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Hitltietit n jeho rodiltoti rodnuiMli]juk Uilié linxlvy Hitunep tl p♦ pidrvnU di vrípm O dopoledních pMteW n fAsltipel korporaci jukoí
1 ! Muir-- jeiii se vrátilro jevech udftioilřeh V)dol mv

WJní MiteUhl v pordnl hodin

♦

5t republiky Ameriky kde byl rAMupeem tmu

llrpubliky tl Miihíiiptinké vlily U1vivVrnl tln ňřnlnl infnrmucrt Do

SUvoviké divadlo v ítkjclt rumdovv pojišťovny " AMOiii-Hřioti- i

llieh tftltirtí — Stavovské diva
DO ČESKOSLOVENSKAJenornH" m Váiduvnkím nAinř

stí vnikl vénu dopidedne dv lidu dlo v Prme růstané jll pro hy
i'k V éeokfelt rukách V čelo di

fidajlel iMlstrntiénl iřmeeky!li

nápisA Pírd tfmtn palAoem l'vb vadelní správy dosazen bjl Inr

I fiirt Hejflsírv jmenováni fléten- -

o pili 5Í hod ndpol nu rftstup on'
t té l !

Druhý dm praJudtjch démon

Mraci - V druhý dm rIki li

protlnímrekýolt drnitilrmí dne

17 listopadu dostavily e pfed

posliitieeknit Mtíinitvnu nřkolikrá

fc zástupy lidu které kladly m

matíité poíndavky Nejprve píi
táhlo před MiéttloVlllt díltlIetVO

Kiiiioffrrových nflvodA které

žádalo aby učinína byla tat řrul

tm ochranu menšin v rnfmírném

skv Nový h Md Ilurt lNVttiletlťriišlvu l oKim pninee pnvinuo
7 toho VKitikl velké roréilenl —

Svřdky bylo rjiStřno h v podkro
povedou Wlestier Htork a Himnu

kontndorrm Je "M a iidiitinlslra

ee budovy avřfeiui Pro hákovi

Po prviiíitt fedstavenl Smetano
I má atelier inrtllř Novák který

byl piNlte blléhu pláití který míl
nit milié njlstín jko pitehutel

"Anorurnzlono (leiierii'

opojeni h tfeml nejvftšíoil bankami v lesk'Zrtdlámn rvrhle u zu iirjni cínu Nse přímé
slovensku' umořuje nám rychlé vjplm-en- l peníínleh rásllek kuMou rtičlMic

Sprostfe-lkitjem- ubei neb vyd Unii vkladu v kterékoliv banec (poíitelní neb zulolní i t- -

skoslovensku —

Našim prost řediiietvliii iniVcle casílatl peníze tel do

RAKOUSKA a JUGOSLÁVIE
Kme v přímém spojení s bankami ve Vídni n v Záhřebe"

Americká Státní Banka
1825 Bluo hland Av„ roh 18 a LoomU ulico CHICAGO ILL —

MOHOVITOST PŘES PÍT A P0L MILUONO DOLLARŮ

J F 6TÉPINA předseda
A J KRÁSA pokladník

vy Prodané uevísty nAsledovuiu

Vrthtiiekého Noo nu KarlAlejm'úend K rústupti vyšel národní

lAle Hvtdiodovy Smíry životuli" jests italským podnikem cožHIM" i A 1 tií poslance hanbě ktffy po
hlásil že ii ochranu menšin bud Kvňpilova Oblaka llilbertova Vi

na lt (''iinkflv Loupežník V diva
třeba zdúriiztíiti V hotelu "U-ru-

kún" V)'Sel o II hod némeekýpustni línu vyjevili dílnictvo aby
m vrátflo k práci Zástup na lo

odešel klidni1 ni zpévu národních
dle budu píslíiia výhradní čino-

hra —
student m který byl mi

páděn diivem Podařilo ne mu vít i

Odciva cheoikých udaJostí V
plstil Později dostavil SC ZlIStlip utéci A Vfillavhkého náměstí tuhl

