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kdo se protiví inód' tuk mí utrží
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iiopiMi The Daily Mail "Válka

ZiistHvibl hlčhovAlil ze Zi lilč lile

nyní když odečteme válečné zírá

ty musí hýli tu nejméně dva mil

liony mužu a žen kteil čekají nu

příležitost k tipušlční nnšieh hře-lii- i

ťhljíždčjí luk rychle jnk lim-

bou hýli zNkány lodé k jich od-

vezení a velké procento jich eoJ

s uspokojením koustntujcm ubí

rá so do zemí pod niitfliokou vla-

jkou" —

V tomto prohlášení jeví so no-

vá niitflioká vyslčhovnlecká zása-

da Mdé kteří opouštějí anglické

krieli nulérnlo se letošního mku
radno iHmiloviitl 1 1 1 dále úřediibndrobné obilí Šedesát i vaznou i! 1(1

uznáním u diploinatickým vyjekoni ii celé iirnuidy dělníku pnu
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ilo by lo při lotoNid hklini
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Ruská bavlnářská

by l rtuluson v loiidýnč avšak hu

de Mlyšán netoliko v loiidýiié ný-

brž i mezi millioiiy dělníku mi vý
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Masaryk o vstupu
Spojených Států

do Svazu národu
ostrov v ubírají so včlšiuou dov "iih novy plni uv) o pi ixloro do za svobodu Irskatmi utrpěla za revoluce do to mí- -

vědecky a správně a neohni módu rv že je pochybím budoii-l- i umo různých aiuíliekých kobmií u do

minií rmlčji nežli by v jiných zetem kteří se nechti nechat poučit ho továrny h to obnovili kdykoliv loneph Murpby jeden Z libido
mích se zřekli svého anglickéhonníoL dle nrohlásení Churlesc

vých stávkujících ve vfzení v Cor- -Aspoň mijí pak zubní lékaři od

nich víoe práce Macara iinirlieké autority v sví
ku v Irsku zemřel vvsilciiíui

občanství Kanada n Austrálie zí-

skají většinu tčebto jiřÍHlčhoviil-liivém bavlnářském olichodé Mil-

en ra založil svoje prohlášení nu eft Až do roku UM! asi 400000pondělí minulého týdne večer ja-

ko třetí iibčť hladové slávky zaVývoz obilí ze zc- -

vystěhovalou opouštčlo Angliiinrormncích které získal od Au
irskou Mvobodu Miirphy byl

ličiina který nedávno vrátil se z
rokň stár a svoboden Myl členem

Korrespondeiit časopisu (1iiea-j- ř

Tribuno navštívil dne 2ó října

presidenta ('eskoslovcnskú Kopu-blik- y

Tomáše (I Masaryku a dal

mu otáku byl-l- i by Svaz národů

účinným bez členství Spojených
Států President' Masaryk odpově-

děl na otázku tuto následovně:

"Nevěřím Že by Amerika byla s to

prováděli politiku úplné isoluco

(Vlá Kvropa si přeje aby Ameri

každého ruku u z těchto po pčt

let před válkou Kanadu získávala
i:il-:i- ronč V šesti letech mi- -

imkvidi dolu uvol nik A u byl dobitRusku kdo po čtrnáct let byl ře

diloleni velkú bavlnáí'Mkó' prádel KiiAm jako iilhlct 1 tyl jedním z

jedenácti mužů kteří byli vsazeniiiv nedaleko Moskvy Odhaduje

me značně poklesl

Vývoz obilí a mouky poklesl u

víoe jnk lOOOOOO v září V po
rovnání n vývozem v iiičmÍoí srp-

nu dle právč vydané Zprávy od-

bočil obchodu ve Washiiijítoiič
Hodnota obilí ii mouky vyveze

se že t 0000000 vřeten Jež byla

sledujících po roku 1011 pouze

V)(I0: lidé vydali se z 'Anplie do

Kanady v čemž zahrnuly jsou i

1 t t ' I V I j t I v

do vezení v Corku dva dny před
v činnontl v Hušku před válkou

posláním dorda uiiiyorii AlacSwi- -

cká vstoupila do Svazu národůčíslice za (lve iciu povaiecmi
AntrJic zvbištč se miaží povzbu

llevo do Jlrixloii vězení v liondV

né Všichni tito zatčení vyšli i

toliko 1200000 iincbo MOOtHM) jo y

činnosti nyní ZkiiMcnosti ňiili
ckého bavlnářské prádel-uýeli v září byla 1! IK0 1711 eož

