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OCCHODN!VYDÁ BÝVALÉHO
ClSAftE VILÉMA STYKY S RUSKEM

DSVĚT 2 DESÍTI
obyítHdl Mdnba hét arůj Pirod v Bíltot4 krr
utiaéné 9iUbBm itartm tlvotnOM tatrojl

DUA

OKOOB
Svoje odepření nepochy-
bně založí na článcích

své ústavy

Haag 22 ledna — Všechno zdá

se nasvřděovati tomu že holand

Rozhodnutí mírové rady

odsuzují protibolSevi-ck- é

strany

Washington D C 22 ledu —

Dotazy v úředních kruzích zdej-

ších ie zjistilo ze myilenka o vý

! Z PRAGUE NEB f
♦I éJUWIí j fUii i4t té H#

— Tuky "halou"! jak by řekla

pí Šiuydílková z ťbicaga Mu-fcíi- n

tuké dát něco do světa z té
naší Prahy aby si ctěná redakce
& všude jinde usídlení krajané li

že v tě nejčeSěejší řeské
osadě ve Spojených Státech jsou
samí nedbalové na psnnf nebof

jak vidím jsou v "Pokroku"

všechny ostatní a

pinto sc buďuicně přičiním aby
také od nás přicházely pravidelně

právy nelmdu li ct redakci tím

příliš obtěžovat — (Ani dost má-

lo — jen s chutí do toho!— Red)
J 4 Vlasák kaír 13ank of

Prajruc a dan Dvořák jeden na

— Právž nyní obírá bc kaidý
vlec ménč otázkou stanovení no-výc- h

lirunio Školních distrikt A je2
dle zákona přijatého minulou leji-shituro- u

vypracoval okresní vý-

bor zu tím účelem ustanovený a

rozeslal mapy a vyhlášky do

všeeh distrikt ft Dle těchto vyhlá-ie- k

jest stanoven 30 den t iu

jakožto poslední do kteréhož mo-

hou býti podány námitky aneb

(pravý okresnímu školdozorei a

iento ihledá-l- i žádosti oprávnřné
nařídí opravy načež prohlásí no-

ve" stanovené hranice za zákonitá

Tyto nové hranice nabudou plat-

nosti tenkráte když 25 procent vo-

ličů v těchto nových distriktech

požádají okresního školdozoree

by nechal odhlasovat iná-l- i sc za

íídit vyšší Škola aneb ne v kte-

rémžto případě pouhá většina roz-

hoduje a je-l- i tato pro vyšší Ško

ská vláda odepře vyhověti poža

Bm£ aobl revaa doJIvinl ifly Urotnlmu flitrojt sleplovlnt krre

fytmdoTÍn! tmťrj Jut to trf JdnotJuchý byllnn protft4k
BMbuaO tXA frtho net co vám bud prospívat!

V ttaitt t t9 aia Ukároflu Ukol ho maji na prodtj pouzt ttlUtst
jcdntttlé

O 4111 PokMrtl ilt u
DR PETER FAHRNEY & SONS CO

2S81-1- 7 Waahlnfton Blvd CHICACO ILL

(V buti M MiH best cla )

davku spojenců o vydání bývalé měně potřeb ač sovětským Kun

kem autorisovaná svrchovanou

radou povstala v americká vládě
ho císaře Ministerstvo zahranič

ních záležitostí učinilo formální
o získání noty spojenců

včerejšího dne Nebylo až doposud

před několika uiětuci a byla bděle

na hpojeneckým moctiostcui pro
htřednictvím uvrchované rady —učiněno iádné prohlášení z YW-réh-

dalo by se souditi o stanoví
ku vlády k této záležitosti ale

je dostatek příčin k předpokladu
žt vláda odepře vydali (tývalého

Od tc doby však vláda Spojených
Stálú neposlala žádných dalších
not v této záležitosti a dle zprávy
v minulých dnech zde vydané
Spojené Státy neměly účast na je-