Plml — V Plzní 17 listopadupo :t hod zástup umí TiOO osob

který nesl mochu Hismarekovu 'ob- - Dnes večer dostavilo se asi iiiH)

legionářů který vyslal do siiímo-vn- y

deputaci která žádala nhy

poslanci' luterán o nťynž se rozší-

řila zprávu že v rozpočtovém vý- -

osob k nJuieekému divadlu a nětočenou veiKonemeeKou triKoio-ro- u

Kde ji ukoíintil není známo

Také Platnéřskou ulici ubíral se

meckému spolkovému domu Na

budov divadla byla vyvčseuahoru navid legionáře kluky a

státní vlajka Na to odebrali sevšiváky hyrsoudní stíhán Depu průvod dcmonstrunlfi nesoucí

demonstranti před redakci "Pilčele poprsí llisiiiankovo h nápitmv přijata hyjn předsedou Ná-

rodního shromáždili! Tomáškem sner TiiRblattu" fíeditcl závoduHenu "Toto zvííc chyceno bylo v

Týne" Do iiéinecké techniky mi a redaktor listu musili se zavazati

že zítra ve ítvrtek časopis nevy
který sljbil že záležitost tato bu-

de vvšclřctia Po skončeni schůze snažil oilpnledne vniknout i dav
jde ditiá část demonstrant ft rozebilo mu vsak v tom zubráiiéuoposlanecké sněmovny přitáhl před

Mičnmvnu tisícihlavý zástup lidu šla se po německých školních lni
hlt-Až- í Deputace prohlédla míst

nosti techniky Kdy i nebyly unievedený několika legionáři který
za zpěvu národních písní obesel

Iníný papír precisní a éistý tisk

S hlediska výtvarného umíní bu-

de jím snad mnoho vytýkáno v

pravdé titnčleekébo není na nich

nic 'A to technicky jsou prove

tleny dokonale Na jedné straní
stokorun Je pohled na Hradčany
h Karlovým mostem po stranách

dva mediiillony a hezounkými dív-

činami jedna je v moravském itá

rodním kroji druhá v Hloyrnakřiu
Znalci ze ivéta ženského tvrdí žr

j- - to kroj kyjovský a piSťanaUy
Na druhé fttraní je alleKorieká

kresba Muchova Darvy jsou píl-

i ní a účelní viděny Hankovní

oznamuje že tylo stokoruny
vyměňuje jedíníí za staré stokoru-

ny tedy za jiné atátovky nikoli

Starých 'stokorun nebude škodí
Myly technicky nedokonalé umě-

lecky hrozné a papír nestál za lib'

Hylo už také dosti padílkú

zeny žádné zbytky rakouské dav

V klidu e vzdálil nezpeéiiostliísnímon nu Po té vzal do svého

středu několik poslanců českých stráž učinila k žádosti ťsl památ
kovéhoOiadu opatření aby nebyla táhl m nimi na aelavskc námi

