
od Německa anebo Huška Haukalu se le pokles tento byltulrody ve iv?t?porcnox PUBL co kratlrky lorpnimivaným
1

máždéndiL Hnáhy u onraveidtitnusko nemuM ne ničeho obávali"Pokoj viein lidni dubni vů trvalý lí vlniuýfh látek a vine

ttéhf íbníl mziiamenán byl po ani od obnoveného Huška kdeM
vjnlAl

POKROX ZAřADU
ft in (Mni vrilánl

tých vad ninmištoveno yw

m iwtst ranění iMánku desátého I)Ccskcsbiveimko a lniMl4vie aě

ly be jakéhokoliv výsledkukoliv jsou protiholíňvleké jsou

kle nejvčtM avSak také uboil

bavlnčné u hedvábné pokleslo v

eenř Hedvábné látky prodávají
i due ta ceny o polovici nižší

le!" Tak tmí kiinný po!rar 4

noťiil Není ruJÍNtí niknho kdo by

vhk1 i nepřál aby to-

hoto poIravu poroiuniílo kaidé

rike lidkké a ahychoiu viiebni o
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pro itit M IniifMu t f T)ruUH B IV jemiiť Nechť dobrá vůle a vládne

v iinticdi hrdeícli iu toliko k třtn

méří
Není třeba" abjste byli píílii

dlouho tnerl tímto ttadšenýia
pftdnikavým lidem Oerhy Mora-

vany n Slováky Itell byli do ne-

dávná podrobenými národy ra-

kousko uheoké monarchie aby-

ste došli k přesvědčení že Česko-slovensk-
o

je státem o kterém
ostatní svět bude se mnoho doví-da- t

i v nedaleké budoucnosti

Xaujímajíe "m(M) ětverefnírii
mil '14(KH)0ik obyvatel Česko-

slovenská republika má větší rot-loh- u

nežli Dánsko Iklffie n Ho-landsk- o

dohromady a víco oby
tatelatva nežli Švýcarsko Pclgie
a Dánsko dohromady

r dlfttjr Honili Niirth Hukotu sly o HO až 40 procent a pod ní 11(1 II 1 Mllflil -

na druhé straně se tvrdí h
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Kviilina dopustila se prcnulilť

stejného slovanského plemene
Polsko ovšem náleží k atejné-in- u

slovanskému plemeni a vtok

liusko zůstano příčinou neklidu

pro Polsko po tak dlouho pokud
Polsko bude trvali na pomezí
jnk vyznačeno bylo mírovou

smlouvou uzavřenou v líize
Zaručí Československo Jugo-

slávie a fíeeko anebo i Rumun-

sko Polsku jeho východní hrani-

ce jnk ustanoveny byly smlouvou
v Rize kterou obnovené Rusko ě

považovali bude za neplat

Avšak ttřínad Argentiny uMí
— - i

že ve amlouvě svazové jsou zmt

Nil 3 maníce ♦ I oy

N 6 lc& 200
Na 1 rok 400
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Do ('Mkftlovfliika tu rok 000

ktetl jou náiii fnjbliŽírii ale i

ku víc m oittritidm iiiniž ht ká-

lím e v životě nvriii a viftn po U

bude m Žiti kránníji i radoatnčjl
Vánoíni náladn nálada dobré

vůle a jau vyvolaného láakou a

přízní mřdn by zflulati v ardcích

prádlo a rukavice o 25 al 35 pro-

cent (Vil mužských kosil po-

klesla ni o 50 procent Klobouky
udržují si Rvojt vysokou cenu ale

praví se že cena jejich také po-

klesne r dobo dohledné
Obchodníci vlnou prohlašují

le pokle cen uspoří lidu Bpoje

ná nebezpečí a nerovnosti a ty

JmlnntHvá (' 10e
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pouk&trk (Kxpfi Monay
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Prsít) anrbo v rrtfbtrovanta dopit
novisku ku Svazu národů mu

Oniimujfto li vé přciitéboviiil udoj
t Urw t novou tilmul dojiti k změnám svazové smím

vy nnebo vyvstane nebezpi

shroueení se této mezinárodní

ganisaee

Dr Engliš jehož rozpočet

příjmy pro nudcliázejíeí
rok v obnosu 111 07979550 ko-

run a vydání v obnosu HHH
17:1050 prtibliÍMil :

