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AMiniCTl TURISTÉ
NEUHNOU SE MNO
KO DOJVnOPY

Zcme jel očekávaly vři

ký přiliv bohatých ho-

stí žklamány

onl li S dubna - Antflie

Kremle Holpie K ruvpxki-triu-

iuVkAvnly li't"Mtí!ui lkii

Vrlký příliv Mttnkýih tlili!
majiti-l- hntelft rot a utnut (i ji

njfih podniku ktorc maji hliinl
'ň l iiávstřvníkfi till o mi ó

nUky Nio iik neiitisM

otije lomu ie jejich očekávání lni

to pliiíno (Vlá falil volUrh ho-

ld ft v lamdýně 11 v 1'aíííi ("''Krt

toiixVhnti tlil tfllto příliv Imlliltvrll

Amerióanrt lichoť theo si tuk

hubená léta válečná klv

Velkých řikft nebylo
Ivstí pfod městcem ltvlo jid-lil-

Sovňno že letošního roku tisíce n

tisíce ameriekyoh turistň závituji

Kvropy aby prohlédli si boji-St- é

a polní vili hp ve velkých ovrop-akýcl- i

mčtoch luk jak doma po- -

tuliido ltlěvtH V lilMlíeli OMlli

IihmIi luěvie dubna v) látii llo
I L'1'! poMib id k stulíku a v niisb'- -

Co- SclineiderHoráčeklllili iell diieeh drliliě ydano bylo
t

jo inu rue lai lieciisl roce i:ui
VI dáno bylo na eelý měsíc duhou

iii klulu a e poměry jni mi1mV'

nř lii'ue jisló ncáli lit doby AIimV

h StAxky jioii ni ďnidiu
H nikdo nemrtío líci ne

bude li ntiiM ii Uiísbnlkein nijaké
takové MiWky mlstati po delší do-

bu tititi kde by M tobo nejno'tH

pí til Potravin a pidiwi je bud
velkV nedostatek o jakémkoliv

pobodli nikde iieiníUo b"ti ani í- -1

—

Tyto voel nepoibybně Jhoii

blHVlií přlěilioii oddálení "pf
ili-vu- "

turistu na který jisté rňjiny

poéítaty v letoMtíeh nvýeh ropoé-teel- i

Anipriěané kteři přijedou
letos v b'tí do Kvropy splní

tvn něekAváiií hotolierrt a majitelů

13 a Caea ulice OMAHA NEBRlil'" licensl kdeíto v roce HMh

jeimm ''tďs pái kil vyzvedlo ni po- -

volení k sňatku Vieelmy známky
naověděiijí touni h v tomto niěsl

1 1

ei překonán nutíc uosíivihiih re

nodnikň jel nravidelne turisté

podporuji Nebudou to takoví

kteří neoliliejí so po eenaeli ny- -

br opatrní kteří svoje vydáni

pokuhí se obtiuvit i nu nejmeiiAÍ

VKLKO-OftťUOl- ) S (iHUťKIUÍ vždy bude mít i abonenty ježto lid nmí jíii a tmlí g
také kupovali UROCJSUU A Jhoh li v [opícdi zkušeni úícdníei tož pak není hh j bnoti že s
obchod takovýto by uebyl úspěšným a nepřiučí dividendy a úroky na penie v něm ibeue s

VIUUO CZCD KOXACE-SCHNEIDE- CO roste a pórote avšak rostl by lntio% g
beiu rjilileji budodj moci vyhovili Málo et patrmuii n kupnvati zboží ve včImiu ob- -

g
jemněn k tonut j třobft KAPITÁliU lV"fe přinesou rase izo a podílníci y toho těi r~z

ZNAlraTA pfelLEŽITOST — ZÁRUKA na uložené peníze v tomto podniku jest ne e
movitý maJUk a ibctí na ruc obé přmhuje Aložní kapitál $275000 a mimo to další s& =
rukou J louholtti jkuáervoit úfedníků =

