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HLAD ZAVLÁDL V CELÉ HADE

MĚST SOVĚTSKÉHO RUSKA A

STAVKOVNI HNUTI VZRŮSTÁ

Zprávy do Francie došlé naznačují že poměry v

sovětském Rusku jsou letošního roku horši

nežli kdykoliv jindy

ní kiimpinV li i ( se h rískul

pnjéku obíMnii +lUiHl(sMh n
kl řé iikoiií nutné potřeby

Velký ponr v
Gal-veton-

ě

způsobil za

$2000000 Škody

Požár vypuknuvší na vodní

ťrolilé v tlulvestoii Tv%„ králce

lio tiňlnoel ve ét Vilek InilMlbyio

kfilil iHtxvéděojí h ři pivýt li de

ěl ni'íu V loie I2U by bi vy

duhu o U" pliieenl peVideni k siuit-kul- il

ii e neřll r tt stejné období

V klel éuikoltv pícdeházejíeím o

ce

V ok t esu bundu byln ti pl

Vých devět mésfeiY vydáno celkem

2H1I jo obut k stuitkAui Za pr

vúh ' inésíeíi v minulém roce

bylo povobní k stuilkiini vydáno
pouze 22!l! Zil Všech 12 ttiěsíeu

I'i roi-- e rekordním už l léto

duhy bylo 2'iji povolení k súul-ko-

vydáno
-

NÁČELNÍK SUSPENDOVAL
DVA POLICEJNÍ STRÁŽNÍKY

li'ster Warner policejní Šofér

z čís 2117 Coulcnelle boiilevard
u Louis Diet z strážník z ě 'UÓO

Náčelník hasičů v

Lincoln pnrnnrn

Náčelník husičii v lineidn
Neb Neil T Sommer byl vážné

pniuiičii a člyíi hasiči lehčeji při
srážce iiutiitnohiln požárnilu

s hasičským iriďkeni natýdne působil ztrátu více jak tu
+JIKXUMNI 1'oŽár Mivstul v sklu

ledenáeté a O lllieíeh V pálek lili
dišti síry nu pieru číslo '$ n ry
chle se Siřil podél vodní fronty u

mel v důsledku ničení nieru ěís

!!" s celým jeho obsiihem částečné

milého tCdnc Oba mitouiobilv

jely k požáru klety povstal V se-

verní části Lincolnu Sommer

ziuiěné zru učni tm lebce a

jsotl obil Vy Že tilrpčl i léjuké
vnitřní zrauéní Do nemocnic

zničení závodu Cotton ('onectm

jižní ló ulice byli v tulek ndlo

tion Co pravé nu jih od pieru
zlrálu MóuO balTi bavlny v závod

tomto vedle jiného boží Italský

parník Ktnu s nákladem pšenice
vznlál u značné bvl poškozen

dopraven byl v bezvědomí

Japonci vyklizují
Škody způsobené této parolodi n

posice v Sibiři
Japonské námořní u vojenské

jejímu niikljidu odhudují se nu

+ lii)()(MHi Nčkolik puroloilí nu

lézujíeíchsse v blízkosti pieru ry-

chle odplulo do místu bezpečí
člvřícet husíéu bvlo nřemoženo

sbory zahájily vyklizování Nikolu-ievsk- a

v Sibiři n jižní část iMrovu

žení ze služby policejním tiucelid

lícn 1'bersteiuein Warner doznal
že byl opilým a mezit ítn en jel h

patrolním automoliih iii vrazil ku

mu do Karu že čís 1 it!) Dcer Park

boiilevard f)ielz jenž nebyl Vil

službě vezl se v káře K Wilflifl-ren- t

Diet z byl nu policejní boto-vos- t

přidělen v říjnu min roku

pe výtržnostech před okresní

soudní budovou Warner aby

vystřízlivěl byl zavřen do niěnN

skéhn vězení kdežto Dietzovl by
lo dovolenu odebrali se dolil fl

Siieluilína dle depeší které zísUíil

z Tokia Nippu liji čusopm v Jndýmem vycházejícím z hořící sí

ponskéiu jazyku vychacjieí vry krátce po uhájení zápusu
rozzuřením živlem Ilusiéuiu s na

