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Millerandově vládě za Jihoslované praví že epo- -

velkého vzrušení vy-

slovena důvěra
jenci sledují taktiku

Rakouska

0
- ~

Nové Monté Carlo po-

zvolna se rodí v ku-

bánském kapitolu
— -- :

llaviwia 28 loilnu ~r Havanu

koupající e v příjemném ttlunci

Karibského itioiV má naději ze

stane se v liltMlávHiiýni výletním
místem Američanu lnulo tak

na západní polokouli ja

Vill 2ltt}n-- r IMtlmatuiii1'uvíi 24 Ivdiin V-- V buuři- -

ktefiř poslala svrchovaná mírovávVh --Heénáclr vyslovila í raucoa
ská poslanecká sněmovna důvěru řada Srbsku bylo přijato v jino

slovanských kruzích h velkým roinově utvořenému kabinetu Mílie-randov- u

272 hlasy proti 23 Hla hořěeníiu ťlpnoyé
'
jihoslovoiiNkě

sování toto je vsak všeobecně po mírové delegaco prohlaMli kc ipra
važováno xa morální porážku vlá vodaji nmerickeho tisku ze po--ko j-

- Uiviéra v Kvropě První

karavany amerických výletníků dy poněvadž více jak 300 poslan jeuei jioěíiiají si stejně jako la- -

ců Vzdálo sc hlasovaní Nechuť po koňsko po zavraždění arcivévody
Ferdinanda Y tSarajevř--

v rocrslancň k odhlasováni důvěry no 5

3

jsou již tu u nove ho očekávají
Není jediné lodiMHjj iřijíždějíeí
aby nebyla naplněna turisty z A

nieriky Nejedou kciu všichni "aby

1914-- v -ě vyvolává vzpomínka na
2 :Okolnosti jsoit téměř btejné'H4 VHU v poslaucekt suěmovUě v le FOUTS & SCHAFFER

Doufflat Express
Dne 7 ledna 1920

získali lihoviny a kusili svoje ště tvrdí' členové jihoslovanske delotěch devadesátých kdy Kibotovo

ministerstvo bylo uvrženo za tři
l!
: z
a m

: sj?aee "Jediným rozdílciiť je žestí v různých heHiáeli mnozí při

jíždějí scui aby vnořili se do Sum

ného života výletnické kolonie
tentokráte jsou to naši spojenci
po jichž boku jsme bojovali po pět

hodiny po svém utvoření
K hlasování tomuto došlo na žá

dost premiéra Millerniida po prudHerny jiehž je y Hjivauě velké
I Pp Jones Opper Co s
I ' Omaha Nebr =

let kteří vnucují nám svoji vfili

fako'Hakotisko "velká trojka'množství nebudou jediným maj kéni ut ok u poslance-- hornin Dan- -

nctem pro turisty ]udc vábit i deta redaktora h Aetion Fran zlovolně nám vnucuje podmínky == ranovel staké okolnost' že zde každý dosta kte iv nelze srovnat i s iihsí národcaise na luhw SteeKa ministra
ní otí i 'i

'
V i- Víme že vás bude zaiímati kdvž zvíte' iakbu službu dny dva =vnitru Daudet- - žádíl o právo a

V
"Žádají přijeli sVých p(tdiníuek

ne v lihovinách co srdce ráčí Mň

že popřáli si piva domácího i im

Mi'tovaiiéfio'N"u dobré víno Ku

háuci si vždy potrpěli a mohou po

by mohl intérpeóvari vládu V zá-

ležitosti' Volhy1 Stťo:a' do úřadu
1 1 Reo trucky jež jsme od vás v minulém podzimu koupili dělají a co yv periodě litera vzhledem k zmat

ministra vnitra Prohlásil Sto byi í I my si o nich myslíme — 2=ku vo spojení jMMikytuje nám ot
va éiiHj' abychom poslali tyto pbsloužiti netoliko druhy domácími Steo{j pomocníkem Louise J Mal : i1