KDO má ťispory k ulolení pamatuj m ti skytá příležitost uložením jich v dib íeb s
prosperující npolcfnoU IIORACJíKCUNEIDEU C0 kc záložním kapitálem J7'(XK - =
Dílce jsou +100 jedon a nesou 7 procent úroku V krátké době dílce budou míli hodnotu =

mnohem větší ' E=

OMAHA nemá úspěšnějšího obchodu kteiý zaručuje 7 proc j

úroků ročně na vklad g
Lidé ve sboru ředitelstva jsou základem úspěchu a důvěry g

kord

Víi o jak KUHX) povolení k súat-k-

vídáno llo až dosud tento
rnk To je více nežli vydáno bylo
za celý rok 1!)17 který považován

byl ta rok rekordní Mnoho mla-

dých mužů v tomto roce se oženi-

lo v naději ír se tak vy linou služ-

bě vojenské Je silně možné že v

loiiilo roce počet vydaných licensí

bude :"( MM)

Před nic i licenční úřadovny ne-

přestává ji se cli vit kde se všichni

novomanželé ubydlf kdyžto není

možno lískat i byt zu jakoukoliv
cenu lbday se zjistilo že většina

novomanželů usadí ne v obydli ro-

dičů anebo provdaných sester a

míru
s =

Velké nepořádky

bavit i se nemohou Ivto inllnidy

vsak již jsou opravovány a praví

ne ic nelnulo takový příliv turi-

sti! jaký byl očekáván Nuu toho

rňznó příčiny a Mávni příčinou
ze Kvmpa není připruve-n- a

na přijetí velkého počtu turi-

stů přen to že hoteliéři a jiní by

ki přílivu toho pláli —

('cist ová ní není tak snadné jako

před válkou a ti Američané kteří

CPHtovánf po Evrop v poslední

době zkusili dúvuji avým přáte-

lům v Anioriee výstrahu Doprav-nic- h

prostředků je počet nedosta-

tečný a kdyby vSechny lodí 2

vvifódéiíeí zaidnóny byly

v jižním Rusku

Londýn 18 dubna — Okkupn
a
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eo jižního Kiiska bolševiky po vy
tlařfní dobrovolniekych vojsk po : :

1 :
nerúla Donikina má sta následek ženatých bratří 11 nichž vyčkají —

iitrocní nhvvftto st vn (tle

zprav Keni doslýeh UoUeviei pro
fHORÁČEK-SCHNEIDE-

R CO
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vedli okkupaet jenom řasteciio n

až do nalezeni vlastního domova

Ve většině případu novomanžel i

novomanželku chod! do práce a

vzhledem k vysokým mzdám a

menším výdajům než při vedení

turisty neNplnilo by se očekáváni
na eelýeh rozloliáeh' není žádné

Evropanu Jedinou velikou osobni I

I

autority jel by dohlédla na pro
vadění zákonň a zachovávaní po

Páuov:— Bez jakéhokoliv závazku a mé strany
Ihftkaví Uíillet tith ťC iaScifiiuieí ohlednu své hjk

I

IcěnoHti i

parolodí která nah-z- se vc služ-b-

je auirlieká loď MaurHania samostatné domácnosti Jsou a to 1 s

řádku Velké množství lupičských

ŘEDITELÉ:

Boh Hor&čok předseda

F 0 Horáček místopředseda

Václav Schneider pokladník

Joa J Schneider tajemník

J01 T Votava právní rádco

Ostatni velké parníky jsou buďto
rot operuje v jižním Kusku napa-

dají města a vesnice a odnášejí

vm'' co má nějakou fenu Celé o- -

na dué mořském aueoo v lomuii- -

eích kdo jo nutno (vykoiiati na
1 'ti'

iimcuu

Město

usetřiti slušný peníz tak že mno-

zí pomýšlejí na zakoupení vlastní-

ho domova až přítomni! vysoké

ceny poněkud poklesnou Nikdy

před tím nebylo tolik mladých

párku manželských které společ-

né vydělávají Jenom v řídkých
ni hladech novomanželka vzdává

blasti jižního Ruska jsou upusto
Senv Mnohé vesnice byly opuStí

nicu rouiin?
Paroplavební společnosti llo

landska n jinýeh zorní nejsou ép

vvnravenv k dopraví' velkého po
: z
m m

m
m m

: :čtu osob majíec nedostatek lodí n

stálé stávky na krku Parolodě
O spolehlivosti naší nabídky možno se přesvědčiti u administrace to- - ee