hned nu hladovou stávku V mi

ny u Moskvy byly označeny jako nulém týdnu jeden z nich Mieha

cl Fitzirenihl zemřel Otec zemře

jo asi o ifltXMIOlfl méně iicn
tnósíei iiiinilléni nlo nsi o + 1! 5 000

IHIO víoe llfžli V ZÚH liiilllllčlio ro

ku ) tu vlny vyvezeno bylo o Spo

přiklad mel hod používaných re

volueioiiáři v řízení nejdftložitéj lebo Timothy Muridiy obuvník

zovatí slčboviiní se žen do domi-

nií Nadbytek mužů v iiiiírliekýeh
osadách sice mid tak velký jako

byl před válkou avšak dosud exi-

stuje Mezi želiaiili které se mají
V úmyslu vystehovat I nalézá se

včtSina tčeh které byly zamést

miny v nčjaké válečné práci a tím

nabyly odvahy k cestování a

životu

šleh" íinliintritilních podnikli rus-kýc-

textilnleli továren v nioskov
bydli v PoiihidnlTii předničhlí
Corku Hyl oleem patnácti dítekjenýcli Mlátil V IiióhÍcÍ září lílíSOliK

bálu které mčly cenu ♦ 1 1 M 1 )!()

kih'Žto v inčsíel srním vyvezeno
ski ni distriktu Továrna o kte

z nichž šest zůstalo na Živu Ny- -

podány byly Infarmaec provrttbV stfiioval so do Ameriky v roce
bylo MliíiliM Imlú v cenč +JH0ÓI

(no iMíiicrAInlcb nlejň vyvezeno
1 M! 1 a iiHiidil se v liynn kde tř
z jťhn dílek zahrnuje v lo Joso

poněvadž knzdy národ uzmivii že

může důvěřovat i Spojeným Stá-

tům ve všech těch četných nesná-

zích je dosnil urovnány nebyly
Sledoval jsem s americkou presi-deutsko- u

luiuipiiň so zájmem

Chápu plna náladu vyvolanou
diskusemi o Monroeově dolki'ině

Ale pres to přece ncnahlížíin proó

by ho Spojené Státy neměly při-

pojili ku Svazu národů s náleži-

tými výhrada mi Myslím že by se

Amerika mohla Máti členem Sva-

zu národů podepsáním úmluvy ii

výslovným vynecháním článku de-

sátého u připojením dodatku #o

ve smlouvě nemá nic hýli výklá-dán- o

tak aby to zasahovalo do
svrchovanosti Spojených Států

by so to vztahovala na Mou-roeov- u

doklrinu"

bvlo v září JLMÍKISIMi!) (nlonft v

la VHcchuy práce od předení ba-

vlny až do hotového produktu
Přes 17000 dělníku bylo v ní

v iioriiiálnlch dobách

KdyŽ bolševici dostali to! k vliidc

la mo nurodily Timothy Murpby
cenč +l(lili8HH:i oproti 1'HíJ IMHUI

ííidoiiAm v hodnoto + !M)íP

vyvezeným v ničníci srpnu Vývóy
Pčt billionů dollarů

v daníchveškerá bavliiářska indiislriii by
nisoliiiu noklcsl v zuří o 10000 la zuárodiičiui V každé tovární
01)0 naloiiíi oproti fiH(HHI((KHt ulo

utvořena byla závodní rudu a po
mi y vezený m v mésíid Nrpnu sléze v říjnu roku 1010 byl vydán

sl vyzvedl první občanské papíry
v ruce 1 MOTt nlo vystihoval se ze

Spojených Ktálfi do své vinni i dři

ve nežli přlobčcuí bylo líplué Nu

počátku války jeden z jeho synu

narozených v Americe reuist ro-

vni se u amerického koiisuln v

tucciislowiiu jako Američan Jo-"c-

mc ale jako Anieričiin nedul

retflHtrovuti Joncpb Murphy byl

obvinČU vládou Žo lllčl ll Nebe

bombu

výnoN Že všichni li kdož naleii
li so ve Mpojenl n bývalými liiilji

leli niiiNÍ továrny opustili Vílší

nu odhorníkfi ndešlu a práce v to

Majitele iihlodolů

pro snížení cen

várnách zastavena To nčjuké do- -
V Cevcliiudčt ()„ sliroiuúždilo

se v minulých dnech koleni 100(1
tm učiněn byl poktiN o obnovení

Princ Pavel stane se

asi řeckým králemmajitelů dolfi zastupujících 7000 práce ii však nebylo možno ÍHkali