stí Kde n podstavce pomníku pro

vé de vypravily že šel za vozmh

vápcníkovýni že v lese dul se stez-

kou n že slyšelpotoin z lesa nářek

a chrapol V hostinci sedélo né-

kolík lidí kterými však výpravu-ván- í

řezníkovo nepohnulo načež

(!rmi la odešel domu ("Vtnictvo za

tklo (Jrmelu a podrobilo jej kří

žovémtl výslechu Doznal Že šel

za povozem vápeníkovým níkolík

krokíi ze ftlipánovn hocha Pro-cliázk- u

znal v lese však prý od-

bočil ll předešel povoz kratší ec

stou Peníze které se u ného na

šly jsou prý jeho-- tobolku jež je

potřísněna krví prý potřísnil ni-

kde při zabíjení Má se však za to

že (Irmela úmyslné zabočil v lese

n:i stezku aby povoz předešel

Pak asi hocha Vanou doi hlavy

omráčil zavlékl do úžlabíny tam

jej dotloukl dalšími ranami do hla-

vy a oloupiv jej přehodil hocho-

vu houní přen umírajícího V lin-

kové sdčloval Že slyšel nářek jen

proto aby od sebe podezření od-

vrátil I' (Irmely se našlo fílíi ko-

run Myl zatčen a dopraven k sou

du do Jevíčka dest 40 roků stár
dosud zachovalý otec tří mnlýeii

poškozen na mulové finanční pro

dováeh ii do hyiiuffOKy

Výtržnoitl v ASI Z Prahy se

oznamuje dm: 18 listopadu i Není

pochyby o tom že protičeské a

protistátní výtržnosti v našich

okresech jsou zorini

sováuy Duch opít došla do Prahy

zprávu o velké výtržnosti v Aši

která jak se dosud zjistilo vyžá-

dala si za obřť II životy á Li

Počalo to práví tak jako
v Chebu lifjríonáři vyprovoko-

váni chováním Nímcfi shodili o

mluvil poslance Itahrmau který kuratiiry umístřuý orel který má

mladiny Amerického Červeného
Kříže Dítky íly do táboru ve

skupinách u každá zaslala v tétó
oliižovacl proceduře od dvou do

ítyf týdnu jak vyžadovitl to

zdravotní Mitv jejích Dostulo se

jim prádla a šatulvu ponívndž
víeeky dítky byly elutdobiiy Ví-

re než w00 yardft látky nu šat- -'

atvo bylo poakytuulo Americkým

Červeným Křížem Dítky doufa-

ly zfjučuí záaoby lékařské a ubní

zdrotnI potřeby a pít dítek

chybného zraku dostalo zvIh$(£
zhotovená skla '

Dítky toozí hrami kterými v
bavily míly tak zvanou "hnij'
zdravotní u rekord v této byl be-

dliví udržován K této hře Omla-

dina Cervmého Kříže dodala '20

HiiflŮ ttíkkého mýdla 2227 kusů

mýdla 7100 kartáékli na zuby
8174 zubních past OOOU ručníku

a 5fW) mycích žim--

u 'A

Dítky nabyly rychle drVvf„

přibylo jim na váze a jejich
"zdravotní hra" stala se oprav-

du populární takže se v tif má

pokračovali přes zimu ve ško-

lách pod dozorem zástupců Omla-

diny Amerického Cervetiébo Kří-že--

Ij 1 H)

zdiiruziiil jeiliioinysliiou vflli ér historickou cenu Před parlameii
tem klesl h koní inspektor Jalkýcli poslanců zajistili národu co

si 2S října vydobd a prohlásil ž ňvojjřr jnrtev k zemi ranén byv

liravilépodobni! mrtvící Ve hcIiuíííti kdož český národ urazili budou

nuceni dáli zadostučiníní Dav méslské rady pražské pndilásil
kferý cestou od siičmoVny značné čleti mřstHké rudy dr hckstein

že pokládá přítomnost svoji za zby půl třetí liodiné ranní sochu do- -

seffi iMibsburka OikumRite bylotečnou a žo jednání ho ncMuétiHtnl z

vzrostl zapil po té obé národu

hymny a provolal slávu presiden
tovi Masarykovi Po té promruvi
IcLdonák Kolář který poděkova

zvoiiíno nu poplach Nebílili se obtohoto dn vodu že zákony v tomti ZDRAVOTNÍ HRA ČESKOSLO- -

VENÍXÝCH DlTEKstáte Me vučl Nétnefuil neplní a )

poslancům za účast a vyzval davy tito jsou v Praze ti plné bezprávní
K tomuto iirolibíHeni usnesla wk rozchodu Na to davy se rozešly Praha listopad — Více než

fL'0 československých dítek byrada místská že diirazné odmítá

urážlivá a pravdé přímo ve tvař lítí a podruhé žetiat Narozen jej o m avízele ímnílio

čané se studenty u počali pátrali
po bytech legionářů a ženách kte-

ré s témito udržovaly milostné sty-k-

Diítn kde bydlí místodržitcl

ský lada byl vytlučen Okamžití

livli lam vyslána hlídka skláda-

jící se ze dvou četníkfi a tří vo

jínů Hlídka byla najMidcmi da

vem nčhožbyhi vystřeleno HIM

ka odpovídéla Až do ri hodiny

ranní trvala přestřelka jejímž vý

Na pražských ulicích a námPstíeh

po celý den bylo živo Dopoledne
se i1 ii v vW nezmínil Z ohoti né

'
meckýcli divadel z německého do-

mu Haiisoiiei némeeké teelmiky

bijící tvrzení dra Kekstcina k

Némy jsou v Praze úplné bez prii

va a projevilii politování Že vý

období tím že dostalo se jím ve

čtyřiceti táborech v rdznýeh
čá-stec-

h

zemí řízených ošetření v

letních mčsících a to zásluhou O- -rok takový v niéstské rudé vuheiHansovy tiskárny atd vlály Mát- -

ní vlajky nebo prapory v zemských byl učjnčn — Na to pojednáno
bvlo o nosleilníeh demonstracích Miřbarvách ale klid byl úplný a stráž

střežící jako u Aniienskélio kli- - sledkem stali se — tři mrtví s J" £ 3v Praze Debaty NiičaMnílii se řada