lile ten nemel valné ceny vzhledem

k oihronienl továren v Hnskli

Doněcka lihďú pánev jediný

ruský zdroj rdivii luilézú se nyní

v límci ueei'úln Wrii ii(rlrt AvSuk

i před inu InmcckA oliliist í

bíSiilii Všechno uhlí jež tu li 1

vyléžciio

Zprávu tuto končí předpovědi
e iVIrohrud u Moskvu 11 téincf

celé evropské Uilsko éelí hlllilll II

Že ve VkccIi Velkých inřstech rns

ké zeiné hivv hliid hinh' pocítěn

K Koiďiilýiii téuilo poiuériini

píipojujo se htúvkovuí linutí je)

je výsledkem Apulliého xúsohovún!

délniclvu Zprúvy že slivkovní

hnutí se v Hušku rychle Síří mu-jí- e

v důsledku vAžné výtržnosti

hyly yjsluíny cusiipiseiii Niitionul

Tídciide od kori'1'Mpondentil V lích

sinirforu
Korreupoiidcnt Miléluje že cestu-

jící Hušku potvrzují nedii vně

zprívy o vitžných výhžiioslech v

IVtroiirudé pf-- nichž nřkolik so

vclských komisiif Ti hylo duvy liJu

liHinrceno 1'řcd cii-e- došlé

z pni vy sdélily že íest sovětských
koinlmiřft hylo ulopcno v Nívř

1'ovřstí že íícon Troeký holíc

vický niiiiístr vúlky byl pomněn
u že {řciiei-M- Inideiiny známý ve-

litel jízdy iostuvel byl před o

jenský Moml hoiižcvrwilc m udržu-

jí v oběhu

V Petrohrade konulu sr vel kil

Mchňe lidu nu které hýlu píijuKi
rcNlduce židiljíeí lihy okliliižité

u11 vřen bvl mír celým Hvříeiu

V posledllí dobé Iltnoží Sl 'lÚ

vy vypravujíc! zoufulýeh po-

měrech v sovětském Rusku Zprá

vy tylo přicházejí z rrtznýcb pru-inefi-

li in' vždy pruineiirt
holšc-viktli-

nepřátelských Ink

sděluje x 1'uíííť fruneoiiská

lajná služba obdržela důvěr-no- u

zprávu hvitIiovii tu' sovětské

koinisc pro kontrolu zemědělství

v níž sc prohlašuje že ruským

městům hrozí velký Mini léto

ii že pním" ry jsou daleko k

nežli v kterékoliv dubě ih(

roku

Vážný nedoslntek potru vin jeví
ne i v středních částech Utisku v

úlolí řeky Volhy kterážto oblast

hylil už doposud zásobárnou ruské

říše Záchranu Kusku spočívá v

sibiřské o knvknzské sklizni h vín U

obmczeité dopťHVlií prostředky a

špatný frtav železničních linií fini

náležité zásobování nemožností 1

luk katastrofu m- - zdá ncodviut-no-

Sedláci po celém Kusku slojí

ncpřátflsky vfiéi iiietxkéinii oby

vutclstvit u sovětským úředníkům

odpírujícc přijímat! bezcenné pit

pírovč peníze ku svoje proilnkly
V ohavS před konfiskací svého o

hilí vypěstovali jenom tolik eo

uiiini jsou n to spotřebovuti
Litvínovo obchodní poslaní do

Londýnu mělo velice mulou duleži

lost Několik zásilek hnimliorfi by-l-

všechno co přišlo li jcšlě lV

hýly V Spalném ulil VII Uliské ob-

chodní styky h Itálií poskytly
Kusku néeo textilního tniiteriálii

sazením všech sil podařilo se požár

brzy dostuti pod kontrolu Spále

i Z OMAHY NEB %

t-

MÉN& AUTO SRÁŽEK ZA

SEN W O HABDINO POSLEDNÍ DVA MĚSÍCE

Za posledních dovři niěíefi od
BUDE HOSTEM OMAHY

ZÍTRA VE 6TVUTEK
ledna přen celý září bylo 41H o

sob zrunéno při 42 auto mdio--

blllskll UDÍM filě bl V liedi-l- i

odpoledne- iotilné tiiněii kdvž

u iiiiiesítiií tmdovon i'ii 112

Dewey HV pnliliiei MlkV vpol
