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prohlašujio' íc čmtošské

plétnč se lih báti Iouoim" poio
! iniiolot tisíc i criioi lni l o

siotlido sé Vliiti v liiee St

Fiiitn ii kde naučili se biké řai-b-

ři-t- i s puškami jsou schopni u

braný
Ku Kbi Kbui ii ťiioíMo e se vy

cble šití dle OiiA mění které
tči blo dnech ydáno b lo í hlav

uíeh úfailovcn orpnnisiiee v A

lnuta Ua 1'lnkoviiík Siniinons ja
ko náčelník této urifanisdee ylská
vá množství lot 1111 r osad které

chtějí uřídit 1 odbočkv teto nrpn
nisaee a jiředpovídá že během

roku dosavadní počet stinieneů
e nejméně zdvojnásobí
Mnoho černoidiů opustilo (ieoj-(fi- i

V pnslcdllíeh několika letech

Odhaduje se Že vlec jik KilMKk)

ěertmehu sn odebralo do jiných
slátu ťeiisovní zpray ukázaly

Zttitčllý pokles éeťliossliélm ob V

vatelstva v takových okresích

kde černoši ještě před děsili lety
tvořili většinu obyvatelstvu Ně-

kteří líhané mají zn to že mani
suee Ku Klax Klan má co činiti

s tímto velkým poklesem poctil
čenioš-kéli- o obyvatelstva v již-

ních státech liní však soinli že

lepší mzdy sny o společenské rov-nos-

a lepší zacháreuí na straně
zaměstnavatelů vábí černochy t

jižních 1I0 severních Málů

Vdovské pense ve Spo-

jených Státech

svčťivé války Odhaduje se však
lunt dokoiičeiiím pomocné pníceře liihoVVeli vdov le lisí ilMMHI

Helirii Americký červiiiý Křížtik íi mčsieiií výplata těmto vdo
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I lásku k č nv mat 1 1 !

htm itrpt mššf jun řáiKnn íbu ště-

stí ViTS tn Vkk jeslí
se k věcem ilmdtitvuhn lmVMejí
se íe budím šťíistiiejšniti
lí tiěUm jínum 7 venkovu sic

Itiljí s Jo míst h po té k jidtto
Im liiéslrt ibi dlrtihihu Vfdy V e

tutlcotoii v itovi tn lití

stí vjmkojennst Jviti Vlisfaklní H

nespokojeni nmi li jiní uoio se

steliiivutí

Nekleli lidé se opětní ilmoiii

'jk íe jejieli štěstí ivKf tut ní
koin jiném iiebo mi tom cn nřkdo
vykoná anebo nevykoná Moři tě
iiíito lidmi tialéřrtjí se ti kilui jdou
k roitvodiifui somlůni Hby nu Mi

se nreniti in bo pinvdali m ni-

koho jiného ilotiiýšlejiee se h- - jim
přinese lájotiel Štěstí Velmi isto
jsou všnk rklnináiit
Skutečností jest že eŠtřstf je

vnitřní a osiduií víei jej róvisi
výhiadui tm jednotlivci n nu ni-

čem jiném vo svítí Uniliec se

domnívají že učiní dítky Šťastný
mi když obklopí je spoustou bra
ček A přece tukové dítku Honí

šťastno Mnohem šťastnijší j( ta-

koví dítku které biví se ubrazn-tvornosl- í

a kti-r- v kiwi dřevu do

mýšl! se spnt řoviiti Vici ticjkrás
níjší Dítko takové počíná od
mládí žití vnítí-ní- životem u ne
touží po věcech nákladných V

dospělém věku je šťastnější Kpu

kojeiiější poníviulž lieuailťibt se

silní toužit! po toni eo jo těžko
dosažitclno Je spokojeno s tím
eo okolnost! mu míti dovolí Tak
to vychová né dítku puk Mimlniji
pochopí Že htístí n spokojenost
musí člověk hledali sám v sobí a
nikoliv v tom eo má n en ještě na
hroiandt

Ku Klux Klan na jihu

Xfihudmí Ku Klux Klan sjtoleé-ion- t

řiihájila opétné svoji éitmost

v jiřníeh slátech 0[étiié noéuí

jezdci s kiipiierliií projíždějí lili

eemi mnohých méMeépk tl osad

J"Jl'cr jínti isovanň spnleénost tato
má tisíce clenrt h 'družiny v i klu

ny zoranisovány byly v tíeorirli

na l''loridé v Alabamé Tennessee

Mississippi Texasu Kentueky
Vifirinii n South Caroliiié
I'tdem této oživené nrymusaet-11'iéníe-

jedci) jak se tvrdí j"
"Zíiebováni svrcliovanosl i béloidiu

však dosud koná pomocnou prátv ám po vojínei h ve světové vah
v Polsku Srbsku n (Vrné lloffje kolem !flMHIIH)0 do rchož in