Právě nedávno vozili isme š ieiním Reo lehkým truckem dvacet Hnýbrž i fraiicrouzskými a jinými žadavky do Biflohradu a vpovvy ho bývlého? iiinistra Tiíitra

Každý kdo sem zavítá aby se po- - zpět do Paříže nežli ultimatum vykterý byl vypuzen' po svém usved

prší ]{akousko poskytlo nám dvařeuí ze styků 8 nepřítelem #a Josbavil bude tu mm mnoho priiczi
tostí k utrácení ixjiiez dny y době kdy města Vídeň a JiěCaillauxe bývaléko pronnera kte

S dva tisíce jedno sto padesát (22 1 50) liber podmáslí od Alfalřa má- -

% slařské společnosti 9 a Dodge ul do závodu Morris jateční společ- - =
nosti v South Omaze vzdálenost deset rilil okružní cesty Toto pod- - J

:= máslí odvezli jsme v době devíti hodin :
' =

lehrad nebyly aiiP dvé hodiny otrý brzy postaven před soud pro
sebe vzdálena Dnes získali jsmepokusy o uzavřeni předčasného a

Na pf-íli- amerických hustí teší

se hlavně hotely a restauranty Ce-

ny za pokoje V hotelích a jídla v

restaurantech 'stouply úžasně v
nečestného míru s Německem čtyři dny času ačkoliv zásilka te

tetfraiiiu' trvá dva dny a začasto'Hlasování v poslanecké
znamená dle všeobecně vysloposlední době: Tyto vysoké ceny tři' a čtyři dny To neposkytuje

g Máme pevně za to že Reo truck jest nejlepší: truck sestavený v
s

g
H jeho snosnosti á zajisté doporučujeme jej každému v trhu pro tuto tří--

S 'dú trucku
'

as
se vsak čítají hlavni Američanům vovaného náhledu že Milleraiulo téméř žádný řas k uvažovaní
snad proto irt Afiieriéané nejsnad - "Jedná se o první skutečnouv mjnisterslvo v přítomném svém

složení nemuče se dlouho udržet zkoušku spravedlnosti Svazu nánčji iiioliou je zaplatili Za to si

ale nebudou' moci slcžovati Ameri rfidů Dovolí-l- i Svaz takové akreMíllcrand musí jialjraditi Hteega
J 4 i

'i '' i

" y ucte vaši ' - s
za FOUTS & SCHAFFER =čané na neochotu a zdvořilost Ku

jinou osobností anebo kabjnet bu-

de svržen přj prvpí otázooj týka
podobající se akcím předválěě
tivm kdo múžo míU důvěru v no

vý pořádek který dle náhledu px
' E:W:F6uts =

jící se vnitřní politiky Mnozí po b5
slipici kteří zdrželi se) hlasování poneittú Svazu již nadešel Obra

címe se na lid Snojenýeh-Státf- i apnihlásili ?e jednalo se jim o vy

strahu MilleraiidovL Xeodstvaiu by zaVráuil diplomatům zé "staré

COli Stevíra budou příště hlasovat i skoiv nasiiiiuvuii iiiuioii ciiii —

"elka trojka" doshl k sVemuproti lieniu ňteeir nenalézal se v

bánci isVuť vtělenou zdvořilostí a

oehotoii!
4

nad jenom tato wlvi:

řjlosť a ochotu } příčinou že sna-

ží se vnj hotely n zábavní míst-

nosti učínlt íVu nejpřífažlivějšúub
V posledních' několika měsících

téméř všechny byly zreniodeloyá-n- y

'
Získaiiy bVlydiíré' kapely a

všechno" připraveno bylo pro
ho-st- y

jichž proiidyse 'očekávají v

brzku" ' lJVvana dosud ňeliT Mou-t- e

(WlcmCjde juúze jk jím1 stá"} i

brzy Všechnu k)lřU'íáktMl'
'Američanech kteří wih jnijedou

rozhodnutí-
-

ta ině Svět čekal tměposlanecké sieiiiovu ve chvíli

kdy Dauijet pKluikl }m něho tilok liyé" zatím o důležitých řě
2558-6-0 Farnarri Street Omaha Nebl'o události y hiiěiuoyiiě prohlásil coeh VrtiVazovalo při zavřených

i "sJfii tilt:''£ 'i''
ulepen ityi Jsih: uuniuic smu
la-m- abychom vysvětlili svoje Sta '

