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LLOYD GEORGE MAsoveteié rus:ó
foslalo nabídku V PARLAMENTU ZAS
URU VELMOCÍM VA2NÉHO ODPORCE

Slibuje svolati národní Vítězstvíí Asquithovo je
shromáždění a úznati

cizí dluhy
nyní hlavním předmě-

tem zájmu

Londýn 28 února — VSeckny

politické otázky na daný okamžik

ustupují do pozadí triumfálnímu
vrácení se bývalého premiéra As--

quitha do parlamentu tak pozoru- -

íodnou většinou že překvapila
každého zahrnuje i v to jeho stou-

pence Výsledek voleb považuje
se za pozoruhodný osobní úspěch
i u tak známého politika jakyni
je Asquith a všeobecně se předpo
vídá že jeho přítomnost v parla-

mentě bude mít i důležitý vliv na

Londýn 28 února — Sovřtský
komisnriát zahraničních záležito-

stí poslal noty Spojeným Státům
Japonsku a Rumunsku jimž nu-bí- f

uzavření míru ho sovětským
Ruskem dle jiskroví depeše i
Jloskvy zde právě lískané '

Washington D (' 28 února —

V nové mírové nabídce velmocím

oznámené v úředních depeších zde

právo získaných sovětské liusko
zavazuje se uvésti v plutnost

principy v Rusku a

ivolat i národní shromáždění

Slibuje dále odvolati výnos zru-

šující platnost ruských zahranič-

ních dluhu obnovit i CO procent zá-

vaznosti jako i zaplatili zadrže-

ný úrok u dá jako záruku splnění
svých slibu značné težařské kon-

cese v platinových a Btříbrných
dolech unglo-amcrickém- u syndiká-
tu

Naproti tomu žádá sovětské Ru-

sko aby Anglie a ostatní země se

politiku Anglie a pravděpodobně
celého světa

Jak se vyrozumívá Asquith za

ujme místo v parlamentě příští

pomleli a je mu zajištěno srdečné

přijetí První svoji rce nqioehyb
ně pronese již příští týden při pří
ležitosti projednávání předlohy o

irské samosprávě
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Většina anglického tisku srdce

ně vítá návrat liberálního vftdcc

a i takové časopisy které politi

cky se ním nesrovnávají mají

pro něho dobré slovo Jejich ná
vzdaly veškeré intervence v rus-

kých záležitostech Navrhuje dále

aby Spojené Stát}' povolily úvěr hledy o významu voleb jsou však

značně rozdílné a různě jsou také

vykládány příčkiy jeho pozoru

Rusku podmíněný značnými kon
cesenii v této zemi

Londýnská depeše citující jis hodného vítězství ve volbách Je

STAGQARD
sluds Kepublic ráfA udržují káru ve směru

— na každé cesto jakéhokoliv druhu

Vnikají hluboko do bláta — přidržují so cesty s rozhodným

obchvatem ' '

Jvaždý kdo někdy jel po kluzké blátivé cestě ví jak těžkým je

udržeti se na vrchol i cesty nebo i v koleji

S Republic ráfy máte zcela rozdílnou zkušenost

Htaggard studs vždycky předcházejí ve směru cesty Řízeni

činí snadnějším a pohánějí káni pevně ku předu bez smekání

anebo na strany smýkání
' "
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Velkost tvar a umístění Republic studs zajišťují nejvyšší při-držov-

obchvat s nejmenším třením kdekoliv jezdíte

Tento výbčžkový povrch vyvine 100 procent tažné moci přece

nezmaří žádné síly ve přílišném tření na cestě

Tyto ojedinělé a cenné výhody Staggard studsj
— a skutečné

déle trvající jakosti Prodium gumy — lze ovšem míti pouze v

Republic ráfech t

dni praví že pomohla mu k vítěz

st ví nespokojenost s koaliční vlá
krovou zprávu z Moskvy sděluje
že sovětská vláda učinila tuto mí

rovou nabídku Spojeným Státům dou a jiní soudí že promluvil tu

odpor proti dělnickému programu
nacionalisace který pan Asquith
co nejrozhodněji odsuzuje
Lad v Bouham Cartcrová As- -

