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Ku katastrofálnímu požáru doilo po přepadení
vládních policistů při kterém usmrceny byly
čtyři osoby — Radnice v Corku zničena
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POSELSTVÍ
O činnosti irskrho
SIDENTA WILSO- vůdce v Americe
MA ZA MIN ROK
NA KONGRESU
VELKÝ DEFICIT

POŠTOVNÍ

Patníct rnillionů lidí trpí Vydání bylo o $17270
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v

v

President v tomto svém
poselství nezmínil se

Že

"pre-"identi- t

rrlkový přijmi

jených

o Svazu národů

Irské republiky" ve SpoHiátech a ulélovúní tnu

ohéniHiví iiincrickítnl
čestných
1'ostovní odbor Npojenf h HtMú
Anglii ahy
ospravedlňuje
inřity
ir(M)(XM lidí v Cíne jwnfv tiiel ve fiskálním rocii 1!'J0 deficit považovala je za nepřátelské o!cty
obnosu ♦I72704H2 druhý
následki-letošní zimy
hUdu
a Učinila je předmětem koruniiikii-cv historii jak ozruiciij
vý
Hpojeiiou snahou pomocných
vládá KpOjenýeli Státfl povaoéní zprávu geiierálního postmi
míssíonářfi Amerického
n poku
zuje se ve Washingtone
kíže li vlády mňže hýtí za pui Murlesoiui předložená presi o v pátrání amerického sentimencliráiiéno před vyliMovíDÍiii tolí dentovi Správu lnlo niizniičiijc tu i
zjišlciil juli iimerická veřej
ku prd tnillíonu lidí Tuk smutný
vydání poštovního odboru byla nost
by formální protest
přijala
ohra situace
pfvdložeii hyl v ImIWJSWK lh'žlo celkové
amerického Tisku o tomPosudky
toliko 4J7IIW2I2
shromáždéní zástlipcri v Jech
to prohlášení nepochybné rozhod-noíJciicrální
imstmlslr pruvl ve
spolcéností které V téeh
bude-l- i
nfjiiký takový protest
ve zprňvé že kongres
to dnech konalo se v IVkinjřu Vije přímo vlád Hpojcnýrh Hiátu poslán
na za tento hrozný hhv picítá m iodpovédcii ru tento deficit a
nikoliv Hir Aueklund Oeď
l do vydání je pojato den anglický vyslance jak e zu
pHtomné nepevné vládá
I kdyby generál Clmng' Tsolin im ::i2020O kterýžto obnos vylo má iiéiní brzy dotaz u odboru
zvolen hyl v nadcházejících vol tilficen byl jnko válečný Iiiiuh státu
jnlc by takový protest hyl
hách což se zdá ztiaéná tnožné jioslovním ziinéstuňiiffim bez
Autority vyslovily náhled
přijat
znntiicnalo by to zvýfc-nmoci
poštovní odbor vykazoval by že dí? Valcra iiepřekoéil zákonná
strany u zmenšení příleži- mehylek ifH42717 Sekretář práva když ve Spojených Htítcch
tosti přítomné vlády k poskytnu Uurlesoii praví že odepřel schvápraeovol v zájmu irské ncodvislo-s- t
tí potnmd Hotipeřná republika zří- liti horninovou ui a navrhl jiný i a že Spojené
Státy noporuAily
zená nu jihu Hun Vt Heneni fi phiii odikodnřní který byl by
a povinnosti v inezinárod
právu
Wit Tínjf Fatiífem Jenom konipli pln-- ' vyhovujícím aniž by ne po ním
smyslu když jeho agitaci neskytla daláí zvýSení třin ktefí již činily žádných překážek
kuje situaci
Cini
dusliileciiř bylí odměněni
l'urlament byl rozpnstín n
zprávř rmínltu o
volby iiiiřízeny tak žc tiiysl laké ve ivé
de(iřeiínílťfi ne zaméstnává nyní nn nvliodnutí iiieUtátuí obchodní Sjezd sociálně
dalkmnbie
íne politikou u Je třžko přlmtí
mokratické
povolující žehfzniuíni
ší plat v obnosu iK10:iH8! zu dokalyínet aby sointředíl ívojí
v Československu
na omocnoii práci pro
pravu poítoviiícli zásilek To také
hladem trpící i'ř"s to váak zmiénoii niéroii ilispéo k převři-Hen- l
Sjezd československé Htrony hoí
pomocné oranisiice budou
fvýsenýeh [)oslovních příjmu
cíúlné
demokratické jak ozmuini
ve Hvťiu flaku mi kabinet
1'říjmy z poštovného ii pravi
hí
'I01
je
Prahy zahájen byl dne 27
tiby vykonal tiéeo v zájmu bludem delné poštovní zámlky byly
mélistopadu za m' ust i 492 dclegfitn