hoto liitu aneb u Union State Bank of Omaha Nebraska H
jež jsou nynlva službé nejsou s

se zaměstnání které před sňatkem

konala poněvadž vysoké mzdy lá-

kají aby pokračovala v práci Je

to jistě zjev velice zajímavý
JI1IIIII1IIII1IIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIH

ny obyvatclstveni Pole zůstanou
iifobdélána vzhledem k nejistotě

potuěrft a Jestli větší utrpení čeká

na ty kdož v území zůstali Nej-liorS- I

poměry jsou v jihoúpndiiíin
Uiihku Oděné hrozí hlad Molšcvi-cki- í

vojska putrolují město a po-

dařilo ne jim zdolali loupežné ban-

dy ale nejsou h to dostali potra-

viny do města poněvadž jejich
kontrola okolí není upíná Mnoho

lidí prchá do zemi houseduích

to obMarnti mil pravnieiuou
u

osob 1 Ameriky do Kvropy

1 tím méně obstarali dnpruvu
vít-líh- o

poetu turistů Všeobecni! se Neniecku hrozí obno
má za to že jenom ti nejodvHnoj vení občanské války

Proussu v Auatolii kde poměry

byly značně kriíisovány mohame-ilánskýe- h

tiskem poněvuilŽ úbytek

porodů v této oblasti byl nejjiatr-nřjš- f

zatím eo tu obyvatelní vo

nejvíce porušovalo příkazy o

náhožeiist ví dle nh-li-

nesmí so holdovali opojným

120 AKRŮ 7AKMA tm proděl iiclm

trn tironiLlme: fl mil novprft i Cciitrul r tí ih
Kořisko Bratři

Pohrobníci a balsamovači
'

í)0 Soutli luth Stroot Omaha Neb

Tylsr 1873 TELEFONY Bouta U80

]'oliFlifíin 1 venkovu víiiujuaio ob
evláŇtuf poornoit

City Nrbrj M krň jod pluhem
1

Londýn ]H dubnu — perlín-sk- ý

korrespondent časopisu Daily
Mail Milěluje že celé Německo má

vzhled jakoby se připravovalo k
kkrú pustř pro vpprovy UouyteH n I

alřalřon: ilňlo 5 krň nlfulfy 7
Konference v San

Remo pojedná okřů louky Oítiitiit ilolrý pustr pro nové občanské válce Ilaltieká

vojská odpírají poslušnost Vedojní krftvy Ohyilclnl nim o H hvciiu
otázce Adriatiku

Strašlivý nálezsvém táboře v Muensleru vztýěi
la císařskou vlajku din sdělení té

při ústí DunajeLondýn 1H dubna --- Všeobec-

né očekává ž na konferenci

řipojciieň v Han Herno v Itálii kte
to (lepeše Depeše pařížské

Ha-vnsnv-

zpravodajské kanceláře

cfcbj velkft miiMtul velký hiirniK

krib na kukuřic M0 stop tMte-i- l

pro dobytek K'irAS dvft utudiií

hojnohtl dobré vody ts: tuto furmu

dlouho do prndrje stalo v 1 Kk

přlílny In byla prodina b jm-- n

ipla'řnl proillini#il řas na daUďh (

dni Kdo by si píál jl koupiti tuk 11c

odkládejte — Pište mi adresu lwf
Kovák M50 jižní M ulieo Onniliu --

Advcrtisement T UMv

rá zahájena bude v tomto týdnu sděluje že nebezpečí nového po-vstá- ní

proti Kbertové vládě zřej-

mě minulo pro dobu přítomnou
pojednáno bude především o sví-

zelné otázce Adrialiku a učiněn

Tímto oMiauiuji viein íotnym tlarým i ovým iřiiilví-fiii- i ío vlntníin

HOTEL "PRAHA"
který joul djihifi rnovu vynavn vAíin vnUfiiíiii zariaoiifm vkumij

kile krajuifi znvíUvíl do Omuliy intlczuou nyní fnlnu u

a fiohnijll to nejlojiM CJnitmi jíl t (iravó íeiiké km-liyn- Hy
vt uupokojl O přízeň iiilutnkb 1 venkovních kriijaiiň uctivá tíM

