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Keith Collirs zntřrn lyl
tin farmř strýcovř v

Oklnhomr'

ÚMYSLU VYIIOVÉTI ZADOSTI

0 UZNANÍ irské republiky

V Irsku doilo k novým násilnostem — Sinn Fei-nist- c

obviňováni ze založeni katastro-

fálních požárů v Liverpoolu

Nrrnct proti okupař
n( urrnáde v Porýní

(Mré feťi řtméíly ď batii V to'"

llleeké říšské l dě e spojeni t hbl

sováníui n iopo'tu k provedení

opnllelií VersailUké smlouvy Ole

nové poslanecké sněmovny oďu
zovuli spojence pro udržováni tuk

velkého poétu Vojklt podél Kvílil

a rvláště pak napadali Fruucii po

névadž do okupačního pásma po
slula vojsku černošská lr Znpf
clen německé lidové strany pro-hlási- l

že 1'inanění situace Němec-

ka zilá se býti beznadějnou Pro-

hlásil že jenom úrok na samotný

í 1

GEDIE NA FARMĚ V

DEN DÍKUVZDANÍ

Ncbrftaký farmář usmrtil
enu a tři sve dítky

sekyrou

iVndcr Neb s nrnntnnjiM

Po zabiti husy v občdu na )en

Díkuvzdání tleorire H Dinklntíe

Il'i roky starý farinái bydlící ovin
mil nu západ od tohoto města ve

Wiiync okresu použil stejné se

kytky k usmrcení vé ženy a H

dítek ('tvrté dítko rok sturé je v

nemocnici poraněno taktéž Heky

roii nvšak lékaři vyslovují naději
v jeho zachovái t Farmář po stra
slivéni činu sám se sprovodil st

světu

Dinklují1' " pulcdnách věnoval

Khiishs City M oriirtiniljc

se pod datem "JH lihlopadii i Kclh

Cullins iidáidivý náčelník luiiěn
kleli 1'oVcilli liejéší poštovní
loupež v historii Ameriky před

(Ivénui týdny v Council Bluťfs

In kily +:lri M)fMM na hotovosti
11 v cenných jwi pírech bylo ukrade-

no byl zatčen dnes v časných ho

iliiiách ranních na Milně svého

n( hlokády Huška

phiiiii-- lťyio
v Jeéi mvi k výboru ťiniieoufvkč

povlaneiké sněmovny pro tdirn

ničlií řóleíitostl pioblásil se v

těehtu dnech pro rnišeni blokád

Unikli Premiér prohlásil že

čko xládii skutečně knlitrolupp

CmJ'ÍíIiiií vnitiiulio Kusku a

té piiMiiy Inlo rohiidinito dovo-

lili Iruiícollskýlll obeliodllikůlll 11

průoi slidk 11111 aby ntivťmtli ta-

kové idicbodid styky s liiiskcm

jaké na vázat i mohou Vedle toho

praví Marcel (Vliin člen tohoto

výboru který napsal Kprúvit o

preinieruvě prohlášeni pro časopit

lluiunnitc Leynues prav'l že čin!

přípravy pro povzbuzování obcho-

du h Huškem V zmínce n porážce
Kciicrála Wruiiíťela prohlásil nre

mier že pro Francii ropráScní
vojů jihorilského protibolševieké-h-

vůdce ničeho nezniuuená a žc

Francie je nyní žhavenu všech zá-

vazků k němu Francie vyživuje
Wruncfelovu nrniádn z příkazu

pouhé lidskosti ule nebude tak

činili Molo než bude polřcbno
Premiér niinniil že Francie ne-

má v úmyslu použiti léto armády

jakýmkoliv způsobem Současně

lWpocet bude l4:tlMMKM(MH

frilllku Klldolf I)reitschcid ftdee

umiriieiiclio neoilvKlťho svazu

proliliísil h břemena národa ne

1'iitliái t sklndisC v Kiverpoolu 11

Hotle předméstí hliivné sklmli-st- é

liiverpoolskó bavlnářské spo-leénost- i

bylo xnpáleno v sobotu
minulého týdne veécr Ivé bavl-

nářská slailisté v Liverpoolu by-

la poMi ein uiéemi 11 (fiisoliiio r

nádoby a parntin byly nalezeny v

jejieh blízkosti olieie oznámila

ze si'né dňkazy nusvédéiijí tomu

h požáry tyto jmurpmct Sinu I'Vi-nisti-
l

—

l'o vypuknutí požáru došlo li

jsou výsledkem jednaní nepřátelr Německu nýbrž důsledkem jeho
se přehlížení NVych zápiskovýchředválecné politiky "Zkázu Ně

