
ařsMi ísí"'v £jsut

POKROK ZÁPADUtfDftfvfW A 4
tjitA4 rMitrtf vctr

VftMHMA') FÁJMŮM AMÍlfWrt CKSKfiHO UMt V AMKlttCK

tyilf J8HRD AND DISTRlDtTTTl) UHDER fKRMIT Ho 160 AUTMOItSCD HY THE ACT Oř OOTOBER 1N7 ON rit AT TUR řOOT OřriCR Oř OMAHA NM

7AI0ÍM R H71- - 1O0n1K M) OMAHA MM UHf SM UBTOrAMI (NOVrMHFK) IVW tiřtlO (NO) llí

n n° v n n

LilQ V OKI!V 01
Siř
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jrví nrainrst nanosírncu hudc propuslriio

VELIKÉ MNOŽSTVÍ LIDI DYlO

USMRCENO Plil KRVAVÝCH llil li ju t tisle pfi IiUi vb thiil

lib li yntné-Htuiinc- v ilitriktu Cn

lllllďiil Uti !'é liillllíllistl oči poiblfiStLNOSTECH V MÉSTÉ DUBLINE

VA2NYM BOURIM PROTI VELKÉ

DRZOSTI NĚMECKÉ A ŽIDOVSKÉ

Davy lidu napadly jmrhimcnt žádajíce o vydání
německého podance Bacra který urazil

československé legionáře

SliicKliiilinu e Syťdskil se u

niiiiiuji': K loch hlí ejícbilU yiM

iiímti ididnbl bledl m e SvéiUku

se nu liýnii obil Vámi Králce po

rušeni hbikády Švédsko bjl fit

plaveno aiiierick viní a mudickúid

ptodukty hlavní ImJIiii textil

ním pntiuvimimi a ant mobíU

Násbdkiuii toho hodnotu linuli
ckého dollaru V zemí vrustidn a

stoupla z H JO konin téuičř na d

korun lVIvoz potravin z ciziny

biyy ustal avšak textilní zboží li

automobily tlnsiid s- - do zelné do

vái'ií a lu v tukovém množství

Sínn Feinisté zavraždili ráno mnoho vojenských
osobností a odpoledne došlo ku krvavé

odvetě v Croke parku

luse udri li ni výplatní livliiie Im

lii'iu pť"-id- i tilské kniiipaii' bude

propiiHtéini koliteseni v toinle

íliiliím obiluhl db- - prohbiMMii

loiiBresiilUa Word lmliniiy
Wonil l'řitíl se v léelitii illii'1'll do

Wush i n t f titi uby jřiibájil výslech

v záleAtlosli h'KÍshilh Jiíb'i V Iťnh

iiého a judÍKáru!lio roziiotu 1'ro

hlásil že redukc výplat ní lisliny

klernii má V pláuil Inule lláslcilu- -

i § i -

KilbeliHíllllil Z 1'l'llliV V
Ccsko-slovensk-

inl dne l!l listo- -

padu přiinHí ziuávy o vážnVeh
llied po tcebto Vlilídátli poliMé to Jhibliti v Jr-iki- i zažilo

miíMiliiii neděli jeden f nejpo n vojsko aaliujily liorcínoiicle

hoiltlivcjslcli ilmt VI' SVc lilstnm riniiosl Veškera dopravu n utnuto- -
pťoi inénieckýi li n pi nt iiibivs'ých
bouřích v 1'rne trvajících po tři
dli v Kabeloifiaiu tento zdá se

vana imiiiin imu icuukci suoriiStnhi e sečnou hromadných vnid
o iwmIiiohIÍ Počet obětí téebto

zkoiiiolčný ti nejasný u nelze si z

že vládu vážné pomýšlí na zákaz

tohoto přívozu V důsledku vel-

kého přívozu zboží z ciziny
ti-í-

švédských dělníku přišlo o zamést-nán- í

Velké závody v Norrkopínru

učiní tičiniti představu ani o roz

Mihu bouří ani o jejich příčině

vládiiícli jíámřstiiiiiiert m celé ně-

mí po reorifiiiiiKici vlňilních de

partmeiitů n ňiiuloMMi lirilíii(jo
vmi iiilminisljieí Kiuiifrewiík

Wood připojil ne k řmb' zákomv

tláreii ji? jsou pro splacení viceh

Všechnu však zdá se luisvčdčovití

i I JI V" l'll tlÚsillIOStí (lllllllillljl' Ml'