surovou bavlnu Malé zásoby byly

získány nlo poučvadií pracování

dfnínvo tlutiny ulni nnkiif ho

dřrň n Riih jo uihmi ninloliro

Tody kdo ni flirt yiiolinviit li-

hy tuk jo liliivní potMm iďy

pfodoŇol iukáii( čumilu puk iily
hi jo ointil po kli?ilólll jídlo II

liroiiiiidónl ho zltytkft jídlu
inoi nimi ft puk pN'dow'1 usno--

11 í ho ulmílio koiiioiio kidom

m ktoiý nont niť jiuóho noli
Kiiííhoniiui ldi'iiu vipiui liytkl

jílla u hulí tori f Zárodky vSchn

f Iriilni h illži v tóto iisiiciiinř

oltyoojnťi tiini kdo jo jí IhmIiic

khóiio ko kiiit Tiuiiiito ho

ziiliriín! iiojlópo když so uly
kn2dý don iiojmťno jodnmi ohtl

Tofpo jo joStA fintit jo po knčíK--

jídlo Vrhni mnoho lidí to ulro

korní alo přovfáťouýin řpftHohom

Ohyfojnň ni finti zuliy luiod jnk
Vhtimou ráno no jdou k niiMhhí

Wmou liiiiT pnUok iiolm xnhnt

pnutu h knťtrtfoiu mí zuliy vyfi-ht- í

pak m ťmtn vyplňknnu a jdou
k jídlu Toto ovSotn hIiióí kde

jsou zinSy iilinoliitio zdravo u tím

mi nabráni iinluiPonf mo yuliu YSnk

kolik lidí m A zcohi fdravi'' zuhy?

Horkými jídly nápoji n pak zinf-lino- u

a lodovyini nápoji má sko-rc-

kiiBilý řlovřk Imod brzy v

mládí uliy nfjiik pokaiíoiió n puk

již loiito KpňNoh noHtitoí Tmu

Klt jxwi lihy již ponókud poku-- '

čenf iH'Nlioí jo jen vyPiHlit nlo

jo tři lni lihy fistnhi nfjnkií iinti-Hoptio-

látka v ústech na dnn-i- i

fcli a kolem yuhfi co nejdéle n

tuk Jiióilii náklíu 1'ak co jest
plátno před jídlem hí řbilit zuhy

když po jídlo mc1 nimi fiHtiííM

vždycky trochu zbyt kli a vzdor

tomu fa nu obyčejné' pmižfvA pn-rátk-
ii

na zuby nedují mo tyto
zbytky jinak odstranili než po

dobrém použili párátku je dobro

kiirtáěeiii vyčintitl Prof tedy no

odložit éHtful už po jídlo? I 'i U

zfixtanoii Mthy fito" už do náslc
rflujícílio jídlu ii nemohou ni kři

zíti Dálo lidé používají práAkú

ii past na zuíiy klerl inají
vnnl it které lahodí

nejen řieliu lilo i cluiti a očím

Proto Mtui prASkft n past nit

yuby za nic neMojí ponřviidŽ jnou

vypočítány jon nhy ho lidem lí-

bily a ne nhy byly užitečné n

proMpÍMtié I'nk(po vyknrláío Vl-

ítli zubři prásknu tiob pimloit vy-my- li

panty zuno z i'ist je také

vyjmu kd Jmou zuby nb

NoliitnA dravé diÍNiifi zdravá

Užitečná pultu obsitliuje fi ni ÍMf-ih'k-

látky li zu irtM lnu chvilku co

IrvA kiirláčovául nemohou tyto
Jítky doNtl účlnkovflfi a vymytí
jích z át zfiMavI jejich činnnHf

ffílO Ulá HP poilŽÍVjf flIKtil

ktrA híIiiv voní mentholem (čili
mátou pepruou) ahi kíIiií a která
má trochu palčivou přfoluiř Ta

koveh past jo ukolík Puk inu

mo jí vílí '(l'l tíhy y (Mech ri8- -

o ní o nčjiil čjix zalálo ledy

když n vj aiíčkiK1 % Iruhk-- c vn
'(My KHpoii (uilfi1 a píil dlouhý vA'

