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4 frkmnnem dovolil aby viiclmi

deportovahí vstoupili do Ruska
"Neni poehybřiorti o tóro }f vi-chn- i

budou y Rusku vítáni" pro-
hlásil oraen "Poskttnetne jim

5toupec{ českého kotifrreáíka S--

balha z Illinoisu který "podal fe
solticí prohlašující íe "hisk-- i
jest potřebná pro léčení chři-
pky" taMe bylo by záhodno povo-

lit! W) denní prvísvrinm" bč

po naší porážce na Bílé Ihře při IlOHti" llflllObudovu jež po fntřiěfiém upraví1
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mnohými prs tu krok k utue
ní míní bolševiky Spojenci tj

oznámili že nový tento výnos
dovolující obnovení obchodních

shků c sovětským Ruskem ne-

znamená žádnou změnu stovvk:i
vú?í boks+vit-k- é v Ind A ale rícihf-cn-

se úriátá že jedná Je o ústup
poněvadž se přjslo k náhledu že

hlukáda odpor sovětského Kn-k- u

nemůže zlomit i

Vojenský kordon který ješiě
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ntipro-io-

u 2&ruknii i'ii-Ii- noho i -

spisovatel prohlásila: "Rusko hluku hlavních ulic de to sknleř "opatření z nutnosti" bylo schvi' čali nás za císařovny Marie Tcrc

zie a jejího syna císaře" Josefa IIotevicnou náručí přijímá
'vii-ehn- léno a dovozují že by soukromén" ideální místo pro pohřebili do

ofv vrAtl I#kaři ohyť-ejn- pleliimi ji
I1 'iiíntv tíitletky jei inují t'ti
HiKrAle ftcent! po JMI uíívftnypřed šesti měsíci udržován livl za

poněmčovati Nechybělo mnohomov a touto změnou dostanemektloz (ion pnlitiekv prlňsledl
ni"

zásoby lihovin (i zásoby podloud
tiíkú a těch kdož si kořalku zaji

[tíirnooi spojenců kolem sovětské a byli bychom vwuazáni ze řady nicicli u iiosti eiisto ijiMelkrajanům nej lepši obsluhy a io

bodli jaké takové ústavy pokyt
lio Ruska Utrpěl vážné trhliny n

vtili krádeží) měly bvti nalídni živoucích národů NedoSInli l

tomu za to děkovali i4me hhii Prahy kdež byl ubytován v holevětšinou IjvI odstraněn Bolševici
nouti mohou 1'odnikavost těehto ty veřejnosti k použití nebude li Iu "Štěpán" Koncem listopadur k 11 našich buditelů a silnému ormnno dostatečné množství wbirnladýeh kríijanú zasluhuje si poUkrajina má mnoho

v pohledních šesti měsících šatní

zdrtili tři dobrovolničké armády

nejprve Tudeničovií na fevt-r-
u

po

přesídlil do Liberec a po krátkém

pobxtu zde do Spirulelmiichle 11
ganismu íiárodniinii jenž od pozornosti a zajisté h dostane ge jirn sky jiným způsobem zíkatizboží pro vývoz inpné národní smrli zachránil návšestranné podpory z kruhů kra Druhá skupina lekařň přel[ote holčakovu na Sibiři a posléze

janských v tomto podniku Bra rod Husův a ikův DlJeS Opětvila pro takový případ váne
Vrchlabí "kde se patrně dosud

zdržuje Není žádné pochybno-

sti píAí Národní Msty že Karolyi
VWhinjrton D p„ 2a Mna — tři' Kuřákové převezmou majetek žijeme a [10 třech steeh letech dooruplikace jiíjácí prý by se blá

Denikinovu na jihu Ruska
Po více jak rok Francie a Aji-{di-

u dt jistí míry také Spoji r'
tvfi sta millioriň liber cukru 20 tento ihned jakmile veškeré zále mohli jsme se též samostatuntišili kvíirriě do nemocnic a v