( "Moje odhady vztahují se na

řádný a mimořádný rozpočet a ji-

né založeny jsou nu položkách

výtěžky přinášejících Příjmů zí-

skaných zo Ktáftíího rozpočtu
není možno použiti v

položkách výtčžky přinášejících
druhého rozpořlu n stejné platí i

v opačném případě Českosloven

íphjr kruhů íttmAhUvu uveřejni
mu mboln Mimi nýtl iluloé pnn

úmyslu nikoho onotm poikoďiti
'MnU'P4oy plnjai jinínsm f Jll tná

biti v rnUkr! utujnxi neLo y doplw
iivuřpjnřno

Amerika a mandáty
Svazu národů

Vánoce
JíSpojené Státy budou trvati na

zásadě "otevřených dveří" pro

všechny země a území spravova-
né evropskými moenoRtmi pod

mandáty Svazu národň v důsled

sko se zavazuje že nebude užívati

nou í

Illavno pro tuto příčinu rozmý-

šlí so Pinsko uzavřít i allianci s

polskem Stejně jako Rumunsko
Finsko postaralo se jak nejlépe
patrno z mírové smlouvy se

Ruskem aby zavdalo

nejméně příčin pro nějakou ne-

shodu s Ruskem Z té příčiny je
Polsko nejvážnější překážkou
rozšíření Malé dohody

V třetím článku pojednává
korrespondent o obnovení zvyku
M rojili Re do národních krojů
vlasteneckými dívkami ve mě-

stech Dívky z nejlepří pražské
společnosti přicházejí v národ-

ních krojích do Národního diva-

dla stejně-jak- o do divadla tm

Vinohradech Okna fotografů na

Václavském náměstí jsou plna fo-

tografií dívek ze společnosti v

národních krojích
Až do nedávného obnovení zá-

liby pro národní kroje jenom
Venkované na Moravě a na Slo-

vensku je nosily V jednom ob-

chodě v Praze vystaveno jo na

úvěru získaného pro položky

přinášející k úhradě stát-

ních deficitů
"Nová finanční předlohu zaji

Opětně lei f světem krásné posel-h- t

ví táunčuí aby připomenulo zro

zení nového učení lásky a naděje

před dávnými lety a roznítilo
srdcích lidských dřímající jiskru
cílu k projevům upřímní lásky
radosti Letí celičkým světem to

krásné poselství n všude vyvolává
radostné očekávání blažených
1'livil ktré dostaví se do srdce

ku světové války Toto stanoví

sko bylo vyznačeno odborem stá

tu v notě poslané Anglii v zéle
šťuje rovnováhuva Mvcnci státu

le élovék i tak málo váži toho co

přítulní mu radonti iiejvřt! u

pilinu bpukojeiiONt Dobu váuoéul
mánie váielini proto rádi že pí iná-í- (

nám do jednotvárného života

paprick Sténtí a rathrnli Avřak
není zt-el- žádnvh příéiu proé

bytboni paprwk tento nemohli

zachytili na trvalo u proč nemelu

by Mále v brdcích iiaaich hídliti
lii ski i a dobrá vůle ku vňciii lidem

Jdřme do adie v krásných vá-

nočních dnech I Pokochejme e v

StcMÍ jež přináší nám láska a do-

brá vůle a oceňme náležití ten

krásný poklid duSe a tu apokoje-nox- t

jel itala ke nám v tich dnech
ňdélern A pak no rozhodneme zů

lati v tom itístí a bpokojenoíiti
Ilozliodiiřme e ponechali tuto vá-

noční náladu ve svých Hřdeíeh i na

dobu budoucí Hude to předeviím
k proNpČchu naHcmu a k trvalému
Slřstí vňeeh třeli které nejvíce ml

lujniie A každé nánledující nviít

ky vánoční budou zajihté jenom
ziidtiienitlí acHÍleut tohoto uuSebo

rozhodnuli neboť poznáme Že ži-

votní fcpokojenoM jež založena

může být i toliko na láce a dobří
Vůli je liejváciiějíílil htutkcin

člověka

Letí vánoční pow-Mv-
í avétem h

Brdce vSeeh lidí e clivije radostí
V jeho předtuše Dny krásné a či-

stí radosti jsou pfed námi Nechť
tmSe srdce pochopí příčiny a pod-

klad" tohoto vánočního nlísií h

necbf nezůstane lhostejno k příéi-náiiitč-

v budoucností

Pokoj všem lidem dobré vůle!