fřék ne m5 vzíH tc kniiMbVk

jjjk' hrej jik řo JMA obyčejně
- dljf Vak n'j#MpíWi

Ruský sovět schválil
smlouvu s Polskem

surovin nebylo řízeno odborníky
kolem 75 nrocnit surovin přišlo na

ziiuiry VSecluiy stroje jsou nyní v

majilclfi dolil nu níťkké uhlí čili

tří čtvrtiny celkové Ičby a na

KchfiI této jednoiiiyslui" přijala
byla rcHoliice slibující podporu
jíeiierňliiíniu návladiiíiiiii 1'uluie-rov- i

v hiiiizo po snížení cen ulili

K léto alud iIomIo po obdržení žá

dosfi ('oiierálníbo iiiivladiiíbn aby

majitelé dolii spoliMiťiicovuli h od

velmi Mpaliiéia hlavu a ju léinčř

iiiitroHtou iiemožnoNtl pracovní i v

kterékoliv továrnči v byjidciu lne

řltku I kdyby byl dontalek suro

vin a dostatečný počet dílnlkíi k
borem spravedlnosti v zájmu od-

práci ochotných Hir ('harles Ma

VAVruský sovči v zasedání svém

v Moskvo odhlasoval nilííílcuei

pčedbížué smlouvy mezi Polskiuu

a bolševickým Huškem v úterý m-

inulého týdne dle mlčlení jiskrové

depeše z Moskvy Jiří Ciécrin

bolševický ministr zahraničních
záležitostí vyMčllíl miiIoiivu n

soiičithiiČ oznámil že Polsko ode-

přelo poskytnout í pomoc enerá

lu Wriuijíelovi náčelníku proti
bolševické vlády v jižním Hušku

1'oJsko se také zavázalo neposky-

tovali pomocí reakčním žlvlúni v

Hušku Tylo dohody ml st ranč
Polska pravil byly kompromis-

ními opatřeními kletá získána

byla za eoiui territ-oríáluícl- ústup-K-

polské vládč

eura vyslovuje )ochybnosl žc

liiiHkíi podaří se získuti služeb

textilních dělníku To-

várny v Německu a Hakousku
Motva 25 až !M) procent o

iiinožství Vjiifílíi m v

textilních tovármích zu války

plnou výkonností n fe

prvo tiyní Jo obnovována normální

prodiikec

slriinčiií iicroiininá vysokýtdi cen

za uhlí

Mexická vláda obno-

ví zápa8 za uznání
irnii m"im

Zpráva z Mexiko Mostu doSlá

sdčliijíeí ž! IleorKo Crrel ii Ho

berlo 1'iiNquoira posléze jmenova
tiý nový diplomatický uer'n- mo

xický pro Hpojcné Hlály nalézii jl

se na ccsló ibi Wnililufflonii aby

Ve fiskálním roce končícím

lučsíecm červnem sebráno bylo

na federálních daních iVIOrtOTÓ-MI-

čili uni 01000000 více než-

li zaplaceno bylo do federální po-

kladny v roce předcházejícím dle

předběžné zprávy komisaře vni-

trozemských daní v těchto dnech

vydané

Tři čtvrtiny všech příjmů vlá-

dy pocházely z duní z příjmů a

zisků V těchto dvou položkách

bylo zvýšení o l:}óli00000() ():

proti fiskálnímu roku l!ll!J 7

různých jiných zdrojů získala

vládní pukludnu
čili o '01000000 více noli ro-

ku předcházejícího
V tomto prvním roce prohibíč-n- í

éry daně z lihovin poklesly o

)fi: :i0(H)OI)0 Na daníeli z liho-

vin vybráno bylo v právě minu-

lém fiskálním roce :i!)K72O0O

kdežto v roce 101!) bylo zinkáno

ze slejnýeh zdrojů tMtOÓ000
Xn to však slouply značně příjmy
z daní) tabákové

V roce 1019 daíi tabáku ve

všech jeho formách přinesla do

vládní pokladnici)' $"5 1887000

kdežto v roce JdJO vynesla 1200

Hl")000 Trausportační daň při
nesla tfclo78OH(0o0 v poMledním fi-

skálním roce V tom zahrnuty

jsou daní z nákladů osobního ce-

stování na železnících telefonní a

tfdejjrrnřnl a z olejových potrubí
Tak zvaná "Iuxumiií ďiů" příne
U asi Wm)'m vládní

'