WMIOflO buši ú pšenice a velké žitosti spojené s touto koupí kte který přijel sem s ohromným jrnř-níi- n

nezdržoval a nezdržuje se zdemnohých domovech milovníků li
Státy ťinaiiťovtily protibolševieké

politické Vzítomíoárne1 těch kle

íí za nás vykrváceli na Bílé 1 lorou Kprostiedkoval p
1 II Tětivamnožství koí a jiného materiálu

což všechno je sloeno v rkrajiné
hovin by náhle vypukla chřipkaarmády poskytujíce jim pniravi jen proto aby Zite pyl jist prclbudou dohotovenv ře Jest naší povinností bychomJ F Kdwnrds zdravotní kominy šatstvo a válečný materiál k pronásledováním z Maďaric kdebude možno získat i pro světový Pan Eduard Pivoňka známý osudné bojišti bělo horské označililoji proti rudým armádám Byry je viněn 'několika zločinů a kde

spolumajitel obchodu uhlím který
sař Ornaby odpírá podporovat!
ložadnvck new-yorskéh- o zdravot-

ního komisaře jenž navrhuje aby
památníkem na znamení že obži

i jeho jmění bvlo zabaveno- - Jisto
trh až všeobecná blokáda Rtka
bude zrušena dle oznámení je
iirinila ukrajinká mive ve Spoje

před ěactu těžce onemocněl a na
vlý národ český ve chvíli radost

to však obrovské obnosy nadarmo

vyhazován- - Dms je jisto že ar-

mády Judeničovv' KYJčakovv a
radu lékařů před týdnern odebral

iictio vzrušeni a novycii naueji uolékárníkům bylo dovoleno zásobi-t- i

se přiměřeným množstvím whi- -
se- do nemocnicí sv lospfa včeraných Státech ['krajina potřebu

je léky nemocenské potřebv lál budoucnosti nezapomíná osudné
navrátil se zpět do svého domova

je že Karolyi má ti nás čilé stl:y
s naiimi bolševiky n že s nimi taj-

ně avšak ruku v ruce pracuje pro
uskutečnění jejich plánů v nav--

státu Vládě je zajisté jeho čin-

nost známa proto je s podivem

skv a prodávat! ji Dr Kdwards bitvy na Bílé floře a třeli kteří
radosti všech svých přátel jakoky šatstvo obuv a zunědélské

stroje dle sdélcní této missp kte praví že kdybychom whisku mě
uzdravení

boji za víru a vlast padli V so

kolských kruzích a to v župě iVdrá praví že nedostatek lékft a šat li dalo by se jí beze vší pochyby
použiti s výhodou k potírání

— Známá krajanka naní Marie
bělohorské před lety vznikla mj"-

-stvu Z[lisobil velké utrpení mezi VVrná bydlící na Šestnácté a N 11--

hřipky' ale v nasetu městě není hlénka aby na Bílé noře vztyčenobyvatelstvem v růinvch oblasfei h
že takovému člověku poskytuje se

u nás pohostinství a že již dávno

nebyl odtud vykázán aby své zlé
lieích přišla v minulých dnech k

situace tak vážná aby bylo třc- - yl památník Fstanoven zvláítfkrajiriy Poskytnuti tř-ht- r#o- -

a povolili jirodej lihovin zatín ní "Mohylový odbor" jenž sebraltřeb iTkrajineiW umonilo by jírn símě jinde zaséval

těžkému poranění při pádu na ná-

ledí na chodníku na Dvacáté dru-

hé a N ulicích Byl k ní ihned po-

volán lékař který zjistil že při pá-- '

několik tisíc takže těsuř předjsou po ruce "náhražky" jich
může býti'při léčení použito válkou mohl zakoupili pozemek

zvýání odporu proti bolševikům

Zástupci ukrajinských družstev-níckýc- h

Rnobvností naeházrií n
Nové dělnické záDr Paul 11 Ellis předseda lé na nemz pamatmic ma stati a

jii ve fivýc-mk-u Krancii Anglii války "M O" z příčin na snadé
du zlámala si také žebro Nebude

zajisté z místa když při této pří-

ležitosti upozorníme krajany - na

kony v Německu
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a jiných zemích a bylo oznámeno

drlejjaec tw-ht- řipob-éfios- tí ta-

ké se chystá do Spo jiných Státň
kde mi v omýsln otevřití ňřadov- -

ležících v činnosti musel nstati a

jest div že o své jmění ncpřižel

Teprve letos jeho činnost obnove-

na V pHStím roce jifipadá vý- -

- - ! 'nv — : -

zřízení dělnických rad jeden 1

u e j ra d i k á I n ějšíc h h o spod á řs kých

zákonů od zahájení války byla

přijata národním shromážděním

ik pětidenní debatě Zákon tento

roří bilty ná Bílé Hoře rt fi li

kařského sdružení v Ornaz a v

Dohglas soudí že by ?ást
zabavené whisky1 měla býti' dodá-
na nemocnicím a naléhá na t

aby klatba na prodej lihovin byla
na čaa odvolána aby nemocní mo-

hli si whisku koupiti' nehof v?ři
že whlská se osvMéujetévná
stirniilant v případech
chřipkou Dr f)lls lé