JOSEF PIVOŇKA

Přes to však německá vláda učinibude pokus o její rozřešení Praví
la píísiiá opat mostní opatření Ne

dá vné depeše udělovaly že vážná
se žo zástupci Anglie přednesou
iii této konferenci irvý jdúii na

urovnání této otázky v naději že

bude přijatelným Itálii i Jugoslá-

vií Plán tento zbudován byl na

sil uiiee je v Pomořaiiskii kde ne

Jlukurošť li dubna — Jedna

z nejzáhndnéjSích tragedií ruské-

ho IioIhovísiiiu na ('ernéiu moři by-l- a

odhalena když v Hulína pří Č-

istí Dunaje nalezena hyla yaehla
Ostara n mrtvolami jedenáctí zná-

mých riiKkých mužft a žen Živou-

cí duše nenalézalo so na lodici V

mrtvolách KtotožnÉny byly členo-

vé známých ruských Slecdifiekýiih

rodin Falzfrinovy a Skadow

Kkýeh Xa lodícj palezeno bylo

MWK)0ix) ruhlft ve zlat? "bankov-

kách a klenotech Jeden z ěhnft

Falzfeoiovy rodily dřM rtikoii

pistol a jedná li e o appleínou

pochybné} jo připravována nová
S0J1 13 a WilUum úl OMAHA NEBRASKA

řEIJMB SE — Volki progríiwlvn)

t(ki automobiloví upolficnont r Omnze

přijme íbnfd mkušenílio prodiiviiro
jmlfeb a soin'ilitiik j'ii?

by nsvtvovl obeliodntky Hiitoimililly

v kmjin# Mbrniijlcí trki imy úfu-dn- é

1 Jihoipodnrt od Mneolii MiinI h

řltfm rbA$m a důkluduS oliMiifuím

Ký tímto obchodem Hkvřl4 přítěži-to- t

pro vhodnrho niiiž Jtliistn no I111H

vznjcuiuýeli koncesích obou těchto

íntercNoviiliých zemi avšak není
vvHlcdketu itiitakosrbskýcli konfe- -

rencí O jiovue tohoto plánu není

revoluce lierlíirnká depeše uděli-

la žn tří důstojníci říšské obra-

ny a tři civilisté bylí zatčení na

obvinění ze spiknutí proti vládě

Vládní vojska shromážděna byla
ve středu perlina po návratu pru-

ského ministra vnitro KveriiiKa z

líuhrského distriktu kam byl po-

slán k řízení operací Heveriu

nařídil aby distrikt kde nalézá-j- í

se vládní budovy %1 M řežou

hlídka mí

píwmné pod znuíkou "Bobfiiolan Kulim-irinn- "

In caro oř Pokrok Publ Co M17-111-

Moíitb llh HL Omuhu Mt—
Adv ItlWB

uíe známo ale praví se že jeho
hlavním tvůrcem je anglický prc
mior Idoyd Oporgo Není o tom

