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obecným pleněním jemni inezispo

jVneeká misse v baltických provin-

ciích nebyla s to zabránili Uri
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nrvosnícli vyUnýcti
tm

cta pro zákon imisí hýti projeve- - — V sobotu večer zemřel man-

želům Václav Vk£lovýní bydlí

I
R
O
u
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Po divadle následovala ta-

neční zábava Obecenstvo všeobe-

cně vyslovovalo plné uspokojení
nad provedením hry jež zanecha-

la w 5eeh pěkný dojem
— Pěkný zlatý prstýnek který

darovala paní Anežka Havlová

manželka známého tesařského

knjiiraktora ve prospěch sirotků
v ("echách byl vylosován v neděl-

ním divndlelCeské Svobodné Ško-

ly n šťastnou výherkyní byla sleč

Lillic Mertzova dceruška domov- -

t kt' vojenské misse do baltických stanovená na základě dohody za- - cím v čí 21516 Přesel ulice tý-

den starý synáček Pohřeb konán
uljí práci dle vyznačeného pro- -států a jeho spolupracovnici po

vážu jí práci misse za téměř skon
jrramu

Vnou a očekávají že vrátí se ď
byl v pondělí o 4 hodině odpoře-ln- i

t pohřební káplo Koihtko Bra-

tří a tělesné jeho porůstatky ulo-

ženy byly na Laurel Hill hřbito-

vě PozůstalC m vyslovujeme svo

Paříž kolem 1 ledna Pokus o únos Rely

ráva industriálnízP
Kuna se nezdařil

Víď-- n 24 prosince — Spiknu
ji upřímnou soustrast

komise odevzdáno
nika v Národní síni Take vylo-

sován byl pěkný polštář který da

rován byl za stejným účelem slli za účelem unesení lidy Kuna

li valcho komunistického diktáto )elfoii Smolíkovou Výhercem to
ra v rhrách a odevzdáni ho uher- - mto polštáře byl p Fr Marwabl

kým autoritám byl zmařeni ra majitel klcmpirxkcho zavoilu hu

Washington D C 21 prosinec
— President Wilson podrobil pro
hlídce zprávu své indtist riální ko-

mise která uveřejněna Intde dm

2! prosinec dostane-l- i se jí presi

dentem schválení Neúředně by

dělí odpoledne svflj slib a nazna-

čil plán k rozřešení iiské otázky
Učinil dlouhé prohlášení v této zá-

ležitosti v kterém se vší rozhod-

ností naznačil fr Irsko nemůe se

odpoutali od svazku anglické ří-

še a může toliko očekávali itej-vys-

stupeíí samosprávy

"Anglie neinňe přijmout i úpl-

né odtržení" prohlásil Lloyd

(Jeorge "Lidé kteří se domýšle-

jí že Anglie může k tomu být i

přinucena nečetli historii posh']
nich pěli let Proti všem pokusům
odtržení bude liojováno s tako-

vým odhodláním sihui a rozlunl-nost- í

s jakou severní státy bojo-

valy proti revolt lijícím otrokářům

jižních států v Americe Odtržení
se Irska nd království bylo by

Irsku i říši Nemůžeme

snášeli a také ncbudtime jakéko-
liv další pokusy o vyvolání dal-

ších obtíží inczi Irskem a domácí

vládou"
Premiér odporučil poslanecké

sněmovně oby Irsko rozděleno by-

lo ua dva poloneodvislé stály je
den na jiiiu a jeden Flsterský z

nichž každému povolen bude iuol- -

kouskou policií Policie zvěděvši a rv přinesly !f'_TtM)

o spiknuti zatkla dva bratry Lá — Katolický Sokol číslo 1 za- -

li Sliuse A Andreu" Ilorvitlia v
ájil horlivé přípravy k velkému

maškarnímu plesu-
-

který usporá- -lo sděleno že president byl značně

potěšen učiněnými odporučeními a

— Tábor Cedar Wood Číslo lit

V O V„ zvolil si ve výroční své

schůzi následující úředníky pro

příští roU : Velící kousni Tomáš

liscc inístokonsiil 1'nink Hadil:

klerk Václav Opočenský bankéř

l'Vank Dílo průvodce Frank Ja-

noušek vnitřní stráž Matěj Slil-ma- k

venkovní stráž Jos Horák-výbo- r

majetku Karel Karlík
Albert Šlégl a Frank

Fridrich lékaři Dři Chaloupko-
vé li zástupci do Matice Školské

í Košnař Václav Opočenský
a Fr Fridrich
— Vútcrý odpoledne konán byl

pohřeb slečny Anežky Havlíkové

z domu smutku číslo 411 jižní
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ctiiilvili iniiu Abych byl nic

prohto uiÍH"nin ic moji

iloslioioil jiriivé irt!inil-ck- é

íelezo n nikoliv nějakou

fminuli kovového druhu viv
rky iifcilÍKirji Nnxntcd Iron

v ii'iV(iilním jeho nlinlii

Iron rvfíf hÍIu a
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Karlsoiiii kde Pcla lvnu je inter-nová- n

