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ILiasr fi bře7iia — Odpověď
k tomuto protivládnlmu hnutí pii

Holandska tii diiihou ttotn spojen- - !rUÍ ♦"'''' siláci Pokus o za- -
li a Mihl

miř jut - I i tnulll airM Jnt

V iiVli-Jii- l ftir-ninfb- fnpi í mnih-r-níli-

íill InkevA mnoJklvl lill nlilnltvA

í nervoví liimii'e lyly fivola ?liio
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němeekčho císjíře je hotova Ilvlo žnj" w z ti první krok v této nové

protivládtií kampaniV% zjištěno že Holandsko sice odpí-
rá znovu vydiiti bývalého císaře
avšak projevuje ochotu ho náleži-

tě střeiti Přiznává že střeení
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Uherský kabinet se

vdal svých úřadu

Budapešť
" března — Hned po

lil' iícrt nitttie v)i 7A jmuW V BENNETT
Room 200 Bee BIdg Omahi světového míru

schopnější dělníky
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oje kievtii tMíska n v brzku táti e kilní-j-iím- i rilravišími v kaJ i

jjiÚMidiii Krjte li Milnými neb jitte tnlio vňri nolié povinni nliy-M-

ii isjelu jii-- í ilnnMii iiriiiili PřřsvfJrte hc jak illnnbo fnuřete pracovali neb

jik ilib-k- iiiiii-t- jiti nni byti ne unavili I'nk užívejte Jv# " gránove :ibb l

ly ubyi-cjnrhi- Nuxiit"l lom tiikrňt po jblle po ilva títlny Pak liiste

iji fílu oii't a fi"im'-rl- ( ( niimlin li jst Ukuli Xiixtitctl Iron rvfi sílu
l:ili-'i-- nniii a Jen a v mnoha pííp:ile li v ilobé iImhi

týilnfi Vyrabiteli'' zaruritjt ň"přiiř a uplnř iiHpokojiť Kb'ilky ku

na ostrovech
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Polsko žádá mír se"i svých poritěníku JHvka stali
se dědičkou tolmto jmění ve si l'

ANGLICKY ODBOR-

NÍK JE PROTI VSEM
POJCKÁM EVROPÉ

sovětem bez příměřídu kdy dosáhla věku 18 b I Jej
nice Vliisili!! IlIllosIVl ZililllllVí

nnameiu ze admirál Iíorthy ujal
e svých povinností jako rejrent
bylo vydáno prohlášení že pre-ťue- r

llnszar a Členové jeho kabi-

netu se poděkovali Admirál Hor-

lily však požádal všechny členy
kabinetu aby sel rvali ve svých
místech již do utvoření nové vlá-

ly Dodatečně si oznamuje že

po složení přísahy admirálem Hor

thyiu v národním shromáždění do

Varšava 7 března — tu tm vi-- e piiiii vínu vríill ixutt lnut pnuinva n vsiium iiotut

Vkúriíi-- i

Poadit
vstoupili

oeeeiiiMidi pAemkťi nedaleko
Vek aby llisti ItolseVlcl

do mírového vyjednávání bez uza
f lískovce kde objeveny b ly jnci

časem prameny přírodního uli je
Dolním Rakousku Pstí-edn- í de- -

peie z I března Iclilv ze rela
SMUTNÉ POMÉRY
OBYVATEL KÁPI-TOL- U

RAKOUSKA
l'

Prohlašuje že žádný pre
sidentův bod není po-

jat clo smlouvy

Xi'v York X V liřivna -

Vidlí příměří je vtělen do pnsled
ního z ná vrhii učiněných polskou
vládou sovětské vládě rilské Po

IvTuii a několik jeho kamarádů u
"Mokří" zahájili hoj prchli y líakoiiska oiikiiu vydali

šlo k veliké vlastenecké démon- -láci se obávají že bolševici by poproti prohibici se do 1'lierska nepochylmě aby
-- i v ! í" l '71- - -

ilojiodv o íii iniei i ku svému p1'1"
1 ' " siiroiiiiiueni ]ovsia obtHivili svoji podvratnou práciJoliri Alavnanl Kťvos iinplickv tirosiiěi hu a posílili bv svojo slio 11 11 zpívalo národní hymnu Této zprávě ale nedostalo se poWashington I) (' f března —