řečníku ti bylo uHiieneno aby 3 S
i m
m m

s :obyvatelstvu pražskému vydáno

bylo provolaní ve zníni starostou

zrauénými Dopoledne bylo vyjed
náno v iníslské radě Odpoledne

přijel (ff ii Teček jemuž se poda-

řilo vojíny uklidnili Pomník mo-

narchy prerinanlsátora byl obyva-

telstvem znovu postaven
Tajemná událot na žámku

navrženém — M rozliořeeností od

soudil utaroKtu za jednomyslného
U
i 3

m

3 3

S 2

Hrádku u Nochanlo — "Národní

souhlasu nuly mfstské hanlivý vý

rok iiémeckého poslanee Haerami

Přijat návrh aby veikeré u

pomíiiky nu Habsburky byly od

strnnřny
Demomtrace v Brní — X Hrnu

S 5

v Maftmauieieh u Protivanova

Loni se vrátil ze zajetí z Knska

líctíiouářem nebyl- -

Návrat Slováků z Ameriky--- V

první polovicí r
1 020 vrátilo se

z Ameriky íí'f00 (můžu žen a lí

tí) Isou to vítšinoii bývalí drob-

ní emídílei 'A Ameriky přivezli

si príimírní po J000 dolarech Ve-

dle toho navrátila se na Slovensko

řadu holiallýeli Slováku kteří

tam nyní zakládají obchody a rúz

né průmyslové podniky
Důlní noětóístí - - Z- Moravské

Ostravy oznamuje se dne líi lísto-pad- u

— V nedílí o 0 hod večerní

došlo na jámí Žořínkii v Poremlié

l dhlnímu lieštíslí kterému pad-

ly za obeť dva lidské životy Ne

šléstí vzniklo tím že ve slojí Pro-

kop vzňal se (du u Tato sloj míla

býlí zazdčna Nékolik dělníků tu

pracovalo aby en nejdříve bylí

prací hotoví Nežli však dokončili

nastal výbuch Zabití bylí PavH

ftéerba a Josef TomaiC otcové ní

ftolika iiezaopalřctiýidi dítek Dále

bylí zraiiíui horníci Karel Sta-

rostka Vilém ftímek Kduard Va-vří-

IVaiifÍMck lada Jan Toman
11 !! I II' 11 J II

3 3
t m

Í 3

£ :
Z 2

17 listopadu — Asi ÍW studentů

táhlo dnes večer ke staré btidové

némeeké vysoké školy technické

aby se přesvédéili iienídi V míst

nosteeli této Školy nijak i socha

licho obraz nijakého llalmburkíl

: s

liam m
am m

m

z s
r m

Z 3

Asi il) českých studentů vniklo d"

průjezdu a po schodech do aul

kde se střetlí H néiiieckými slil

denty DetHltitce českých studen

3 3
m m
m m

C 3
£ 3
£ 3

m

l "t

m m

: i
m

t 3
3 3
S 3

S s:

: ii š

3 3
tů prohledala budovu ale lieiifisli

Politika" sděluje 12 listopadu:
Před týdnem došlo nu zámku

Hrádku li Neelianíe k tajemné u

dálosti o níž vyprávély se v oko

II různé zprávy při nichž velký

podíl míla jak obyčejně fanta-

sie Duch vřroliodné o události té

vypráví se lotoi Do zámku II rád-k-

přijel vojenským 'povozem z

Hradce Krábvé vojín zásobova

vacílio oddělení i pluku Poláček

a dosáhl toho že uveden byl k

Ottu llaraeliovi majiteli panství
Poláček podal Harrachov! psaní
které obsahovalo rozsudek smrtí

který nad ním vynesen byl lajný
mi spikleucj v Mosté nad fulavou

kde má llarrach rovuíž své pan
siví V Olty líarraíha byl právě

přítomen jeho centrální ředitel dr

Itadímský který do psaní naldí
že Poláček mu lo zakázal a mi

jednou vytáhl revolver střelil po
dru Uadímskéu a drulioii ranou
sám sebe do spánku Dr Kadimský
zrauéu byl do hlavy a dopraven
do okresní nemocníce v Hradci
KYálové odkud bude brzo propil- -

ničeho V biulové znkroifla mést

ská stráž ii oddřlíhi obu tábory
konečné pak budovu vyklidila man lieiál a dozorce 1'Vrdíuaiid I I

Polák Kaiiíní blí odvezení do ne- -

Jeotě pochybujete
žesezáducha
nevyléčí?