čí dva nemocné a zkouší fiíinel

kořalky U7draví lí e pwienti dáj

Denikinovy nebily ovláilány pra-

vým bojovným duchem A Že V je-jie-

řadách vyskytly se obavy že

obnoven bude starý imperialism

dojdedi k jejich vítězství Na lá
dné frontě protibolševieké armá-

dy nebojovaly nadšeně
"

Původně francouzská vojenská
hierarchie naléhala na prwdáoí me-

zinárodní vojenské expedice proti
bolševikům Tato expedice mela

býti složena z vojáku amerických

kanadských australských a angli-

ckých kteří dobrovolné' do služby
bý at přihlásili vedle Vojáků fraij-eonokýc- b

Mezí vojskem vk fte

jevilo se žádné nadšení pro tako-

vou expedici a řVaneíe konec kon-

ců nařídila demobilLsaci Veřejné
mínění v Americe a v Anglii na-

léhalo na odvodní malých sborů

poslaných nik sver RiLska ak od

Voláni jich' posléze doslal Hned jo
té npušřfno bylo od projektované
expedice proti bolševikům
Na to ú pjal y ) iadé je "na voj-fk- a

Judeniéova: Ueoikinova a

Rolčakova která-- ' byla fiňínřn?
ptslporována v TémlA

'
aruáUua

bylo poslána mnoho válcčuěho ma-

teriálu z něhož většina padla dó

moci bolševiku V poslední době

vyskytly se_ zprávy žě- - J bojSevíci

mají v umyalu nyní vrhnouti sě

na Potnko poněvadž nebezpečí na

jižních fróntacíí je olstranřnó- -

stopad nejlépe e hodí k'polože
ní zákládního kamene k parná t

Býyalý císař není niku padlým bojovníkům Nutno stanoví že v každé dílně kde za-

městnáno je nejméně pět mužů ne- -

h žen dřlnictvo zvolí i zástupcey Holandsku oblíben

Haa# '2C ledna r- Holandslcá

povinnost pofiypávati chodníky--
Tím vlastně prospěji unú sobě

neboř vyknou se různým nepříjem-
nostem a pjaecní náhrad v tako-

vém případě když někdo k znwé
ní přijde
' — Pan Frank KouUký podílní1

firmy' Crasby-Kopiťt- z ťaey '#

odejel ve středu ráno na obchodní'

íVsfu béheiu které navštíví rozlič-

né Máty á pily kde stavboí dříví!
m připťanije pro yrodfij V dři- -

vějších letech jednatelé velkýt-- h

pil a dřevařských obchodu navité-- !

vovalí 'obchody v městě našem

zb'ožitiVé nabízeli aak nyní jeo
btavrbní dHví taková nouze a tak
velká poptávka že žádný prodá- -

který konferovali buď se zaměs-

tnavatelem v záležitostech vztahů
vláda a bý valý německý císař če déluii-tv- a vedení takového zá

kají nyní lia další ktok: spojenců vodu 1'slaiioveiií toto se víak ne- -

v ríazec vydAnf bývalého monar ýká časopisů Počet těchto zá

stupců různí se dle počtu dělnic

lva Zástupci dělnici va velkých
závoilů budou míti právo súčast- -

chy před tribijjiál spojeneú Jenoai

jediný lolamhiký-- řaNOpts4 Amste-

rodam Telejfrašf neschvaluje
holandské H lady v 2á-leiito-

vj-dá- bývalého císaře
niti se schůzí ředitelů takovéhoto

vaě se mum neukáže Obchodní- -iakkfdiv :hv ía ÉfWmvíVA' ™:

pópíliti ti s přípravnými pracemi

a R doplněním kapitálu na potřeb-

nou výši
'

