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kým lisíe mil dlouhé je úkolem

velice oblíiiýin ale přes lo i

prohlašují že uslanoii uby

splnili slib o zubepečeni odebodo

posli duích oddílu československé-

ho vojska a tiby chránili Koreu

před bolševický lil úl okem

Japonská vláda prohlašuje že

nemá v úmyslu trvale se mocnili

jakéhokoliv území v Sibiři Má

se za to ' toto prohlášení má b I

povzbuzením pro odpůrce bolševí

snili ve východní Sibiři aby utvo-

řili píckážkový stál mezi územím

kontrolovaným moskevskou vlá-

dou a říši japonskou
Cínu jak se vyrozumívá pojata

bylu do tohoto vyjednávání vzhle-

dem k tomu že má značný počet

vojska v severní Mandžurii neda-

leko sibiřské pomezní linie Počítá

se na to že služby tobolo vojsko

měly by značnou cenu v protibol-ševick- é

kumpáni
Moskva 'JI dubna - Sibiř vý-

chodně od jezera Hajkalskílio se

prohlásila za ncodvislou republi

neustálým štvaním n kritisováním
se jen rozdmýchli jc liepřáteUlVÍ
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id a ilokoiiuleoí poiuéi ii I!' Kón-slruk-

středili Kvropv bude vel-

kým úkolem avšak ('eskostoven
skn je nebul no spulupracov at --

Ameriku je určena uby hrála ve-

likou úlohu v rekonstrukci Kvrn-p- v

Vzdor pi ílninnýiii ncMiáím
( 'eskosluvetisko iokraču je ve M i

kiOsoiilMeÍ Oplilllisiu je založen

na plíruilníeli pukludech a zdro-

jích jakož i na vlastenectví oby-

vatelstva rolmdoiitélio chránili
blaho všech tříd V odpověď na lo

mluvčí komise p Miirphy pravil
že komise přijela studovní pomě-

ry a že za krátkou dobu svého po-

bytu v republice uziianieiiala jak
velký pokrok byl učiněn Pravil
že Amerika chce poskytnout i Ev-

ropě střední veškerou pomne n ze

nechce využitknvat nízkého stavu
kursu a vytěžit z nepříznivé sít li-

neo Ujistil sympatiemi Ameriky
a pravil že doufá pevně v brzké

hospodářské styky Českosloven-
ska s Amerikou

ku riřojaryčiiému tisku lu se

volá pro pollaéiut všeho rizoja-něnéh- o

tiskli II časopisy dobré

ne iieibáme il jen jedno plae
pro velu- - i ta druhá vscikn na

podilil prodáme )obtka též

piiMbime vrlíinu a to živobytí

přeee Mimi in jak uděláme Muž

fiká že ve tnéiteíku je vždy 'pool
bull' plný mbidýili lidí a kdjby

jako "Pokrok" a jiné tím též trpí
iievlnfiř Vydavatelé n redaktoři

časopisu dobrých jako "Pokrok"

jim aby šli dídat na farmu h jiných praeovidi na bťázdácb

života novináře s celou svojí e

neri! a láskou A tu pak má n

děl jejich být i stejný H třmi eo

slále jen bourají t asopisy

Denver ťolo dubna -
NejméiiH Sesl osob uhynulo v bii

zurdii který řádil v Coloradu od

roboty do pondělka a mnoho ji-

ných se pohřešuje Tři ze uhy-

nulých jsou pastevci a jejich stá-

da zahynula spolu s nimi Devate-

náct jiných slAd ovcí se pohřešuje
a má se za to že i pastevci uhy-

nuli s nimi

Pastevci jichž mrtvoly byly již

nalezeny zahynulí jihovýchodně
od Trinidad Jeden z nich lohn

Šandu vall zmrzl v sloje opíraje
se o malý stromek za nímž hledu)

