''

lodích a některé pich e zmiénč

zdržely iiáMledkm tiťpřfdvída- -

delegace y Moskvě doálu k doho-
dě dlft kleré aovčtskí Jíusko

úpínon íieoilvísíod uotyí
ki jak právé xdílenó bylo

lotySského pramene

tvrzení Iékařřké autority kt"ré

provedly íiutopVií mrtvoly nfnr
refiébo prcHÍdeida prohlašují že

llieorí" o sebcvríždé j' vratká
Myj shledáno že Camion nmr-ce-

byl dvČma kuícmí pusky

riýcdi překážek Celkem svéřeno

toliko nýbrž í Ame-

ričané Angličané Spanilá Dá-

nové - í i ř

Anglie obhájí svo-

jí posicí v Vt:mi

dovídáme ehystvijí í k zájezdu
do xtarrl vlíiutí kd v ttikúcU-- lei

níeh hodlají uspcoVidatí nakolik

dívacjelfiíeh představení Orřní-a"- e

této éeskoatferíck herecké

výpravy do víni provádí m v

Chíentfii n xtojí jf v ée p Weid

fier ftedítel Fencl % Vtuhy ktrý
přtffj nedávnem ři vítívíl Híiojeié
Ktáfy dohodl m míitnímí inte

fpierity tm přlprflvnýeli pracíelf
Výprava jíž ve itwH týoVeh ml

bylo féto oripiniMcí k dopravě

z wíehž jednu vnikla do' prvou a

druhá do podbíií Kule vypáleny
byly % předu a lékaři výrovi'!
nábleel ž! bývalý pfíííiident byl

'Mfiol liber atikový příjem byl

tnmn mn d%úkmú

spojeni hyhiHwwmiUk h
zbývá ♦lOWSOí Proti tomuto

jcoii jhif pohlecíivky mU-třl- ň

brdř přxifm zničených n

potopených proto nní možno

Váecbny známky dají si na

ívřdéovatí fomu U Anglie

íliofitcjna k n#du'zp"é kfeié
hrozí jí od lol4vfkň v Pcrsil
Pra to h ftMřfícklř m')(ihtťtvf

ř vyrltí m eřstif ď vJíiff První
hríJíJi jft jrt jfdna vnkntku

i'r Ar!Iíf protni není Má
: : i r :zrí':n Kin cikrí íif

byl dopravena po vláf!fi)ím viapřřcjívfBvtni čekrtm#ř}eM b'r'
i M ' f é A é i I H á i i doMurl nodatí žDfívu fiřlriňii f ld- - ku do Mcííka Mta pohřeb jí o?p wmny min yti unnotiunt

H)Vy popiti i iimjiMň u vl' frtťMitň lívJi r Um tjl" ilkr( mni nU nhrnj