žifosti anglo-franeouzsk- é dohod
Nežli rozpočtové odhady bude
možno přrstoupiti bude nutno

o zužitkování olejových zdrojf

Mesopotamil Spojené Stát
získati bexpodmíneěiielm schvále

člověku vždy Je-l- i inu projevem teto noté také naznačily žo T i

smějí býtí ignorovány při 1ěc I
ní uárodiiiho shromáždění líiu-n- á

ministerstva nesmí učinili ná-ku-

přesahujíc! ňOOtK) korun a

10000 korun v případě výtěžky
přinášejících položek bez souhla

nofven upornannient Kayztň ibr
značnou měrou přispěly k vítěz [

ství ve světové válee Stanovisko

Spojených Států v notě této vysu finančního ministerstva Jsme
značené má velkou důležitost prorozhodnuti vyhňouti se jakým-

koliv extravagancím a dostat i se
ICilníní ft TniiHirwIiPh nlmíniBtrn„ -

15000 těchto národních krojů ee mandátů Anelii udělen bvl Az dluhů tak rychle jak jen ~ ui ir i j" óiiiiiiHiai prn eirsopoinmii i'
V notě této mezi jin-- ýJ S

jichž ceny pohybují se od $18 do

$ 5 Je asi 300 rozdílných dní-hf- t

těchto krojů Velkou výhodou
těchto národních krojů je že vy- -

Článek druhý provázený po
uzeno následuiíei důležité

'iláš-ní- : "Spojené Státy jsouV
drží po celý život poněvadž módobenkou československého mini-

stra zahraničních záležitostí Dř
ho náhledu že je nanejvýše &S

Ida národního krojo sc nemění f }pro budoucí světový m
Eduarda Jlcnese pojednává o

"Mnlú dohodo" které jmenovu- - aby cizí území v důsledku válk

při nákupu šatstva v roce 1021

Při nákupu bavlněného zboží u

spoří 'kolem l5(K)()O0()(K) Po-kle- s

ceny párnice znamená že za

chléb znpliMMiio bude o iilKK)

K)(XK) nténé v roec příštím nežli

v minulém Téméř půl billioun
dollarů bylo již uspořeno na cu-

kru který nepřetržitě poklesá vá

v cenc

Ceny obuvi které udržovaly se

na výái déle nežli jiné výpravné
zboží také počaly poklesá vat i

Dva z nejvřtáích výroben obuvi v

St liouiau oznámili redukci cen

o 33 procenta V nékterých mí-

stech v drobném prodeji obuv

prodává se o $2 al $5 tia páru la-

ciněji nežli před tím
Okolnost že veřejnost odpírala

kujwivali za vysoké ceny přimč-l- a

výrobce aby dali do trhu zboží

za ceny snížené V důsledku to-

ho pak dořlo k částečnému sníže-

ní mezd v nékterých oborech

zvláště v textilních obuvnlch n

automobilových industriích

Statistiky shromážděné odbo-

rem práce ukazují že v South
Ca rol in došlo k anížení mezd v

dvacíti čtyřech bavlnářských přá-ilclnác- h

K tnížení mezd došlo

dále v sedmnácti závodech v 0-bi- o

desíti v Indián? dvacíti přtí
v Massachusetts osmi v New

Ifampshire sedmnácti v Missouri

devateuáeti v Illiuoisu padesáti
pěti v Ner Voeku a dvacíti čty-

řech v Peniisylvaiiii Kcdm tisíc

textilních dčlníku v bavlnářských
přádelnách v Diinville oilhlaaova-l- o

přijetí nížení mzdy o 25 pro-

cent Jiné bavlnářské přádclny
re Virginii snížily mzdy o J5 už

25 procent V Lowell Mass"