ílěl niiloinidiil Dle šeib ná

nudí pnliniiiivý stmi nebyl osta

vni lek že jakmile nešťastný' j

noch klikou točil kára jež vlá

la proti binlové pííslu do chodil
11 pťlldee idlinilibl SWlIllsollll jeIŽ
hlavou naruzil na zeď 1'fispc
rhilVsi spolužáci odnesli Hwuiisonu

do universitní nemoeniec kde

skonal dříve nežli byl nu operuČ
ní slul položen

Paní I II Kinyiná siář í ro

kft a diíve bydlíeí v Oinue bvbi

pondélí odpoledne okamžitě II

smrcenu když automobil který
sama řídihi sjel nu cestč u Mik-hor- u

Nehr s navážky 22 stopy
vysoké do strouhy vodou naplně-
né a lam se převrátil ledna stru-

nu převrácené káry pudlu přes

krk pí Kínirové kdežlo dvě její'
dcerušky jež ssebou vezla vyvá-

zly bez jakéhokoliv zranění jnlt

bvlo později shledáno Na místo

přivolaný Šerif nuámil telefonem

zdrcující zprávu "p Kíinovi v

Cciilrnl City který se ihned m

tamním pohrobuíkcm vydal nu

místo neštěstí

laiií fl 15 Dake ová z čís 271')

Titus ave byln áŽnč zraněna v

pondělí večer když byla nu 10 til

a Citpilol nve„ zasažena a přeje-

ta iiiitomobilem který řídil

muž jenž un to rychle tt-i-

Pmií Dake-ov- á byln dopni-vrtn- i

do švédské nemocníce kde

lékaři shledali že jí hýlu pravá
ruku zlomena n z rumciie vyniknu-

la ii mimo to nejspíše i vnitřní
zru není utrpěla

LUPJÓI V OMAZE

OTRAVUJÍ PSY-HLÍDA-
CT!

CharleM Davy M li severní 1 1

ulice jenž pro tiebrasskou huniniť

ní společnost vede dohled nn

se schytanými psy sděluje
že lupiči v Omnze zahájili zimní

svou sezonu otravováním psft
hlídačů

Za poslední tři týdny celý tucet

cenných psfi vlastněných rodina-

mi v okolí 2i a SI Mary' ave a

27 liCavcmvurtli til byl mletým
sklem a otrtišíkem íslrychníne)
(dráven Davy fiřikládá toto hro-madn-

hubení psft kampaní jíž

lupiči zahájili za tím řiěclem

nby zbavili se všech psň kleří je-

tích nekalému řcniclii překážejí
Dílvoii zaliynulých psft bvlo zji-

štěno že jeden z nich byl nlrá

ven otriiříkeni kterýžto jed by!

nasypán na maso kdežto druzí

psí stalí se obětí mletého skla da-

ného nu nízné potraviny Záro-ve- n

Davy radí aby majitelé bylí

dbalými a drželi zvláště v nocí své

psy doma

JEDNOTA MYSTI0 WORKERS

ZVÝŠILA POPLATKY

Jednola "Myslíc Workers"

(Tajemní pracovníci) ve své kón-vene- í

v ítmaze v minulém týdnu
konané odhlasovala pří konečném

nasedání zvýšení poplul kfi

blížně o V procent' Itřívější

jí poplfitky kolísaly od Ui eenlTt

do i)il00 kdežlo nové poplatky

Mluvili výbor který má na stu- -

roští lispoříwlání schrtze a sice již
zítra ve čtvrtek večer v mest

ilách Za slejné období v roco mi-

nulém bylo 2!ló osob zrúněuo při

!)ll nehodách odh sdělení

IliitKera ředitele polieej
skérn Auditoriu při které ke shro

nílio odboru všecky tylo nehody

byly rychlou a nedbalou jízdou

máždění řeč mvoii přednese sciiíi

tor Wurreu íi Mardiinr republi-

kánský kandidát o úřad presiden-

ta Spojených Slátfi sděluje zaviněny Záznamy policejního
odboru niiMVěilěiijí že devíti"dese

jest obrovská nVnist zajištěna a ?