ochrany proti zimě n větru Dva

druzi Kamon (laUeos a Pedo

Mamlozn nalezení byli v závějích

dvacet stop vysokých do nichž se

nepochybné uchýlili v naději že se

tak zachrání před zmrznutím
Robert A Kewis fíO-let-

ý černo-

šský evangelista nalezen byl zmrz-

lý pod mostem nedaleko Hriprhtoti

kile hledal ochranu před bouří —

lewis HrtisrRcr 43 roky starý
tisiurcrn byl v Lafiiycite

drátem nabitým elektřinou kte-r- ý

stržen byl za bouře

Poměrv v Denver jsou již téměř

ku zvláštní proklamací právě vy

danou ve Verchnij IMinskii Pčt

členíi výkonného výboru neodvislé

vlády připojilo svá jména k této
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utrpení tm tenčích v jed

hotlivých státech Žili' se jcdnú

jen o rcuulai i vládních pastvin
n jako jsnii pastviny ve vládních

lesích pod dohledem vlády Ink

by byly pust viny tm vládních

pud dohledem vlády (i

nesmělo by ta tu byli více dolní-k- a

nei co by dozon i určili Ab

byl by to krok ku zlepšení

n to druhé po přijde též

psala jsem též novému Sekretáři

putiu Mcredithnvi Tnu

orby iiAh farmáře vybízí abychom

hodně vypěstovali aby bylo víc

lacinější tá mu dopsala a vylíčí-l- u

ty velké ztráty dobytka a ovci

n podotkla aby je též vláda na-

pomenula ku šetření n vrtní pro-

dukci Odepsal mně že on ví o

toto co mnozí renčáři dělají ttlo

vláda "polková rii-nu- í žádného zá-

kona a ani moci uby niobia

Pravil to že ji' věcí jed-

notlivých slátů u ty že milní při-jtnou- ti

zákony ku zamezení po-

dobného jcíltiA ní — Punc Rundus

nic hí i kritiky a piSto

tUtle kv6 pouční' ilopÍKy Myslím

h jste vři'! liorniťki' ponloužil Npí-i5- e

icli ublížil Hladina vcrej-nřh- o

mínění m rori-íil- a a tu

iriíili a vPu

správní vynvítlili Mnozí háh

jsmo iipvřdi'li i já sama jako teď

rím o borníiíb-- u tudíž pan Hun-h-

Nvtní úvhIiíiiiií přiNpfl k ob-jnnř-

ponnVft bornickfi-l- i ?ád-n- ý

(Movřk lioni luk dokonalý aby

uohy] )n chyby a nikdo iwní ti'ž

tuk dukoiialý aby nebyl neomyl-

ný Tudíž ítcnifi by mři i iinn-t- i

fa kritika 'třž raní když mno-

hý tuk neoinulťiič druhému vSc

tak joko po lopat poilá Když

chopme {(} objasnili pomřry af

dřlniťki' nebo farmerskn tu

lfljim pfi tom na Ameriku a vlá-

du neboť mnozí i nás jsme též l-

idí kteří w iiaebáíine na 1ř wimř

lodi Ihiu pomřry nynřjMÍmi ví-

ce mhb zmítáni vňiehni loď hc h

jinml houpí a klátí tak jnk ji vítr

pomřrft lynřjMÍelt žene A tu

Ameriku se mnozí cítíme

roatrpéeni a tím ztrácíme sympa-j- i

jeden ke druhému Huďme na-i-

véichni obřané a pracujme
hpólcčné pro lepfií bylí národa!

