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ODBORU CELA EVROPA JEvojenskou připravenost udržet i ODKLADY
dokud nebezpečí úplně nccmil

SOV£TSKÉ RUSKO
ZNACNE ZLEPŠILO
SVOJE POSTAVENI Puritan moukaAvJak Francie je přfli vzdále TÉMÉR JESTÉ ÚPL-

NÉ VYZBROJENA
LOĎSTVA ZAVINILY

OBROVSKÉ ŠKODYnou od pomezních států ruských
a nemohla by přispěchat i okamži-

tě k pomoci kdyby bolševici kku- - Admirál Sims sdělil vý Jedině Německo a Anglie
tečné provedli útok

ZÁRUKA — Spotřebujte plný pytlík n nepodaři li se vám

upéci nejlepší chléb jaký jste kdy pekli vraťte prázdný pytlík

svému obchodníku jenž nahradí vám bez námitek vaíc peníze

Odborné mletá z nejlepší pSenlce v Americe

Všichni groceristé ji maji na bkladé

WELLS-ABBOTT-NIEMA-
N CO v

Bolševici získali vojen-
skou kontrolu téměř
celé ruské země

Nedostatečná vojenská připra
venost okrajiiiskýeli států není

rozpustí v brzku svoje
armády

1'miž 14 března — Svléknuti

boru že odklady pro-

dloužily válku

Washington l C„ 12 biczni—

ale in licpeéím jediný in Každý

Schuyler Nebmalých státu nalézajících p me-

zi Kultickým a ÍVrným mořem
má radikálně socialistickou stra- -

stejnokroje a odložení pušky zdá

se být i nejobtížnější částí války
Odklady ínlborn loďstva s plnou

spoluprací ve válce v prvních
ie---

měsících po vstupu Spojených
Států do války stály píd mililonu

'

M— ——
Až dosud Německo bylo jedinou
z velkých zemí která tak částtč- -

nu která Ataví se proti vojenské-
mu odporu proti bolševikům

kontrarevoluee v Uhrách

a znovu nastolení reakce vyvolá
lidských životů !" billionů dol ně učinila a to bylo k tomu do-

nuceno x veučt Anglie je násle- -larů daliilio nákladu a dva a půl

milliouu tun dopravního loďstva lujíeí zemí jež má v záměru rozvá tu vážné obavy že podobně
mohlo by se stát i i v takových a ubránily vítčství nad Němec pustit i svoje armády Anjrlit: pro
státech kile inonareliistieké linu tlltlotlellost spolehne se jcfi UU

TlmtA oznamují víera ťotnra itarým l ovfm pHznlvcUm It vlMtnlm

HOTEL "PRAHA"
který jest úpluS ímovu vyprovfn víím vnitfutm rařízenlm vkuDÍ

a kl krujanA cavitavit lo Omaby naleznou ryt-- t ti'luou

a poliodll to Dcjle'ii Chutná jMIa t pravé řeskó kuchyní vžJy

vál ucpokojí O pífioů míiitckn i eukovlch krajani uctivé lUdi

JOSEF PIVOŇKA

kem v červenci roku dle pro
hlášení podadmhála Sinisc předtí jo drženo v šachu armádu dobrovolnickou jež bude

míti toliko členů zahrnujeFrancie ze všech evropských enútiiím vyšetřujícím výborem

'
Londýn 1 1 března — lVstu

veni sovětského Kuska pozoru-

hodně ku zlepšilo v posledních ně-

kolika měsících a loto zlepšení je
tím 'pozoruhodnější čím bezna-

dějnější zdála s situuco ještě na

jaře minulého roku HolJevici ma-

jí dnes vojenskou kontrolu téměř

celého starého Ruska h výjimkou

'několika novývh státu utvořených

podél západního pomezí r
Bolševici mají dnes dostatečné

velkou a stálo ještě vzrůstající
armádu jež je slušně vypravena
dobře vycvičena a dohře živena