dnání jehož důsledkem byl částe-

čně zrušení blokády sovětského
Ruska

Odbor státu dosud nemá žád-

ných podrobnosti o plánu který

přijat byl v minulých dnech v Pa

Puritan mouka
ZÍRUKA — Spotřebujte plný pytlík a nepodaři li se víro

upéci nejlepší chléb jaký jste kdy pekli vraťte prázdný pytlll-věrn-

obchodníkri jenž nahradí vám bez námitek vaše peníze

Odborně mletá s nejlepší pšenice v Americe

Viiehni groceristé ji maji na skladě

WELLS-ABBOTT-NIEMA- N CO

Schuyler Neb
říži Úřednici prohlásili žc pře
ji si získati další informace o prak-

tičnosti tohoto plánu nežli poku-

ji se jej náležitě vysvětliti —- V

zdejším ruském

císaře před tribunál spojenců na

základě jistých článků v ústavě

Holandska a zvláštních smluv

Holandsko nepochybně ve své

odpovědi poukáže k tomu že člá-

nek čtvrtý holandské ústavy za-

ručuje každé osobě ať rozené v

Holandsku anebo v cizině stejná

práva k ochraně Tento fakt ne-

pochybně bude domiuovati v od-

povědi na notu svrchované rady
Zásada tato byla defiintivně po-

tvrzena zákonem zrevidovaným v

roce lJSbbV Vedle tohoto zákona z

roku 186 Holandsko uzavřelo

zvláštní smlouvy Francií v roce

lří)" s Anjrlií v r a se Spo-

jenými Státy v roce 1SVT že kaž-

dý požadavek o vydání podléhá
zásadám těchto smluv
Prvním požadavkem je že kaž-

dý zločin pro který vydání je žá

SvyslaiK-ctv- í odsuzuje sc tento pláu!
rchované rady a prohlašuje se

že přinese zuačné zklamání svým

původcům kteří se domýšlejí že

tímto krokem posílí živly které sc

nalézají v odporu proti režimu Le-- j

nina a Trockého Vyslanectví pru-- !

ví že sovětská vláda která za ji-- !

lu přikročí se k organisování no-

vého distriktu a o dopravu dítek

Tedy naisí dříve ITt procent voli-

čů požádat aby nový distrikt by i

ustanoven' nežli tento jest mož-

ným a ne jak sc mnozí domníva-

jí že jim to bude — vnucováno

Tyto nové hranice jsou stanoveny
a nabudou platuost jen tenkráte

když si o to voličové v kterémko-

liv tomto novém distriktu požá-

dají a vétšiua si to bude přát i ji-

nak ostává vše při starém
— Pan Josef Petrželka se sy-

nem Frankem byli ve čtvrtek v

Oniaze — dílem návštěvou přátel
a dílem za obchodem nebof tam

uzavřeli koupí zdejší residence po

zesnulých' manželech Sýkorových
a která nyní náležela dítkám po

zesnulých jichž většina nyní by-

dlí v Omaze Nový majitel pan
Frank Petrželka hodlá sc nasté

hovati do :vé nové residence jak-

mile mu bude možno vyříditi nut-

né opravy
— Pne :{0 a 31 t m bude zde

přírnčí 'vládního kollektora daní

z příjmů za účelem by vypomá-lia- l

při vyplňování zpráv o daních

těchto Proto kdo by si přál
jeho služeb nechť

Tímto oznaiuujl ita četným itarm i ovým píUuivcům íe Ylaatniro

HOTEL "PRAHA"
ktrý jest újiluS coovu vypraven víím voitřuSm zařízením vkusné do

korován a kde krajané zavítavši do Omtby naleznou nyui řádnou

a pohodli to ucjlcpií Chutná jídla z praví řonké km hyn? vidy
váa uspokoji O pfíteů mÍBtuich i veukovníh krajanů uctivé iád4