oil třicíti ilo fnlřjti Nikdy od

zahájení občanské války v Irsku
nedošlo k Ink hromadnému vraž-

dění vládních zřízenců a tuk ry-

chlé odvetě no Ktrmty mipudených
V in llíeb Vil ďlIJCli UVUZkn V

Veméiié než čtrnáct Jirll usmrceno (lloiiliýeb lhůtách tak nby oku

milé inolilo dojiti k reilukeí ilnni

Ve vládních službách ve WiishiiiK-

bilnvá n na ýcleznicícli byla
("'lenové tuk zvané "blaek

li ml tun" politiie projídfli iné-sle-

pátrÁjíec jio raiinícb ňtoé-llíeíil- l

Hěhcni dne nékolik (Inlšícli

policistu bylo usmrceno Mezi u

sluněný tni nulénjí ho dvn élcno-v- é

vojenského soudu

Odpoledni' v fiedéli ilolo li

hrozné odveté 1'olieie v M'stui'ii't

vozech níijclii ke Croke parku
kde hrála hc kopaná a kde kolem

bV)0l) lidí bylo xhromáždeno

lieíe obklíčila park a rozcMtuvilu

strojové puíky na přiléhajfeíeli vý
Minách Za krátko doňlo k Mlřclbé

která vyvobiln velkou piiniku me-

zi obecenstvem Jak mnoho lid!

bylo usmrceno v parku není do

sud i!ii'ílé známo avšak poloúřVd
ní zprávy udávají poéel usmrce

tone před válkou liiil-Za- lo se wiHH)

zamést lumeft avSiik poret ten

nHDDO V iob kdy pít- -

a Motnsu pnieují toliko čtyři dny
v týdnu od srpnu a připravují se

k hroiiindiiciiiu propoiišlční dělní

ku Vysoké mzdy a zavedení osmi

hodinové doby pracovní jež je v

pliilnosli po více jak rok je ozmi

énváiio mnohými zu příčinu léto

situace Svedši í továrníci zvlášlř

závedy železářské a ocelářské ne-

mohou déle soutéžiti h výrobky v

cízíné vyrobenými l'o značnou

dobu závody tyto hromadily záso-

by nle nemohou na né milčzli od

byt zn ceny které iiezuuiiieindy

by pro nň ztrát ii Stávka přidus
niku stavebních řemesel trvuln

inřiíbvbi podepsňlo V příloiiiiu
obé nalévá se vi?t Wálsliiiijfliiiif

pupírirvnu čciici s nápisem i "Han-

bu Nčiiďim!"
Ir le ksleiu německý člen lilii

iiieipální tady vzdal se svého ú

řiidu prohlásiv že jeho přitom
íiost V tomto tělese je zbytečnou

fioiiévínlž Němci byli připraveni o

všechnu práva před zákonem

i l'o celé odpoledne ve Mtřdu

pirst o bylo scénou národiiích a

protižidovských honil Hedukéiil

místností a tiskárny Siviivých
listu 1'nifcr Taťcblult a

I i( tli in í ii a židovského li"lu Tribu-lu- i

byly napadeny u vedle toho

davy vnikly asi do půl tuctu ně-

meckých klubu Mladíci a demo-biliuovn-
ld

vojáci ze Sibiře byli
lila vními účastníky téebto bouří
Němci nepokusili se o odpor

když zástup o několika tisících li-

di se zmocnil německého koshia

lil 1'ííkopech
Hlub dlužno vyčkat i duUfah

zpráv aby bylo možno učiniti u

n těchto událostech představu
Jisto je že bouře vyvolány byly
drzostí Němciň kteří počínali ho