sporu M Itálie i Jugoslávie jsou

ochotny iicíiiítí vzájemné koneenc

abv došlo k vyřízení této otázky

sebevraždu nneb hromarinon vtaí- -

lu zůstává zjldou

Zajímáte-l- i se o tcxasskc pozemky ucho
olejové projekty pište česky na

STEHLÍK & BABER
WŽchita Falls Texasjež zdržuje hospodářskou reka bí

rfcZJMfi SJB dobrý časký řnfk
vobodný tiob žutý n t6lou prAd

dobrý plat v up£írn fnUm tnd

Mkii východní Ncbrasky Whí b v

dminbtra'l tohoto líntu— Advflrtíno-neat

T3 2

lit aeí obou zemí ale J: otázkou

přÍHtoupí-l- i na konečné kí"ré v

novčui plánu jxou navrhovány
i i f- - w In M

Ucn enatku pro

Zavedení povinné prá-

ce v sovětském Rusku

Londýn R dubna — Ttfat
zde byly získány kopté Wrvých

sovětských zákonň kterým má

být i prováděna kontrolu nad pra

hlášen v Turecku

( aříhrad 1H dubna — Sultán
Mohamed Hestý vydal zvláštní

Anglie žádá ornílost-nen- í

gen Dcnikina

Londýn 19 dubna — Karl ťur- -

cí víeiiu druhu V prvním Článku

nového zákoníku se prohlašuj že
proklamací kterou 1 květen e

prohlašuje za "don fitiatku" po každý dělník má právo na prfloi

náležitou odměnu a přiměřený od

pořínek Dál pak w nraví fa
celém Turecku k povzbuzení minzoi ministr zaliraníéníeh záležito

DX KAR H BREUER

opcf a fuuki aotnoc

V2 IULOSLAV J B2ZVI2
Hioo vnitřní nmoc

Čfjfnt LSKAftl
Ttl linii iřadovni mám dokonaloo

laboratoř Ir ropoiná4nl vlck nmwi
M4mo tmr:fiííril pojoí pru fhah

tf oprAní a vnitrní přípdy nmxl
Útdovoi f pokoji íílo Sta íkwurlty

líutuoJ limin$
říívírovýf h oduí ioh 12 a ' bII #

4n}k4m pw bodl r přdu Li'"dn řtb

stí noKÍal tvto dny žódoM Mvé- - dýeh lidí k vstupování do píhdavu
manžHKkého 11 zamezení ťjbytbu každý oMnn sovčtsk republikysk vlád v Mokv£ ainneíiUí

nfk terýmí jenom výjimkami joporod á K téfo akcí ďáío na žavtrt ffTcrálíi Vfiúkimt a rudkou

áobrovoWfhni armádu Kry povíuei} ptniMHÚ Jfffiom onoby

tntné mt W rokli a ví™ jak f0

rokli ítr4 jřai vyjmuty % tohoto

dojit Jfím lj tníniitra vnitra
který přípíhujK úbytek porod i v

Turieku frivoIrKřfí Mladých žen
mu jak bylo dn ijMéno

O propuStění politi-

ckých vezňů v Irsku

Í#tiAfn 17 dubna — Audreiv

íiqnot Lm vládní vůdce v od

povíjí aé na ápUií v pislrnof kó

0Šmv8 ohlKlní propuítíní
prAiÚokhh yhhb z Mount

Toy vízení v Publíní jk hlidovY-t4v-

ddjiovi! že-- vanové tito
mbyU prmHhí bezpodiníncíne'
Toto prehláíení vyvwí zpvy
íískaM % Dublioa lu političtí pro-víivíl-

prnpiiKni byli berpodmí-n- n

%rmt hnvř lak popřel že

4nú)n k jakZ-koli- zrnkú úmdy
vlidy k ířskýiíi zdožítostem pro-
hlásiv fa sítuaea v hladová stiív
té yU podobnou případu WíJíííj
mu 0'Jfriaiitt' radního z Uublína

kferý dopřivni)- byl 1 'vezení do

tyWtim Au března Vlád i

toftdy 6vjpřři4 propustit i z vazby
vfeť dí byl och&ttti oechatí

d4prv1tí (ft nmwnm vzhl- -

Vražda Američana

v Německu bude

přísně vyšetřena

Wnlini{ffon~ íí„ (' li) ílulna
— I'tísué vyšetření případu Paul
H Detuottd amerického korr"-poudonl- a

který zastřelen byl Jié

meikými vojáky Ayí pokornící
e imíknoutí z ícni bude prove-dn- o

dle oznámení odhoru fetáfu

Toto 'oznámení bylo učiněno kráť
a po obdrznf právy která ])(
Ivrzovída íf jmenovaný byl za

střelou německými vojáky I)o
mott obviněn byl Níucj fa straní
radikálům Jtyl odsouzen k smrtí
dle 'došlých zpráv ale whnťcMk
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