Japonsku a Rumunsku Zadna
taková nabídka dosud zde získána

nebyla a úředníci odboru státu ne-

byli s to naznačiti jsou-l- i mírové

návrhy o nichž činí se zmínka v

úředních depeších totožné h těmi

o kterých zmiňuje se moskevská

quithova dcera jež měla značný

podíl na volebním vítězství svého

otce obdržela nabídky ze sedmi

různých míst aby se stala tam

kandidátkou do parlamentu Lady
farterová oznámila že na vstup

jiskrová depeše
Oznámení že Spojené Státy by

ly spojeny s Japonskem a Rumun
do parlamentu v přítomné doběbkem v nových mírových návrzích

[{Kopáč Bratři v
dodavatelé

HLAVNÍ ÚŘADOVNA: OMAHA NEB

v POBOČKY:

nepomýšlí a všechny tyto nabíd-

ky zdvořile zamítla
sovětské vlády vyvolalo jisté pře-

kvapení Svrchovaná mírová rada
v Ijondýne oznámila' že nema v u

j yv i ia wmc iw NORFOLK COLUMBUS SCHUYLER DAVID CITY NEBmyslil vyjednávati se sovětskou Vydání Archangelska
vládou v přítomné době Toto roz
bodnutí však nikterak neváže Spo sovětským sborům

Londýn 28'mora —' Jiskrová

lepcše zmiňující se o událostech

jcué Státy poněvadž americká

vláda není nu mírové radě zastou

Píli IfrP'' " ' """pena'
které předcházely pádu Archan

Považuje se za silně možné že

režim Bainbridfce Colby-h- o nové gelska praví že Earl Curzon v

ministr zahraničních záležiho sekretáře státu bude znamená EFUB1ÍC
Dres

tostí poslal notu Jiřímu Čičerino- -
ti podstatné změny v zahraniční

politice teto země zvláště pokud
se týče sovětského Ruska Zrušení

vi ruskému sovětskému komisaři

pro zahraniční záležitosti v které

pravil : "Vláda severní oblasti při-

šla k náhledu že nemůže déle po- -
blokády proti sovětskému Rusku

Spojenými Státy a zaujetí smnli

vřjšího stanoviska k této zemi po kračovati v odporu proti sovět
f

ským sborům na frontě při Arch mth STA66ARD Stu3važují se za možné součástky této
angelska a nabízí se vydati me-- J

zrněný 3sto" Curzon připojil že pozadanJe známo že bývalý sekretář

státu Lansing stavěl se na odpor bvl generálem Millerem generál
ním guvernérem Archangelska y

žádal sovětské autority by za
proti jakémukoliv jednání se bo

včtskou vládou ruskou a když Spo Mírová síla armády
Spojených Států

oucha armáda vrá-
tila se z Michiganu

kázaly jakékoliv násilnosti pri

žc prohibiční zákon v Iron okresu

musí býti zachováván a že celé zá-

ležitosti dostane se náležitého vy-

šetření na které bude nalchati

jcué Státy požádány byly spojen-
ci aby připojily sc k zrušení bio- - přebírání města Curzon nazna

čil že vzhledem k tomu ze Angliekódy poslal snojencum dotaz jas
více --

jak rok podporovala obyvamožno jc obaoviti obchodní styky
Iron Rivcr Mich 28 února —