opětně všude roztahovat a provo-

kovat Pniií1'!' Tuiíeblatt iv líohe- -

min každý den přinášely Stvavé

články proti československému

národu a proti republice Líd těž-

ce nesl že vláda tomuto vlustl-zrádném- u

jednání neučiní přítrž
a když drzou provokací německé-

ho poslanci! v národním shromáž-

dění míra jeho trpělivosti byla do-

vršena rozhodl se sám zakročili

Zprávy v posledních dnech z

vlasti docházející naznačovaly že

WKKI vládnícll zMzeneu llVHiik

koiiKresuíU Wood tvrdí že práce

eiicb dolu by se vyluinrtti mim-

lion mdmpnéji (il)llllO liilmi V ee

lé zemi poéct vlúiltjícb xuiuéstiuin

léméř rok a následkem toho po- -

1 jiifzi K n ! hodinou rnimí
Většinu obětí byli vojenšl) důstoj-
níci niicbo bývalí důstojníci iinl i

jíní zřízenci ve službách vliuly an-tr- i

!' Mnl skupiny mužů pra-
videlně šest až oHin vniklv ď
různých obydli vyvolaly Dvoje o-b-

anebo ji- - zastřelily na lůžku
anebo při strojení k snídani

Při nájezdu lut obydlí v Monnt
ulici došlo k srúcp mezi útočníky
o skupinou vojá k ("i ii při lotu dva
útočníku n~ jeden civilista byli

usmrceni Vraždy tylo byly spá-

chány V různých částech města n

byly provedeny téměř soiičusiič

vui nasvědčuje tomu že byly po-

zorně plánovány AhI o 9 hodin?

skupina asi dvacíti muži! vstoupila
do vestibulu Oreshaiu hodlu kde

in shromážděné lioKty a zřízence
namířila revolvery Někteří z ň- -

toéiiíku odehnili ne do hořejších
míutností n za chvíli ozvalo se iiě-koli-

k

střelnýcji run Skupinu útoč-ník- ň

po té odešlu z jiofelu h roz-

ptýlila c

cfi byl před válkou ir(()lW)0( ale do

skončení války uloupl nu Hinil)(l(i

"Všechny obchoilid firmy

:(: „„„I lIU i in

ných na deset a runéiiýcli nu pél
nšedesál nichž" jedená") poriiné
no bylo vážné

Ikv nedostňtek bytu Sluš- -VstliV vel

ný lvt v Stockholmu a jiných
není

tomu že bouře tylo vyprovoko-

vány byly N'činci1 kterým v po-

slední době olruulo a netajili se

svým nepřátelstvím proli
česko-slovenském- u

slátu který poškozo-

vali při každé příležitosti
V kabcbijrrainu se praví že Iři

denní bouře vyvrcholily v pokusí

zástupců lidu o vniknutí do par
bituentiií budovy přes snahy jízd-

ní policie která snažila se je
v suchu Čtyřikráte deputa-

ci demonstrantu podařilo se pro
niknoiitl k zadním dveřím parltt-ineiitn- í

budovy kde žádali premi-

éru aby vydal německého poslán--

Ibtera který mluvil urážlivým

zpčisobeiu o československých

Ktiheluurain pruvi žo nesnáze

zahájeny byly v úterý minulého

týdne po schůzi lidu Nřinecké di-

vadlo bylo prý zaujalo ('"echy u

pomník Josefu II byl odstraněn n

náničslí Odplttoir za to Němci

zničili českou školu V této věci

není kabcliníraui dosti jasný Zní

tuk jakoby k těmto událostem do-

šlo v 1'razc Předcházející zprávy
však udaly Že pomník Josefa II

stržen byl V Teplících českoshi-veiiským- í

legionáři u nepochybně
také tam došlo' k znásilnétií čiv

ské školy Némci Zdá se že tuto

událost němečtí poslanci přivedli!
na přetřes v československém sbru-máŽdé-

a že během jednání o lé-

to věci německý poslanec Hacr

československé legionáře
Kabcloiram udává že němečtí se

pi'ort'nt" pravil konrTirlk Wi'mK%elkýeli švédských uiřiteeli

"iiiiii 1íimIiiii 1'iriiiii která snížila inožuo téměř získali Drahoti
K obnoveni hoiiri a stfclliy tm

ulicích dimlo o píil noci ha poudélí
ži

a liinolio lidi bylo při tom tiNinree

ho V inřslé piiinije velké rozčilení
leví M" obu V V Že dode k diilším

vrMzMám it ilalsím odplaláni l'oll
II t 9 t t I

eie plllie pn trft po licioinieleli im

jezdil provedených v nedéli rá

no —

O události v Croke parku jsou

počet svého íiřeilliíctvii i celou tře

linu a získuhi vclšl daliiosl ze

zbýviljíeíeb dvoll třetin liežli Z pň

vodního poclii Není yeela žádných

příčin proé by vládu ncmnbhi n

éíniti totéž"