JOSEF PIVOŇKA

šich pokročilých rolníků navrátili
se v pondělí z dvoutýdenní resty

po Kalifornií kde poblíže Sacra
mento koupil pan Dvořák N akrů

pozemku k úmyslem brzkého se

tam odstěhování Xa cestě sta-

věli se též v Dakersfield t'al kde

navštívili rodin}' Václava Fujana
a 1 V Dobruského bývalýeh zdej-

ších osadníku
— F A Votruba nás populár-

ní obchodník železářským zbožím

s manželkou dleli po několik dní

počátkem týdne v líowells na ve-

selce bratra pana Votruby IMu-anl- a

z Michigan se slečnou Annou

Žáčkovou sestrou pí Votrubové

a měli' prý se jako na veselce

— V tomto týdnu byly sem při-

vezeny dva železniční náklady ty-

čí pro elektrickou linii kterou

společně města Praha Druno a

Abie stavějí z Kraiuard do Prahy
n po kteréžto pak budou tato jiič-st- a

zásobována elektřinou z Mil-íor- d

i:a řece IJIue Praha má své

elektrické osvětlení již přes 14 ro-

ku ale starý systém počíná vypo-í(ljt- i

službu a proto byla niuena
udéláti změnu
— Místní školdozorce A A

nití nalézal "se minulého pátku
na sjezdu učitelů a profesoru v

Lincoln aponěvadž již delší do-

bu se necítil v dobrém zdravotním

stavu zajel oďtud do Ivochesr
Mjiin k lékařské prohlídce a po-

radě Vrátil se ve středu značně

osvěžen a ujal se svého voláuí

I'5Í

sté je dobře ih formována o jiomě--l

reeh ve vnitru zeme nedala hvl

svéh souhlasu k žádnému plánuj OMAHA KEBBASXAdáno miiM býti vyznačen v těch-

to smlouvách a zákonech Holand
Bob 13 WlUlaa oL

ská odpověď nepochybně poukáže
k tomu že o přečinech pro které

je žádáno o vydání bývalého císa

ktiiry mohl by podkopati její au-

toritu anebo při vest i její pád
Družstevnieké společnosti v Ru-

sku s kterými spojenci mají v

navázati obchodní spojení
jsou v 'rukou lidu to jest sovětů
což činí jistým že došlé zboží roz-

děleno bude jenom mezi stoupence

ře není zmínka v těchto smlou-

vách Vedle toho y odpovědi bu

de naznačeno :

Že zločiny pro které bývalý cí

sovětu Vedle toho poukazuje vy-- tsař má býti pohnán před tribu

Výborná naše káva
neměla by scházet r iadné domácnosti Cbectc-l- i si opravdu pochutnati