línám nehod způsobených auto- -
léŽ velké množství Udí venkovu

ii i i „ i r „i- - :í í s

uiooiiy miio oy se joc-oejn-
i

se dostaví tak že prostorné audi

Kuiiipaft Obchodní Komory výtorium jež bude již V sedm hodin
horu nu městské záležitost! v zá-

jmu slíbání rychlých jczdcfi za-

číná ukazovali potěšitelný výsle
ďk neboř zn

srpetj
a září událo

se v důsledku nedbalé jízdy méně

Galbraith stal se
náčelníkem legie

olevřeno bude do posledního mí-

sili zaplněno Proto kdo si bit

de chtilí sedadlo zajistili musí

býlí zavčas u co možno nejdříve
nu tnísté Sen Murdinjr přednese

niště je střeženo setninoti nuroil-nic- h

(riirdUtri

Povstání v sovět- -

skérn Rusku jsou na
denním pořádku

lak se sdčlllje Ze Sebustopolti

spolehlivé zprávy ze sovětského

území získané z oblasti až po
Hostov nud )oncn nu východe u

po OdČNii nu západ"- iiaiiučiijí že

hovělský režim má značné potí-

že s potlačováním povstání lidu

jiřes terrorislické inethody jež

vyznačeny jsou k zdolání proti-revoluc- e

V minulých diíeeh pří

byli do Hcbiistopolu lidé z Odé-s- y

kteří vypravují že v (Méně a

okolí dochází k častým povstá-

ním líolševická posádku v Odé-s-

sestávající z 1 0000 íuiižfi u

svého času je zamést nána

mimo mčsto pálením vesnic kde

došlo k rebelií Vezení v Odés"

u líoslové nud l)onem jsou (iřepl-néii-

Celá uruiádii o 7ÍMI0 proti
bolševických voják ft( kterým Ku

munl nedovolili vstup nu jejich

jiňdu byla zajatu a iivéznéna

témto nedoslalo m žád-

ných potravin u vélšina jich
hladem V Odése a Husto

vé je poprapováuo dennč od r0 do

]'() lidí bez jakéhokoliv soudu

Hospodářské poměry jsou velice

Spalné avšak v Odésc jc 1hIíi-(e- k

potravin Dřlníefvo v Hosto-

vi ncMouhbisí n bolševiky a přen

všechny nátlaky jenom asi pči

jiroecnt přihlásilo se jich do ko-

munistických ortfanisaeí Vétíí

éást Ifoslova hyfL zničena bolše-

viky )ři [lotluéování povstání u

následkem toho tu panuje nyní
velká bytová nouze y

finto nehod nežli za stejné dva
měsíce v předcházejícím roce

Zde dftlcžité piwelslví U sděíl

vlastním svým přímým a zjevným

ký poécl puíek n že vyrábí stře-

livo Toto střelivo tuláiilívé je ur-

čeno pro Poláky Kceut llorthy
však sdělil ameiickémii korres

pondenlu že uherská armádu ne-

ní vetší nežli stimoyí podmínky
mírové smlouvy Db' téchto pod

mínck uherská armádu nemá mílí

více nežli :ió(MK) mužfi
4

b

Generál Wrangel

Za posledních devět měníc fi v

roce 191 0 it 1ÍI20 počet liehod jest
způsobem jaké Mtauovisko on v

této kampaně zaujímá
Schňzí v našem městě přikládá se následovní:

I' W (íiilbruith Cincinnuii

t volen byl jednomyslné ni rodním

velitelem Americké Jjcjrie v

zuseibiní druhé výroční

konvence jež konulu kc v Cleve

Jnnd 0„ od pondélí do středy
m-

inulého lýdue Konvenee lato byla

éctuSji obeslánu nežli konvence

první n její průbřh byl neidiyéejné

zdnřilý

VÍce než obvéejuá důležitost ježto
Omaha jesf nejzápiulnéjšítii mí

stem kam nž senátor IInrdin zn

své kampaně zavítá Do Omaby

přijede sen llarílitiK V 1:1" hod

odiolcdne z les Moines la Z

l!tlí) Jf)29
'

Leden 2' '11

(''nor jr h
íiřezen 11 fl
Duben 21 47

Květen M r"

Červen 'M M

července 41! 51

Hrpen j
f!0 4rt

Září 00 5k

Celkem :51l 42

Vníoii nádraží se svou družinou

nastoupí ihned cesiu do Koule

nclle hotelu uprostřed dvou řad

dobyl Charkova

Charkov důležité mento v již
tiím Ilusku' 2")!) tnil severné od

moře Azovského drdiyto bylo

sbory kterým ve-

lí jfcnerál VVrulIjřcI Dobytí toho-

to niéHla spolu s poslii[iem pol-kýe- h

u ukriijínskýcli vojsk

od Kíjvn vážiifi ohrozilo

komunikaci ruského bolševického

vojska '

automobilu jež budou rozeHtavc

ny od samého nádraží až k ho-

telu

V příležitostí této jsou vííchni

občané kteří vlastní automobily STAVEBNÍ RUCH V OMAZE

UKAZUJE PŘÍRŮSTEKžádání by se Mvými kárami plá-

novaný špalír ulvořílí Všichni

účastnící s automobily pro špalír
obdrží od výboru zvláštní list k v

s udáním é a jak mají

Maďarský regent
slyší trávu růst

Admirál NícIioIiih llorthy re-jre-

Mur!rHkju ttdélíl v téelito

dnech Hmerickému zpruvodují že

Kvroini nalézá hc na pokrají nové

války která sice tiebmlé prý vel-

ká uvSak niyiruví nespriivedlnoHlí

mírové smlouvy llorthy puk vy

Klovli nndíjí že bývalé KhcMko

ofiétné vyvstane v bývalé xvé mo

cí Hylo prý utvořeno následkem

nutností a nemfiže býlí rozMánko

váno pupírovými smlouvami Ho-jcueé-

vojenští pozorovfltelé v

liiidftpešlí jak onumiije americký

korrespondent noudí že válku je

v ovzduší U niiersko nepochybné

jí sumo zahájí ínvasí Hlovcímku

pod předslírkoti fa zemí chce

před bolŠevhmem avřl
n úmyslem zdrtili ('vchy od Vhíi

jiovižují )omřrnA snadný ukol

N to pak by Tliří napadlí o

za pomocí Holbuisku kt"

ví rádo bv získalo Dobriidžu a

své káry vlajkami ozdobil— Kra

Rusóvé přijmou
polnké podmínky

Tíepcše Huvasovy novinářské

(enlury z Varšavy sdéliije že ř

lořře liáécluík ruské xovét-sk- é

delegace fří míroviíru vyjed-náván- í

v Hie obdržel instrukce z

Moskvy aby přijal všechny pod

Lenin odsuzuje
italské socialisty

Prohlášení Mikuláše fcnína ru

kébo bolševického jiremícra l
"ílalský proletaríát byl zrazen

(osínneí I)ar((onou Turalim á

Ve Mlivebníni ruchu v Omaze

jeví se za prvých devět měničů

končících minulého ělvrlka znaě

tiý přírfistek neboť dle záznamu
městského nlavelmílio odboru by-

lo v době té vydáno na nové ntav-l- y

celkem if) 2'?) 1 000 kď-žl- zu

stejné období v roce minulém ná-kla-
d

un nové stavby obnáaYl

Za září v foroto roe náklad na

stavby ěiníl MWcm v minulém
rwe za stejný měsíc ift0lf'í0

mínky předložené 1'olskem ať
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