mecku " pravil "nepřivodili paci- - knížek n dle sděleni k1 Tonjesoyé
nn farmě pracující jevil pokles 'islc nýbrž lidé kteří chválili vál

ku jiiko pramen mládí a koupel istn u mysli následkem nízkých
t é 1 1 I

' 1

President Wilsoii jnk si' Z Wa-

shingtonu oznamuje tu in A v

uznali Irsko jako neodvlslý

stát Jji k žádá ke v apelu předlo- -

Žellém HIM 1'llllMMIIH'lll De Vnlerou

"presidentem Irské republiky"
Stanovisko administrace spoji--nýc-

St At Ti založeno bude tm ná-

hledu že není žádných podmínek

pro Inkovi' uznání poněvadž sku-

tečná vláda dosud nebyla zřízena

De Valerii poslal np'l tento

presidentu Wilsonoví po 1é kily

jistil odboV státu nemá v"

poskytnout! inu uvážení

President odevzdal upel odboru

státu kde nyní se čeká na jelio

instrukce Není dosud jisto lilide-l- i

nu tento apel odpověděno vůbec

Na komunikace Martensovy zá-

stupce NOVČtské vlády Vť Spoje- -

ných Státech nebyla nikdy po-

slána odpověď f'ředuíei odboru

stuh) tmi jí za to žc president
De Vnlerovi U také nevy

ocele Pfedpo"ěilél jsem že nade cen lurnuirsKycn nronuKiu 11 sia
stívlbé Na policisty nalézající se

jde doba kdy přítomná smlouva
bude niilinieiui smlouvou dikto

le mluv1! o tom že letůšního roku

ztrntl mnoho peněz Odebral se

po té nn sousední fnrniu kde zu

strýce tři míle jihozápadní' od

West vil le OkV dle telegramu
zde [skaného vy

Zatčeni provertepo bylo třemi

poštovníini inspektory V L Nou-het-

ze St Loui N ( 'obleni

1 Oiinihy 11 1 Adanisonem 1

Kiinsiis City liiienoviinl zřízenci

Inifd telejírnfoviili inspektoru
1

P lohiistonovi v Kiinsns City že

provedli zatčení n že tnliulý Collins

se píiznnl Jolinston prohlásil Je

zíitčent Collinsovo je výsledkem
skvělé práce jmenoviiných inspek-

torů kteří pracovali nu tomto

případě duem i noci od jeho odlili

lení

('oIIÍiih odejel z Council Bluťťs

kile bydli jeho miitkn v nocí dne

tli listopadu dle prohlášení John-slonov-

To bvlo za' tři dnv no

vanou skutečnou spravedlnost I To

so Mtaue tehdy až dělníci Francie
a Německu stnnou se dostatečně

koupil husu již vzal do slepičili
ku 11 by ji zabil Jeho manželku

u dílky provázely jej když šel zumocnými uby zruš1!! smlouvu "

Uev Adolf Korell ěleti sdělil žc polovinn Wrunuclovy ar biti busu pro oběd na Den

(lemokriilické strauy obviňoval mády nuléá se v Srbsku kde je
reoriTiinisovánii Po zabití husy obrátil farmářspojence že posílají Htíile vojskfl

zřejmě sokyru proti své niunželceiV Porýní a že tuto vojska nejsou
Stanovisko Ameriky ježto její mrtvolu s hlavou roatkontrolována nul 9 Washingtonu

oni 9 Londýna ani 1 Puříže
dá rádného úředního oznámení ve věci Meaopotamic

President Wilson v minulých

řvelké loupeži která idálil scf dne

poltěnou Kekyrou nnleaenn hýlu v

slepičníku Elin 3 roky Nturá nn

lezenu byla mrtva podle uvé mu

tky í letni 4 roky Ntnrý tiepo
chybně utekl se scény vraždy ne

Možný zákaz příli lil listopadu Byl stopován vlád-

ními poštovními zřízenci Jméno- - dnech přivedl náhle olejářské roz

pioó žádostt o uznání Irské rrpu
bliky nemůže býti vyhoveno

právy došlé 7 Irska naznačil

jí že beliem posledního týdne do

šlo tu U dalším bouřím n násílno

vání inspektoři přijeli do West- - pory mezi Spojenými Státy 11 An
vu přistěhovalců