Dodavatelé pro východní a severní Nebrasku a západní Jówii ==

že vždy: věrně sloužil I' ranců

Národu hrozí defi- -
imisko a- - pak nám býlo řečeno'

z

ubyebuiu ll " ' '
llllllllIlIllillílllllllllllllHllllllllllllllllllIllIIIIIIH ÍH

cit šest billionů "Nikdy Ttěí
ty

i jMiié vzati v" foXení o tom umdibuoMÍ ze velsi-n- a

AineričanůMHU ]řijeile k úiný

slem pobrtvTíTVa hžiťťživota bez
radu a bylo náhiT jednáiio jako

vCVushiuntoii ]) (% 28 ledna
LES MRTVÝCH NA-

LEZEN V MORl U

SEVASTOPOLU

bychom - byli poraženým' "hepríte
lem' povolaným před tribunál vf

žc uiialost tato muže být i suiíniě
úrovnaiui Semoujo-'n- í

který nciňňŽe býtt považován
za ní zodpovědnýnú

Vliidn Spojených Státu píišlark
frtShledu že financím národa je tězůj místo aby 's "liámi" jédháuo

Jiyltt jako sé spojenci Němci" vnu t iiy 'Věno va t i kam ži tou jhzw

tmu jatío les mrtvých Te to hroz-

né Dejte mně napiti
M

J)imitrij
mluvil bez jakéhokoliv smyslu —

Strašlivý nález na dně mořském'

připravil jej o rozum Hrůzná ta-

to historka rychle se rozšířila po
celém pobřeží Na tento les

mrtvých myslí všichni námořníci

kteří seiii přijíždějí Nejraději by
se tbmuto městu vyhnuli na sto
mil —

ohled li 4iá4u po t bndetat a

proto majitele hotft' licrei tt' zá-

bavních místností těší se na dobré

žne Zdá se že' je jích luidčjo zkla-

mány nebudou

"——— ! :- ' i :

Plukovník Houšé ~

Přistěhovalci seBrest Iiitcvsku nemohli si pořina
ěji a diktátorštěji než Cle

nost Vzué' iňančjní -
problémy

nalézají še "třeď prosileiitem Wil- -
Hrůzné historie jsou vy-

právěny ruskými

potápěči
vrácejí do Evropyutonoeau a 'jeho společníci v pří

tomnou jednaní liudoa-lrsppje- ii

wuieni u Konfírvsein a tt jich rcnmi

je iiutno:'1iřikrpěiti
' bezodkladně

Národa hroj 'clký deficit a bude oť trvati na splnění londýnskése uchýlit
smlouvy povede to k válec Tatotřcba-- nčiníri konec iuriáuí pěnez

ve velkém které zaíaío "zahálky a
"

nyní dó ústraní
yálka nemusí přijíti zítra anebo

Washiiiirtyn D i' 28 ledna -

h Xcw York X --Yv ledna —

Od podepsání příměří téměř

v cizině narozených dělní-

ků opustilo Spojené Státy a vrár

tifo se do svých bývalých domovu

v 15 v ropě a 1000000 dalších opu- -

stí tuto zemi jakmile dojde l zru-

šení obmezení ve vydávání prú-vodní-

listin dle prohlášení Juter-Raei- al

Couneilu kterážto organi

Plukovník li M House dlouholetý

příští iněsíc ale může přijití bě

liem uásledujících šesti měsícft uc
bo během roku Spojcuci jeduo
duse přesunou středisko bulkán