Zchudlá francouzská

zpčvačka usmrtila
manžela a po té sebe

——-
t

1'aříže se oznamuji' : Mailduie

Morcnnvi kdysi proslavená"" zpě-

vačka v oiel'clliíeh li vadlecli il

smrlila v téclilo dnceli MVého Minu

želu Joseplia 0'IJríenu nnécž

různé verse Jedna zpravil praví
Že policie tioéala lííleti do obe- -Uylo slileilíno h' dva husle" by-

lí usrnreciii J 5 ví í to kapilAn Mc

Corwiek a jistý Wílili- kteéí f-jirv- c

fiřed ncdi vněm přijeli do
frskn Celá (v odehrála w v tu'-koli-ka

niirnif Acli Jeden z hoře ji

jincnovaiiyeli UHinreeii byl liti lííí-k- u

a druhý při M rojení V

(lotné na MorcliHiiipton eestř

bylí tři lidé Také

míst po clivílí poéiily doebí'
zefj zprávy o chladnokrevných
vraždách

eeiislva 1'olieie tvrdí Ž4' lo pill'
ku přišla přitrnti po rannícli zlo-ciueí-

li že Sinu KcínÍMé sami

zahájili střelbu na kterou bylo

odpovédřiio Když park byl vy-

klizen nalezeno bylo lu třicet

'A loiidýliit se OZIiaiiiilje ze vlá

da iiéinilu viíeidma opatření nby

zabráuilu dalším vraJídátu h odve-lán- i

tak nby nedoSlo k zhorSení

dosti jíž Un( HÍtunee

spácbnbl Mebevníždil V dohé kily

Němci kteří po převratu Jicodvn-žuvii- li

se žádného protičeského
činu v poslední době chovali k

opětně drze zpupně a škodolibě

poškozujíce v soukromí i v par-
lamentu zájmy československého
stálu Československý lid dlouho

jenom za línal pěstě a mlčel Něm-

ci a židé rozlahovali sc všude a

jako nu výsměch československé-m- u

lidu všude na odiv stavěli své

protistátní smýšlení Pošlo-l- í nyní
k bouřím mohou si je přičíst! je-

nom nu vrub Němci a také i é

kteří dosud tm staré snuriiěeimtví
h Némití nezapomněli u v proti-
státních ujíitiicfch jim pomáhali

nalézala s mi vysi sv nlávy bym

jednou z nejlépe placených opi'

