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ftECKO SE VYŠLO
VILO PRO NÁVRAT

KONSTANTINŮV

Plebiscit vyzněl velikou

i vřtSinou pro bývnlt-h- o

krále

ŠEDESÁTÍ ŠESTÍ KOCGRES

SHROMÁŽDIL SE KE TOETi- -

nu a posleoh fnu zasedán i

V zasedáni tomto jednat! bude te hlavně o roz-

počtových předlohách a o osnovách far-

mářských pomocných zákonů

Čtyři ukupiny
éipaft! o kontrolu

Svazu národu

Ink ♦ oniumij" i Ženevy čty-

ři přesní-- definované skupiny moc

nostl vynořily s v shromáždťlú

Hvou národů fu čtrnácti dimh
rnsťdání V téchto skupinách nu-lé-

imkIiu onmin člfiiú Hvitzu

u čtyíí uřiebo pét Ktátíl čeká na

instrulcif od svých zahraničních

úřadoven neli se přípoji k liě(tc
ré téchto skupin Ačkoliv Hviiz

národů nui za eíl povzbuzovali in

ternneíoiialism a zabránili ollinn-cír- n

mezi rnoeiiostmi skriitinium

ORREGON NASTOU-PI- L

ORAD PRESL
DENTA MEXIKA

Mnoho státu bylo zastou-

peno při inauguraci

presidentově

Oenefál Alvuio ínďiyoii byl
íiiiiuKurován do úřadu presidenta
Mexiku o půlnoci nu 1 prosince
V Mexiko Mčitč Jednoduché ob-

řady přísežní pn čtvrté v historii

tln země za posledních !! let pro

vedeny byly v pokoji a min:

(leorge T Snniiucilin správce vy-

slanectví Spojených Států nalézal

se mezi účastníky ceremonií

Prozatímní president de In

Iliterla který seděl během pfísn-h- y

na pravici generála Ohregouu

byl prvním kdo objal nového pre-

sidenta Po něm pozdravili nové- -

'
1'lchiscif koiiiinť v nedčli v ffe-čk-

vyrnél velikou vétiíuiu ve

piimpéťh ná vrutu bývalého krále

Konstantina mi řecký trůn jak

nl'liijc depeše z Athén Hlasování
ddiiičclio bylo Večer 11 úplný vý-

sledek bude oliámefi později I'íi
Volliiich tiedohlo k žáilnýni vážnčj
čím výtržnostemstanovisek různých delegací k růz

SPOJENCI PO
SLALI ŘECKU

ULTIMATUM

Řecku nedostane se poď
pory v případe návra-

tu Konstantinova

Svrchovaná radii spojenců nnA-mil-

v pátek minulého týdne ie

odepře poskytnonlí jakotikoliv

Julií fiiuiiičn! (lodporu lici kii bu
de-l- i rohodnilto plehiscitcin že

řtecho si přeje návratu bývalého
krále Konstantina na trůn Sou-

časné oznámila že bude uvažovat!

o tciTitoriálních odvetách zašed

neli Konstantin znovu nu řecký
trůn

Kinlii také rozhodla aby spoje-

nečtí premiéři shromáždili se zn

čtrnácte dnů a pojednali o pomě-
rech jež zavládnou V fťcckil V dů-

sledku rozhodnutí plehiscilu No-

tu poslaná ííecku naznačuji' této
zemi že jejích vláda do značné

mírylutisí souhlasit! s přáními
spojenců u nestane-l- i se Ink bude

Kecku odepřena jakákoliv další
finanční podpora Spojenci molům

se uchýlili i k přísnějším opa-

třením ku ochraně svých zájmů

Poněvadž smlouvu v Se vřes do-su-

ratifikována nebyla je v mo-

ci spojenců ji opravit! a spojenci
zdůrazňují tuto skutečnost zvlá-ňl- é

pokud se týče Smyrny Je do

Hlasování nebylo lajné Vojáciným pnddemům odhaluje ulviiíc-- u

í se klik a kote rif k vzájemné 41 i io volebních místností v četách
ocliriinf v' Svuzu stejné jako to- - nesouce obrazy bývalého krále