Vidců (5 března — Ačkoliv' ve
liké zástupy dobře oblečených a

zřejmě též dobřenyživo váných
Zbohatlíků a dobrodru

íúznvch místech bitevní li
fit iinřní íxll)orník na inírovť koti- -

tVmici vydal právě t-

ry naOhlčliaeí válčení proti zákazu tvrzení ze žádných jiných práme
uůtne Veřejné mmeni přimělovymáhání prohibiee bylo zahájeno I

vin liidurn v ktcn' podroliil mí
včera "mokrými" ěbny domu zá hů pokračují v udržování rozmařiriv(ii smlfřiivn rtzlorn Anglicky Enver pasa zdruie

železniční zřízence ku

povolnosti
stiipců Ačkoliv byli poraženi 2-- Zápas o majetek lého nočního života ve Vídni zaiiiiaiii-- outioriiik poKiiujc tuto

se opět v Berlíně bývalého císaře(ibisy proti Vil v počátečním útoku
učiněném ve formě přímého odvo

mírovou smlouvu

'1 II v

plňujíce kavárny divadla a her-

ny většina Vídenanů a obyvatelIi in-- zrazit ti' zaunrim 1'iiiíž " března -
V

laní tohoto opatření kongresu íkeni Veřejné mí- -
r 11 jiných rakouských měst žije v
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líerlín ó března — Zápas v zájtajemství a vylivhá w kri lisování Londýn
" března — 1'nvei tieiu ve - ranču i oeil i i retino ve- -hafanem dctrtokratem z Xev íer- - politování hodných bídnýchosob Yr sví' zajímaví' hrožitrct paša bývalý turecký ministr vál- likého vítězství v jednom roce kdv mu vyvlastnění majetků bývaléhosey iirotirro niiieni mishinct s ne

jonnazi w nasicdiijicnn nzavr- - ky a viit-c- nilintotiirku zdrzui'-kv(i- i iiiii-íL-- iiiwi ttw t - o - loniiiii mou 'iivn [riijiiT-
-vzdali naděje a praví že otázku tukňm:: e die dosiycii zrav jv o tyune lo federaci elezniéiiieh zaměst Ve všech těchto městech je provyvolají při každé předlozeminy z1 čtrnácti proslulých v líerlíně pod falešným jménem- - vozována beznadějná honba vysonanců aby vstoupila v dohodu sbude žádati povolení peněz na w- -

cleničními společnostmi a odvoZprávu toho smyslu přináší časo-

pis Tiinev Má se za to že Enver
mahani prohibiee Zatím co"mo- - kých cen živobytí vysokými mzda-

mi Zřízenci pouličních drah velala stávku která ohrožovala ce

!ý hospodářský život země
ří" v domě zástupců zahajovali
mvý boj penerální návladní státu

firtša pokusí se získali v líerlíně Vídni mají fiOO korun týdně což

Xew Jerscv Thomas FcOnn 7m
sympathie pro uiladotnrecké hnu-

tí politické
se rovná předválečnému platu

kterékoliv rakouské
země čili při normální valutě

Zastřelil se prolal žalobu v zájmu svého státu ti

německého císaře zahájen byl do

opravdy v úterý kdy návrh o od-

kázání této záležitosti národnímu
shromáždění provázela pohnutlivá
debata Návrh toho smyslu podán
byl většinovými socialisty Větši-

noví socialisté spolu se socialisty
neodvislými snaží se docílit i uzá-

konění konfiskace veškerého ma-

jetku lloheiizollernů Toho se do-

cílili může tím když bývalému cí-

saři odhlasuje se určitá částka na

jeho vydržování Poslance Oraef

většinový socialista prohlásil že

bývalý císař není hoden svých
slavných předků a nezachoval se

poďe jejich tradic Nepadl v čele

švrehovanélio soudu žádaje' ábv zhrzenou láskuVšichni Američané +120 Chtčjí-l- i ale udržeti tělo a
duši pohromadě potřebují tak vy

zákon prohlášen byl za neústavní
a zabráněno lylo federálním pro- -

: v i- -
iouu v v v iauivtjsiiiiii i - i t

l)Odi't prcsilcitta AVilsoita uchyl
pojat do smlouvy a v mnohých
případech mírová smlouva jfí prá-v- č

porušením těchto bodů Xčmc-ck- o

není s to nikdy zaplatili víre
nežli ěivrtinu náhrady která jist
na ném žádána spojenci a sdruže-

nými vládami
Xoniise pro náhrady musí nevy-lmutclti- ě

změnit i mírovou smlou-

vu která 1k'íp Xémecku pro-

cent železu nidy í'0 procent těz-It- y

jeho idilodolů a všechno jeho
loďstvo nežli Xčmecko zaéne pla-lit- i

náhradu požadovattnii Fran-

cií Pět Milionů dollarů náhrady
itiá hýti zTplnccno dne 1 května

j
_

( o i i o s ač i iirenn — Ne soké mzdy neboť cena chleba vv- -íbicnim iiiedinkům jej vvmaha- -