Volm KprávnP mysleme správné
a miřme správnfi a budeme míti

vládú dobrou liiteřcním ti

e nic nespraví Mnozí

kteří stále lají na Ameriku n na-h- í

vládu mřlí by si po přečtení

dopisu paní Hozánkové 'MillÍK"'b

NVbr' připoinenouti jakou obřf

přinutil nafii hoši za nás a lefiSÍ

bytí svita Oni jako stromy pře

tatí v nejíepftím kvřtu sřjí dale-

ko za mořem Co zarmoucených

srdcí dobrých matiček amerických

oplakává ty kteří se nikdy do

náručí jejich nevrátí Pro ty
vel-k-

á

ohřti mám infti více nznájií a

hned vfio neodsuzovali neboť Mm

vétíí práce byla tím vMňí 'bylo

jejich Janí Kozánková
' nechť přijme moji údu a vdřřnost

za svoji velkou obřť a vSecky mi-

lá matičky lích kteří za nás tk
velkou obřť přinesly Tímto snad

nemyslím horníky nijak odsuzo-vali- i

vřru zaslouží si plat ten

nejvétií z vfieeh dřlníkfi vfibee

{'lat Jejích tuk být i takový aby

mohli hledřtl klidnému rtáří

miřte abv muŽÍ sestnralí němu- -

šlváčft se člověku zprotiví čísli

jnk rád člověk vezme časopis do

ruky se zdravou vdělnvncí čeť
hnu Ve čtení podobném najd"
člověk jukýsi klid duše ba částeč-

né si i odpočne po tom všem sho

nu ale četba štváčů ho jen dráž-

dí a připravuje o klid Když již

jsem měln tento dopis napsaný
neboť jej píši po více večerč

ježto ve dne nemám času tu přišel

"pokrok" který tnk rádi vidí-

me a v něm je dopis paní Malu

skové Jsem ráda že se milá pa
ní nehněváte Při tom dopisová
ní je vždy trochu více ménř ne

dorozumění a nni já se pranic ne-

hněvám a souhlasím s vámi že se

ii "America Red Star Animal lC'
lief" nalézá mnoho bohatých žen

které velkými obnosy přispívají
My chudí tolik dáti nemfižcme

jako ku příkladu já dávám dva

dollary ročjiA a k tomu ještč do-

stávám Časopis 'Humnu Keview'

který sám o sobě stojí více juk za

dva dollary Též ku spolku patří
mnoho Aoudcft a lidí vynikajících
a tu já se přce těším že po čase