Nchudc-l- í kongres m to v nad
ml jeho mrtvolu iiuloaenn byla v

na wétifi bylo vystřeleno a poli-eist- á

na střelbu ndpovřdéli Je

den civilista byl usmrcen I't
mtižft bylo zatčeno ve Niojení
témito požáry

líiverpofdský" korruspomlenl
loiidínskéliB éasopísii KveninK

Telennim ozniimuje že žháři ne-

pochybně Sinu Kcinisty zapále-
no bylo dvanáct bavlnářských
skladišť a několik dřevařských

Několik požáru řádilo 111

jednou tak fp bylo nutno povo-

lali všechny hiisiěskú bfii(ády t
města i okolí

Má m zn to 2e znloŽení těchto

jiožárA je odvetou Sinu Fcinistň
za události v Dunlině 1'ravl se

že uréité plány odvety proti
městfim niezi nimiž mi

lézalo se lila vím" města Liverpool
a Manchester byly přijaty Pro-

vedeny byly éásteěiiě v Liver-

poolu VAude jinde zostřen byl do-

zor a uěiuěna vsednul opatřeni

proti možným pokusňm o způso-

bení skod V Liverpoolu došlo k

střelbě na policisty u to zdá se

nasvědčovat i tomu že Sinn Fei-nist- é

ve svých odvetách v linuli-ckýc-

městech užívnjí stejných
method jako v Irsku

villc v sobotu večer Průvodce do
sýpeve kde byl otce tu oběšen naglií do popředí formálním požá-

dáním Anglie nhy změnila svojevedl je nu farmu Cidlinsovu
'1cházejícím znsivlání př ijmout

i

provnr11 připevněném k trámuKlein Několik lidí bylo usmrceno

a poraněno při srážkách m policií strýce stanovisko vůči Spojeným Státůmzákonodárství v zájmu ohiriczcní
Byl ještě Živ když byl nalezen

inspektor dohiistou oznámil žc
přístěhovnlcctví bude nepochyb

otázce tvoření podmínek
liro iMesnpotiiinii 11 Palestinu

nvšnk zemřel v nemocnici utiiž by
a píi jinýeli nepořádcích kil ktc-rý-

(ÍohIo ▼ Belfastu a jiných Collins získal t loupeže asi fóVně žádáno přýslěhovaleckým vý
horem domu zástupců uby cizin- -

nabyl vědomi

Dinklae po té odebral se do
Ve čtvrtek minulého týdne odhoiéásteeh Irsku v sobotu minulého (KM) Byly-l- i nějaké peníze 11 něho

nalezeny v době jeho zatčení te- -

obydlí kde 2 roky stará dceruška
státu uveřejnil poslední přtplis

Spojených Států Anglii který se
Ani zakázán byl dočasné přistup
lo Spojených Slitu dle prohláše

1'KI'iiiii neudával Collins který je
týdne 11 v neděli V Brod lordu

okre Límcrick usmreeii byl uči-í- i

který neposlechl výzvy anpli- -

Kdnu n nemluvně nalézaly se na
tyku možnosti že Ameriku buduní kouurcsnlka lohnsoiuv z Wash Mdlili hylu usmrcenu prtid