Konstantinu Plebiscit zahájenmu bvlo bez Hvuzu před válkou

Hloženl téchto fiitent nc fioiiékud
ho nejvysSlho úředníka země odrůzní od dohod v roce 1914 Mír

byl po celém Kecku dle předem
stanoveného plánu v hodinách

rnmiíeh fteeké časopisy před vol stupující a nově jmenovaní členostejné Jako válka tvoří divné nm- -
vé kabinetu členové kongresu užníky u nové seskupení je vý bami přinesly zprávy o odporu
jiní úřední hodnostáři 1'dálostsledkem znovuúpruvy evropslíe

spojeneckých velmoci vůči nyvale- -

rovnováhy Až dosud tiejinocuéj'í tato byla zachycenu pro pohyblimu králi
t tfehtó čtyřech skujiín je ta jíž vé obrázky Diplomatická golerio1 V přístavišti 1'iueius nedaleko
v čele stojí Anglie se dvýmí počá byly zcela zaplněnyAthén několik válečných lodí

Šedesátý sešlý koriK''1 hhromáž

díl se v pondělí o polednách k

! MÍIIMI II konečnému Zasedání

KoiM-Čll- é ZaScdAll! Šedesátého fi"

stého kongresu bude jenom krát-

ké ti skončí před inaiigurací při1

sídenla llardingu dne 4 března

pfííUho roku Má se všeobecné a

t h' hned po ínauguruei dojde k

svolání zvláštního Zíist-- J 'i ní kon-

gresu k vyřízení četných naléha-

vých otázek

Rozpočtové předlohy budou tvo

říli hlavní úkol tohoto zasedání

Sekretář pokladn Ilouston před
ložil v úterý kongresu výroční roz-

počet pro fiskální rok končící "()

červnem roku 1ÍJ22 u Jeho odha-

dy budou tvořili základnu pro

jednotlivá rozpočtové předlohy
Očekává se laké že předloženy
budou návrhy zákonů o pomoc-

ných opatřeních pro f rrnfi

KepublíkánStí vůdci v kongre-n- u

nemají v úmyslu projednávali
různé zákonodárné předlohy jež

mají tm mydli dokud nově zvole-

ný president llardJng neprojeví
svoje zásady v poselství k novému

Jkoiiicff hii A té příčiny tofó zase-

dání kongresu bude e zabývali
vílirndné rozpočtovýiňí předloha- -

tečními fcesti hlasy zu sjednocené francouzských a anglických jc Jak se vyrozumívá p

bral účast na těchto ceremokrálovství Anglie iiUolutriČ kon

troluje delegaci z Portugalska v niích jenom na svou osobu neboť
zakotveno pohotovo zakročiti v

jakékoliv eventualitě l'čt dalších

anglických lodí je ukotvenolůslcdku obchodních smluv dele žádný člen Štábu vyslanectví Spo
gaci Z iVrsie v důsledku protek- -

jených Států neobdržel z Wnshinp- -

d-- k tomu že po odpočtení nviI
kň ii nedělí ylnide konkrétu toliko

V) priieovuíeh dní

Rozpočtové zákony ohíiIiu lni-do- n

dostíitečtič velkni ňkolein

iťo tnk krátké ziitedání lltmu'
vládni odl ory žádiijí pro fiskální
rok 11)21 v'km i (J(KjíJO0X)(i
ii republikáni e pokusí zmeiiAití

tento ropočťt i sí o iilri)(JíXJí)(XX)

Je v úmyslu jmenovité zreduko
li (loret vládních umést nuiicn v

celé zemí asi o KK)ÍWH) n z tohoto

počtu uši o UO(KK) ve vládních
ve Wanhiniřtoiič

V domř záHjupcfi bude mnoho

zákoiiodáred kteří v tomto zuně

dání dokončí svoji lhůtu n tu pH
rozenč ho dá očekáviití ž nebu-

dou jevili přílišnou horlivost ti

čusto budou scházet! na sečné po-

míjející slávy Není o tom pochyb-

nosti že bude se mnoho řcčiíití o

včeech minulých přítomných li

budoucích Itudoii vysloveny
náhledy o celních znn

nách II tlaáové revisí kteréžto
budou prijedfiány příštím

kongresem Očekává se tuké že

předloženo bude mnouo osnov zá

kónu o pomocí farmářům m při té

(říJežitosli ovsem také promluve-
no bude mnoho různých řečí Má

se zii to }( tičinén bud" poku o

prosazení cmerí(enčního zi7kono-dárslv- í

nijakého druhu jako po-

skytnuti úvčru Némcckii a Hušku

nby mohly zflkoupítí v Americe

zemédélské produkty anebo ob-no-

ní válečné finanční korporace
k iimoŽnční odprodeji farmář-

ských produktu do ciziny

lorálu h didegace c Hiiiiim a M- - tonu Instrukce aby iúčastnil

inauguruce v úřední hodnosti Ar
V politických kruzích řeckých
prohlašuje že celá situucc jeierÍ4 v důsledku blízkých politi- -