ret nich zpěvaček a žila v přepy

vot nieli pul (Ti) je znaciiíi a

toho iblliíei pokrilčlljí V

ajfitnel pro vyšší mzdy Volby
ko-liuii-

é

v říjnu vykláibljíse všeobec-

né juko nesoiililns se siicÍiiIÍhIÍ-- ř

kým režimem a přítomná social-

istická vlúhi touží po složeni

Francouzský obchod

na pokraji krisc

Krancoiizský obchod ve velkém
i malém je nu pokraji krisc v dů-

sledku ochabnutí nákupu a ohme-zen- í

ťivérii Následkem toho velko-

obchodníci i miiloohcliodníei sna-

ží se získali Indové penízu proda-

jem za Niiížeué ceny u kollcktová-ní-

všech nezaplacených řičld V

minulém týdnu bylo patrno vše-

obecné veliké snížení cen Šatstvu

a výpravného zboží a malé snížení

také v cené potravin a vína Vel-

ké deparliiientní obchody ozna-

mují výprodeje za snížených cen

a prohlašují že jsou ochotny obě-

tovali svoje zásoby bez výtéžkil
Tato krisc přišla náhle a vseohee

né má se zn to že bude ziiaiiicfintí

zvýšení obchodních úpadku mi po-

čátku příšlílio roku Department-n- í

obchody a obchody v malém

budou s to zinkali do-

statek hotových penéz k ziiplace-n- í

Hvých závazku do hůře bude s

velkoobchody jichž situace je
značné horší

Vystěhovalci okra-

dení podvodníkem

chu AvAak v poslední dobfi vedlo

se jí Spatné tak že do budoucností

nátoři a poslanci odešli z parla-

mentu na znamení protestu
V kftbelojfrnmu se dále praví že

policejní inspektor Svohr byl

stržen s koně během pátečních
bouří a na míslě iismrccn Socha

Mísmarekovii nošena byla po uli-

cích po několik hodin opatřenu

nebylo žádných vyhlídek Z býva-

lého jméní zbylo zpěvačce toliko

JCOO frank ň kterých zpévnčlui

použila k zaplneení bohaté večeře

před Mvým zoufalým éínem Vy

jiisnS finzfiaéjj dle jeho nábledii
že řecký lid si přeje aby se vrá-

til na trfm Oeortjc Khallís který
utvořil nový kabinet nastoupivší
po kabinetu Venízelosové prohlá-

sil že co 'nejdříve svolřin lunle

Stávkující horníci

zmocnili se dolů

Hlávkující- ublokopové zmocnili
e dolň v Coitliuili v Mexiku dle

zpráv je v téebto dnech došly
do Washingtonu a následkeui to

zvala Mvébo iiianŽclii' aby provázel

jí do ji'dnoho z ncjlejiAích rcslmi
nový parlament u jo té provcdeji raiitfi kde společné Mtravilí při

jemný večer ft utratili tisíc řnmkfi

do poMlednílio eentitnii Vrátila se

doniň o U hoilíiií ranní O hodinu

pozdéji pant 0'llríenová podřezu

lu krk Mvémii tiuitiželí břitvou nu

éež Mfiíeliabi sebevraždu Událosl

tato vyvolala v I'aříží velkou sen

bude v Wecku plebiseif jimž mc má

rozhodnout! přejedí í lid návratu

Konstantinova Jlozhodne-l- i se lil

pro Konstantina bude bývalý král

povolán exilu lihallisiiv kabinet

pracovali bude ze vficcli Mvých sil

pro uklidnění pomřrfi v ffecku

Praví Ht Že v Heekii není žádné-h-

mdezpe1! obéanské vilky přes

to Že stoupenci VciiIzcIomovÍ též-e- e

nesou porážku ve volbíeh 'A do

hře informovaného pramene se

sdéluje že Mpojencl iiaznaéí fteekii

že neuznají Konstantina bude li

na frřm znovu povolán

wd a řasopísy přinesly o tragedií

podrobné zprávy

ho znaéiié obavy jsou vyslovovány
americkými úředníky vzhledem k

rychlému Síření mc radikiliMinii v

MOtiscdní rejiublícc ÍVidrobností
tohoto vyvlastnéní dolil nebyly do-

sud získány odborem státu avňak

tato akce vzbledein k dřívéfjňím

zprávám o éínností riidíkáliiícb

v Mcverním Mexiku nevy-volal- a

žádného překvapení Doly
které slávkujíeím délníctvcrn by-

ly vy vlast nény byly innjetketrt
Metali Company iiéuicc

ké korporace jejíž majetek za

války byl převzat kustodem majet-

ku eíziueft 'a pozdéjí vykoupen
Atřcríéaiiy

"