zakrvácnou fotografií své milen
stoupla o 1300 procent 'oproti ce

Lonlýu
" března — Americká kv s kterou se udánlivě nenolmll

'i Soud se rozhodl vyslechnouti v

pondělí arfíumenty ]ůvodního sou- - T ' ' j ' - - i 1 y 1 t - ' ně předválečné mouka o 1700

procent brambory o 2000 proe
vojsKil jnt-ne- uoKoncna evaku- - ť ruce I?av Thomnson stiolení

zaditného státem Iihole Island i Sibiře dle sdělení jiskrové de rreifdtoiovy uuivcrsitv nalezen nkr o 1400 procent maso o 1- -jakož i ii)clace z Kentiickv a Mas- - ' sHMishe Many z uoskvv— v v a?on se stře nou vmoom ve 00 procent mléko o lfiOO přocJiskrová depeše právě zde získa-Lvéi- u '„kii králce no návratu
achitsetts týkajíi-- í se právoplat-uist- i

proliibiěuílirt aktu Návrh il SI uje že poslední' americký Oinaliy Jeho matka a několik nrá- -

proliprohibičnícli členit domu zá- -

svého vojska Zvolil si místo toho

útěk pod pláštěm noci do Holand-

ska kde nyní "promenádu je a ře-

že dříví "

oddíl

a měsíční zákonný příděl který
dovolen jest hospodyním koupili
stojí od fi32 do 172 korun proti
předválečné ceně od H do 27 ko

Sibiře doriíd do Vladi- - H nalhali se v sousední místno- -

okurku 1921
i -

šil a přispěchali do jeho pokoje
Klť' 'ísMí'llll I lllll 1 lil jWtl_

livnzovjjnt 'O potolení $ "(}( )(

Polsku" dostalo 'e stnítul vymáhání prohibiee Zpráva z 'i' 'VObvinění Němci kía do prsou a mlaIýjnrržv zemřel v
soukromé půjččy Mochník Jihbíř'ktciy

28 halířů ' ěiluosiié "éeňfň za
:

'

prchají do ciziny z? )vř-luHrn- po té I Mladý muž
zachoval si vědomí do T)Oslcdního

v í -

Washiniíton 1) ť„ á březíía

AI hany X V sděluje že menšino-

vý vůdce James ] Walker podal
senátu předlohu navrhující povo-len- í

výroby a" prodeje piva a vína

jež neobsahují více jak 275 pro

'Francie' upravila' syoje vlastní
ilaně i) finaneíMii jncdpokladu w
Xěmccko zaplatí požadovanou ná-

hradu Xebude-l- i tato náhrada

zaplacena Francie stane se zkra-

chovaným a bezmocným národem
Rakouská mírová smlouva nedá

se nplatniti XSmwko a Rakou-

sko byly spojenci dle náhledu to

(k!mižiku a ™f "al činLondvn 5 března - Anglická
admiralita vzdala se již téměř na- - ?V'!J 'f' nw0Jod f 6V0U mú™' Pomoc jedné z nových evropských'I!

ií™ í „nA„ri
--

„i_„
_ ' sečnou jessu jiueasnvou u- -

centa alkoholu
zemích bude poskytnuta soukro
mou půjčkou Jak bylo právě o

normálního kursu rakóuskycb pe-

něz stojí nyní sfi10 a jízdné na

pouliční dráze jež bylo asi 4 cen-

ty stojí nyní 40 centů kdežto ji-

ná vydání domácností jako plyn
a světlo elektrické stouply od

"00 do 700 procent

' citclkou Cozadv1 „:x ' iv v
v r oovoiein: í vaieencii zioeinn

iii: i t: i
známeno bude poskytnula Polsku

Zbohatlí Spanělé se půjčka v obnosu '() millionň doliiisiuii iivu souu v lil[)Sltu Nem- - i tj v r 'i
ci jsou dobře sezriáineni se senar'1rs" "VOjaCl Zle

larů Polské vyslanectví zdejšístěhují do Californie
uiein osob považovaných za vále- - nakládají s Rakušany právě oznámilo že vyjednávání v
eue ziocince a ii htci j naiczaji se záležitosti této půjčky s Peoplo'sHonolulu T IL 8 března — na Tomio seznamu prcnaji pres y'u]„ "K března — Pakouská
hwfín-f-- t C' K-n T f l Ií1 m 111 i