ských neSuází do Rjoky

Sevastopol 28 ledna — Až do-

sud slyšeli jsme o zkamenělých le-

sích zmrzlých lesích v arktiekých
oblastech záhadných lesích vzrů-

stajících v obrovských jeskyních
v 'Africe a ještě podivuějších lesích

jinde Avšak v Scvustopolii

byl objeven les podivnější nežli

všechny ty o íííchž tu bylo mluve- -

osoluií íítcl a rádce presidentu

Wilsona a zvláštní zástupce Spo

jených JStátů v KvrcKÍ před vál "JihosloVané nikdy 'nestrpí a- -

'i 1 Hlt- - iíArby GOOOO jejk--
'
spolu rodáků by-

lo přinuceno přijati' cizí pauství i i li i !„ nu I ouevadz zpravv o tomto na

lezu rozšířily sc po všech obla- -y$ skutečnosti sama londýnská
smlouva má v sobě dosti dynami předsudku zde který naučil při

dosud neustalo 1ougrcs je pře-ívědě-

že musí být i učiněn ráz-

ný krok aby vydání vyrovnala se

příjmu Jak velký je to úkol po-

chopíme když uvážíme žc jedná
se o překlenutí rozdílu asi $6000-00000- 0

kolem 00 června 1921

Deficit na sklonku fiskálního roku

koučíeílv :0 červnem J920 bude

kol $ l006tW00Ó0 ' JCoiij-r- cs roz-

hodnut je především značně zredu-

kovali rozpočet vojenský Má se

za to že rlósa vaduí rozpočty dají
sc snížili aspoú o $1500000000 zá

1'iskálnLrok končící 'tO- - Červnem

PJ21 Také na jiných" stranách

konrres pokusí se ušetřiti poně-

vadž 'dsitiě jsou ji tak vysoké že

na „další zvýšení nelze pomýšleli

Rozmach telefonů ve

Spojených Státech

Washiu-to- u I) C 28 ledna
Právě-- ' provedený soupis telefonů
ve Spojených Státech naznačil ž

v ami2iachází sc' 53231 rozdíl-

ných telefonních linií a systémů
Tyto linie a systémy mají celkem

28K2U88 míl drátu čili tolik 'že

stačilo by todořiti svět kolem rov-

níku llf3-jk"rát- spojují 1L7K-52- 0

telefonu u 21175 --

veřejných
centrál' V minulém roce bylo cel-k-

218457223:55 rozhovorů iií

společnosti zaměstnávají
262025)- osob" z nichž 1711 11) je
žen Za poslední rok zaplaceno by-

lo zamést íiiiucům Iclefonuích spo-

lečností na služném $17r)07OJ4!
'

stěhévalec jinak Ke dívat i na A
tu aby zahájila válku a měla v:dů
sledku jihosiovanskou 'okupaci
Rjekyi Co pak D Annuiwio by u

kou i po válce vzda se veřejné

činnosti a odebéře se do Texasu

aby navštívil svoje přátele a věno-va- l

pozornost svým osobním zále-

žitostem které značně 'po dobu

války zanedbával Plukovník

House ve svém oznámení že má v

úmyslu odebrali se do Texasu na-

značil že urinů v úmyslu podílet i

se na žádné politické kampani pří-

mo anebo nepřímit Všechno čeho

si přeje : je dlouhápcrioda odpo-čiiiku- C

Oziiáiiieuí toto považuje se

za )ot vězení pověstí" že mezi níín

: těch v okolí ťeruého moře pověr-

čiví námořníci se křižují když bií

ží se k' přístavišti kapitáni obáva-

jí se spustit i kotvy a po západu
slunce je v zálivu fotu to lak ticho

jako na dněmořském- -

Asi před dvěma roky ruské
loďstvo bvlo zakotveno

meriku nežli dříve "Neodvislost

kterou získaly různé evropské
a"skute('íiost že 3000H-OOOošf-

hlavně žen v ruziiýeli ze-

mích evropských získává pnlioru

činil í Nechceme předpovídat i bě-

lehradskou odpověď avšak pochy

bujeme ze vládu se vzda Muzemo
I ý ti )ři n iicen i "a by c hoi iť se pod ťp

od vlády jsou ěinitvli kteří lákají

přistěhovalce do jejich bývalých i- - s:„uwi ai ( -

domovii ( c prohlášeni teto or- - '