gentinský velvyslanec a vyslnnrlnyní v rukou bývalého krále Konkých siykfi To poskytuje Anglii
leset hlasů Následujíc! V důleži stantina Stoupenci V enízHoHovi Chile ltalle Němeekn Španělska

a Hclgie byli přítomni Japonskopředvídali ye Konstantinovi do
hře známo že někteří členové kon-

ference projevili náhled že Stnyr
na hýlu by bezpečnější se stanovi

tostí je tuk milá neutrální sku

pínn jíž V čele stoji xkftidinávské
trio Dánsko ftvédsko a Norsko

Ctína Švédsko- - lrugiiay KubattW aer velké většiny hlnp--

očekávají že vzdá se 1 rrtnu
sku spojenců v moci Turecku než

jež podporováno je Holandskem n ve prospěch Hvého synu prince
Mvýcarskcm Teto skupiné časem

Pein Anglie a Franciu byly za-

stoupeny správě! vyslanectví
kdežto Guatemalu Salvador Hon-dura- n

a Níennigua poslaly zvlářt-n- í

delegace

liřího Orgán jejich Patris žádni
i v moci Kecku za Konstantina

tylo vSak vysloveno přání aby s

ítekňm nehrozilo před provedením
dostává se pomoci od latinsko na Konstantinovi definitivní ab- -

likind iiné časopisy soudí že po- -

plebíseilii odebráním území ktemí a kormf ruktívní zákonodárství slední nota spojenců znamená re Před inauguračními ceremonie
ré poskytnuto bylo jim smlouvou

americké skupiny kterou vede

Apanřlnko a v které nachází se

patnáct jižních a středních ameri-

ckých republik Tato skupina je
počet nř iieJvřtSÍ ale nevyvinula

visí konstituce mi radní Mexiko Města uspořádauzavřenou v Sevrei

Premiéři souhlasí sice v náhle
li banket ku poctě generála Obre-gom- i

v městské budově n při této
hostině nový ministr průmyslu

ponecháno btrdc nž ilo usedání

kongresu nového Pudá tu Ink iih

váhu okolnost že mnohým zamý-

šleným osnovám zákon A které

znamenají Zlíněnou ochylku od

Wílsoiiových záud hrzílo by ve

D'Annunzio provedl tlu že nejpřísněji! opatřeni majieífé náležitou váhu vzhledem k

hostejnosti k otázkám o které ji ýti učiněna v tom přípudě že bý Uafucl 'A Cupmany vítal jménemreorganisaci armády

Gabriele l)'Aíihunzio jak se o- -

né mocnosti vedou zápas Krancie vulý král Konstontiii vrátí se na presidenta americké a jiné linuty
Na jeho řeč pak odpověděl guver- -

továfií presidentem Wilsonem Ne mkouáí se získatí přízeň této la
eeKy trnu ale nedohodu se na

tinské skupiny a nnnží se udrželi Žádném programu pro ten případhnile ostatně čímu mi projednává
ní tíik důležitých předloh vhl" pohrornad svoji skupinu v kten- -

znamujo z ltjeky provedl drasti-
ckou reorganÍMuei své armády zru-sí- v

vysoké velení a nahradiv je

že iíekové vyvolí prince Jiřího za

svého krále Váiehni jsou toho

néV Lurrazolo z New Mexika jmé-

nem přítomných amerických gu-

vernérů Po celou noc ulice Mex!

ko Města byly zoplněny zástupy
lidí u docházelo k projevům rado

zahrnuto jc I'olsko a Belgie —

Ostatní evropské zemé dosud se lil t a
vojenskými rudami Nový tento nanieuu ze novu Konrerenee jepozornosti ponřvadž j nejlidna- -

nepřiklonily k Žádné z téchto nutností abv bvlo rozhodnuti'
tČjsí a nejpřist upné jfií w veell

definitivně eo má býti vykonáno stí a nadšení jak bývá v Mexikudistriktů postižených hladem

plán není prý bolševický a má za

účel zdemokrutisování armády
D'Annunzio I za nového plánu za-

chovává ui hodnost nejvysšího ve-liícl- e

a všechny vojenské rady

v případě vítězství Konstantinova
Korrespondent amerického tisku

Vodní cesta od

velkých jezer k
Mexickému zálivu

' Kkvélý sen o velké vodní cesté

spojující velká jezera na severu

Cena vepřového dozískal přesné inforuiac o aítuael a jaké kroky mají býti podniknu
ty v případě jiného rozhodnutív jiných provinciích a v mnohých bytka značně kleslal

jsou mu podřízeny Zvláátní rady 'A Athén se oznamuje že rotanich procento hladovícícdj jež

možno jcáté zachránili j nížíí byly zřízeny pro výcvik vyzivo
vání zábavu a jiné armádní záne zálivem Mexickým a opatřující

poslaná Anglií Francií a Itálií ře
eké vládě ohledně návratu KonCena vepřového dobytka po

klesla téméř na předválečnou úro lífžitosti Všichni 'členové téchto
nežli v provinciích Ouhlí a Sun

turínu následkem
"