pošlete si pro na5i 40c kávu velmi lahodnou specialitu Lepši druhy za 42c

a 45c libra coí jest cena za tyto druhy kávy velmi nízká Jinde platíte za

tuto kávu o 10 ni 13 ceutů ico xa libru

Mak kmín ro&ký čaj koieui celé t mleté stále ua skladč

Objednávky laskavě zasílejte na

Western Coffee Mills
OP CRBTB NEBBA9KA J VAVBINA majitel

- Pisté st o cennik a vaorky

ďisíaví do města ve zmíněné dní' (ilaneetví na to že toto uznání bý-

valými nepřáteli poskytne sovět-

ské vládě puvzbuzení a ochladí ua-dše-

demokratického Ruska v zá

nál spojenců jsou novými přeči-u- y

o kterých nečiní se zmínka v

zákonech mocností které slyjí za

požadavkem o vydání bývalého
že žádný btát nejnuže

losk}1 uuiití své judikální uojÍuocí

pasu za zřízení vlády skutečně re-

presentativní Piijroou-líspojeu- ci

za zboží poslané z Ruska zlato

pak vlastně bude to znamenali u- -

za' iotrcstáiii zločinu' aneb

ziiáiií bolševické vlády kterému až

dosud dohoda se vyhnula Přijí-
mání zlata od vlády neautorisova-n- é

bylo by nezákonným a zlato to-

to mohlo by později býti reklamo

Kořisko Bratři
Pohrobníci a balsamovači #

'£00 South lútb Street Omaha Neb

Tyler 1373 TELEFONY: South 680

Pohřbům venkova vřnujunio
possoraost

váno skutečnou vládou ruskou

— Naši hasiči dělají rozsáhlé

přípravy k jejich výročnímu

plesu který pořádají v

Machové íni v sobotu duc 31 t

ni á jelikož zábavy jejklsetěší
velké oblibě lze očekávali že i

letošní bude hojně navštívena

Japonsko splní
mírové podmínky

Washington D (V 24 ledna —

Zásady Japonska v Hušku a Číně

byly naznačeny v japonské posla-

necké sněmovně premiérem Da-

ntu který ve své řeči naznačil že

JajMinsko přesně dodrží všechny

mírové podmínky V otázce Cíny

prohlásil premiér Hara že Japon-

sko trvá na svém rozhodnutí o vrá-

cení prouajmutého území Kiauěau

na ňantungském polostrově Číně

Pokud se týče Ruska prohlásil

premiér žě je to jeuom v zájmu

Japonska aby v Rusku znzctm by-

la nevuá a trvalá vláda Ve své ře- -

jež může poyažovali zlato za náro- -

zr%)lni fond a majetek '

Částečné zrušení blokády sovět

přečinu pro které nečiní se v zá-

konech těchto zemí žádné opatře-

ní že tyto zákony jsou uznány ve

všeeh smlouvách a poněvadž bý-

valý císař je hnán před soud svý-

mi bývalými politickými nepřáte-
li není záruky že dostane se mu

nestranného soudu že holandská

ústava a zvláštní zákony zakazují
takové vydání ie zločiny jmeno-

vané v nolé siojeneu nejsou vy-

značeny existujícími-zákon-ý a že

jedna ze zásad "prohlášení práv
člověka" praví že žádná osoba ne-

může býti potrestána leč na zá-

kladě ustaveného zákona na němž

trestné zákony všech uáródů závi- -

syií- -
:

A posléze Jíolaudsko bude státi

ského Ruska vedle toho spíše zvý-

ší nežli zmenší bolševické nebezpe-
čí na východě Dostatek zboží

lohy autorisiijící stavbu celé řa

dy viáduíeh budov v různých čá-

stech zemo členové výboru pro
hlásili že k rozhodnuli tomuto do

doma usnadní verbování a vypra-
vení armády bolševiků a ta zů-

stane stálými uebczpcěíu) pro sou-

sední státy Zprávy % Paříže na-

značily že přípravy k obuovouí

obehodiiKb styků s Ruskem jsou
v pluéiu proudu a že obchod

šlo v zájmu hospodárnosti Za stej

— V úterý dlel zde soudce A

'A Donato z Wahof za právuický-u- i

i záležitostmi a při té příležitosti

neopomenul učinili krátkou ná-

vštěvu svému bývalému "básovi"
jak" sám rád se vyslovuje o lité ma-

ličkosti nebof když před léty vy-

učoval jako principál na zdejší

škole zastával jsem úřad slavné-

ho školuího direktora — odtud

tedy ten název "bás''

Stížen po osm roků vyrážkou—
"Po osm roku byl jsem stížen vy-

rážkou" píše p Ajňdmv Goetsel-ma- ň

z Bloomingtón 'is "Byl

jsem ošetřován třemi různými lé-

kaři z nichž jednomu jsem za-

platil sedmdesát doUarů: však

vše bylo marné Po-p- o užilí dvou

láhví Dra Petra ""boka! byl

jspnt vylcčeu Dopisy jako ty-

to získaly pro Dra Petra Hobo-k- o

závidění hodné jméno jako

"ncvyrovnateln čistitel krve"
Jest to prostý bylinný lék ne

prodává se v lékárnách ale jest
dodáván přímo zvláště stanovený
mi místními jediuíteuV Brožurku

a list obsahující mnoho eennýeh
informací pošle nťf 'požádání
zdarma Dr Peter Fahrney & Sons