Třicet pět federálních agentu a
vi a if lbez jednání sc sovětskou vládou
cienu poncíc siaiu uicniíjauu iíic- -

telstvo severní oblasti a vesla s mm

v přátelské styky působilo by ne-

příznivě v Anglii kdyby oznámc

Influenza řádí ve

vojenském útulku

Washington D C 26 února—

Všeobecný vojenský výevjk' nebu-

de nepochybně pojat do armádní

reorganisační předlohy" domu zá-

stupců dle plánu který byl přijat

republikánskými vůdci Republi-

kánští vůdci ale prohlásili že do- -

ří přijeli sem v těchto dnech pod

jde k nějakému určitějšímu roz-

hodnutí Osnova 'činí opatření

pro mírovou armádu v nejvyšší sí--
j

le 250000 mužů a 17500 důstojní-

ků' Tytp sbory mají býti jádrem
devíti divisiVjež by byly schopny
se doplniti na plnou sílu v čase

války V armádě této nalézaly by
so všechny obory vojenské služby

jako pěchota jízda dělostřclectvo

a vzduehoplavectvo Národní gar-

da dle této osnovy zůstala' by v

přítomné své síle M&0 mužů na ka-

ždý kongresní distrikt avšak uči-

něna byla by výhodnější opatření

pro organisaci scťnin

vedením majora 'A V Dalrjmplcany hvly nějaké násilnosti dce
prohibičního komisaře pro střednířin v odpovědi své navrhl aby bílé

Lansingovo nesmiřitelné stanovi-

sko proti sovětské vládě sdíleno

bylo i podsekretářem Polketn a

pííruěím Lohgem" President V'il-so- u

naproti 'tomu je pro uzavření

míru s bolševiky u praví se žc

Colby h ním úplně v té věci sou

gard v vydaly celou severní ob státy aby potlačili tak zvanou

"revoltu proti prohibici" odebra
Lineolu Xcb 2S února —

osob onemocnělo influcnzou v
I
posud nedošlo k žádné dohodě slast zahrnuje v tom Murmansko

stejně jako veškerý vládní a vo-

jenský majetek a složily zbraně

těmi kdož jsou pro všeobecný vo-

jenský výcvik Vojenský 'výbor
bude pokračovali v prácí na osno-

vě a je možné že co nejdříve do- -

hlasí
V smlouvě o kapitulaci zajištěna

li se do svých domovů kdežto ma-

jor Dalrymple nám jede do Wash-

ingtonu kde konferovat i bude s

probibičním komisařem Johnem
Kramcrem Major Dalrymple měl

v úmyslu provésti zatčení okres- -

byla osobní svoboda vs-c- cleniim

armády a členům poražené vládyDempsey obžalován

pro porušení zákona

lírand Island Xcb a 109 případu
onemocnění touto chorobou je v

lékařské péči ve vojenském útul-k- u

dle sdělení komandanla A1-diso-

Waita státní kontrolní ra-

dě M doposud došlo v úbilku
totnto k dvanácti úmrtím V po-

sledních dvou týdnech událo se

téměř každého dne j

bylo dovoleno aby opustili zemi
iwli 1 Ir ti 1 f wil i't ¥rA ií il i n 1iťi M

o vojenské službě
UNION STATE BANK

iili II IX 1IJICI Illl-- IIKUlunu JIU ilf- -

nční z vměšování sc do úředního

výkonu federálních autorit avšak

po příjezdu sem shledal že dra
San Fraiieisco (al 2 línova

— Jack Dempsey světový přebor
nik v rohování obžalován byl vče stická akce by mnoho nenapravila

16 a Dodge ul (proti poště) OmahaSVÉTLOra spolkovou velkoporotou ze do a hledal cestu kompromisu Po

znal že narazila tu kosa na kámenpustil so porušení zákona o vojen

ské službě poněvadž vynutil si ji
nou klasifikaci pro sebe tnež mu

náležela Obžaloba tato založena

bvbi na dopisech jeho rozvedené

manželky která edélUa žc V době

kdy Dempsey žádal o vyjmutí z

vojenské služby na základě toho

Nedostatek novinové-

ho papíru vážnější
t

New York N Y„ 2S února —

Nedostatek novinového papíru má

za následek žc všechny velké den-

ní listy v New Yorku obmezují

značné počet stran nedělních čí'