25ÍXX) dělníků pracuje nyní to-lik- o

polovími pracovní doby Pra-

ví se že mzdy 25Oí00 dělníků v

textilních továrnách v novoangli-ckýc-

státech budou sníženy o

20 procent průměrné kolem 1

ledna příštího roku
Značná iteziiměstnaiiost je pří-

činou toh) že délnictvo přijímá
snížené mzdy Odhaduje se že

ucjiuénS 2KK)íKX) lidí ve Bpoje-nýť- h

8tá(eeh je nyní na zahálce

anebo pracují toliko část pra-
covní doby Odbor práce však

praví la mnoho neíaručtnaností

způsobeno bylo zakončením se-

zónní produkce a poměry do-

sud nejsou vážné Automobilový

průmysl pravidelně na podzim
a následkem toho kolem

:j000W dělníků ztratilo práci v

tomto oboru V textilním oboru

je na zahálce nejméně W(KW

dělník ft a také v obuvním oboru

není nyní mnoho práce Avšak

vétíina textilních továren) připra-

vuje se k obnovení činností

reservní zásoby aer tenčí

a brzy bude nutno hotovit! zási

by nové

vzaté centrálním mocnostem by ymý československý politik je za
Představa nového světa

a Svaz národůkladatelem V článku tomto m?

praví: x

Cžijeme-l- i baseballového termí
Oprava hospodářských

poměru

Hnojené Hlátv vstotinilv do tirv- -

lo udržováno a spravováno tako- -

vým způsobem který by zajistili
stejné jednání k obcliodu a oběa

nňm všech národností" '

President "Wilsona mírovém

kongresu v Paříži přijal náhled

h rozdělení ůzeml nepřáteli
"

vza-

tého mezi vítězné mocnosti po- -

nu Malá dohoda není nezákonnou

ligou jež stojí nepřátelsky proti
velké lize Jinými slovy dohodu

Rozpory v shromáždění Svazu
národů jež vedly k resignaci zá-

stupce republiky Argentinské
vyvstaly z konfliktu mezi ideály
nového světa a ideály světa sta-

rého Pro návrh na změnu ně-

kterých článků smlouvy o Svazu
národu hlasovaly s Arircrrtinou

ní éry své rekonstrukční ieriody
ťenv žifolnbh potřeb i včí-- f íc- -

tato není soupeřeni Svazu ná-

rodů
Dr K DeneS československý

sloriží nejlepšíin zájmům světapyeliovýeli nepřetržité poklesá vě

trochu Jánky -

Po trosce té lánky a ú'u%tí tou-

žíme všichni z nás f nž jakákol-
iv zklamání připravil nám uvít n

f už jakkoliv málo očekAvúme od

dalšího životu A proto Vánoce po- -

v2iij'irif za vál ky nejkrásnější
a nejmileji! (M probouzejí v lid-

ských' srdcích jíním! opravdové
lidskosti a že nechají lánku a pří-p'- h

projevit! se ve svítíc nejkrá
nějSím

Jsou lidé kteří svátky vánoční
A jejich zvyky považují za kin

fiřežílostí' 2H dobu která vlastně
iieliAÍ anebo herní hi líšítí ničím

od všedních díi' Avšak takoví li'
di' Miad neznají ani lidské duáe

Dníc lidnká potřebují! nutné aspoů
jednou íi čas vykoupali m v

a osvěžující lázni laskavo-

stí a dobré Vfilu a xválky vánoftd

iinlriiy hýly k tomu liy vyvohdy
pokoj v fluíífdi lídhkyidi a daly v

íiíclí vzrŮHtí všfmii tomu krámu''

mu o vyvolává lánku m iipřímiiý
CÍt k OMÍHtllíl J

Hválky vánoční jou hváfky
vpomíiK-- Ve divili kdy

uhro-liáW-t-

jsme v kruhu rodiny ve

My mívá jmžn rontdiije po
lilcibm nu fctííhfl obdtirovfi(di a

okřeji jkI projevy Jáky oddá-tum- ú

xatoulám'? ne vzpomínkou
ilo dob niíniiíýi'li před jlufavnť
ini( zraky íioSími vy vsimou

i)hrtiyt yí jsou ve spojení m

dobou vánoční Vzpomeneme váť
kft juž jmmj v (úUm vl-

ku v'íiři tm ty dny tmUmtl ěhtít a

Jiíiím íiekoleié n fofutí které
nám připravila lánku rodičů a přá
I'! iuikkh a m0vMitty doby vá-

noční jej? liářsledoVílly it jež pova-lio-
n

dvou M manily podle folio

juk omni ÍÍ námi zolirával Hmá
I kiw loí't bude v ihát vpomín-káei- i

íd iwitř Jirot li bolesti bu
de iirž"íi klidem a ruiUmtí l

ruzprfřf kolem nán v ítouMx-n- ý

'dávný tento den Kdo hy i!