Devět beden habsbur-

ských tajností

I % it beden liMíu které mohly

liy tky ttiiMif i dostatek materiá

lu nejméně na tlvu tucty románů

ze života starých panovnických
rolu bylo vyhráno tajných ar-- i

i v A llulishu rk A n o jejich konci

né disposicí má rozhodnout! nej

vyšší rakouský mhuI I ledny t 1

obsuhlljí dle sdělení vídeňského

kll"l'ť)0lll'Ul ČaopÍs liolllloll

Time vysoce důležité listiny do

ktimenty h poiifíinky jež Iiyly

majetkem arcivévody Františku

v Athaitii Západním Pruskujsou započteny plpory vvplá
eetté H dítky

Vdovy tvoří itejvčtši procent

baltických státeeli v jižním Kus

ku ve Vídni Httdapešti a Caři

braduna pi nsijní listině Strýce Samu

Xn skloidiii itoslediiiho fiskálního cjrioNalilejM poiiiociut plítei'
Aiuericki ho iVrvoiiéht) kříže vykoroku bylo na pensijuí lislinč

i"U vdov po vojínech ohčatisk liána byla v Uelpii a severní Friiuc na jihu" Viníci tohoto hnulí při
válkv více nežli tniižíi 1'očct vdov eii kde 'pomni byla poskytnutapouštějí že poměry nynější nejsou
no voiíneeh občanské války bv JMJÓ vesnicím n místům a ví

'i '
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lakové jaké byly když původní
J!M)1(1() kdežto pensionoViinýe jak :iO(HHiIKMI oby vatclňiii dostalKu Klus Kinu společnost byla zor

jranisovánu za rekonstrukční pe
veteiáiiů t télo války bylo 'M1Ó20 se podpory dary uiiebo odprodo
Tento rozlil bude čím dále větší jelit ntitřch za nominální eeuv V

rtody po občanské válce Tvrdí
Itálii není již třeba přímé pomnivia U že potřeba pro orptuisaei ta poněvitilž mnohé manželky starýe

vojáků jsou mnohem mladší než' tu práce niei obyvatelstvemkovou je nyní tuk velikou jako
jejich manželé Veteráni z občan i erveny kliž nlimezuje tu svojikdykoliv před tím někniiv snaha
ski- - válkv vymírají v průměrném činnost na vydržování (domovinjejí pohybuje se v jiných liniích

pro vojíny a péči o dítkyocnrtiua ilouiovn n cti niiycii zen počtu ji)(H)0 ročně avšak jejie
umnilek neubývá tak rychle Ve válečné oblasti severníhopřed černými násilníky budován

ilrivejsicli iloliacli mhnle z Polska zřídil Americký červenýcharakteru ti celá řadu jiných pří
uy bvly vždy oeliotuy provilati nvěiu udává se m diivod obnovení kříž Hós nemocnic s 'JtiVJ!! lůžky
ii veterány z občanské války jak líozdělil tu šatstvo a prátlhi mezi

SOUOO dítek ll poskytl všcobeeintilkol i v staré jenom pro pensi je
této Společnosti
Xové objevení se rytířů "nevi

ditelhé říše" vyvolalo velký po
strach v černošských čtvrtích té

zajišťovala jim bezstarostné slář
podporu 'J3I0 lučstům které ma

iidny tukový vysloužilec něhy jí dohromady více jak 7(K)(KM) o
poviižován za příliš slurého ba

byvHtel V jižním Ptdskti vlec ja
1000 nemocničních a dohruěinnýc

obchodně mluveno jeho hodnota
nieř každé osady od Kichmond
Va už po Nímv Orleans V pro
irriímu éleřifi této Ku Klux Klai se zvyšovala čím lilíže hrobu m

Jednou z pícMu proč lidé tak
toužili po vládních sluhiich Ve

starých vlastech kterážto příčina
ovšem pluli do dnešního dne by-

la pense která vyplácena hybí ú-

institucí získalo přímou pomoc ot
nalézal Avšak touni byla učiněna

Vr veličím kříže
přílrž zákonem Který stanovil ž

Práce v Ivnimiiisku sestává Idu

vně z řízeni nemocnic opat rovu
řádná vdova po vojínu z občanské

Úroda '
cukrovky v

Nebrasce má cenu
clevét mil lionů

ředníkii po vystoupen! z iiktivhy

sftoleěnosti jsou podivné noční prft
vody a tajná půlnoční zasedání

Tito rytíři často uéiní neočekává

nou návštěvu provinilcům poskyt
nou Kií hadímu výstrahu a říří no

Ferdinanda n také jeho politické
a vojensko denní zápisky jakož i

'
korrespotideiiej h vysoce postave-

nými osobnostmi (íotiia i v zaliřii- -

lednlin jirvír kroku llalt
sburkň po usnireťfií ai'civi'voily
Kraul íska FciiIíuhikIu a jdio iuhii-ž- i

lky v Srnjvř v roci' li) liyla

konfiskacp vcSkcri' arcivévodovy
kon-- ř

poiulciici' a lítVdiiíťh listin

Sturý císnř FrantiSi-- Josef sám

Val je lo vť' (irň? a hy
osobností která dokumenty tyto

prohlédla Když shledal že doku-

menty tyto mohly by býtl zdrojem
nekonečných iicmiAkí nechal bc
dny zapečetit) n odložit! n vyslov

nýin rozkttzi-n- i ( nemají být! o- -

tPvrVnv jm příštíeh uulesát ct

í u tclidy pak jenom se soiddaseiii
s cíhařovýiii Starý rakouský eísaf'

jenž ničí iii'patrný smysl pro sku
tcíMioHtí neinohl ovšem předvídali
vývoj událostí a zmřny ku ktc
rým v složení u administruei