Industrial Tradinpr Corporation vJenom 1200 Spanělň zůstává z
Nou- - YorKu bylo právě skončeno

'Politická semena

stojí mnoho peněz

4 „„ vinna vzaia na veitomi zpravv o
Švýcarska a Dánska anebo ukrv- - nnflWní-i- i n&sinnta„u

celkového počtu 8000 kteří přive
Bude to první půjčka toho druhuzeni byh na Havajské ostrovy iU se v Německu Dvanáct osob-Ukýc- h vojáků vůči Rakušanům poskytnutá touto zemí kterékoliv

hoto finančního odborníka pova-

žovány za Samsony jichž ruce a

nohy je možno odříznout i "karta-riiísko- u

mírovou smlouvou"
pčeft to že mohou tito príi-myslo- ví

pipranti pracovati ruka-

ma i nohama pro vítěze nejméně
po lvě peneraee
Hlavní nadějn v zájmu zastave-

ní pochodu revoluce jež by vyvo-
lala úplný~ hospodářský rozvrat v

celé střední Evropě klade v "n-mírnč-

stoupence pořádku které
k podivení celého světa dosud udr-

žují se na skále německého ch-
arakteru" Xa konec pak p Keycs

roce 1907 aby pracovali na plan-
tážích cukrových dle prohlášení

nosí í bylo
zkušebním

z nových zemí v Evropějmenováno v prvním dle prohlášení J)r bTarla Renňcra
seznamu vypraeova- - tri „!„„'

Washington I) (' fi března —1 vI F Sedwicka bývalého čestného i:v - I " ' ' 1"' 'III l 1 Ailtll
Sest z tohoto pr- - niéní záležitosti i„„i!'ucin Ansiieany

Evropská valuta Zatím co asi f00 tun semene jež
rozdíleno je zdarma každoročně

vuiiio ruční onvincnycii je nyní l že připravuje protestní
pohřešováno a admiralita získala „ohi která co nejdříve uherské

konsula španělského Po tuctech
dvacítkách a stech odjížděli Špa
nclé na pevninu a většina jich o

debrala se do Californie Před dva-

nácti roky přijeli tito Apanělé jm

intormace toho smyslu ze zbytek k-il- ě bude noslána K'm-- I

mezí amatéry a profesionelní far-

máře nalézalo se na cestě k taktouchýlí se do bezpečí nežli jejich Vedl několik nřínain íikovvehto
obmyšleným politickými přáteli vpřípady budou vyvolány Admira- - „ásilnosí fherské rrW v rS

se stále lepší

Sc--w York N Y 7 března —

Zahraniční valuta stále se lepší
Libra šterlínpů měla včera cenu
od 3C0 do 305 Také francouzské
a bclprické franky a italské líry v

ceně stouply

iivt vi r r i( t tu kapitolu kongres zahájil krok keostrovy Havajské jako chudí při ma oiiirzeia v teciito diiecli se- - kolika případech překročily hrastěhovalci Tia lodích nákladních zrušení 'tohoto zvyku jenž zaveínaiu tech osobnosti Kterc uehý nice oloupili a zatkli Rakušany den byl ještě v koloniálních dnech
my w o iioiaiiUHna a rtveiisKa— „ař? unavr ia Sii!v 6

I KCchuo zda se nasvědčovali to- - (rsk4 území kile je ztýrali
Příležitost k uspoření $200000 ve-Il- e

práce a jiných útrat bvla přídít I ' I _ 4 I T i ▼

mu vx ifuii--iu- i viaua na nesre- -

sti nebude s to shromážditi ob

Nyní neodjíždí ani jediná loď y

neměla na palubě některého z

těchto bývalých chudých dělníků
ale tento dnes jede první třídou
Většina jich zahospodařila si na
ostrovech slušné jmění Jejích za-

městnavatelé litují jejich odjezdu
poněvadž patří mezi nejlepší a nej- -

viněné až soud s nimi bude zahá- - Bela Kun obnovil

praví:
"Kdybych měl vliv na poklad-

nu Spojených Států nepůjčil bych

jediného centu ani jediné z přítom-

ných evropských vlád Xeměly

by jim býti svěřeny žádné finanč-

ní zdroje kterých by používaly v

zájmu zásad proti kterým přes
presidentův nezdar v pokusu

moci a ideálů americké-

ho lidu republikánská i demokra-

tická strana stojí v odporu"