íiWJOÍi což j o 17(1 procenta
trpících nežli bude pozdé
v
celko Mezi přítomnýnd nalézalo se mnoroce minulém
Čína je jíž pokryta snheni a né neílí
ho téeh kteří SÚřnNt tlili HO sjezdil
poslcní zeleři byla lidmi spotebo-vá- vého obnosu if:i8(í)io7!ri bylo zí
levice fljczd mři Mlflvnostní
záV mohých místech lidé jíž skáno z dopriivii poštovních
Zástupce belgického dřlnizmírají hladem ale horší utnťy silek mi které poštovné znpliceiio
iimlchvehle byl nadspni'
ctva
bulíč
se jcíté dostaví Uvacd čtyři čín- hylo v hotovostí 1'říjmy z
tluuioéil
a
uvítán
pozdrav socíálné
ské pomocné spolcéností obeslaly kové posly bvly jM'0HMUKK ("iŽ
dcmokriitícké
V
strany belgické Po
konferencí v Pekingu avšak jej je o IOOÓO00) více nežli
přeN
zázdrav
jménem anglického dělnina po druhé zastavuje svojí éín eházcjícíni roce 'Poštovné za
v
ci
k2r107pronesl zástujice í'rain) Něuosř následkem nedostatku penéz silky druhé třídy přineslo
meckou sociální demokracii
HU což je zvýíení o l(iílÍKKt(000
II Mucller bývalý německý
'
roku líMfl
Doživotní vězení
ministr Senátor Heller néiriecký
vraždu
sociální demokrat z Och prohlásil Že hospodářský vývoj odstra
Konstantin je na
Vi Orand Island
iVch m oznaní překážky mezi CVchy u Němci
cestě do Řecka Senátor Dr Soukup poslanec w
muje Wike Curtafn ohvinéný
hvné o bývalý ministerský před
vražy avého oťee jíž dopustil
' lueernti ve Avýcarsku se
dne 2 června doznal se k svému
icdu Tusar jenž nyní je vyslan- že
éinu a byl ve étvrtek minulého
bývalý řecký král cem republiky v IJerlíné vyslovili
týdne odsouzen sudím Ibiyardem Konstanlííi a jeho rodina vydali se proti uskutečňování socialismu
1'ayucm do vézení na doživotí Me se r úterý tohoto týdne na cesiu terrorem Vstup aociálních demo
fí Cnrřaíneni aráím a jeho aynem do Ucnátek kde vsioupí na loď pu kratfi do československé vlády je
loáío veéer dne 2 éervtia U které budou dopravení do ftocka prozatím nemožný Struna vstoupí
hádce a od hUV doálo k préee( (lenové Konstantinovy domácno-it- í do vlády až poměry toho budou
Mouscdé přívobilí policií a když
bylí znaénř iiřekvapcní tieoée- vyžadovat! Clen aooiáliifi demo
ta se dostavila nalezla Curtaína kávaným zákazem návratu do n
vrátivší se
kratičké deleguee
staráfho v kaluží krve s hnllfut rka proř ííeorgíos Hlreíta a AI Ruska přinesl zdrcující
lrtlhini1ým Curlaíii nebyl a to pApparagopouIa Konstantinových bolševických mthod
promluvit) a ukázal toliko na ví rádeft Konstatín požádal řeckou
'Au nékolík minut po té vládu aby poslala zvláfitní míssíe
ho xyn
na
zemřel Ciiríaifi mladáí m pftximl do Kiojciiých Hiátu Anglie a Obregon
k vraždé následujícího dne Hádka Francie tak ahy řecká KÍtuace po
léhat! na uznání
povMila pro farmářský majetek stavena byla před avélem do pni
Spojenými Státy
líéhem výMechn védectví vysJo vého vél li ítíícká vláda posla Iíi
na je v o Že starý' muž éasto lirozíl křížník a dojirovod váleénýeh lodí
Kmihy v zájmu uznání
do Ucnátek k dopraví krále (on
celé rodní avé usmrcením
režimu v"Mexíku nehudoii
stantína do Athén
vedeny nyní tak íisi lovné jako za
Rok
admínístruce Adolfo de la llucr-tpro
dle udílení z vládních kruhň
Shromáždění Svazu
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Mexiko Místí Praví se že
regon chce aby řinnont jeho
ministrace v nékoliki příštích
v

národů zakončí svo
jí prácí tento týden

Ob-

admi-

President Wilson ve svém posul
které iteno bylo v
nter minulého týdne v zasedáni
domu áslupeA h HenátU liezmí
nil hv o Sviiu národu mu o zápasu u mírovou smlouvu Vécnň odporučení obsažená V poselství byla následující:
Revise zdaňovacích zákonu u
zjednodušení duní z příjmu a
st ví kongresu