náprava nástinu' Tak se mjlé

čtenářky a ítenúH nehuřvejlo a

nebuďte uraženi slohem mého do

pisii Vždyť ctěná naše pora-datelk-
a

má též tolik trpělivosti a

soucitu s námi všemi a tu ona nám

dává pěkný příklad Paní 'M ar-kov- á

děkuj! za její milá Klova vá-

žím si každého dobrého slova I

lak žádný ncpiijde I'n pak on

fiká že býehoin byli poSt-lil- í a

byeboni lak dffli a se slanili

kdy? jiní mohou býli živí prý t
málo práce a dřlati jen nekolil

bod in a mnozí vftbee bez práce
A tak to vSe okazuje nu menší

produkci a stav rolnieký je zá-

klad národa Když hluboce o všem

přemýšlíme tu musíme uznali že

pudit patří národu celému vzdor

tomu že ji my farmáři vlastníme

Ty lány si však sst-bo-u nevezme-

me ty zde budou zase živil poko-

lení budoucí ?o každý se tlačí
do Hiřsto tu jest vidé) jaký bla-

hobyt mnohý farmář má Zde v

městečku jsou až dvř rodiny v

malém domku a domky se staví

neustále Farmáři prodávají a

jdou do mřsta a tak nevím co ti

všichni lidé budou ve mřslř dřlnt

My zase h raději obmezíme na

(hov dobytku n prasat ale z far-

my přece nepojdeme nebof pro
nás je 1o to uc jiepsí místo Ač dě-

láme časlo (í hodin denní a i ví

ce Myslím že též můžeme si HA

še hodiny zkrátit když budeme

všeho ménř přslovat Teď mnozí

dělníci povídají že chlí sjtKKl na

iočsíc ku slruvř na farmě a krát-

ké hodiny Mluvila jsem s misím

sousedem který mi 17') kusft do-

bytka dělníku dává ir7f ničsíé

né a pravil že se mu to nevyplá-
cí že prý se na dělníka nemftže

spolehnout a že často nedbalostí

ztratí kus dobytka řAc má dluhy
a když dobytek prodává že on

musí vzít lo co mu v jatkách na-

bídnou tak že on nemá nic nežli

velké starosti jak dělníku každý
mesíe Hehrinll plál Pravil Že ce-

lý výtřzck skoro padne dělníku a

on že dělá zadarmo když si spo-

čítá ztráty které do roka má tak

že mu toho mnoho nezbývá Do-

tyčný farmář se o svfij dobytek

proklamaci
Sovětská vláda už doposud ne-

oznámila svého stanoviska k nové

vládě ale je híIiič možné žo po-

skytne jí Hvoje uznání Nepochyb-n- ě

nový' tento stát bude považo-

ván zn zřízený na stejné základně

Francouzští dělníci

pro odvolání vojska

Paříž 21 dubna Požadavky
aby francouzská vojska poslaná
do německých měst východně od

Iřýna byla odvolána aby Kra ne Té

upustila od nových koloniálních

expedicí podobných výpravě do

Sýrie a propuštěn! třídy z roku
1!)1H z vojenské služby byly ob-

saženy v manifeste vydaném' ge-

nerální IVderueí práce kterým se

všichni dělnicí zvon nv zastavili

práci na prvního máje V manile-st- ě

se praví že těmto požadavkům
melo by býli vyhověno aby bylo

prokázáno že Kruncie si přeje
míru

jako jiné pomezní ruské státy —

Bude to v souhlasu se zásadami
Movčfské vlády jež chce piwkyt- -

linuti právo schciirčení všem ná-

rodům H novou republikou bu-

dou navázány v takovém případě
přátelské styky

Bude-l- i tato republika uznána

puk dle náhledu sovětských úřed-

níků odpadne poslední výmluvu

pro přítomnost japonského anebo

jakéhokoliv jiného cizího vojska
ve východní Sibiři Záruka práv
cizího kapitálu ve východní Sibi-

ři byla obnovena

normální Všechny ulice v obchod-n- í

částí města a mnohé s rezidenč-

ní části mřsta byly vyklizeny —

Dodávka pošty v residenční části

mřsta nebude však normální je-Štř-

eelý lýden dle prohlášení

poštmistrova Téměř všechny že-

leznice odstranily sníhm' svých
tratí a vlaky opětně jezdí pravi-

delné Jenom asi dvě odbočky že-

leznic v horách nebyly s to dosud

obnovili činnost

Přívoz dobytka do trhu v Den-

ver byl tak slabý že jeden jateř-n- í

úvod byl nucen zastavili prá-

ci V druhých se pracovalo ale

no plnou parou Očekává se že

doprava zlepáí no v tomto týdnu
do té míry že zasílání dobytka bu-

de znovu zahájeno

Disjrikfy postižené tornádem

potřebují nutně pomoci Jeví se v

nich nedoHtatck lékařů a nemoc-

ničních potřeb Stany a jiná do-

časná obydlí budu nutno zřídili

pro ty kteří při bouři přišli o pří-stře-

Jeví se obavy že v postiže-

ných distriktech nastane nedosta-

tek potravin

slov paní Malaskovéj l já musím

HháiiSti centy a pěťáky abych
mohla dáti dollary 'na 'šlecheťné
účele Pan' Matoušek mři velice

poučný dopis j vřru stojí m uva-

žování

(Ctřná přítelkynřl S radostí

vždy dopřejeme místa vaším dopistará jak nejlépe muže Povídal

Americká obuv pro
vývoz je lacinější

Washington D f! 21 dubna!
— V Americe zhotovená obuv se

prodává pro vývoz za ceny od 81

do 98 procent levněji nežli ve Spo-jenýc- h

Státech jnk vychází na

sům neboť jsou poučná pro mnotéž že na podzim vfie prodá Tu

je viditelná vře že zemřdřlsfví u- - há z nás a ti kteří dowtateční ne-

chápou jsou pohádáni alespoň kutrpí velkou pohromu Napřed
musí býtl zemřdřlství na nejvyS- přemýšlení Přijměte vřelý dík