Íůžku runou sekyrou u neiuluvnSekých voják fí aby se zastavil V vyloučenu z účasti nu vývoji

polí v Mcsopotamii nu

20 roku stár a býval strojnlketu
bude dopraven do Kuimm City n

odtud do Council ItlulYs Všcclinn

oputrnostní opatření byla učině-

nu íiby nedostal příležitost k útě

Ciippoiiiinu okre Watcrfon
záklmlě dohody mezi Franci! a Au- -konstebl byl nebezpečné poranéii

ingtonu předsedy tohoto výboru
Vzhledem k tomu že dne 4 břez-

nu zákon o provodních listinách

přestává mítl platnost je nutno

něco vykonali uby zamezil se pří-

liv nežádoucích lidi do zcgié

jrlií uzavřené v Sun Itenio protřemi vyzbrojenými muži V Bel

ku — spidi-ěn- é využitkovunl (dějovýchfastn porunřii byl střelnou ranou
zdrojů v této zemi Anglie inťor- -dělník v nedéli táno na cestu l

domovu iiiovuIh Spojené Státy že numdá- -Sovět proti další
ty pro McNopotamii 11 Palestinu

Tajná organisace budou schváleny iiiteroMovunýnii
průplavového jtásuia Současní o- -

mu postupu Turků

Moskevská vláda jak se

z Cařihrndu uvědomila Mn

spojciicckýiiil národy n zřejiřičVůdce Sinn Feiniatů

zatčen v Dubline
známil U je jeho přáním aby v

komunistů v Soustátí

První "podzemní orKnnhne"
iiepovnžuje Ameriku zu interesn-vano-

mocnost vzhledem k tomuut a fn Kcnialn pašu vůdce ture-

ckých nacionnlistň řo považovat!
žc Spojené Sťity ticnulézaly sejakou Spojené Státy kdykoliv mě

budoucnosti panovaly nejprutcl-Atéjš- í

styky mezi Pamimoo u Spo-jený-

Státy Později presMcnt
PorniM překroéil pomezí nu ume- -

Vážně poraněno Fnrniář po té

se do sýpky kde vylezl na
tri' 111 upevnil si provulz kolem

krku prořízl si hrdlo břitvou a
seskočil Byj vychlAdujlet mrtvo-

lou když byl tinlczcii
Slečna TonjesovA nnlézaln se v

hořejším poschodí obydelučho Mu

vcní u uznuirienulu zločin teprvo
po té když sešlu po Nchodecli doh
a nalezla Ednii v posteli zuvrnž-dfno- u

a nemluvné pomněné Dfl

Jela do slepičnlku volajíc o po-

moc n zde nalezla mrtvolu paní
DiiikbiKcové Bělela do té do polí
kde dva hrutřl DinkhiKcovl pra
co vnli a pověděvši co n Ntnlo

omdlela

DinkliiKe obdržel od vá mntky
která bydlí nyní v ('uliTomU'

čtvrt Nekce pozemku před dvěma

roky V roce minulém zakoupil
další pozemek zu vysokou cenu a

ve víuce h Tureckem k ncinuž 11- -

ly Je v činnosti db náhledu Uv

warrlu J Přetínánu náčelníka vy- - zcuil tuto kdysi patřilu V notě
rické ázemí a prohlásil v řeci vé

Spojených Stňlň toto stiinovlskošetřovucl ňřudovny odboru spra

hudo dalňt turecký postup do Ar-inen-

zn příčinu k válce Depeše
tuto jak se praví byla poslána v

důsledku změny vlády v Arménii

OenrKe dceřin sovětský zahra

k senátoru HardiiiKovi že je n
vedlnosti v ChiciiKU "Zdá hp prohlašuje se zu nesprávné u Au

triic je žádána uby náčrtek pod
vládán stejnými tužbami Cesta

nrohlásil v těchto dnech Urennan

V Dublinu v Irsku oiiimujc
že Arlhur íJriřfíth zakladatel

Sinu FciíMKtfi prof John
MacNeíll élen piirlumentu za Lon-donder-

C!ty a Irské národní
a celá řada jiných
Sino Fcinistň zahrnu-

je v to synu prof MacNeilla za-

třeni bylí pátek minulého týdne

polí"íí V nepřítomnosti Knmoni'i

De Vfilery picsidentfl Irské repu

iiiinek mu x la 11 přculožilti iimcri"Že větáinit ělelifl této or(ílilimiiec niční ministr Žádal odvoláni Tur
Pananiským prfiplavem byla jn

kousl inspekci vodní cesty Kená

tor Ilflrdíntf jevil o vflrcluio
ckc vládě k uvážen! nežli předloků k zápiidnímii břehu Arpa-Chn- itvoři kotnunistá u rozhodli hc pro