sel New York-Time- s oznamuje

žc nedostatkem papíru byl přitlu-

čen upustili od magazínové části

a literární částí už do zlepšeuí se

situace Všeobecně se uznává že

k zlepšení situace nedojde dokud

uebude sc co ucjvíccj šetřiti s pa-

pírem Velké denní listy jsou s to

zlepšili situaci když obuiczí se na

iiejnutnčjší počet strun

Nový americký vy-

slanec pro Siam

AJfasiiintfton D C 2? února —

President Wíkon pof lal senátu k

potvrzení nominaci Gcorje W P

lluau i ArUony jiko tplaoaioc
ntaéko yú&nce pro stát Siam

že podporuje zcuu byla to vlast

ně ona která jej vydržovala ~
Depsey prohlašuje že tvrzení je
bo ntaiižclky se nezakládá na prav

dČ~

OZNAMUJEME KRAJANŮM

že přávc nyní je nejlepší příležitost ku zasílání

peněz do CECHOSLOVENSKA ježto kurs je

nejnižší — ZvUštf ti kteří zamýšlejí jeti se
Sokolskou Výpravou měli by použiti této pří-

ležitosti Zaslali jsme více peněz za poslední
dva měsíce do vlasti nežli' za celou dobu před
tím —

Vyřizujeme veškerý obchod bankovní a

vymáháme dědictví Za spokojenost ve všem

ručíme Naše obsluha je vzorná

NAVŠTIVTE NÁS A PŘESVĚDČTE SE!
-
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I' CHOldČEK Preí jdcut h 3f MIELENZ kaír
JAK HOKlCfiíC Vioe rrfc mih KAVALEC výp katír
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neboť okresní návladní McDou-uoiij- h

který je považován za vůd-

ce celé "revolty" vyzvedl sí cí

rozkaz ua majora Dalrymp-Ic- a

u chtěl jej zatknouti hned na

nádraží Po obdržení zprávy že

"suchá armáda" jest opatřena
množstvím nábojů a připravena sc

há jiti upustil od svého úmyslu
uvíak odepřel s federálními agen-

ty vůbec jednat i Mezi t ím Dar-lviii[l- e

obdržel rozkazy od prohi-
bičního komisaře Kramcru z Wash-

ingtonu aby odešel se svým vy-

zbrojeným mužstvem u tak k žád-uém- u

zatčení nedošlo McDo-íioug- h

tvrdí žc kaná svoje povin-

nosti u žft byly bfřeny o néní zprá-
vy vyloženě a zlovolně falešné —

Doznává že odebral zabavené ví

ůy "prohibbínita ascatům avřak

nevrátil j majiteli nýbri uložil

j bezpečna mí to DalrypIe
vj'dál prohlkkojy v kterém přarí

Vydání "Světla" na rok 1920

uveřejňovaného I)r 'Peter Fahr-ne- y

& Co Chicago 111 jest právě
rozesíláno poštou Tento dobře

známý návštěvník nevyšel posled-

ního roku
'
následkem 'válečných

poměrů Toto nove vydání jest
suúškou nejza jímavější Citací lát-

ky u cenných informací Není po-

chyby že naši čtenáři je rádi při-

jmou a obsah se' jim bude líbili
1'čeleiu "Světla" jest předvésti
zásluhy starého bylinuého ťéčivé-- l

ó prostředku" Dra Petra Hoblí-

ka Tento' léčivý přípravek IjvI

připraven poprvé

nynějších tuujiteliV 'který
prpvozoval lékařfckou 1

prašii'v
Marylánd kolem roku 1780 Slá-

va tohoto bylinného léku fce rozšf-řil- a

do všich Čtyf koutů zemé jé-"- h

záIuHr staly tt znimy trpící-
mu el6vf?eaít'ri v£uďk!

Polk nepochybně se

brzy vzdá úřadu

Washington D tVA únoru —

Kesigaace Frauka L 1'olka pod- -

ko příští krok k téměř úplní reor
eanisači odboru státuij2 je dú

rozporu mní Roberteui

Lnřiog"m a pwiď-ute- míso
ttftltt r--5