Oba zatčení jsou Pln" i a

učinili úplné přiznání autoritám

Marshall není kan

Besední síni Podrobnosti hnže má za to že provedeni navrho

váného irojrrnmn zabrání kata
ou oznámeny později

strofálním iudiistriáluím bojům

Francouzské vláděpodobným stávce ocelářů a uhlo-kop- ú

jakož i hrozící stávce želez didátem do senátu
odhlasována důvěraničních zřízenců

Nákup nákladných Indianapolis Ind 24 prosince

Místopresidcnt Marshall v roz Paříž 2" prosince — Poslanédárků vánočních
iovoru% novináři vyvrátil pověsti ká sněmovna odhlasovala v úte)vacátá ulice za velkého účasten-tv- í

přátel a známých jakož i čleže je kandidátem pro úřad presi- -

rý důvěru vládě 4"W hlasy proti
i

("hicasro III 2ó prosince lonta an'bn do senátu Spojených Hlasování kterým schválennů Ixže South Omaha číslo 140

D of 11 a členek Sboru Vlasten1'erlovv náhrdelník v cene t- -i - Států Marshall prohlásil že 'vse- -

byl prorrani premiéra Clemcnccan
0()0 značné množství jiných kle ieos se může stati' v dernokrati- -

provedeno bylo po tc kdy sněmoky Západu číslo oM S P J Jima-v- é

smuteční písně v domě smutkunotň v ceně od +r0IK)0 do $106000 ké národní konvenci a že se ne vna vyslechla jeho prohlášení o
a mnoho prstenů a jiných kjenotů zapěly paní lí Kořisková' paní Jodvažuje předpovědět kilo bude

anebo mňž se stát kandidátem
ozhodnutí zdrtiti holševism a vy-

lovení jeho důvěry v anwlo-fran- -
v ceně od $3000 do $5000 zakou

ctivová n p W Kořisko a obřa- -

peno bylo jako dárky vánoční u
strany pro 'ířad presidenta- lv v ilomě smutku i na hřbitove smlouvy a jeho před

ykonaly předsedkyně paní Annachicagských klenotníku kteri ro

ku letošního měli "znamenité ob

chodv - Klenoty jako dárky vá ÉT MILLIONO VÁ- -'avlovičová za Loži South Oma- -

vislý parlament stejně jako prá-

vo jmenovali polovinu irské ná-

rodní rady ktere předsedat i bu-

de anglický místokrál a před kte-

rou veškeré otázky dotýkající yo

celé země musí hýli předkládány
Premiér mluvil o přítomných po-

měrech v Irsku a odsoudil útok
na vikomta Frenche

"Irská otázka" 'pravil premiér

"'je nejobtížnějším úkolem před
jakým jsme kdykoliv stáli To je
zvláště pravdou po útoku na zna-

menitého irského vojáka lorda
Frenche Fklad o jeho život byl
netoliko nejkrjitším nýbrž také

Vážná výtržnost u
pověď v brzké rozluštěni problé-

mu líjeky a v jeho dohodu s an

jrlickým premiérem Lloydemm číslo 149 I) of II a předsed NOČNÍCH STROMKŮ
kyně paní Terezie Uzlová za sbofnoční byly velice populární a lidé

kteří druhdy kupovali knoflíky do
brány Ellis Islandu

New York N Y 24 prosince
Vedeni ženou která tvrdila že

Vlastenky Západu Množství dru LETOS ODPRODÁNO
žiček a mládenců doprovodilo' ze

manžet za $5 letos kupovali dia

manty Judeničova vojska
Odborníci prohlašují žesnulou družku svou na místo po-

sledního odpočinutí jako stráž ujejí manžel byl deportován do Ru jsou v nebezpečí
ska po vládní transportní lodi Pni- -