ápatných do stnntínovn u styků mezí spojenci
novou obchodní tepnu bohatému

ňdolí řeky Mississippi má býti

brzy uskutečněn O projektu tom
veň dle číslic získaných od jedné Jíeekcm vyvolala velké vzruš"právních i)rostředkft Te to ku
pétí iiejvétiích amerických ja

při podobných příležitostech
Po složení přísahy v zasednef

síni poslanecká sněmovny odefiel

Obregon v průvodě bývalého pro-

zatímního presidenta de la Ilueť-t- y

který následujícího dne pak
složil přísahu jako ministr pokln-d- u

Pouliční karncvfll trval n9 do

hodin ranních Kavárny ktré
pravidelně jiou zavírány o půl-noc- (

měly zvláštní hudební pro-

gramy a o půlnoci zahájeny byly
ve vřech taneční zábavy Todé na

ulicích házeli po sobě coufej li n

hudební kapely vyhrávaly na růz-

ných místech

rad mají stejnou hodnost ačkoliv

ponechán byl jím titul který mílí
v italské armádé Všichni členové

ní Praví ve že řecký kabinet bylto mluví M již řadu let a celá řa tečních společnosti Cetia vepřo
příkladu provincie Hansi Ježíc

na západ od 1'ekíiijř-Iíanko- drá touto notou značné překvapenda zvlááíních výboru otázku zříze vcho masa a vepřových produktů vojenských rad jxou jmenování
hy odkud na oznamuj nebyl)ní této vodní cesty zkoumala uU

pozvolna blíží se k utejné úrovní rrAřinuniem a všechny jejich potam díité po nědm mfakfi V wdmpřes to jedna z nejvřtéíeh obcho
dle listopadové zprávy Institut o činy musí býti jím schváleny Plán Značné sníženínácti okrfeh majících ÍÍÍÍOOIOOJiích příležitostí Spojených Hfátft
amerických jatkářů Také cena 'reorganizace rjecké armády byl

obyvatel 27000f)O nalézá hc ve národního dluhuzůstala nevyvinuta V téchto
hovézího dobytka poklesává a v( příčinou nedohody mezí I) Annuu

zíem a generálem (Joecherinim j"
dnech vsak v Illínoisii zahájemi velké bídé a z nich jenom malá

Část rndŽe býti zachránéna V
kobebodní cena masa poklesla o 17

procent od 1 září4Nejvřtí pokb--byla práce na tomto projekt Htát
ho vrchním náčelníkem kU-r- ý jtjl'ítř Tínií Híenu hladoví lf'WJO

vydá W()(MM) iia mil dlou
opustil s celou řadou vySSÍch dů i řednici odboru pokladu vzaznamenán byl n živého vepřolidí a 70000 jiných nevydrží přeshon čáf této vodní cesty v okolí

Spojenci poslaliWashíngťoně oznámili že přesvého dobytka ríslíce jatečních stojníkůzimu nenřijde-l- í tiéjaká pomocMarseille a tato úprava umožní
zvýšení veřejného dluhu v měsícispolečností naznačují že cena ve

navítříieí mezí jezery a zálivem Kecku výstrahu
Premiéři spojenců na konferenci

listopadu o $1120' 10571 nu sklonpřového dobytka v listopadu roku Žádné změny v smlouKozííření a oprava řeky v Va

NejvétAÍ bídu možno iiznaménafi

v okresích v okolí Wcí Wcí Ku

Sebevraždy celých rodin násled-

kem bídy nejsou řídkým zjevem

ku tohoto roku možno očekávalilíll-- l byla 8 centů za války byla vě Svazu národůvřinee iak otevře cestu k moří snížení národního dluhu o
v londýuěf konané ve čtvrtek mi-

nulého týdne rozhodli se poslali
téméř zaručena cena 17 a půl cen

a HVÍtovím přístavfim New Orle O000W Výáe národního dluhu dnetu v červenci roku J91ÍÍ došlou- -

nm tan jedním z nejvétsích Jak se ze Ženevy oznamuje re notu řdícké vládě v které prohla-