Přípravy se konají ale

pro různé překážky nedospély do-sn- d

k rozhKlnutí
' V kruzích so-

kolských mnozí navrhují aby na

Bílé ílořo nasypána byla vysoká

mohyla s kalichem na vrcholu Ji-

ní přejí id pouze jednoduchého pa-

mátníku v podobé pyramidy obe-

lisku obětního stolu anebo aby

zakoupený pozemek byl pouze

topoly lipami a jiným stro-

movím také tímto způsobem me-

zi poutníky na místě tragickém

vyvolávají se vzpomínky na bit-

vu kteráVná staletí rozhodla o

českého nárola na její pří-

činy a osndjié náledky-ir- celý
rářod českv i země koruny če-

ské'
'

Michal Karolyi v Čechách a jeho

ítyky a bolševiky --— Dle zprávy

"Neue Freift Prewie" diskntité v

rj„i J z toho důvodu sami musí stave--

podniku kde budou míti hlasova-

cí právo ačkoliv nebudou akcio-

náři Děliiictvo dle tohoto záko-

na má právo vynutit! si propuště

aiiuer iec uujajmu jiaroum Cíl

asopls tento praví : 'ISentiment
pro 'bývalého císaře je pod tiullou ní dozorce nebo dílovedoucího v
ra ifuifiic za to že krajně nepatrný kterémkoliv' odboru jestliže neníNapadnó je jxdski vláda ni-xíí- íi

bijerul poplach zatím co její
armády vnikají daleko zá litacli é

ním spokojeno bez ohledu na fo

že za ním stojí Zaměstnavatel
které urerny byly mírovou ioiíe? 'roli tomuto článku "obchodní a
renef Spojenci- - oltávajt'-- : Po

průmyslové kruhy značně bojo- -

iilvláci Kami vyvouvaji svod v)boj
hostí branný Klpor bAÍnevikn a 1

minulých dnech zahájili kroky za

tím ficejemáby dot-íli- l i odvolání
Gruzinsku dostane

jiolských vojsk m pomezí korife

renej stanovené se pomoci spojenců

pO'H Uobnďatiů liyl' by dotčen

kdj by-
-
'pdvolátr hýl' k" zodpQvěíró-st- f

1 íui ví Aniítí zuxobem za lralv

lirf iflocibý jež za vinu šeniu klá- -

don: - Holandský lid nemá mnoho
chuti táli"jko baíta kolem bý-

valého císaře a nejlepší části vlá-

dní noty jě naprostý nedostatek

sympatbie pro obviněného" Brn-

ícIsý časopis Le National BelKe

odsuzuje oslře zamítavou odpověď
holandské vlády a praví že Ho-

landsko e Optně' ukázalo "jakó
přítel něméekýeh' junkerfi a nepři--
tel ' Doboíly' Holandsko mezitím

pokračuje na svých plánech o při-

pojení w k Svazu národů Tisk na-

značuje žě jenom malý odpor jest
oéekáván y sněmovně a íe iičast
Holandska ve Svazu bude odhla

Podmiň ky Ukraj iny :

pro mír se sovětem

7 Taršava 21 ledna — Podmíu

whisce "krelit rine tiemo'nc

jtoslal do juemocníc a dal najip-n- i

aby se jim dostalo lihovin w-b-of

v nemocnicích jest posud tro-

cho' záhob odevzdaných jim loň-

ského roku ale ty rychle mizí Zá-

kon měl by Jjýti v néktcrýeh ohle-

dech méuě přísný
Dr Michael J Ford ve Fordovř

riemoc-nic- í praví: Není na světe

nic jiného-c- by tak zdárně po-

sloužilo jako stimnlant v kritic-

kých chvílích chřipky a zánětu

plic jako wíiiska Y Omaze jest

práv? nyní mnoho chřipky a n?i'0

by kc nělo státi neprodlené' aby

potřebné množství whisky i byl
lékaífim dosažitélno' ""'