Ctéti
i

ťlpiú paní Otoupalíková I

Píjméte ode mue srdečný pozdrav Musím vám

dát védéf že jíž jsem zdravá a Vaše léky to byly
co mní pomohly a vyléčily Hyla jsnn nemocná dvu

roky jezdila jsem k lékařfím alt bylo vše marné

Spát - to jsem nemohla až jnem se dovídíla o

vašich lécích n také jsem si hned pro ní poslala
Po užití Vašeho thé stále mní bylo lépe ale léky

jsem stále užívala po fj mřsíríí ala fcď jsent zdravá

chvála Dolin Tisíckrát Vám dékuji za Vaše léky
neb kdyby jích nebylo tak nevím kde bych jíž by- -

la Druzí kdo trpíte na ádnehn a hned

pište matce Oloupalíkoví pra léky in Vám jistí e

Kdo ví eo je yfíduulia tak vi eo o je zu

hroznou nemoc A Vám drahá paní všechna čest i

přeji Vám zdraví abyste mohla dlouho trpícím po-

máhat Co píší jo pravda Maric Procházka

- Caldvfell Texmt

Jiuebbolts Texas

Drahá paní Y matko Olonpalíkí

Příjmíte ode mní srdeéitý pozdrav Drahá paní
já Vám mnohokrát díkují z vytéíení mé tak hro-z- ní

nemocí kterou jsem trpíla přes dvacet rokfi Na

ten'" hrozný zádneh jnm trpíla a co vše jsem vy-

trpěla nemohu vypovédít M js"m byla u nmihn '

doktoru o pomoc odnikud žádné pomocí jsem 1u

nalezbi každý lékař mí řekl že f nemoc není k

vylíčení A tak jsem již tirméU žádné midéje vti

vyléčení a přeci! ÍJňli dil ž jsem pomoc nalezla it

pant Otoupalíkové zučež jí všecku éest a já jí mno- -

Iiokráf dékuji Nikdy ia lo nezapomenu jk jsem
hrooií trpéli na záduelp ' Drah4 paní já sí pře-- '

ji abyate třehto mýeh nřkolík řkft uveřejnila aby

trpící zádimhW védílí kde owoc hledat i wúbtií
úlevu jako já Drml M vsi dijvýrou m iMuiU tni

pitní Ohupalíkovou ta ?íi jíité vyléčí Vám patd

přejí ďouliého žítítifzí námi -

Frncci Eíiíiólui

Odfml táhl hlouček k budové mést-sk- é

obecné a méíťanské školy nu

Husová tříHé nak po H bodíné
mocníce o dolu sjela zvláštní mls
komise která vyšetřuje hlavní

příčinu nešléstívečerní k ní oteckému iry nwiiisíu k

Némcekému domu do Htudenlské Hrůzný omyl železničního zlodi 5

míč se Mian vniKuouii uounce

šteřa vchody ncméln žádného dů-

vodu znkročovati Kol 10 hodiny
' objevil se na Starém Místí jnalý
hlouček dle všeho studujících

který "zahnil" ostatní místnosti
'

némeeké školy technické nit

nám ii jinde tím plíno
beru že vyvinil z oken červenobílé

prapory a po té i n provázejícím

jej zástupem klidné odešel Podob-n-

se stalo i u iiíkterých veřejných
budov iiémcckých' Vzhled všech

nčnuekých budov které byly v

úterý u včera zabrány vzaty vzá
sunu nebo očištěny od památek
na staré Kakousko Habsburky i