činnost tajnou o jakou ai dosud žen bude Svazu národů Příští
řeky a Informoval nucionalistickoii

krok musí učinili Anglie 1'ovnlMinenok ušila sfl žádná umeticKrtný zájem n neclial M seznámit ho

víemi problémy řízení prň plavu radikální oriíaniMiice Lidé lilo Londýn může býti otevřenu cesta
vládu v Angora že smlouva uza

vřená v Brcstu Litevském povu

žuje se nn neplatnouscházejí h tJnS ft llžívujl faleš k rychlému urovnáni sporu (lká
že-l- i ne Anglie nepovolnou u don(ch jmen lluský živel kterýBývalý mayor Salt je známo Že nc tuze trápil nad
de k vylniičení unicťiekýcli ole- -tvořil páteť původní komunistické Nové nesnáze meziLake City odsouzen jářských zájmů z Mcsopotunťestrany zdá- ne kontrolovuti toto

tím jak znplall splátky na zakou-pen- ý

pozemek když ceny farmář-

ských produktů poěnly klesaliPoláky a bolševikypro zpronevěru hnuti a tvoři jádro této orRunisn tnfižť odvetou dojiti k vyloučení

anglických olejovýc zi'ijniňze Spo-

jených ttátů
ce Strunu tuto má největšl poéei

!

i

zločin tenlo připomněl Marým

bliky který nie&ká v Americe

Artlmr Oriřfíth lyl nejéínnéjsíni
mlnvéím pracvoníkem m vo-bóí- lu

irska Lyl zatéen v xvém

obydlí a velké množství literatury

bylo skonfískováno K zutéení je
J10 došlo be jřfkýehkolív nesnázi

( Byl odvezen n vojenském jiovoze
i není známo Mř hp nyní nalézá
SUi hc m to fa vžíefmí ziitěení bu-

dou na neurčitou dobu ínternovi

ní —

1 mu ip

Po přiznáni se k viní ku dva- - Jak se z Hiy oznamuje polšlfčlenů v ChíciiKii u New Yorku
osadníkům tohoto okolí Že tm téžit

Podvrutná literaturu bolševická je riifití míroví delegáti po vyjed- -
četl třeni obviněním ze zpronevé farmě známé Jako Není Nyeova

fnrniii farmář M uhnou a celá je- -
často íířenu bez nnzniiěcnl odkud návánl týden I rvu jícím nepřiblíry byl lídmond Á Bock bývalý

mayor Hult Luke Cíly odnouzcn žili se k ilobodě a Jiové nesnázu ne
ho rodinu byli povražděni Indiány

vyskytly Komise pro run nést IIdo Hiktmlut vězeni nu dobu iu
přichází"

CernoSí tvoří sed-min- u

počtu obyvatel

kmene Wlnnebnjfo To stalo no

před tu noha lety a tehdy o tomtojřeoihujíeI pět let na kuždí ob

Kappelova vojska
nevydala zbraní

'A Charhínit v Mnndžiirii se sdé-luj!- '!

Několik tisle prollholSevl

ckých vojáků druhdy vedených
líciicrálcm Kupp"leiu kteří nyní

nalézají nc v okolí Maníce Man- -

která nn lézala nu blízko dohody
neshodili se v poslední chvíli předvinění JtozHiidck vynesen byl hí zločinu se mnoho psulo a vyvolnihlasováním Sovětská delcjnu--dím líarroblem M Slefdiensem v

pozornost v celé zemi
disfríktním oudu v Kult Luke ( i trvá tm umneutií pro všechny o

soby odsouzené pro politické pře

města Baltimore

Poéel řernoískélio oby vutelstvii
ty liock byl zvolen městským au

Hardíng navštívil

Panamský průplav
™f mm wmm

Noví zvolený president Hpojo- -

dílorem dne 2 lístoptdu roku 1ÍM' duiiii nu sibiřské dráze postavilo
se rtu odpor čínskému vojsku jež

činy proti čemuž nc staví Poláci

kteří se domýšlejí Že tuková mí a sloužil v tomto (thm nf do I
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