V jiodobném smyKlu vyslovil
Dr H M' Mcdanáhan jenž do-

znává že je přívrženec prohibič-níkf- t

a nfísouhlasí s tím aby sc

"otevřely dvéře" všeobecnému

prodeji lihovin ale prohlašuje zá-

roveň že při náhlé potřebě jakou

jest epidemie chřipky mři by by-

tí prodej dovolen s přísluáným
hlavně aby lékaři mohli

si whisku snadno opatřiti
Dr F AKdwards se rovněž

přimlouvá že by vláda měla "u-volniti- "

dostatečné množství whi-

sky pro potřebu lékařů k léčení

nemocných nebof "není lepňího

prostředku při jistých případech

chřipky" — A dr Edward Simon

tvrdí: "Wbiska jest velkým po-

mocníkem v boji proti chřipce

když přidruží ne zánřt plie"

Naproti tomu dovozuje dr J
S Alexander že lihoviny nemají
mítrta mezi léčebnými prostředky

proti chřipce a dr W S Capell

poukazuje že ve hv prail neměl

jeStě potřebu použiti whisky za

lék Loni prý léčil 8 případu

chřipky jedí-- pacient mřl domá

kořalku a umřel ostatní e nždra

vili lez wbíiky

Náhledy tyto jwtt Tolml zají-

mavé v dob oba před Uříci e

ale příeházéjí trochu po-

zdi oa přetře nehoř 6byijný
fttorteloík by ní těžko i v případ 5

outoé potřeby opatřil Jék který

ky pro uzavření míru s bolševiky

byly prátě stanoveny nkrajinxkon
vládou Hlavní podmínkou je ti- -

Paříž 22 ledna — Oruzinská

republika v Kavkazu je s to od-

stranili ňtok bolševiků dostane--

se jí nutných potřeb a válečného

materiálu od spojenců dle prohlá-
šení M flobečia jednoho ze zá-

stupců fířirzinska v Paříži flobe-

čia přišel spolu se zástupcem Azer-bajaii- u

do schůze zástupců spo-

jenců v které naznačil jak velké

nebezpečí hrozí jeho zemi od bol-

ševiků Jak se vyrozumívá spo-

jenci poskytnou pomoc flruzinsku
v případě nutnosti

zuání neodvislostí Ukrajin' další

sována bež velkých obtíží "

bní dříví shájiét přímo u zdrojů y

bylo dostatek zásob na jaro!
kdy po stavebním dříví zajisté bu-

de" značná poptávka l'an řtontský
praví že je málo vyhlídek na zla-- :

plnění stavebního niateriálu
— liodina známého Sokola p V

Kcáfála bydlícího na Padesáté a

Q ulicích' rozmnoženy byla v třeli- -'

to dnech o statného synáčka Krnil-k- á

z kterého rnají vSichni radost

Novorozený synáček i matka jsop
zdrávi Gratulujeme!

-r Známý zdejší krajan pan
řVank Jindra koupil v minulých
dnech pěkný majetek na Edward
ulici pozůstávající z akru pozem-
ku a residence Jakmile všechny
záležitosti ohledné koupě budou

vyřízeny manželé' Jindrovi se do
nového bydliště nastěhují
— Paní Marie Angermaiiová

manželka p Pavla Angennana
podrobila se v pondělí minulého

týv!ne ve Kordově nemocnici ope-

raci na slepé střevo Operace' se

zdařila "a stav jmenované krajan-

ky se do té míry zlepšil že brzy
bude mocí mlcbrati do svého do-

mova Paaí Ajiíferroanová je nej-Ktar- áí

dcerou známých manželů J
Vaehterlovýcb bydlících v čude

3214 jižní Třetí ulice Přejeme
mladé pnní brzké úplné pozdrave-
ní

'

v

— JI in týden roznemohl ne váž-

ně správce smíšené katolické osa-

dy sv Hfiženy v tak zvaném Brné

lt( W N Boríjer a po několik
dní- vyslovovány byly o jebo život

nejvážněji obavy Ošetřující lé-

kař Kdílil tyto dny že pacient jeijt
již mimo nebezpečí a ž je naděje
na brzké pozdravení kterého mu

z plna srdce přejeme -
f

rr Kodina p Antona Mlynáří-
ka bydlícího na Padesáté dmbé a
5 ulicích byla rozmnožena bácu- -