jí a ve chvílí kdy nezaniAslnanoKi

vzrůstá jevř se tm strano délni- -

ministr zahraničních záležitostí h

"otec Malé dohody" přeje ni

aby tato byla jnsím a- -

také Paraguay a Kanada Nový
Zéland a Austrálie jnk se praví

elvu ochota přijmout i nižší mzdy
uliv udrželo si stálou práci v né

jsou také nakloněny revisi sva- -merické veřejnosti Malá duho- -

da je naviliovanou orgiiuisiicí no zové smlouvy

když bylo naznačeno že v úze-míc-
h

těchto dostane se rovných
práv všem národnostem světa

Anglie ve své notě americké vlá-

dě se zavázala že přírodní zdro-

je Mesopotamie budou zabezpeěo-n- y

lidu této země a Arabskému
státu který zřízen bude v této
oblasti Prohlásila dále že její
snahou bude netoliko zabezpeěiti

kterých závodech Ceny životních

potřeb jenom pozvolna přicházej! Senátor Knox snolu s Doralicmvých malých národností jež elitě-j- í

se vzájcinně chránili proti
na předválečnou základnu a hod
nota dollaru pomalu vzrůstá Ale

Moscsciri a jinými nesmiřitelnými
posuzují tuto událost jako předsvým V přirozeným nepřátelům ' '

přece jenom poklex cen životních

potřeb je jíž znatelný
Tato zmfna z válečných pomé-řf- t

na mírovou základnu nebyla

a zabezpečí ti si miř a pořádek
Původním úmyslem Dr liene-kV- s

bylo docílili alliance Česko

zvěst roztržky ve Svazu národu
Lord Robert Cecil člen jjnglické-h- o

parlamentu z Oxfordu n zá-

stupce Jižní Afriky ve svazovém

tyto zdroje Mesopotamskému tá-- v

tu nýbrž i naprostou avobodu 'slovenska Jugoslávie llumunskn
už dosud provázena přilil vážný akce v jich kontrole Nota přishromáždění prohlašuje však žemí hospodářskými otřesy f ena pojila že není v úmyslu mandá-tor- ní

moci zřídili nějaký mono- -živobytí poklesla dle statistiky od

pol nnebo přednostní posici pro
vlastní zájmy t

boru práce ve Washingtoné od

0 do Vt procent kdežto anížení

mzdy dosud oznámena je prúmér
ui uienáí nežli jedno procento Juk

ivrehu povédéno likvidace tto
provádí se bez jakýchkoliv zná-

mek paniky Po pét minulých let
zažíval! jme nenřetržíté atounánl
cen a nyní dochází k jíeh poklesu

Spojené Státy vlak uznamenaX
ly Že tento slib je v rozporu m

'

zvláštním uspořádáním dohody
podepannťj v San Uemo která
praví žei kterákoliv soukromá pe-

trolejová společnost jež práčova-t- i
bude na petrolejových polích

Mesopotamie má býtí pod trvař
Ion anglickou kontrolou

Nikdo dosud neví jak se man-

dáty Svozu národů oavěděl Mno- -
ě i

vpimííwi R'tyž vee[)jjo k ypo- -

v důsledku poméru jež vytvořil
zákon zásoby a poptávky
VYlíká úpulíi a odpírání vřej-nost- í

kupovali za vysoké ceny
válečné mély za následek iirychle-n- í

tohoto proeessit Ceny obílí to- -

a JJulharska Avšak Take Jones-c- u

rumunský nunislr zahrnnié-níe- h

záležitostí navrhl aby do

dohody byly pojaty taká Polsko
a ííecko a utvořen pevný blok od
Paltiku až k Adríatiku
"Naším cílem" pravil J)r Be-n- eí

"není potlačovat! Maďary n

Hakušauy ab přihlíželi k tomu

aby tyto země zachovávaly míro-v- é

smlouvy pokud se nás dotý-

kají
"

