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třohto dnech došlo k siiíicni mezd
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tiny 'toUlKX) dělníků v novoanjrli-ckýc- h

státech Oznámení tuho
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Oblíbené své písné shledáte mezi
následujícími:
Velkosti 12 - Cena $125

4:H000 bailů a jejich hodnota1'oěct Svazu národů zvý Iíowcll New Hedford a jinve-- )

odhaduje se rin rOO0?4(XK)h:1!! byl nu 40 statn ve
střediscích industrie v Muino
Khode Islandu Z vétíí ťásti toto 1 :vjr

minulého týdne připuštěním Hit
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ťVtsta líica do mezinárodní or-j- AdOCíA

1 VÁNOČNÍ líALADA
v jižní Albani

Harmony Orchestra

Harmony Orchestnměstnaných v bavlnářských píii jj(S(5 fVÁN0ČNf ZVONKYIlÍHli'0 PřipuStění žádného Z ti
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žc proti Bulharsku ničeho nemá usmrceno a 150(K) připraveno

trVST

m

41144 Píijdi ty Óohajko Pochod se zpěvem Šindler a Axman
zdálo se mně moje milá Valčík se zpěvem Šindler a Axman

4(504! Rostou— Rostou konopě Pochod te zpěvem Šindler a Axman

Žádný neví Žádný nevěří Valčíková pí3ft Šindler a Axman
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Nitra milá Nitra i Jozef KAlmán tenor4006připuštění 'Cstonska Lotynka a Pokutován pro po vrminulého týdne domem zástuiwfi

J6Vtdo Svazu vyslovila e rušení státních ja vy Washniftoné který přijal
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nii Výbor pro připuátění nových
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Meyer odvolal Ke k nejvyWímnzi Rusy a Rumuny státnítuii sntidii stejného znění a resoluci již při
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posledním zasedáni a jež veloMatka vážně popá- -
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111'niiíizI mezi Klínkem a Rumun
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fini dňlťžilA opatífiil vzhledem k
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akcí v zájiiiuňccka avšak před

povídá žij řecké dělnické niassy

"brzy osvobodí k od nežádoiícího

poruěnietví imperialixtiekýcli moc-nnsfí- "

Jiří Ciéerin bolševický mi

nistr zaliruniénícli záležitostí v

notě poslané jmenovaným velmo-

cím praví: "Sovětská vláda ne-

chová žádných sympatií k ntoiiar-ehň-

a králíiuT jíle za to k lidu

který stejně jako náš se rozhodl

proti válečné zásadě pro zábor

vnucené mu imperialístickým re-

žimem za pomoci cizích bajonetu"
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pomoci hladovícím
dětem v Evropě

iVeíldenŽ Wilson vydal v třeli

ťanl Clifford Tipptonová 28 ro
kň stará byla váínA popálena
úterý při neÚNpéíném pokumt i

Srážka Američanů zácbrimu avého til roky utarého
to dnech zvláítní proklamaci kte8 prcií v Manile synáčka Harrisona před uhoř

ním vt svém obydlí Ikaři o Je
rou vyzývá Američany uby při
spívali do fondu k zachráněníjím uzdraveni pochybují a nrol'lyi AmiTiřiuii' a Kodm Filipín nOOOOO dítek v střední KvrotéMasují fa v takovém případé hii-

kterým hrozí html rresident ozná
ťrt iihnitTi-n- bylo y řtvrďk uii

tiiilřho týwltii' pH mHííci anu-r- l

ckých vojniiříkýidi poliidhtň h do

i nutno fMl obou rukou ampu-fovat- l

Ifoáík nékde nalezl koflík mil fa adoptuje 20 těchto dítek
Z (ÍiiciiK'1 ' oznamuje že fe-

derální sudí Samuel Alschulei po
žádni zástupce jnjecnícli společnojako Hvýeh doěasnýeh ehránřncrt 8Wmkerosjou n vylil olwtah do kuiiirn'1 fiolíťíí vo niřhlř MhdíIií na

Fílipiiuíidi K xiiít'!' doilo pro po- -

a praví fa $10 darovaných po-

mocnému fondu bude znamenat í

kamen DoMo k výbu
'bti při ktrím na neíťastném lf

stí aby učinili opatření za Jím

úéelein aby mohl být i zbaven poHmcriokílio vojáka manil
záchranu jednoho dílfto President vinností jako prostředník ve výřikým policistou pffdcházejlcl ň- -

létl chytly íaty Iloňík Nvému zra-nř- uí

podlehl Také jiné dítko by
ve sví proklamací praví fa níiOO zovtiní jejich upnrů děluictvemterý Anipriiitii a Filipitud utka 000 dítkám ve Rtřední Bvropě hro- - do kteréhožto úřadu jmenováiio pn-ton- t popálenoli m tjprvt tm policojní tani!