Této armády mohou použiti neto-

liko k upevnění své pošiee v Kus-k- u

samotném nýbrž i na západě

proti Evropě anebo v střední

Asii proti anglickým državám

Nebezpečí bolševické záplavy je

stejné vážné na západě jako na

východě neboť pásmo malých

státu mezi Kultickým a Černým

mořeni ueuí dostatečně silné jed

nnižíeího se diikúzati pravdu své v t vojenské sbory v Indiizemí zdá se státi v iicjsilnéjMin

odporu proti bolševikům a její Francie na tak brzké složeního tvrzení že tyto odklady uat ro
nesouhlas s anglickým pianem o zbraní nepomýšlí ViIí stále mrač-n- o

nebezpečí na východě a obírá
tily mnoho škod

rodadiuirál převelí výboru oduzavřeni míru se sovětskou vlá OMAHA KEBEASKASob 13 a Winiam uL

dou je toho nejlepšnu svědectvím
poručení která učinil hned po pří

Francie se krom toho ohava even
se plány na zvýšení přítomné ar-

mády na £00000 ha i na celý niil-IÍo- ii

Kdybychom porovnávali potuální obchodní finanční tt poli
tické kontroly Ruska která mela et obyvatelstva bylo by to tak

jezdu svém do Londýna v roce

1917 Kabelojínim poslaný v

části mčsíce dubna roku

1917 sdělil v kritickým místem

kde válka může byt i vyhrána ne

by za' následek sesílení Huška do

té míry že Francie nebyla by s to
jako by Spoj Státy po ztrátě V
(XlOOOO mužů v mladém a prostře-
dním věku rozhodly se pro armá- -se mu postaviti na odpor bo tracena je východní Atlantik

Pro tyto příčiny Francie se sta

Kořisko Bratři
Pohrobníci a balsamovači

'250 South 13th étreet Omaha Neb

Tyler 1873 TELEFONY: South 680

Tohřbúra z venkova vřnujeine
pozornoat

ví proti míru s bolševiky a stejné
v středisku všech linií oceánské

komunikace do Anglie a Francie

Podadmirál Sims stěžoval si de

lu o 3000000 mužů

Itálie vzhledem k svým tužbátn

v Adriatiku a následkem nedoje proti zásadě kterou by se za ííť'íi~- -notlivě i kollektivně aby posta-

vilo se na odpor hrozícímu úde statku uhlí a železa což dosud o- -koupila německá pomoc proti
bolševickému nebezpečí revisí

lhostejnosti odboru loďstva nebof

ač žádal aby každý ničitel a maru chroniuje její průmysl nevidí do-

bu vhodnou k demobilisaci StejAnglie přes velké vojenské zod lé válečné lodi poslány byly dopodmínek versaillské smlouvy

Tyto podmínky mají za účel se- -

povědnosti na souši má v úmyslu né lujroslavie udržuje v pohoto
slabiti Německo do té míry abyv budoucnosti se spolchnouti to

těchto míst odporučením by-

lo vyhoveno až o šest měsíců po-

zději

Sims také odporučil aby dvř

liko na armádu dobrovolniekou a nikdy nemohlo pomýšlet i na vý-

boj vůči Francii Anglie nehledí

voz na této železníci Současně

protestuje albánský premiér proti
rozhodnuti dle kterého Valoui
se poskytuje Itálii a Arjryroejisto
Úcku

nebude s to čeliti okamžité vo
tak černými brejlemi na situaci a

jeuské krisi Francie na druhé ilivise amerických drcadnnu"htíi

straně je dobře vojensky pripra poslány byly do základny v Urezdá se ž naopak se domýšlí od

straniti nebezpečí od svých vývéna a má v úmyslu tuto svoji stu aby chránily Anglický kanál
chodních držav uzavřením míru s

před nájezdy německých křižníkú
MALÝ OZNAMOVATEL bolševiky avšak odbor loďstva si tohoto od

poručení vůbec ani nepovšimnulFABMA NA PRODEJ — 100 akru

itubrého pozdftku a ilobré stavby tři

míle ol uičata Tobias v českem ocolí:
Okolnost že odbor loďstva nezaTřicet tisíc proti-bolševi- ků

v Sibiři

vosti svoji armádu Nově utvořiv-

ší se státy ještě ani z daleka na

demobilisaci urpoinýidojí Naop k

téměř všechny zdokonalují svůj

vojenský stroj ježto se jim zdá

že nebezpečí dosud visí ve vzdu-

chu

Francie nevyhnutelně potřebuje
mnoho vojska pro úkoly jež vy-

vstaly v důsledku mírového urov-

nání Velkou armádu musí udr-

žovat i v Saarské pánvi odkud se

jí má dostávali uhlí dle znění mí-

rových podmínek Kdyby Francie

byla získala celé území na západ
od Ilýna spolu se sedmi piiHiouy
Němců bylo by třeba kažď'ho