Anglická a španěl

Československý fi-

nanční ministr sr
vzdal svého úřadu

Jak tylo v těchto dnech z Pra-

hy ozfámeno vzdai m finanční

ministr Křídlíš svého úřadu násled-

kem toho že národním shromáždě-

ním přijata byla předloha o vý-

pomoci státním zaméstiiancfiin v

pozměněné formě tak že znamená

o 10000000(1 korun více vydání
nežli finanční ministr odhadoval

'A té příčiny vzdal se svého úřadu

Ministr IíiikIíŠ považován byl za

jednoho z nejlcpších odborníku ve

finančníci ví a národohospodářství
v Ccskoslovcm-ki- i a do přítomné-h- o

úřednického kabinetu přesel z

ministerstva Tuarov (' Infor-mně-

Kane ve Wadiínřrloně sdé

luje že debaty o výpomoci sláf-ní-

zaměstnancům jali obtížena

byll ve vládní předloze bylo v

národním sbromáždčiií dematfoí

cky zneužito poslané) sociálně de

mokral ícké Jevíce Kmcraloveí

Vládní návrh hyb přXj-rvé- Ma

ská vojska poslána
hudou do IJtevska

prohlásil že není možno opatřili
výpomoc ve výši oposféního ná-

vrhu a úřadu svého se vzdal Vlá-

da ve svém návrhu zavazovala se
k značnému zlepšení poměrů stát-

ních zaměstnanců a za tím účelem

dala do rozpočtu značnou polož-

ku Tím že v národním shromáž-

dění přijat byl oposíční dodatek

poslance llrndcckého byla rovno- -

váha v rozpočtu porušena Ministr
Ktiíťlíň na to prohlásil že nevidí

cesty jak by schnuti mohl bez

dalšího zlížetií státních financí
obnos potřebný ku krytí výpomo
eí vé výší na vt ho vaně oposíef a

vzdul se svého úřadu

Turci neuznávají
mírovr rnlouvy

'A Cuříbradii se sděluje: Turečtí
iHieíonalisté považují smlouvu me-

zí Tureckem a spojenci za neplat-

nou a ustanovili sovětské Rusko

"ochráncem Orientu" jjrolilásíf
Tiibiu! pašu bývalý turecký vclko-Vez- ír

v íriteřvjewu uveřejněném
v časopisech aitaíolskýcb Prolila-suj- "

že vseíjjamhké hnutí Je

proli ímpcríalbítíekým
moslciini

V ClierhourU Ve 1'Vanclí se

)vé sté a padesát vy
střhovalcfi jedoucích do Spoje-nýe- h

Sláífl Uvázlo zde bez pe
né ponévnž přeplavní lístky
obstarávané jím iiduilívým uw ti

Aniílíe u Apanéko pošlou

kontínpiity (
do 'Ví lny v

bítevsku k udržovíní pořádku
dl oznřimetií učínřiiého v shro lem paropiavcpiii společnosti v

Paříží nežli vstoupilí do vlnknmáždění Hvhzii nřirodfi V eiieve

liylo Htiuhmitit (i%ii(unviK íř vlá jež vezl je do ('berbourm tiká

zaty se falešnými Keulc fimerida íranconzskft a vláda belieká
ek' společností pro 'ochranu pří- -uvolily hh také pslat do bitevním

Mnoho Arneriřanfj

jezdí do Evropy

V prvních desíti mésícíeli toho-t- o

roku juk oznamuje m v Wash-

ingtonu vydal odbor stitu celkem

Í127r0 průvodních listin Amcií-éííiuí-

přejícím ni navátí víti V

vropit ?ejvétáí poéef prfivodnícli

listin vydtu byl v březnu ice

V období od roktí 1ÍJJ2 do

roku VJlH vydavátio bylo prhmlr
řié 'JfiMVA pravodriích !ítín roéné

htííhoviikd (Zapírá požádal polí
eíi oby zaikln muže který pové

Král Konstantin bc

mí vrití do Rřicka

bývalý premiér řecký (íounarís
vňďce oposíéní strany ktcrA zvílé-zíl- a

v ncdiívnýeli volbách v ffecku

prohlásí Že " Konstantin podle

pravá je řeckým králem" V dal

i'm rozhovořil korrespondentem
imcríckébo fískn iiaznaéíl ím je-

ho ám ň pfrJ i"1'" Hornin z

doéasného ttxílu Výsledek voleb

menáí vojenské shory Není žádné-

ho naznačení z kterého dulo by

s foudítí co Hvaz nírodCi jiodli
sování zamítnut a při novém hhi"!

fen byl vystéíiovňlej obstaráním

lístku Podvodník tento vybril od

příst éhovalcft '500000 fnukh a za
uéínítí v záležitostí Vdny Ve

znrív o poslitií vojsk do toho sováoí byl přijat n dodatkem po-

slance sociálně demokratické leví- -

tylo vydal jím fleíné přeplavnímíxfft nebyla uéíiířna ziuínku o

plebUcítu jce Viléma Hradeckého Jíi(dílístky