ly"1 pracovali ajfcnti bolševiku se
ranisiice j vzbouřilo u zmocnilo se města Jlu- -

bili pod protestem anebo jiř(vruši-t- i

stVký Spojenci iiejeduali s

a s 0'Atinunziein tak
Kežoh ledně Proč jednají tak sa presídcnteiii Wilsonem došlo k !dé vlajky vztyčeny byly na všech

Evropské alliance
budou zachovány Krym odříznut od

rozltieii' l'resideut Wilsoii a k

House setkali se poprvé v

New Vorkn v roef PHlkdy Wíl- -

sou bI yiívcruéreni státu New

Jersey Po" této sebúzee plukov

spojeríí se světem

veřejných budovách a na všech

lodích v přístavišti %Za chvíli nii

to paluby lodí byly tak rudé ja-

ko vlajky krví ('íistojuíků a mě

šťákíí ze SevastooluN Vzbouřivší
se námořníci svazovali ruee díisfoj

Londýn 25 ledna — Kuská

vojska téměř odřízla pólo- -
ník House stal se upřímným příte-- '

Palmer obhajuje
v nájezdy na radikály
HVashinjftoii')) (i' L'5 ledna —

(Vnerální návladní Palmer ve své

odpovědi na' dopis 1'Yaii'ys Fisher
Kaue-i- i oznamujícího resiguaci ju-k- o

návladní pro východ-
ní IVnnsylvanii poněvadž nesou-

hlasí sc zásadou odboru spravedl-
nosti zvláště pokud se týče zatý-

kání radikálů praví žc "jedná se

tik um a meslaKum a noliy priva-- l ostrov Krymsky od ostatního své-

ta dle úředního oznámeni vydá-uéb- o

válečnou úřadovnou v Mo- -'

sk vé a získaného zde jiskrovou de-

peší líná bolševická depeše
že protibolácvíckú voj-ik- a

vyklidila- Klizabctratl v se-

verní části gubernie Cliersouské a

rychle ustupují k pobřeží (''emého
moře :'

Paříž-2L-b-dii-

"n11ÍHiieí: které zachránily svět"
bude jednou z hlavních snah nové-

ho kabinetu ve Francii dle ozná-

mení premiéra- - Arillerauda v pro-

hlášení zásad nového francouzské-

ho kabinetu "Prohlášení toto úvó-dei- u

Oííeúiijť práci odstupujícího
premjera Ocoi'kch Clemcneeauc —

Millcrand'prohluHÚje že jc pro ně-

ho vojkoir ctí iiasfóiqňli místo veb

kého patriota který v očích uvita
je zosdnéiýnf vítřzstvím" Tro-hláše-

fota praví dáleí ' " frove
dění Jvšeehjělárikii versftillské

smlouvy bude pro nás zákonem

liudeme je rovádětj bez násilí a

lem Wilsonovýiii u pracoval v za-

jmu jeho nominace za demokratí-okéb- o

kandidáta' prešidentství
Před svým vstupem do veřejného

života byl plukovník House

v TeXasu Neměl ni-

kdy veřejného úřndu a nlkdý žád-

ného sáiiMicbledul ale praví se

'že iniioho svých přátel u známých

do úřadů odporučil V Kvropé byl

všeobecné ovaiivúii za mluvčího

presidentu WíIhoiiíi

zřejmé o Spatné pojetí povinností
odboru spravedlnosti u vymáhání
evbl ujitích : zákonů" Ucueráluí

námif Dále je ucspravedlivo že

Nítti je soiideinj' a intercsovauoii

sířunou v stejné době" J

Srážka Američahů
s Risý v Sibiři

Washiri{Íoii--- (! 2 ledna
' ~

Uvií američtí vojáci byli usmrceni
ú jeí!cn vážně poraněn při srážce

ruským oddílem generála Scmcji-jov- a

duo 10 lecjua nedaleko?