schopného Francouze k to-

mu aby udržován byl v tomto

pořádek'
Francouzští militaristé nevěří

kročil plnou váhou svých válce
ňkola vedle farmy o další podrobnosti

pište na Martin Záruba Swanton Neb

DR KAR H BREUER
operace a ženské neruoce

DE MILOSLAV J BREUER
diagnosa a vnitrní nemoce

ČEŠTÍ LÉKABI
l'H naší úřailovně mamo dokonalou

laboratoř k rozpoznávání vžeco nemoel

Mátne uemocnií-u-i řpojení pro víech-n- y

upera'uí a vnitřní případy neniocí

Úřadovna v pokoji číslo 216 řeourity
Mutual Tulova
Si3verwchotni roh 12 a O ulic ve

drubíin poschodí v píedu Lincoln Neb

končení uvažuje se o předložení

výsledku její práce k schválení

voličstvu státu Předstihl konven-

ce Weaver za tím účelem jméno-va- l

tři výbory z nichž jeden
bude o způsobu předlo-

žení návrhu ústavy voličui dru-

hý bude výborem informačním a

třeli vi pracuje provolání k

státu Krajané pp Coufal

a 'otava jsou členy prvního

uniklo do bezpečí
—Advertisemcnt T33 3p

ných plavidel hned na začátku

války měla za následek ''nepot-

řebnou ztrátu lÓIKUMW) tun ob-

chodních lodí v důsledku útoků
ST!Vn VA PRODEJ — Donište 81 O

Londýn 14 března — Třicet ti
eenu na: LEWIS KOPECKÝ Inman

noiiorek v roee 1917 a 1 000000síc protibolševických Rusii dora-

zilo do Verchnij Udiuska po pro

Dohra velké stávky
V uhelných dolech

IudianapolLs Ind března —

Jedno st(t a dvacet pět osob a fi-

rem bylo obžjdováno dle Leverova
zákona o kontrole potravin a pa-

liva federální velkoporotuu jež
provedla vyšetření činnosti majite
!u dolu a jich zaměstnanců ve ve-

liké slávce v uhelných dolech —

Zpráva o výsledku loíioto Šetň-n- í

byla předložena distrikt uímu su-

dímu I! Andersonovi ve čtvr-

tek odpobdue Jména obžalova-

ných nebudou uveřejněna dokud

nedojde k jejich zatčení Jak se

vyrozumívá dvě třetiny obžalo-

vaných tvoří majitelé dolu a zby-

tek nhlokopové

Holt County Ncbraska Box Wl—AH

vcrtiseiuent T30-4- c tun v roce 1!J1?"

"Kdyby tunáž v roce 1017 blaražení si cesty bolševickými linie-

mi v Sibifcj a pochodu 2000 milPEEl! PEfcÍ! PEBÍJ Kupujeme husí
zachráněnu okamžitou spolupracía kachní peří za nejvySSí trhové ceny

dlouhém dle telejrraimi který zí
Prodáváme látky na sypký povlaky a amerického loďstva" pravil "A

uierika mohla míti million nuiiiskan bvl John nardem clenémv&bcc vřeehno ítiiíuí zboží za nejnizsi

ceny Tište nám co potřebujete a my poslanecké sněmovny od generá ve Francii jwí počátku roku 1918 že Německo je téměř odzbrojenoVám pošleme vzorky S udáním ien _

ny kávy a na požádání GOOSIv
místo pouhých í'00000 mužů" - Připomínají svým krajanům h
Podadmirál Sims pravil že nčinc- - Německo již v minulosti nalezloDUCK FEATHEB CO P O Box 623

cká ofensiva v roce 191 S zahájeBcnvyn III —Advcrtisemcnt T2(i-tf- c

působ jak vojensky vvwiěiti své
na byla následkem nezdaru ponor
kového válčení a že by nepochyb

MÁM NA PEODEJ grocerní a etřiž občany a že sousedé to uznáme
nali teprve tehdy kdy bylo už po

ué nebyla ptKlniknuta vůbec a zdě Německo sice vvdalo mnoho

lo Iíorvatha v Charliinu Jsou to

hlavně dělníci a sedláci kteří
divisi pod gererálem Kiše-chovskýi- ii

Mélo se za to že byli

porubáni anebo rozprášeni bolše-

viky po rozvratu vojsk admirála
Kolčaka bývalého náčelníka vš-rusk-

é

vlády Bolševická vojska
vyčistila od nepřítele celý polo-

ostrov Jejský v Předkavkazí při
inoři Azovském dle sovětské jisk-
rové depeše z Moskvy Město Jejsk
je v moci bolševického vojska