říše dojde
Arcivévoda František Ferdinand

byl élovřlďm tajnuMkiřským a

vMeilský dvňr st'jné jako lid

J VŘefdifcii? védél o něm mélK lie?-- j

li o jiných členech rodiny Jíabs
i burku František Ferdinand byl

j záhy vychová vů u pro povinutími
i panovnické nuad in bylo hlavní

jtříéinou toho že (patrné zakrýval
i ♦voji [loéiny i svoje ilmysly Toto'

tfljjjflKtkóřHtVÍ jidio htrgné jiiko
! píÍHiiosf v jelio život? již vždy

Mavf'1 ioi oilív vyneslo tmi pří
zvisko "Jezuita" a byl velice jie

populárním u vídenského dvora a
' lolo eítřní obráželo ve Manovi-

i i ji t

války nebylo ještě na světí v do
ní potřeli pro Školy a sirotčineca v případě jeho úmrtí pak jeho

vdově Ve Spojených Slátech není

tukového zařízení

bě této války Jiného byly zec!

malými dívčiuiinii
v řízem poiev kovycii kuchyni pro
ví-- jak 100000 lidí a opatřován
potravin pro více jak 170000 dal

V prvním roce přítomného sto
siraen mezi těmi KUož či-

stého svědomí

Tisíce černochů vystěhovalo si letí nalézaly se nu pensijuí listin
Ňíeh obyvatel

ještě čtyři vdovy po bojovnícit
z americké revoluce poslední

V Kecku rozděleno bylo Aineri

Kurmál' i v Nehriisce binlou
roku bohatšími asi o $!)

000000 v itúsletlkn Hkvflé iiroly
cukrovky v tomto Mátě Letošní
úroda dle odhadů" A ]) Atnler- -

Mina IVileriiluího zemědělského

z měst v kterých noéuí jezdci ob

uovili svoji činnost Mnoho z těch-

to černochů vystěhovalo se do se- -
ekým červeným křížem im 10000

těchto čtyř paní list her S íbuno
kusů SatKl vn n prádlu a 0(HK)verníeh států Stěhování ne čer nová zemřela v IMymoutli Fnioii
tlek a dvakráte tak velké množ

ale přes to v lirěitýeh případeeli se

taková pense vdovám po předních
úřednících a zvláště vojácích a

námořnících kteří vlasti sloužili

ve válce povoluje
Nu výplatní listině vdovských

pensí vyplácených Spojenými

Státy nalézá se dlouhá řnda jmen
Rozbor léto listiny je velice zají
mavýrii Na prvním mUfě lohoto

seznamu nalézá se paní Kdith Ca-

rovy Rooseveltova vdova po bý
valém presidentu která má pen

ných dělníků z jihu vyvolalo zna dne 11 listopadu roku l!KKi v
st ví kusů šatstva rozděleno bv

stáří roky Dostávalo sejí tučný poplach poněvadž jo jich

statistika pro NVhra-sk-
vyilá eeb

kem řílOtKM) tun z liíchŽ iiiílo y
se vyrobit i iiejniéiií 'JOlífMIOtKMI

v Thrncii a ve Smyrní a r00(Ktdíž pense za manželovy služby vznačné třeba při konstrukční prá kusů šatstva v Malé Asii pinuneci v bfivliotiskych oblaslecli a ješlě v ibbě kdy VIe v olocl iher cukru vysoké hodnoty Od-ui-
d

federální úřadoviiv ze iluo 1

ná práce v Srbsku nchyla rozsáhilo od skončení této váltovárnách a průmyslových podni i uplyn
cích nu jihu kv

li'i ačkoliv značná pomne byla tu

poskytnuta v boji proti různým
listopadu poskytuje NebriiM-- o

pá-I- n

místi) mezi Mály Vnie v innož- -
Hlavní úřadovny nové orirani- - Je zajímá vo poznnmeiiull že pě

epidemiímueer múzu kteri imjovau v revo slví vypěstované cukrnvkv Colo
sace zřízeny hýly asi před pěli
roky v Atlanta (ía Plukovník

se fVXK) ročně Je to pense která
dle starého zvyku je povolována V Albánii Americky červenýluční válce z nichž všechny pen rado nalézá tse na prvním místě

kliž otevřel pet mrdikálních dinsimiovány byly zvláštním aktem
peusařií čtyři zubní úřadovnv o
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Věnováno o I 1000 uhrů pnzcinků
více pěstění cukrovky nežli v roce
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