Sup napadl fran rakve Důkazem velké obliby jíž
Hipra 24 prosince — Vyjednátěšila se v kruzích krajanskýchcouzského aviatika

ford asi 150 radikálů napadlo

vstupní bránu převozu k Ellis Is- -

znamená to škody

pro lesy

Washington I) (' '_'" prosinec
- Více jak fiOOOOOO vánočních

nejpošctilejším politickým zloči

není v nové historii"tylo veliké množství květinových
Londýn 25 prosince — Poru andu aby dostali se k radikálům

lani jimiž rakev její byla oblože
čík Etienne Poulet francouzsky Londýn t'4 prosince — Angli- -kteří na ostrůvku dosud čekají na

vání mezi řrcnerálein Jiidcničem

velitelem severozápadní ruské ar-

mády generálem Kticvantem od

francouzské misse litvínskýni
zahraničním ministrem Piipem a

na
vojenský ayiatik který djw 14 ká říše prožívá nejvažnejší okaleportaci Policie rychle se do - Pan F Hájek prodal v těch Ntromkú bvlo odřezáno z ameri- -
října vyplul z Pařííe aby vyko mžiky ve své historii politickystavila na scénu a obnovila pořá- -

to dmwh pěkný lot na Dvacátínal cestu do Austrálie vzdai se lek tospodářsky i industrieliw V celé kých lesu letošního roku Celé'

esy v pravém slova smyslu bylyotyšskými úředníky ohledně dis- -
Iruhé a (l ulicích paní Anně Ne

řadě anglických-
- držav vře iiicspo- -[Ktsiee armády Jndenjčovy bylo za- -

dalšího letu dle zprávy z Ra

ffoon Stroj aviatikňv byl tak sil podalové která hodlá tu postavit i
zavezeny do jněsl a městeček aby

kojenost a v mnohých dochází kuAlexander Howat irjtio Generál Judenič snaží semoderní residenci zanesl v do domáeností v 11 i lesůně poškozen v boji s obrovským otevřené rebelii1 v řiměti Lolyšsko aby jeho armá- -vsazen do vezeni — A"šeobecně známý krajan a přispěly k zvýšení nálad}' slav
supem že poručík byl nucen s

K poskytlo útiďek Lotyšsko až Revolty a terror oznámeny
z Indie Afghánistánu Egypta ných svátečních dní OdhadujeKtouTiti na malé planině v horách zdejší pan h P Krbci v minu

loposud útulek tomuto vojsku odB

nedaleko Moulmain v Burma Indianapolis Ind 24 prosinec ých dnech přijal místo jednáte Jižní Afriky Irska Mcsopotamie
se že k vypěstění stromků odře-

zaných pco dobu vánoční bylo bypíralo poskytnouti Postavení Ju- -
A Fowat předseda kansaskchoAviatik opravil stroj aby moh e pro známou nebrasskou na ži a Západních Indií Neklid a tužbyleničova mužstva stává se denně třeba půdy v rozloze 5000 akruokrsku sdružených havířů americ vot pojišťující společnost Compokračovat! v cestě do Moulmain

po úplné samostatnosti vyvstávajíkritičtější Jak sc oznamuje
JK- -

Každého roku lesnická úřadovmonwealth Insurance Co jež máale nebyl s to pokračovat i do Au v těchto koloniích jako houby pokých číslo 14 byl vsazen v pon-

dělí do vězení na obvinění z ne- -
stonci na frontě u Xarva ustoupili

hlavní úřadovny v Omaze Spo dešti Egypt je označován za sop
na obdrží spousty dopisu od přá-

tel přírody kteří protestují proti
a tak přiměli část Judeničova muž

vážnosti k sondu poněvadž přes lečnost tato je úplně spolehlivou ku" jez hrozí vybiichnotiti každé

stralie

Z jednání mírové
stva k ústupu na neutrální půdusoudní zákaz snažil se příměti ha

nalézajíc se pod státním dohle chvíle AfglianiNtan podobá sc 'haBitdc-l- i ústup pokračovat Jude
víře aby v stávce pokračovali —

lu- v trávě' a Irsko je tnym v te

ničení íTiladýeh stromků správně

poukazujíce na škody které z to-

ho plynou Poukazují na to že v

některých krajinách je lesu nedo

ničovi vojáci musí ustoupili směrady v Paříži dem a je u ní velké množství kra

janQ již pojištěno Není pochybVýslech s ním bude se kouati le anglické říše Drastická opatřercni k Estonsku kde budou od
ní autorit měla za následek tolikonosti o tom že p L Tj Krbci v

zbrojeni
pondělí dne 2Í) prosince

Influenza řádíPaříž 20 nrosince — Svrcho statek přes to však mladé stromkynovém povolání svém náležitě se zvýšení obtíží
váná rada získala informace o vý

osvědčí nebof má velkou známost
se ničí Praví že jedná m jenom
o trestné mrhání Lesnická úřa- -