Ijimda po tť přwtřelky m vh
liliiil Udhaduje tu Že mohou byl presidentem Wilsonem v roce

býtl vyživovány až do příští skli- -Pašič předsedouiďNly do mřirtM vlauttíího rolícpjní nu nákladem isi #:)() za jedno dí
1ÍM7 Sudí Alscliuler prohlásil ž

iicmá lolik éiisu n by konal povili
tiosti soudcovského úřadu součas

sněmu Jihoslovanů tě Země jich ne záležitost tuto
rwrvy byly povolaný ti po zrnaS

jiých potiI(?h pořAdi-- k byl obno
ven

Déti to milují! Žádají o více!
UJržovfiNt Iftlkft v dobrém pořádku fint ábl lriivjml a HfunlnJfilml I

Obímhujo Jen ncJHtM iřtnnty a rádmi narkotlckó iMal
Bo'if'nó upolahlivl projtrnidlol ÚfilnkuJ ryulilu — pUjeiniiA

lrjt pozor nbjr balíc k mel obrátek

t
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SO utCi v lékárnáuli ntfb 60 ctft poltuvaia pakli ibjdn4to přloio od Trobc
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týc jsou a to krýli asi dvě tře ně n povinnostmi prostředníka pro
Jak ne % Hílehrudu oznamuje tiny nákladu opatřením personálu jateční spolcénosti

noví národní nhromáá!déní Jjiho- - n ostatního potřebného nro distri
lovHtmká zvolilo jeduomynlní bý- - úct nie zbývající třetina za kte

Konstantin se

nepochybně vzdá valého premiéra Nikolaje V Ta- - rou zakoupeny budou potravinvti 1álíe předák radikální atrany wyu neoraná ve Mtiojeníe
iieasedou národního ahromáíd5nf Státech Pmident považuje dobu rcscrvnícli zásob 'rdzného zboží a

brzy řeckého trůnu
Konstantin nzfintane dlouho na

trůnu Kecka dle ndčlcní fannv- -

m patří k nejznáxnjáíin arb vánoěnl za vhodnou k uěinřní da- - nro novou vvrobu so ne Jo ví notře
kýra politikům íia Největií nezaměstnanost' jovíru a oznamuje že aám přispívá' k

torna úJelu $200 se v průmyslu automobilovém a v

Nezaměstnanost ve
Francii vzrůstá

1'oěet nezamřstnnných dělníků
ve Francii odhaduje ne úředně nu

125000 avSak vzrůstá denně od

kládáním dřlnictva v kovopraeo-vniekýe- h

á textilních odborech
Za války následkem velkých zaká-

zek a nutnosti ryohlého jejich ří-

zení jevil um znaéný nedostatek
pracovních sil avšak nyní praco-
vních sil jeví e vSude nadbytek
1'říěinou této nezftměstnflnosti Je

ikých dtspifií íanoplaftm y Pařili
NovínÁříll korreNpondfiitl probit-fiuj- í

l# informaci tohoto amyalu
Senát pro poskytnu- - průmyslu textilním v J ' J

tí pomoci farmářům s°vtská vláda o

přálclské země Konslantlu a ěle-nov-
é

jeho rodiny )řijcli o Be-náte- k

v řasných hodinách ranních

Na Železniřní stanici byli uvítáni

italským admirálem jenž je
veli-těle-

přístaviátě stiirostou města

Benátek a jinými ťiředníky 11M

Coroinilasem řeckým vyšla in'ci!i
v Itálii Důstojníci válečných itnl

skývli!lodI nalézající se v pří-t- i

vlítl1 taktéž byli přítmini ífrAt- -

po svři příjezdu vstoupil Kon

'Mali od onobnoutl jot nalézá c

v blízkých nfycíiíli králem ICon- Uvítání Konstanti
řeckých nesnázích

Pckonavii ailnou opoaici koa Ruská wvétaká vláda zurfáhla
o řekých nennází poslovíi nro- -

novo v Benátkách

Bývalý řivcký král Konstantin

Muiitliirm' Tato oHobnoNt udílila
fa král KonnliujUn po uplynutí
ní aI1 doby vzdá n# trftau ve pro- -

le e jiíulch a západních aená torů
docílila v pondřlí mlnuJábo týdne testrií notu Anglii Francii a Ita který nalézá so na cestě z exilu

li proti "brutálnímu vměnování hlavně nedostatek surového mate ve Svýeai-sk- do ftecka aby znoHp#'h prlniii Jiřího vévody u
fyMtyiř

1 Komitáhtih íroa&odl

v wn4té Spojených Státu přijeti
renoluc idaajSeí o pooioei far-nthlt- a

jtiirla kUré ulrally
nám nepříznivá valuta a vyaokě vu ujal ae trůnu byl uvjtán ve stantin'ria řecký křilník Avroff

pro uvtn mlrixmwúilJt
e da záležitostí bellenského lidu'
dkldiJcoí moňkevuké depeáe lon-

dýnskému řjsaoptau Daily Herald
ytředu minulého týdne v Benit-pla©- r yypáliL4M)7drav jedunad v

11 opravní prostředky Vedle toho

přispívá k nezaměstnanosti také káeh italskou vládou so vfieml po
myliovttj přáním apojenefl ny
Uí jedná ze avil vlatní vůle

eíti ran Na pozdrav Ddrtověďuio
waínf ftrity náiledkem yřlkího
poklesu een řannářkých produk Sovětuká vlMa nehrozí žádnou okolnost ác víude je nedostatek ctiimí která přísluH panovníku bylt) pevností na ostrově sv Jiřího

v