Jednou z hlavních položek v

tomlo posledním obnosu byla daří

Z automobilů jež přinesli! lisí

íd 1 1000000 do Vládní pokladny
Daň i kwíh kosoietjckýeli pro-lítředk- ů

i jiných tak zvaných In-- x

usních 'iřrdftiílfj přinesly dul

řích PWWMI 7MUhú korio- -

Jnk no z Athén oziiauiujc naří-

dila řecká vláda řeckému vyslan-
ci v Hernu aby předložil princi
Pavlu bratru zesnulého řeckého
krále Alexandra vyslovení sou-

ši rast i nad úmrtím liratra a infor-

movala jej současně že je povo-
lán aby so ujal osiřelého trůnu
Vzhledem k přítomným vzlidnuii

mezi řeckým národem a domem

bývalého krále Konstantina vy-

šla noc byl požádán aby inforiuo-vi- d

prince Pavla že před úřední

proklamací o jeho íiáslupuictví
na řecký trůn jisté záruky mii!í

hýli poskytnuty ilezi těmito zá-

rukami je formální n neodvolatel-

ná abdikace bývalého krále Ivou-slautí-

vzdání ne prince Jiřího

vévody zo Sparty všech nároků
na trůn a uznání novým králem
stavu věcí jak vyvinuly so v dů-

sledku soluňské revoluce Král

řecký Alexandr jak bylo jíž
zemřel v pondělí dne

Jó října Nastoupil na řecký trňu
v červnu roku 1017 kdy jeho ti

t"e král Konstant in vzdal e

trůnu na nátlak Mpojoncú hbivné
1'Yíincie Aiiírlíe ji UiisIíii klccéí

Anglie utratila na
obnovili zápaM o uznání nnv! vlády
iiičla za následek vydaní prolila-A- e

ní presidentem WÍNoiicmi n od

borem státu v nímž no praví že

ději na vůdčí úlohu
ve světové politice

Aiurlie přcriišeiiíiu vyjednávání
Výbuch na Wall uli-

ci zůstal záhadou
Creel nebyl poMláii do Mexika zii

h liVřm Kameiiívem bývalým r ii

ským obchodním kofiuwiřem v

Uwlým ztraljb jiřik-žifm- k í

Hltání 'viídčl řolbt ve Mvítové po

litíce lc prohlášení Karin Hud ku
tří velmocí zaručily kotihlítučníbolševického vfidce v čdánku mo

úředním prodáním Tvrdí Me že

Crrel a l'iMruciru budou nyní vy-

jednávali přímo n presidentem
budou iťf nornviití odbor Mtátu

('reci je omoImiíiii iříteewi prrsl
denla Wílsoim ii to poskytuje tnu

silnou poničí Odbor státu slaví
se proti unuií současné mexické

vlády mi zAkladá líchto hodu í Xn

prvé prrhídeid do la líifei ta do

wíhl pťCHideiiIfckélio úMn v dú

(dedku náidlné revolucí kterA tnA

skevského čiisopísii lvcstíli "l'o
litické žezlo i vyiurdlu z i rukou

lloyda Oeocj(i("fípra'ví i líailok- - v

Více jnk irthj uplynul ml vý

buehu na Wwll ulicí v Nipv Yor-

ku pří ném2 $7 lidí bylo iiznireeno

a 7JI osoby poranřny škoda v

obnosu íníř0000() na míajetkii

způsobenu ji
však aoloríty nebyjy

s to zjistili jejlílloU řdopu jož by
vedla k řwlu!íiií': lío veliké zá

hady MhlM řfderální auto

rty dopwd p'a!Ufí na hmto
prípadé ttk pochybuje m jM že

dalAi vyáelřovArií priiien do llo
záhady ijak''' tfllo

trnulo článku "Obehoďd Jednání

svobody řeckého národa Alexandr

byl druhým synem králo Koudan-(ím- i
a v době Hvčbo mistoiipcní na

I r ů n '
i léky I a n í ( p I n á ' 2 1 rok y ní Ar

Jeho Maré!' bratr' konmtd prim
Jííí i''byl považován za vliodnho

pro Irán pro Mvoje pronémeekí
řytnpatjíK Princ Vnvel jfi íMíia
zyw-- kráí KtiniMtiťm

mi jiovčfkýtiJ ÍOjnkrrn

by pru Anglii vitií'dvj md ím
eauwtkým uio#rikým itaperia4i u utíolftíjřk kwprolítl n u
lionem hw irtéticnutk}m íuipe

ťwllsnif ía f Ú véiitíl'
vrnžderd Vriiiiiiiiiio ( rt'aii--

lioiijlímenjbo 1feď'tdíl t'f publi- -