ft

Neodvislost pro Filipíny
Pftjéko Arménii
Hospodáninsi ve vládních roz

počtech a vydáních a utvořeni
"pracovního rozpočtového Hyste- inu

Zákony o chludírmlch a jiné zá
kony týkající se ceny životních
potřeb a federální liccnsovanl
korporací jak odporučeno hylo v
přecházejících posclst vích
ilchnbilitaee a výcvik pro ruzna
povoláni ziiťschopnřlýoh vojákrt h
námořníku Presidem neschválil
ve Nvém poselNtvl bonusu
Jak svrchu povedeno president
nikde neučinil zmínky o Svazu
národu a zápasu o mírovou smjou-vvyjímaje miad v úvodu kde
slova Abrahama Lincolna:
"Mí-jmvíru že právo fini moc
v této víře odvažme ho konali
a voji povinnost jak ji rozumíme '
n

ul

e

Při uzávřrku nvcho poselství na

psal president odstavec který j
možno považovat! zt rozloučení V
odstavci tomto president pravíš
"Nepředložil

jsem

tolik před

ván řadu odporučení jako spíša
snažil jsem se vyjádřit i vyznání
víry víry jež bude při mní až do
pOHlcdnílio mého
Máni za to že je

bojovného dne
to víra Ameriky

víru budoucnosti a všech vítězství
jež čekají národní počiny ve dnech

uť v Americe
iiudcházejďícli
kdekoliv jinde"
Demokracie pru ví president jo
podrobena konečné zkouSee "Sta-

rý svět" praví president "prá-v- í
nyní trpí zlovolným zamítnutím principu demokracie a nuhru-žeiiíjej principem autokracie
bez autority n uch válení davu Nyní je doba nnd vSeehny
ahy demokracie prokázala
svoji čistotu a svoji duchovní moc
jež má převládati Je zajistí vysloveným osudem Spojených Státfi Mátl v čele pokusil o zavládnutí tohoto ducha"
Dva zpfíHoby kterými Spojení
Státy mohly by pomáhat! k docílení tohoto velkého fičcle byly vyznačeny presidentem Za prví
příkladu vo vlastních hranicích vfile a moci demokracie- U
tvořeni a vymáhání zákonu které
jsou nepopiratelní spravedlivé ii
jež jsou rovnoprávné v provádění
Za druhé zůstáváním se právu u
spriivcdliiosťí vfiči jednotlivým ná
rodnostem "Spojené Státy" plaví president "nemohou zumílnon-1- í
tuto rollí aniž by neposkvrnily
zamítnutím velké ti oddané muže
kteří tuto vládu uvedli do cxí- m

sích mluvila xania za riého ve sna- atence"
ze po docílení uznání Okolnost
že Albert J Pani nenalézá se v
Mzdy farmářských
Obregonoví kobínetí považuje ne
to týdnu Oéekává tu že práce v za naznaíeiií že Obregon oéekává
sníženy
ní
od
Ze Stanton Neb se oznamuje!
pátém týdnu zasedání bude ury Že brzy dostane nu
ehJemi a h' dojde k vyřízení víceh Spojených Státfi
Proslýchá ne Farmáři v tak zvaném Canadíaii
že
záležitostí jeité před nedlIL Je
bývalý mexický vylamí v settlementu írížilí mzdy farmářtltóO měsíční
Proiieíl
nutno vSak
byl vybrán novým presi ských dělník ft nu
ťyřídítí celou řodu
Mnozí
farmáři
Mel
m
dentem
tm
vyslancem
aby
platili vým dělní
váŽnýcíi otázek júdiž urovnání
Uznání
ve
kteří
mílí
MÍkfím
Mexika
úkolem
Washingtoní
rodiny 100
Wpolkový
buiU4"bkým
Níme
mexíeké
MeCormíek
senřtlor Aíedíll
vlády Japonskem
poskytovali jím bezplatnS
přijel
z Paříž
Ao foiiwy Prohlásil ft ekm a TJrflsII:í vyvolalo jenom obydlí mléko brambory a palivo
e
za áéelťrn pozorová- malou pozornost mexického trnku a dovolovali jim aby chovali
přijel
u
ní a studA bospodářiiké A politi' Níkjcrí časopisy projevily náhled
Klcpiee u pod Vzhledem k
cen farmářakých produktfl
eké Hiimi' evropských zemí ři Ž uznání Spojenými Státy je tře
v #envř wxnhk a v bA přede víím PříklAdu Spojených rozhodli ne farmáři xnlžítl mzdu
m%H
Taká mzdy sbíraífl kukuářední nAim Henátor MeCor-wíe- Stálft následovaly by dle jejích ha
í
zemí
náhledu
řice
byly mUny
evropakí
oduJ odj"d do Hudapeití

folie vy mí oznamuje že prá
ee shromáždéní Kvuzu národi'i hu
e skonéena nepochybné v tom
'A

dělníků
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