jevo z vládních zpráv Obchodníším stupni dokonalosti a pak jest za příspěvek pro ubohé sirotky
Srdečně ván zdraví —blahobyt v celé zemi nebof vši Československý ka-

binet zůstane pro-

zatím v úřadech

chni musíme jisti abychom mohli

býtl živi Nemohu tomu ani

že by lidé tolik se již tomu

Schůze svrchované

rady v San Remo

San Rcmn llnlie 21 dubna

svrchovaná ruda

jež zahájila svoje zasedání v pon-

dělí ve ville Devaucliaii severozá-

padně od tobolo města vedle otáz-

ky uzavření míru s Tureckem bu-

de uvažovat i také o okkupnci ob-

lasti Kuhrské a jiných důležitých
problémech Značný význam při-

kládá se okolnosti že ke konfe-

renci povoláni byli také maršál
Foch polní maršálek Wilson a ad-

mirál Boa t ty Povolání posléze

jmenovaného považuje se za na-

značení že může býtl uvažováno
o obnovení blokády Německa

Kdo Trincr tam zdraví

Toto heslo plutí i za nejnepr'
ziiivějsíeli okolností Krajan p A

K Konci horník z (lalloway W

Va psal nám 1ó ledna lí)20:
"Co se týče výsledků Trincrovn
Léčivého Hořkého Vína proti zá-

cpě bolení hlavy bolestem žalud-

ku ntd doporučuji je vřele horní-

kům proti špatnému důlnímu
vzduchu nebo bouři z černého

prachu a karbonovému plynu po

výstřelech když so horník vrátí

příliš brzy do báně dokud ještě)
kouř a prach nebyly dostatečně

odstraněny Trínerovo lčívé Hoř-

ké Víno dělá nás mne a mého bra-

tra otužilými ii zdravými a jíní
jímž jsme je doporučili hlásí týž

životu fHrmářsktnéu vyhýbali a tu

odbor oznamue že nyní vyváží se

více jak milliori párů obuvi ze ze

nu každý měsíc Průměrné ceny

vyvezené obuvi v měsíci lednu

byly následující! Mužská pár
$465 ženská obuv $377 a dět-sk- á

obuv $101 To jsou velkoob-

chodní ceny jež udávány jsou za-

sílateli na celních listinách Prň-mérn-
é

velkoobchodní cfyiy ve Spo-jenýc- h

Státech v prosinci tedy

PořadaUdka)

+++++++++++++++++
+

KOUTEK +

+ Páni Radoré +

+ +

+++++++♦♦♦+++♦+4
Cténá paní Hadová I Prortfm

přicházím ku poznání že je mezi

námi mnoho podvratné literatury
mnoho fitváčslví A když ty štvá

če dáme všechny dohromady a tu

Jejich literaturu tím přece ani akr

pšenice nevypřsf ujeme To neu možnoli vám mně udělit i proč
le-to-

tolik krajanů odjíždí do sta

Wahhíníftoo í) C 22 dubna

— První národní shromáždění
skončilo svoji čin-

nost v ranních hodinách dne 0

dubna dle kabelojframu z Prahy
Československé informační Kance-lář- i

Vláda domnívajíc se žo tím

také končí její poslání složila

považujíc za aprávnřjší vy-íka- tí

výsledku voleb které budou

znamenat! novou fási vnitropoliti

měsíci předcházejícím byly s Mužstálé podrývání a štvaní činí nás
ré vlasti proií nepočkají radřjí ská obuv pár a ženská