(X 2~01 WíeMiingloii IMvd Ohi-eago-l-

— Advcrlifement

DR KAR H BREUER

ným cílem učiněna byla také ná

ti "avíak jsme ochotni jiti do

krajností v povolení koncesí Svět

měl by uznati že pro Rjcku jsuje
se vzdali nároků na Dalmácii kte-

rá byla nám píiřčcna smlouvou

londýnskou Doufáme žc po ně-

kolika dnech dalšího uvažování

pošlou odpověď uspok-
ojivější" Premiér Nitti má v úmy-

slu v 'několika dnech se vrátiti do
Paříže a ujmouti se znovu práce
v mírové konferenci -

sledující odporučení: Výbor domu

zástupců pro zahraniční záležito-

sti rozhodl sc odporučit i zredukoči ale neučřtňl zmínku o rozhodnu
na zásadě vyznačené lordeui m

v dopise z roku 1849
tí pu-adn-

í státní rady odvolatj

vojsko ze Sibiře po odcho
vání rozpočtu na diplomatickou a

kousulární službu na $8843038
vyslancům to Vídni a Petrohradě
v němž se prohlašuje že vydání

politických utečenců z Anglie po- -
du amerického" vojska

Bulharští bolševici
špinilo by čest země jež by vyho

čili o $3085125 méně nežli žádá

odbor státu a o lJ2000f méně

ucž povoleno bylo na tento rok —

Senátní rozpočtový výbor rozhodl

sc škrtnouti povolení t42r)O0O0O v

věla žádosti o vydání Holandská

odpověď může také naznačit že) ve spojení s Moskvou
'

'

Vídeň 23 ledna --~ Přímé tele-irrafiek- é

s)oj-n- í bylo zřízeno mezi

aiuerikanisačm předloze a odjioru- -
vynucení vydání bývalého císaře

by vlastni znamenalo stejný zlo-

čin z jakého je obviněn Vilém Ho- -

Poklady z Lusitanie
budou vyzvednuty

Iiondýn 23 ledna — Pokusy o

zachránění některých pokladů
Lu-itan-

budou iiiinčny záhy tohoto
roku Inženýři a potápěči kteří
v poslední době provedli prohlídku

Obranná alliance

proti bolševikům

ledna — l)u-sledkc- in

konferencí niezi zástupci
Kstouska Ixityiíska Litevska a
llolska hylo ustaioveuí zvláštní
komise která má vypracovali plá-

ny pro obrannou alliauci proti
lUiskii Na utvoření ta-

kové alliautH' naléhali hlavně Po-

láci kteří očekávají útok sovět-

ského vojska y uedah-k- é hudotie-uost- i

Poláci řianii nestačili by k

ěiti povolení toliko $6500000 —

Demokraté i repiiblikáni hlasova-

li svorně pro snížení rozpočtů v
heiizollern 'V úředních i občansovětským Ruskem! a bulharskými
ských zdejších kruzích se má zabolševiky dle zpráv ze Záhřebu

V mnohých osadách v liiilharsku zájmu hospodárnosti Senátor Mc- -
to že spojenci uziiavěe že Ho

okolí místa kde loď se potopila('uniber onámil že vláda zahájí
bolševici prohlásiji ivojí neodvis- -

i mí ii„í ií jsou toho náhledu že bude možnoHskální rok' počínající 1 červenec
zukati aspoú cenném předměty vedeficitem v obnosu $300000000')

landsko nemůže vyhověti jejich
požadavku upustí od myšlenky
'mezinárodního tribunálu

_ ~—

IOKI M(l VJMy II4C Ptiriin j ni

Výtrziiísti nabniharském venko-

vě jsou na denním pořádku dle
vraku se nalézající pochybujíodražení takového útoku - kterýoperace a ženské nemoce

DR MILOSLAV J BREUEB

KxJyhy nedošlo ke značné redukci

dosavadních od)oručení deficit

vzrostl by za další rok na $0000- -
nepochybně přijde od nevěru Polzpráv ze Sofie a j-- w obavy U

dojde k útoku na krále Borise a

včak že bude možno zvednout i ce-

lý parník anebo jeho náklad ná-

sledkem toho žc loď se potopila ve

velké hlubině

áka armá ja čítá asi 240000 mužů
Bryan jede na Flo 000000ale její vypravení je nedostatcíkrálovskou rodinu dcneral rran-ebe- t
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