'Allíanee mezi Českosloven-

skem a Jugoslávií která uzavře-

na byla v Bělehradě dotýká e

toliko Uherska avšak smlouva o

Svazu národů kterou obě zemS

podepsaly zavazuje nás abychom

vzájemně si pomáhali v obra ne-

mírových smluv které obě země

podepsaly
"Během nadcházející zimy svft

musí být! připraven pro zajíma-
vé události v Německu a Uher-

sku kde ťcakcíonáH pokusí se o

zahájení monarebistíekého hnutí
Vyměnili jame noty s Rumun-

skem když dlel jsem v Budape-
šti a ještě před sklonkem roku
doufáme uzavřití allianci 8 tou-

to' zemí

mínkáíu ijutíf Kdo by tt"Mmh
w ňA do řuíniilofcti a wmehyťú
vfitttiiUtUnn vfeclino to co minu-

lo 00 rudoví a SfMÍ nám přinášel-
o a :o takj nťíjdy bolívalof 1 na
boleni í žhly fa nutno Httomauoti'

Americký tisk o Česko
klesly do té míry že mouka se

zi uuiji za to že Spojené Státy
dobřo uííinily když odepřely při
jmouti kterýkoliv z nich Kvrop '

slovensku

tí řlóvékti aby tnMMé vážil íí

klídn a radtí ouÍMnýfi řhvíl
sko moenosti získaly pnmo jo-no- m

málo území Francie získala
Alsako a Lotrinsko Italio Trí- -

nyní prodává za ceny za iM pro
dávala a před třem! roky (Jeny
masa zvláíti vepřového také po-klesl- y

a v nékterýcli rořsteeh pro-dáv- á

e maso z ceny levnlj4l
nežli v kterékoliv dobé ol roku
lít Kb 'féméř ve vŽech velk ých a- -

dentako a Belgie jenom nepatrné

existence Svazu nebyla by ohro-

žena i kdyby ještě několik jiných
národů resiguovnlo Vzdáleným
pozorovatelům se ak zdá žo

diktltorství velmocí nad počiny
mezinárodní organisace musí bý-

lí zmírněno jmyMi býti harmo-
nie a užitečnost tohoto tělesa za-

chovány
"Skutečností je že Argentina
dostala no do cesty parního vál-

ce velmocí Argentinský zástup-
ce Pueynedon podal několik pá-vrh- ů

mezí nimiž nulézal ho také
návrh aby svazová ruda byla vo-

lená shromážděním To by váalí

bylo znamenalo otřesení posice
Anglie Francie a Itálie ve světo-

vé politice neboť jak věci nyní
stojí tyto velmocí jsou avrehova-ným- í

v kontrole Svazu národů
Jiné dodatky žádaly aby meziná-
rodní tribunát měl povinnou ju-

risdikci 'tmd rozpory dále přípti-fitěii- í

všech Svrchovaných států
do Kvszu a připuštění delegátů
malých států které nejsou opráv-něo- y

k plnoprávnému členství
Odpůrci jakýchkoliv změn vo

amlouvg lavrhlí aby všechny do-

datky odkázány byly výboru a

aby nic v této věci nebyla vyko-
náno AŽ v roce 1921 Ačkoliv by-l- o

ujednáuo ze všechna rozhod-
nutí uhromáždění musí býti jed-

nomyslné odblasováiiíi předseda
5fyman roxbodl že jeduonal-něh- o

Masování není třeba v pří-pad- ě

procedury a neiwnal zápor-
ného Maoováuí jihoamerické ze-m-

Po ielé trvání shromáždéní
8'azu v ženéví docházelo k atá-lý-

Mpaaftm mej malou a
uvasovou rdóu a demo- -

OhlnKtt nri ImťrtvA ti(l 1 In
I- 'u Mimi IV 4117

zisky těchto zemí v důsledku zí--
'

meríekýeb roštech eeny chíabai

Lefoftíjf ánoee mohou t ta-'lo4-

jí nežli kterékoliv v po
ilřd(dřu stíroéí HtraŽlíva klia-v- á

válka j' úmhm a vlt po-

zvolna pfU'hňí do nnrwftlfíU'h po-me-

NVíií íi4 vjlude klól fra-n- í

a! j íiadje žhj jíž v rw'' pří-átíf- n

nvÁiUy vánoční xfauou avřt
v íplnm iiíru a v nadají ž pra- -

skáni mandátů tind bý-vnlý- ně- -
byly sníženy nebo váha hoehníkq
zvýšena Také eena mléka másla
a vajee pokleslal