šují že znovudosazení Konstantipila 2'i centů a nyní je? 10 a půl
nřístavft na véf4 a také méstu Zrušení bonusu v solíme zavrhující uvážení dodat

centu za libru Ceny maloobchod
Mcmiía a jiným lřdíkĎrn kú k smlouvě o Svazu v tomtoobuvní industrii na tm řecký trůn bude považová-

no za schválení cekem vfi"di ne- -

'Ml září byla 24OH7ÍKK)Oí0 Dne

'10 listopadu národní dluh byl
m 11 751 50244 oprot í

jt240025O-67- 2

dne 'M října Úředníci vy-svčtl-

že vydání pokladničních
certifikátů dne 15 listopadu v

mfi velkého údolí Míí#síppí zasedání a činící opatření pro
níků nebyly vsak snižovány v po-mér- ii

k poklesávání velkoobchod-

ních een
přátelských činů Konstantinojmenování výboru k studováni

Vyrabítelá obuví v Lym Mass
vých a vyvolá novou a nepřízní- -změn k předloženi v přiátim za

spojili se v žádostí radé? Sdružení no za schválení ílteckcm váccb ne- -sedání přijata byla Svnzwi obnosu i(e'f20M000 a okolnost hobuvnických délníkři amerických Volby do parla jenci Andrew Unw prohlásil v anzasedání ve čtvrtek minulého tý

kyi" skvělá budoucnost Tato

vodní cesta tak umožní brzký

vývoj velkých oblastí bohaté pft-- !

na jihu jež je fiyní vénována

nejistému pésťéní bavlny Missis-

sippi údolí stan w po zříní té-t- o

vodní eesfy jednou ' nejvřt-áíc- h

zásobáren potravin celého

o zrušeni mznvyveno ionusu oi vi
toliko za i!Í4OOOOf0 certifikátů

dospělo k splatností v tomto rnčsí- - glickém parlamentě že spojencidne Jenom jeden hlas vyslovil se
a pííl procenta do 20 procent kle

mentu v Jugoslávii

oámé výsledky voleb do Ná
proti přijetí této resoluce Přizná ei je hlavně zodpovědnou za toto

vy vyplacen nyi po vic jhk rov
vá- e vSeobeeně že xmlouvft vyJe to první krok k snížení mezd zvýácnf Dno 15 prosince dospívá

jí k splatností pokladniční čertípracována byla ve chvatu a ž jírodního shromáždění v Jugosláviítomto místí kd v normálních do
sté dodatky jsou nutný avíak do řikáty v obnosu wwwmm u

bách asi 13000 dčloíků ] zamést
ba přítomná nepovažuj %( za pří kolem if!G50000000 má býti získá

Je konaly se minulou neděli na

zrtačijjí že zvoleno bylo 110 radí
kálň 70 demokrat ft členů vrh

náno v ví# ík 100 továren Je
Utroenf hladem no na daních z příjmů a výtěžkůhodnou k přijetí Jakýchkoliv

nemají v úmyslu brauně zakročili

proti Kecku v tom případ h hy

Její cli výstrahy nebylo poslechnu-
to Výstražná nota bylo přijatu po
konferencí tři hodiny trvají"!
Konference nt zúčastnili premiéři
Francie Anglie n nn Farl Cnr
fcon anglický mUtínir zahranič
nich záležilosif Auditw Donar
IriiW Vinil Cambon a M ]Hn"
lot a markýz fmperíali italský vy
hlntrn v Anglií

k zaměstnávají blavn výrobou
změn Vedle-- toho rada Bvazu ík #elké uinuy 40 členů choržnk1 obuví Odtťrníní bonusn ke krytí tohoto dlubu Dne 15

prosince váak bude nutno také

vyplatili úrok v obnosu tWffl
přek aby doílo k náležitému vyvatská selská strany 45 komuní

v nevěrní Činí

Víeobecné převládá nibM ž

dl probláícjif obuvních továrník rt

zkousaní píítomné umlouvy nebořKtft 2'p miwulmanfi 25 ělenň xlo-
kt řinťné aby oížcny byly výrol

000 na první půjčku Svobody tak
SÁkAiMÍiA v (líni obmezují % m

Že redukce národního dluhu bude
vínsko-chorvats- k strany a 21 so- - dosavadní zkušenosti náležíti ne-eíál-

demokrat Asi o 150 místech! naznačily kd jeví #e vady kde

mní do4 přmých zpráv jí třeba zlepíení

ní náklady tak aby bylo možno

dílny znovu otevřití priwoviití

výUžktm
provincií íliiblí v nevěrní ('M

asi $mXK)m1'rofíin'ií tito Amttlo m mlvMÍ