jen Anjrlie jmenovitě žádala o

Americká mouka jde
do Evropy na úvěr

Wrashinřrton D C 7 března —

Pět millionň sudů mouky bude do

Evropy prodáno na úvěr ?o nej

potrestání tří námořních důstojní-kf- l

kteří nařídili střelbu na ote-

vřené lodice na nichž nalézali se

liš lákavou než aby odolal senát-

ní zemědělský výbor který škrtl
tuto položku 7 rozpočtu tohoto od-

boru Nebude tudíž nikomu po-

skytnuto v roce budoucím žádných
semen leě by srdce senátorů se ob-

měkčila ačkoliv velká naděje na
to není O zrušení tohoto zvyku

který dle náhledu mnohých k ni-

čemu dobrému není usilovalo se

již od roku 1804 avšak vždycky
se nalezli lidé kteří rádi dělají

dříve leě by konjrres autorísovaltezbranní námořníci a na lodě ne

novinářskou činnost

Londýn 5 března — Z Vídně
došlá zpráva sdělila že obavám

před zvýšenou komunistickou čin-

ností ve Víil ni dán byl průchid v

článku časopisu Mittajrpost který
zejména upozorňuje tm nový ko-

munistický ěasppis tištěný v ma-

ďarském jazyku pod názvem In- -

půjčku v obnosu ijCiOOOOOOO na
financování tohoto prodeje dle

mocniční Upatrila ověřené doku-

menty proti nim

Bývalý voják proti
bonusům veteránům

Washington D C fi března —

Rozhodný odpor proti zákonodár-
ství kterým byla' by poskytnuta

Nejbohatší černoška
ve Spojených Státech

prohlášení Julia Barnese ředitele
obilní korporace Spojených StátůUtok na bývalého
která mouku pro Evropu opatřilauherského nremWn—

Amsterodam 5 března — Bii- - tTnational Časopis tento jenž vy- - Stávka zlatokopů v
dapešfská dejicše oznamuje Že u- - ''bází prozatím jako týdenník má

finanční pomoc bývalým členům

Muskogep Okla 5 března — armády a loďstva Spojených ší

Černoškou ve Spoje tň byl vyjádřen bývalým
Státech je Sarah KectorOvá nern který před výborem domu

z Muskofrw jak vyšlo ná jevo v zástufxrů pro cesty a prostředky
minulých dnech kdy odevzdala prohlásil že takové peníze byly by
svůj majetek v ceně $1500000 pé- - přímo vyhozeny Byl to Walter

il

nbyl i brzy také vydáván v ruatmě
franětině angliěiné a němčině —

Mittajrpost tvrdí že jeho redakto

Jižní Africe skončena

Johanneshursf Jihoafrická IJníé
března — Stávka zlatokopů za

městnaných v Crown zlatých do-

lech v Randu která byla v prou
fi

presenty když to kapsa nepoiífi
již zvyk tento zachránili Ale za-

stanců tohoto zvyku valem ubývá
MySlenka na rozdílení semen vzni-

kla v důsledku anglického experi-
mentu v roce 1742-kd- povzbuzo-
vání zemědělství ve Spojených
Státech bylo hlavním cílem — Po

anglické vládě převzaly zvyk ko-

lonie aby povzbudily pěstování
nové úrody což bylo počinem žá-

doucím v těch dnech Tehdy ovsem

rozdávala Ke semena značně cen-

ná ale r poslední době rozesílala'
se vřtfiinou wmena zahradní jichž
možno si za levný peníz zakoimítí

1

Dr J J V7AŘTA

Éeský odborník

očí uií nosu a krkn

PřizpŮHobování brýlí -

1223 řirit Nat Eank Bld
OMAHA NEB

TELjTVLER MIS

ry jsou I'ela Kun a jeho interno-víiii- í

společníci líývalý uherský
diktátor jrý píše pod pseudony-
mem UlasiuH Kolosvary Rakouská
vláda popírá pravdivost těchto

pověstí a praví že Bela Kun a jíní
internovaní inaďarítí komunisté

nejsou vfe spojení ruským ově-te- m

Sděluj že BeJa Kun jě pod

vojenskou a policejní dohlídkou v

du po delší dobu byla urovnána
Dělnici vo hlavně stěžovalo si do

špatliéhó zacházení e trany před-

stavených pro politické umýilení
Během této stávky nedošlo k Wh
hým výtržnostem Nesnáze tyto

Zajímáte-l- i se o texasské pozemky nebo

olejové projekty pište česky na

STEHLÍK & BABER
hýly ale potlačeny policejními pa

i iirosamělém paviloně v% StokravS v iroiami - rf

temním