duch německého lidu byl by zlo

ní obchod třeba se vymění za dobrý
dóm v dobrém sousedství na dobré

Obchod nachází se 1 blotk od o

katolického kostela Budova je
e velkým ostáváním o 6 světnicích V Se

v dobrém pořádku Prodám budovu a 2

své výzbroje a nebylo s to iiupm--t-

val i vábený materiál z cizinymen kdyby americká vojska byla

Los Aiiíícles Cal 11 března
David Warfiehl známý herce ii

byl nákladiiím autoinobilcni'

při čemž zlomena byla mu noha a

poraněn na nosu a rtech V ne-

mocnici kam ihned byl dopraven

rychleji do Evropy posílána Od ale ni to se Francouzové mnoho

Před zakončením
ústavní konvence

Lincoln Neb J:S hivzua —

Vzhledem k lomu že práce ústav-

ní konvence se ehvlí k svému za- -

hadu je nu základe toho co stalo
loty a zásoby dobrého zboží Dělám do

se po příchodu amerických vojsk
nemohlo být i zjištěno utrpěl-l- i ta

ké zranění vnitřní
že vítězství bylo by docíleno již v

červenci roku 1918 kdyby tunáž

rý obchod Příčina prodeje cburavost

Obchod nalézá se na rohu 15 a Main

ulic r Plattsmouth Neb Další dotazy

zodpovídá sám majitel JOHN KOP1A

Plattsmouth Neb—Adv T28-8- byla zachráněna

neohlížejí

Zřejmě skončení války nezna-

menalo nikde odzbrojení Průmy-
slníci bankéři a hospodářské au-

tority prohlašují že Evropě nepo-

mohou lidé ve vojenských unifor-

mách nýbrž v modračháeh ale

přes lo všechno do úplné demohi-lisac- e

je ještě daleko

Němci napadli členy Skutečné rozhodnuli odboru

loďstva ohledně podílení se na válfrancouzské misse Odporučení hodné svazky ze "Světové kniho-

vny" které možno v našem závodě objednali:
ce pravil podadmirál Sims obsii

ženo hjlo v kabclojrranm jemuBerlín 12 března — Osm mu
poslaném za dvacet sedm dní požů členu francouzské vojenskr

NA PEODEJ — Mám velmi žádoucí

kus lesního pozemku vhodného pro

znamenité položeného pro lidi

sdcjnó národnonti kde mohou míti svůj
vlastní koute! a íkolu beze všeho vmě-

šování Blízko dráhy iScjdéte e Je-

dnoho mezi sebou Vyvolte a pošlete a

by tuto neslýchanou příležitost vyšetřil
a já rnu proposici ukážu Potom můžete

koupit zaplacením malého obnosu hoto

vstupu Ameriky do války Dep váaiiá 'V poít COi
aviatické komise kteří přijeli d
Wernitz nedaleko PoUdamu v íiii- -

"liílíUý xví íi " (Ziifii(ík'i)
" Kopni ík'! (K Flammariou)
"1'rditické dějiny Tram-io-

(Sťinolms)
"Tpouiínky na dčthtví" (Koiia Kovalcvbká)
"Zalirada muk" (O Mirbcuu)
"Savonaredu" (S Lcuuu)

toniobilu z Berlína bylo nápade
no obyvatelstvem které obvinilo

"Altsidoiiovy xhwy" (i! Ujornson)
"HcwloH" ř II VaiiitiMkfi

jo z pytláctví a žádalo aby se

vzdali Čtyři muži poslechli nle

ostatní snažili se unikuouti Te

v
vé nebo rnůžeta zůstat a vydělávat kde

jste nebo zde dokud nejste uchopen c

usídlit a farmařit NejvětSí ziiánié bez-

pečné o loženi pcučz vydávám žádno

še tato sdělila že odbor má v

poslati třicet šest ničitelů

jednu průvodčí a jednu mateřskou
loď k anglickým ostrovům a žá-

dala informace o tom bylo-l- i by
možno získat i zásoby v Berhavcu
možné základné