WM Tyto ceny byly získány z

úřadovny odboru práce

až na příští rok í—Zvědavá Ame
všechny nespokojené a my kteří

bychom se i se vším cítili spoko-

jeni též na to dívnř koukáme My ričanka

Odpověď Zvídavé Američane :slíme nač hc tolik dřít i když i to
Příčin ku odjezdu našich krajanů Výtržnosti v Irskuho nic nemám nežli mozoly a bo-

lavá záda Tasto slyšíme ve ve jest mnoho prvtil jo ta že ti kte
byly obnovenyří tam za mořem mají jeátft stařiřejném tisku jak mnohý řekne

ckou Na žádost presidenta Ma-

saryka všichni ministři povedou
své resorty po několik dalších tý-dn- o

až do vytvoření nové koali-

ce Volby po poslanecké sněmov

eo pak Je faríiiářl je na zdravém čké rodiče aneb aourozencé byv-

še od nich odloučení po ví''e rokňvzduchu obloha M klene nud ním
Belfast Irsko 21 dubna — Ku

vážným výtržnostem došlo mezí
krásným sluncem dřlá ro se

unionisty a Hinn Kelnísfy v nedě
nemohrnt ani poštou atýkatl a

u vědomí Ž tam rodiče mnoho

trpěli tfd hledí je co nejdříve na--
be on mftže dřlat dlouhé hodiny

lí večer v Dondonderry a v řežích
Ovšem je to vše pravda ale pro
to přece tuk málo lidí z mřsta jde výsledek" Když Trinerův lék po- -těchto použito bylo I revolverůvšlívifi Druzí zane tam maji

třeba nvé znám nebo docela uvo-j- i

starou lísku a fřetl třeba jen

Policie zakročila a pokusila se vý- - máhá za takových okolnoslí musí

tržníky rozehnat i Boje zvláštř(býlí dobrý a v normálních pumě

prudké svedeny byly na Carlíslerech musí býtl jeho účinky novy- -

třeli výhod používali A pak eheí

'jefití připomenout! Že na zdr
6m vzduchu pří dlouhých hodb

iřiáeh ode tmy do tmy a řasto Je-StJ- S

xe dojí při lucerní! že tam bo

tak ae tam ehtyl jetí podívat ane-h- o

pochlubit a mnoho jleh tam mostá tak že chodci nemohli se

na noe vrátili do svých domovů

ny konaly se dne 18 dubna a do

senátu budou ha konat! dno 2ri

dubna — Dne 15 dubna přijel
další transport sibiřských legioná-

ři! pluku Jiřího £ Podřbrad ří

byl! nadšeně uvítáni —

Ňřmeífí železniční zřízenci ze se-

verních Čech poslali k vládě depu-

taci a ubezpečili JI žo budou loyál-nf- i

vykonávatl svoje povinností
1

Československé republice žádají
pouw vyhovínl poMavkftm vyži-

vovacím a sociálním eož bylo jím
slíbeno

Jede za ♦businessem"

el! více třžkoii práci hornickou

konatl len to w mnř nelíbí pří

mnohých dopisech horník ft že

stále lijí na Ameriku a vládu

Maním vííehní býtl trpřlíví a

oWtí jiných Je mnoho U-opl- ft

Vierb Mrfl íívou wň s)(u

dé ttí m pak Hntettifi přenáší na

Hmih řt?nářl Jsou tím pak

tak oapinfni to imwí wm r"-da- li

il Um Jden na druhého

táitataf odkázáni pomábátua J'

lí My a záda Co řlovřk má někdy
Milá paní Radovi I Moiriá ř

rovnafelné Požádejte svého lékár-

níka nebo obchodníka s b'ky laké
o Trinerův Línímenf který jo vý

tečný při rcunnitípiu neuralgií

polámání otoklínáeh a pod — Jo
seph Trlner Company VMI U ft

Ashland Ave Chicago lil —

f rachu Že mu všt vítr Jako kar
se vám budu zdát moje otáíka div

pro nebezpečí jež jím hrozilo Je-

dou mladík byl postřelen a zraní-n- í

jeho považuje se za smrtelné
Policii oa kterou výtržníci házeli

kamením podařilo se vyklidit! e

asi o půlnocí

ná i nebo dokonce poHUá ala

doufám U mnř přeefl n ní nh

ty vezme Byl pi po tři dny tak

hrozný vífr fa vším třásl báli

jHme nt v chaloupce xpátí a vždy

jama Uroitlívě i okna vyhlíželi jakou odpovřtf dite Chci M ván