Byndíkát amerických denních

lislfi jehoí ělenent j také Óma-h- a

Daily Kcwa poalal zvlážtního

vého korreupondenfa J líerbert
Dnckwortha do Československa

aby vyšetřil jak mladé aelř
velké americké republiky vede po
dvoit letech uvobody V třiínu-lýe- h

dweb uveřejněny byl tří

první ze aorie řlárikft jednají-
cích o poměrech v Československé

rapublle PřrĎÍ 2Unk prováze-

ný podobtnikoti řeakoaloverukého

tni nistra financí Dr KDliá znf:

ČSekoitovi)flká republika jest
dv$ roky stará - 55e víech itářfi

zrozených ze vSeobeeného ematWu

velké války Československo jet
jediným který uí1třeri f byl íalů
déiátví I
C'eakotoveftako jr prvním ti

eí (iMovuon ďhtrufílny hudm
"Pokud rozšíření Malé dohody

meeký-ra- i koloniemi byly značné

Anglická vlajku vxiiááí o dnei
riad rozlohou o J55850 Stvereí-nic- h

míl větší nežli v roci 1914

kdežto francouzský prapor vlaje
nad rozlohou o 403103 {tvwJu
míle větáí nežli před uvítovovf
válkou Obě tyto zemé víakj tdile

dávají že jejU-- mandáty jion
nákladné a poskytují spletitý
problém Evronskm národ™

ibýnjtei jizvy 2tiechaíié oimv

Mou letošníl-- roku nimi
néjfíí knot as v Aíiiwp'? í ve ta-ťfc-

vlaateeli přen io U mnoho %

toho o flatalo po rozvratu vál-

kou wiímtmtiém nebylo eía ssa- -

Potraviny byly váak' poslední
jež tmítíly tuto vlnu poklesu u

a Uké ffíiní nebylo tu tak a
teJná jako u jiných potřeb &ať

Hvo a utftžni zboží víeobeen po-

kleklo v eepl níjvíce Cena to

hnin %W píklesla prumérnl o

třetinu a nepochybný poklesne je-$t- é

Ufi (Umy Satatva dosálily
ejvřtáíe'í yýáí asi před deaítl
ritísíeí : Ijdi íyíakVatívlí

"
té-kup- y

'a tím 4oúutíli vbvhodnúy
aby uapořádaH yýřóij za

le týe naznačil jsem jasné vi

2 jme ochotni podpo-

rovali přátelské vztahy k Pplaku
a ve skutečnosti připravujeme

pro sblížení
"Af už ehceroe anebo nechce

me' jsem přesvěděen U ďohody
a Polskem musí býti docíleno Jo
to otázka mínt pro vjiechuy itá-t- y

ve střední a východní Evr©-pě- "

-- í

Polsko zdá e tvořitl jedinou
vpfnou překážku rozšíření 'Malé
dohody Nítízpcíí ' PoUku krotí

hifcw 7 yk jin tolio zmatku
pfívoVf44í6# vvý kowříiifktivji

htem není dovoleno aby- - v úze-

mích mandátoruíeh zíakaly zvláát

vyrĎfcfé oprárvníná tM&k U 14 m vyiauy j2 vy ooniy zaame
Dati finanerí ziakv Nanri i intro úíitiéné v koupelí krve a

žetié fejsy Když objevily tm éty mU ívSak ranní vynaložiti velké

tm V0 itfe4oí KvrvT jeioř roz-poě-

rok 1021 ujrajuje tovna
vábti Jé ió jediná zeitaě r konti-neitál-

ní

Evřop kde oběh pen4--

nebyl žvýřea' od
'
podepíiaí pří

ítfaíiívéia utrpení naklortí ie
krámé royiíeoca víeJkíxkého brt- -

tmtví a praovatí bud apoleíri':

otmosy panřžní aby v těchto ú- -

zemích" obnovily předválečné- -
po-mž- řy

m znaisKy wboiq iiuzovani aa

byly projevovány náhky U Jtď
tiá na toítko o xjav teZuoý tUro afarat Ich&nfth dob jj-

- vší