"Všechny tylo plány měly hýli

vypracovány dlouho před tím než

jsme vstoupili do války"' prohlá-

sil podadmirál Sims "n měly hý-

li uplutrjěny uxpofl v podjaté v

den kdy do války jsme vstoupili"

tiskopisy Pinie: PKTEIt JOHNSON

Odvážná loupež za
dne v New Yorku

New York N V 1 1 března —

Ve chvíli' kdy Uroadway ulice za-

plněnu byla zástupy lidu Iři

lupiči prolomili okno

závodu nu rohu Třicá-

té deváté ulice u zmocnili se jmV

kolika krabic obsahujících kleno-

ty Dva z Jupiéú udržovali zástu-

py lidí v šachu revolvery zatím co

třetí plnil kapsy klenoty Po té

pstřelivše chodec ktej-- se

snažil je zadrželi Krátce po té ji-

ná loupe provedena byla v kle- -

deu z nich při tom byl postřelen
a zemřel na cestě k lékaři DvaUrstwcr " B" Sandpoint ldaho — 10

poruť-etií- : Lonwr County National z ostatních 6 té se vzdali a čtvr-

tému se podařib uniktiouti Zirá- -
Blink-Leo- Lcgron Saudpoint Idabo
—Advertiscincut T32-(i-

va o události podána byla správci
zdejšího francouzského vyslanec-
tví spojeneckým důstojníkům- -

KOUPÍM MAJETEK nejraději v Ar

kaiisanu h několika akry (3 až 10) ovo

né zahrady kdo jsou Ceii umixeni —

Mhhí byt dobrý a vše v pořádku Zn

'platím hotové Cdcjte cenu a podrob

Krajan zastřelil senosti lište na následující ndrexu: —

1 K 4138 North AvRrs Ave 2d Fiat
notnickem závodě o něco dále se

nalézajícím Zde lupiči vnikli pří-- 'pro rodinné nesnáze
Chicago III—Adv T31-1-

mo do obchodu a přisvojili si ně

Rodinná tragedie
York Nebf 1 března — Law-renc- p

Jlarrington jehož domov

byl v Aurora III postřelil svoji
ženu zraniv jí vážně na hlavě v

obydlí její matky paní líosy é

načež sám se usmrtil Kub

" 510 " ťH(!

" 5JC5 " i'ic

" 40c " 41c
' i " bi)9
" 5"c " C0c

" 4'M " 4"c
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Slantou Neb lí března — A

Hamerník 150 roku starý rodák z

kolik kra lne klenotu před zraky
zřízenců na něž namířili svoje re-

volvery 1'kradeiié klenoty mají
cenu několika lisí-- - dollaHi

ZDAEMA— 12 kusů nádobí dám vá

darmo za roxprudá T balíčků MMncnc

l'o K- - baíííky Hcnionc nudounň oku

rek síilátu d íťtluiéky J'o rozprodání
odcíb-t- e rriné a my vám zaňlcmc
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" 1'oučué povídky" (Ccrvímtcti)

"Humorchky" (A 1' fcebov) '
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"Na zámku u ve vKi" (M z Kbner Kw benb:b
"NevřrcuJ" (M Kbímr KMlicnbai-bu- )
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lil se pro rodinné nesnáze kdy
již vypálil po své manželce pro

se dověděl že manželka jeho za'--12 kuHĎ nádobí Pisté ni o scnima-JO-

BAKTCHKA 1'ísck No pak—jjcp 8 Albánie žádá Wilsona
niklu tváří a uvázla v temeni hla-

vy NeSfastná žena nalézá se ny
lala žádost o rozvod Mezi man

X''-- [— --Advcrťtseinent
želi došlo v nedávných dnech kil o zmírnění dohodyní v nemocnici v povážlivém sta
neshodám jichž vyvrcholením byvu Paijí Jlurríngtouovú bydlela
lo zadain jo Manicruikové žalo

u své matky již po ňest týdnův kde- -

by o rozvod
zlo její manžel teprve předevčí

PRODÁM bil) akru 4obré nU4- by n

ploty 80 akru vzdt-lúuc- t zbytek mír-i-
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í!0 iikr Niio pronajmu kdo vykoupí
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Hena tlfiWf nájmroi na rok Pil
ěitia prodrjfl i)amříof(t Joc Pokorní'

Himol Nfb —Adv Til Jp

rem přiiíel do tohoto města Ode
bral se do obydlí Keyesovýcb a

po snídani snažil se přiměli svojí
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Wasliíiiyfoiř D (' J'J března
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Iobeojírjmem d albánského pre
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uveřejněn byl dnei C A (1iack- -
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Junta prohlásila
neodvíslost Egypta
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dva členové egyptského zákono-

dárného shromážlětií sešlí m: ne

ženu k návratu do Aurora III —

Paní vsak rozhodně odepřela vy-hově- ti

jeho žádosti Harríijgton
na to odebral Ke do obchodu kde
zakoupil revolver a hned po návra-
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'
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KA FBODEJ i akrfi v 1llnuř NcK
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