Důležitá konfe

rence finanicníků

pak výměna produktu mezi Ukra-

jinou a Ruskem zaručení neutrali-

ty Ifkrajiny a odvolání wvětského

vojska z ňzemi republiky Sovět-

ská vláda moskevská má vedle to-b- o

rxznati nyuějií ukrajinskou vlk
du ilagopou jako premíereiji Za

to komuniHtiekí straně přiznána
budou y UkrajinS v5#Hibna práva
tou podmlnkon že nepokusí

o zmonopoliM)vánl mocí

pražských listech je hrabě Mi-

chal Karolyi vftdeem pražské sku-

piny bolševiku - Skupina tato rná

čilé styky s boláeviky vídeňskými

a udržuje spolehlivé spojení s

peíťiikou skupinou boláevickóu

která má k disposici spousty pe-

něz K tomu se o pobytu Micha-

la Karolyiho v fVcháeh sděluje

Karijlyi zavítal do republiky již

někdy v srpnu a to jeté s nepra-

vým j)iWřtn' Před tím zdržoval sc

ve Vídni a když se tam necítil do-

sti jistým přesídlil do Prahy a

odtud ďo Dubí (Eiehwald) u Te-pli-e

Zde se zdržoval nejprve asi

1 týdny v jednom restaurantu

přímo v obci koncem září pak

přesídlil do lesního hotelu 'Brctt-naeg- e'

položeného ňplní v lese

při horské silnici z Ihjbí do Zinu-wald-

vedoucí Zde bydlil Ka-

rolyi as 8 neděl a sice s celou svo-

jí rodinou (manželkou 3 malými
dětmi českou chůvou anglickou

vychovatelkou) S ním zdržoval

se tam a víude s ním cestnje jeho
osobni iajemnlk Jcsaenski Ma-

ďar bývalý letecký dťiatojník V

hotelu "Brfttsaegi" přijímal Ka-

rolyi návitfvy rudných ciiincft

též maďarsky mluvících potom

nijakých panu 1 Prahy atd Od-

tud čťwto zajíidil do Teplic Vát

m řdríuje hývalý záatupce ma-tfawi-

TepqWlWy dr Kud Krej

Wasbiuřton D C 3Í ledna —
Hav íři na severu

Cech na stávce
Druliá v&eamerieká finanční kbu-řeren-

byla zde zahájena za jří-tomno- tí

celé řady předních řinan- -

énlkíi a obchodníků z republik na

západní polokonli KfDfeřence ta- -

Paříž 22 ledna — Zprávy z

ťVskoslovcnska sdělily že 50000

havířů ija severu Ceeh vyšlo na
stávku jež y protestem proti ne

to pfVdeySím bud uvažovatí o rú- -

iných (oezinárodoíeh problémech
smírné drahotě živobytí a jinýchje vyptaly v jAtllkn obnovení

míru Prwtídent Wllaoa poulal
konffrehei svij pozdrav v kterém

problUil Je americké zemi nemí

potřeb Sil nace je povážlivá a vlá-

da hrozí prohlášením slannébo

práva Nedostatek uhlí v republice

Polská republika
postižena in fluenzou
ť : — -'

Paříž 21 ledna — Iařlueniia tn

objevila w r Pobíko db?

žprár jef zWcala zdejší ůhioY'
na C'rvenho kříže NVraóc je

e náhlontí a relkirT pro-céntř-
m

ůmrtootL Tic oob
denní tinírá c Variaví a tK řtnr-tin- y

oenjocnjJníeb ztqcí ' hyo

oo?p iiřelA 4vaét čtyfi 4dJ- -

je veliký tuk že chudina ve veljí tti sobeckými ve sví pomoci k

kých městech mrzne nemohouc serekonírtrukři rřta a io tuto po- -

zahřátí z nedost áteneh přídělůmoe znřly by povaíovaťt z týn#-á- n

jU jím jejich výhodné pota Práce ve velkých továrnách ná

dedkem iiedofrtatkii fthlí je nemož- -vení nawtáujeJ otkrcUr Lauvinff
— jak íoalei tvrdí ~r Mí dnen tak dosIÍ a vláda za část o musí obme-

zovali dopravil železniční bv se
rydoril ptejuéu myiWíku v řečí
trk íe pWér9í l'zMie latou doeruákou ?hnif drHřk vyvaíuj latem a jeStŽ prý i lmřjM! taw pokaždé stýkal

iihlí-ilžetí1to'-
~

íaito jét jakost jtho fo4e?řeU a]ijyj vxtin iM ha'akýe1i Dra- -vo Crtujujemel'