líolu iizollertiy dokazomd že zprá-

vy o jejich "demolování" byly

více než přehnány Poškozené píi

páčení okno jako na milce v

ul„ a nékolík rozbitých

okenních skel ve vnitř nékde v

nepořádek uvedený nábytek a p

byly jedinými doklady eo se délo

jež záhy a bdíce mohou hýl
od-str-

ní ný NaNřiiicekém ihmié a

Suiw i u jichž vchodů stálý

lulky se sbírkami pro chebské

menšiny iimísléna byla velká ná

vřálíi "Pod ochranou čsl student

Ml vi ! Jediní co bylo více poško

zeno byly vedle hotelu "u Hlé- -

pána" kde Ha rnzlříšlíná za

zbélm oknu hlrii židovská rudnice

a nIiikmiovó hyuuí{"KU Wejmo ja
ké city u živly tu píisobíly Tam

tukc dopoledne následkem neroz- -

i vážné prchlivosti kohosi doniá-cíc- h

zrimivfiího zvřihivé dovtiU

pokukujícího hocha dořlo k v£l Aí

mu shluku klerý ře podéjí pře
neid tm Staroméstské náméstí Od

poh-dn-
e doiilo k hhlukovíílií mcu

Sícli i vétHÍeh hlouékfi jež živí de

hotovaly o inlálostech YMhhWim

Václuvském náméhtí kde éetníelvo

hpolu policií db1o o zapieťenl

divO pří nichž známé tiervoutta

dvov duáe zvláiítí v dobé Uk

pohnuté ztézk H" dá ovládat)

piíkay nejen rozumu 1 I záko-

na Ale vfiwkn tato idiromáždéuf

do pozdního večera rozešlu w mft
klidné í ono jež příňlo od purbi-ment- u

vedeno demoM lisovaný ml
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případ se oznamuje i Z

Prahy do Chomutova vlakem bylahod táhl la v asi 100 osob prfd
tiskárnu lUtu "T((csbole" kdi i Ki zaslánu inrlvola Ženv k £2
demonstranti vyslali pétíélrnuou pohřbení na chomutovském žídov- - n
deputaci k redaktoru Weissovi skčm hřbítoví daké však bylo

překvapetil nádražních orpfárifi tah
ňtén Poláéek byl na místí mrtevjenž jím slíbil že zítra nebude v

I přiiuznycii zesnulé Když zjistili a sPolaček ziroiievíříl ve vojenské

katií'c)ářl( kde byl zaměstnán 10
že vuz na pravé straní je idcvřen

novinách fit ví 11 Když tentooý
slcihk byl sbromáždíiiým démon

stniijlům oznámeti ' rozezlí n v

klidu o (tyj bod

000 korun a rbtíl juitrní dopisem a bedna s mrtvolou schází Případ J s

teletfraťícky oznámen všem Minií- - £Jkterý odevzdal Ottovi llarrachovl
vzbudili u nélio strach o život uDr Bura do Ameriky lír čním úřadftm kudy vlak projíždí)
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Loupežný útok m váponíka —do Aiucríky aby mndoupíl místo
' Doskovie na Moravé se oznamu-

je ln tMopadu Kílatý écledíu
U vyklaietvf l eskojiIoveiiNkí

vp WashítiíJtoiiij V A'iu-rút-

m plrií dtdsí dobu včniijr výrobce vápna Vakk z Afolcu- -

Ht hliivti? otázce vystíbovijlecké u

péče o dftč a"by jďípravíl Mu
sieén6 ox Atlet Masarykovi' nt
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mteU u llnnibo Htípámtva ne

ťiiným lupičem smrlelné zrané

ný ji ooujcuý(00 K" nenabil už
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dne Jeho osud vyvolává živou ú- -

rit pojede do H H 5 března 1921
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aby tam podnikla velkou kumpán

pátrání Konečné došla zpráva že
íiedna s mrtvolou byla nalepenu
otevřena v polích u líusíiíé Pzpo-chyb- y

nádražní alodíj bednu v

domtiínl in obsahuje zhožf i vou
vyhodil a odvlékl do n) kde jí
iiimíIuÍ olcv)'(d Seijtflv iíakélp'

druhu bedna zboí objali uje mí
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Nové americké stokoruny —

líankovní úřad dal do obilní nové

stokoruny zliofovinó v Amrríct

Tylo stokortlny vÍhou jíž nífiolík

tičíeii v Pra" hU bníikovtjj n
hul bál jevydít ftcMh jpm
tak líbivé ti olídní Že je hloupl
lidí budou schovávat Nové "ttvvs
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