kdežto pět Uusfj bylo

jeden raněn a 55 zajato
zahrnuje v to jednoho g"U"rá!a a

šet jiných íjústojníků kteří do-

sud nalézají wc v uřoei umerického

vojska Zprávu o féfo srážce po

dapnnijor senoiál (íravt-- velitel

amerického vojska v Sibiři který

uděluje že xa vbiji ji HiwoviV kltj-í- í

v obrněném vožu podsl6uiili
útok ia AuicrtV!

ny hab'zajíeí ' se vív yoz podob- -

něm kuský ' útok byl odražen a

Američané po té 'zmocnil j se vozu

návladní praví žc socialistická

zovali jun k tezkym kusům železa
načež vrhali jc do moře Několik

válečných a obchodních lodí bylo

potopeno
'

l'o nějaké době bolševici byli
Vytlačeni ze Sevastópolu a vládu

generála Deníkiua ujala se kon-

troly uad ním Zh několik měsíců

na to jtofápěčtké přístroje byly
a iifříeni byla prohlíd

ku potopeiiveh jodí aby se zjisti-
lo jeli možno provésti jejích nal-vá- Ž

Tří potápěči Slefanovic

)imilrij'u Vladimír '— Vypraveni
bylí do hlubiny Sotvaže dostihlf

mořskélio dna všichni léměř-iiajc-

nou dali aby býlí' vytaže-
ni Všichni potápěcí dostali m

strana byla počátkem roku 1919

tieslioduJiii roztržena a to níélo za
Ncnicj jrnenováli

zástupce v
slabostí s neochvějnou pevností

následek utvoření dvou oríinisa-c- í

komunistické strany v Ameri-ee- -

a komunistické ntrany dělnic-k- é

Tjftiřrany přijaly program
založciiý'nft manifestu Třetí juter-naejonál-

přijatém dim 6 března

fiamena fo take blízko piHtel-sk- e

udržování Mllíite( které za

Neoďvislost Armé-

nie bude uznána

Londýn 25 ledna — Hpojeuci

sc rozhodli tmiiifide-fa- l
ueod-vislo-

Armfjníe dl právě vyda-

ného oznámení- - Kapitol 'Arménie

bude zřízen v Jirívaiiu 115 míl' ji

chránily svřt Mva jnašich spojen
Progratu tento je v roz- -

PaříŽ 25 lednu — Jmenování

píiiu Kaiifbeifuia Kjirávecm něme-
ckého v:l'íiiíížillylo
přijato francouzskou vládou1 $f
mecké autority sdělily jmenování
Ka u fbořeno vo vládě eUí ředit ui

Švýcarského vybltiu- -

poťu 8 koiihlitučtiínn zásadami té-Jna-
d votly ve velkém rozčilení Stc

fo xeliiě liVHí ťiilincf ii niliwln ' fmiin ii"' lni kili"t(iV:i

ců v první a poslední hodině eo

by nás bylo čckalof Jaký byl by
osuditašieli spnjeiciJ kdyby Krau-ei- é

iiéby fu s1"itží efyi djimlié ro !i všech tél tui c v uělu nalěziilií :iw potíraní teto slrauy i: zcela - "Jd tam stu mrtvolj fOjieicli k

i-- ý eivihnee í ' IcCfHtMlluéjio 'rnkam uad-liUnimi VjUluí to' ' " " "":
— "~i

usewW)tířř('JSÍ'"