Také vnitřní politická situace vzase ve Španělsku Kořalka z Kentuckysledku první schůze německých a
v kruzích krajanských a nabízí Anglii je zmatená Příslušníci děl

lovna však nckloní se k Ičmto náspojeneckých vojenských odbor
vyvážena do Evropy nické strany a radikálové radí apojištění v každém ohledu spoMadrid 24 prosince — Influetiť- -

pracují v zájmu znárodnění dolůlehlivé Přejeme mu ze srdce
za objevila w opětně v Santandc- -

níkú ohledně uspořádání pro pro
vedení versaillské smlouvy Ilne

v této první schůzi bylo naznače
železnic Stávka slcvačft jest v

hledům Má za to že stromy by-

ly stvořeny aby byly užívány a

ty jichž použije se k zvýšení vá-

noční nálady a k radosti mali

mnoho zdaru Louisvillc Ky 24 prosince —ru Valencii a jiných městech a
proudu To mělo za následek vá- Manželé Hugo a Maric Břízo

no že vozidla která Nemct ohsta Mezi likérními zájmy v Kentiícky
a v New Yorku došlo k dohodě

velké množství lidí následkem této

epidemie umírá Jeví se obavy
mnoho lodí zadrženo bylo v pří

rali pro dopravu spojeneckého čkých plně vykonávají svůj úkolvi bydlící v čísle 2217 W ulice

byli obdařeni čiperným synáčkem stavištích poněvadž není možnodle 'které většina kořalky z Kenpřed rozšířením choroby na další Nejsou obraceny v dříví nýbrž ve
prováděti oprávky

vojska do území kde ma bytí pro
veden plebiscit nejsou dostatečná z kterého mají velkou radost —

tučky bude vyvezena do Franciekraje štěstí a krásu rovněž důležité a
Gratulujeme ! '

ua Kubu a do Německa dle pro
hlášení Edmunda N" Bakera záČeští zástupciMexikáni tají fakta — Slečna Mary Milotová dobře Zápas dítek o dárky
stupe velké skladištní společnov krajanských knizích známá vrá

přijeli do Chicagao vraždě Američanů v Novém Yorkusti z Louisvillc Dle tohoto plánutila se v těchto dnech do South
Chicago lil 25 prosince — s prvními zásilkami do Paříže vy

Omany po delším pobytu' n svýchtěchto dnech přijeli do ChicagaEl Paso Tex 29 prosince New York N Y 2') prosincejedou již v tomto týdnu Zvláštní
četných přátel ve Wyorningu SI

Mexičtí úředníci snaží se zatajiti — Tisíce nepozvaim-- dítek prodovolení k přívozu Jihovin bylo
vzácní hosté z Cech Dr Hodně

zástupce československé vlády
Milotová strávila ve Wyoininmi

potřebné produkty pro lidstvo

Úředníci lesní úřadovny prohla-

šují že škoda která vzejde lesům

následkem řezání vánočních strom-

ků není tak velká jak se namno-

ze zi to má Je nutno ale odře-

závat i stromky rozumně Farmá-

ři na severu časlo pořezají celé

své lesy a Všechny stromky dopra-

ví do trhu Kdyby jenom částeč-

ně své lesy prořezali a nové za

sázeli velká škoda by způsobena
1nebyla

fakta ohledně zavraždění arneri ne zadně vanoenj dárky nchylyposkytnuto francouzskou vládou
Dr Písecký ředitel banky Bohe celé dva měsíce a vrátila se na

dšeiia krásou tamních krajin ja
ckfch aviatiků poručíků (Vci otiotřcny vnikly do zbrojnice( Vikem asi 3000000 fralonů koral

mia a p Waldes jeden z nejzná Sedmdesátého' prvního pinku v úky bude vyvezeno do Francie Ně
kož i způsobem života na tamnífonnollyho a Fredericka Water

house jichž mrtvoly v písku po mějšíeh českých velkoprůmyslní terý večer a proměnily největšímecka a na' Kubu dle prohlášenírenčích Líbilo se jí tam známekň Cčelem této komise je navá dětskou vánoční slavnost v Newhrbení' nalezeny byly v Jlaya J) p Bakeranitě a vrátila se osvěžena Nynízati obchodní a průmyslové stykyLos Aneles Dolní Californie dle Yorku vo' výtržnost Došlo k zá
hodlá delší dobu zdrželi se v na

mezi Amerikou a (Vskoslovensvědectví Joe Allena z Chicaga A pasu mezi 14000 dítkami o dárVelké stávkovníšem městěskemmeričana který nalezl mrtvoly dne ky které na stolech připraveny
21 září Výslech v této záležitosti byly pro 7000 chudobných dítekbouře v Argentině

Buenos Aires '24 prosince —

Dělnické povstání jež vyvoláno

— Divadlo "V čas války tam u

nás" které pod záštitou Matice

Školské sehrála v neděli Česká

Svobodná Škola pod řízením pana

řídí major Dan M Jackson z El Mnoho ruských za Policejní reservy a vojáci nebyl
s to obnoviti pořádek Několik

jatců je v Německu
Paso sekretář senátního podvybo
ru vyšetřujícího mexické: záleži

""tosťí Podvýbor formálně zaháj
žen omdlelo a množství dítek bylobylo agitací anarchistů propukloučitele Jos Štěrby v Národní sí
poraněno Teprve po vytlačení dív pondělí v provinciích Santa Fcni zdařilo se v každém ohledu pěBerlín £4 prosince — Přes
tek na ulici obnoven byl pořádeka Buenos Aires Stávkující sra200000 ruských zajatců nalézá se kně Obecenstvo dalo na jevo svo

ji přízeň české škole hojnou ná Jenom asi polovině z nich pod ažili se h policií v Cascallares a při
řilo se v mele něco získat i

vyslýchání v příštím měsíci v San

Antonio Dle získaného svědectví

Connely byl bodnut a Waterhouse

měl roztříštěnou lebku Železná

tyč nalezena byla nedaleko mrtvol

doposud v třicíti šesti zajateckých
táborech v Německu a většina jich

strážce té tři policisté bylí usmrcevštěvou kterou malí ochotníci si

ni a množství dělníků poraněnoje v zajetí až pět let Jejich po plně zasloužili Zajímavá hra sle

dována byla srt zájmem od počát

ku až do konce Děj položen by

stavení je málo závidění hodné Více jak 200" zatčeni bylo proVc
deno La Forestal největší dřeponěvadž jsou od ostatního světa

Velký požár ve
Falls City Neb

Valls City Neb 24 prosince —

Pekařský závod Jacoba Ilimkera

nalézající st na západ od prostran-
ství před okresním domem posti-

žen byl požárem v pondělí v čas-nýc- h

hodinách ranních Plame-

ny byly mimo kontrolu a rozšířily
se na sousední budovu Pcnnypvn
obchodu a obě budovy byly úplně

zničeny Požár způsobil škodu v

obnosu $80000 jež kryta Je poji-

štěním v obnosu asi $60000 Vět-

ší budova byla vlastněna firmou

Weaver Mih & Morehead jichž
ztráta je odhadována na $30000
llunkerova budova měla pirátu
$20000 lVnriyfiv obchod asi $30-00- 0

'

— „ V "

do české vesnice za doby válečné(iplaě ddloněení spojení rodina vařská společnost v Argentině po
žádala vládu aby nechala chráníprotkán je celou řadou jímavýchmí v Rusku takřka nemajíce —

ti její majetek vojskem Nežii wscén v nichž láska k vlasti hrajeSpojenci dovolí jenom propuštění
vfiak vojsko dostavilo dělníci způtakových kteří se uvolí vstoupíti hlavní úlohu Provedení hry by

lo velice pěkné VSichní ochotníci

Sedm set Kolcako- -

vých vojáků zmrzlo

Londýn 24 "prosince — Sedm

et vojáků armády1 jejíž velite-le-

je admirál Kolěak náěelník

všeruské vládyv Sibiři zmrzlo v

nemocnici nedaleko Omska dle

sdělení jiskrové depeta z Moskvy
Prudké boje jsou v proudu v okolí

Narvy Kyjeva a Charkova dle
sdělení této zprávy r

sobíli škodu na majetku spolecnodo některé z protíbolwvickýeh ar

Návladní varuje
majitele dolů

Washington D C 24 prownce
— Generální návladní Palmer vy-d- al

výstrahn majitelům dolů v

které praví že nesmějí poruJíiti
do-ho-

k zakončení nhelné stávky
uzavřenou v Indianapolis ku kte-

ré jak praví poskytli vfij soti-fc- k

Majitel dlů tvrdí p

malí i velcí snažili se podati svojemád Do nedávná dostávalo se

rolle co nejlépe a vŽtSina zhostijim toliko bídné stravy vězeňské

sti v ceně fM000000 Agitátoři
nutí peoný aby zahájili utávkn á

Žádali za svoji práci 100 peet
denně Proslýchá e že všeobec-

ná revoluční stávka zahájena Jmi- -

la se jich k plnému uspokojení Zr poslední době však přičiněním

amerických a jiných pomocných menších ochotníků ve hře ucinko

vali~niíledující: M Vonáskovaorganizací jejich odři se poněkud

zlepšil
0cj djx$ 2pt únoraM Dol?alova &larie Ktvých E


