
stostostoatostoitostostostostostostostofiiostoitostostostostostostostostostostouchvatitelům a nepřátelům Zvlá-

ltě v krajinách ohrožených v

území němčeném kde zápasit! ae iDiSvobodxHořké Víno
# Z českých vlastí musí o každý kousek půdy o

lrfkafapravená dle riřednUft tohoto ťroaluldlio odporucimo ode vlchPřikaždé české dítě tam úkol národ-

ní rady české je v míře ncjvětlí
autorit v notnodcu Žaludku 11 vnltrnoitl Toto vytočnd Iťiílvólékařských

užíváno II v nrnvTch diívkáchVíno in Cl Jo bytí iimrtno co lok M milionu za- -

Ale i v krajinách kde nehrozí ne ludku nechuti k jídlu nozflilvnoiiU a vAoch podoluiriili numocloh
PrmUvAnn lnut v tilnvch kvartových Inhvích ZAiloltn o toto vlno loXlcit

k dostání ve vSuch lopftleh íonkých hostincíchbezpečí cizích Živlů má doatatek

price starajíc ae o uvědomování
AVZrt v Z Novosadla

v okresu loketském v evcroích

Čechách dochází správa o velkém
8 JUNO A C0„ M1LWAUKKK WJH„ Jodlnl majitelovi

Élulínfrrt lnlnn liti m frrt (aI ttBftvzdělávání českého lidu — I4

my zde v Americe měli jsme cosi
o

podobného v Národním Výboru JI
l neitesti utere io tmo v iimnicn
Z dolech Dne ao proiince o ijf
íf hodioB dopolední vypukl v dolu

JVli fon 40272057 FAUNÁM NT OMAHA Mil
bohužel nevyplnil to po čem

olioioaiotsolioVsoiaolslscia(Moiaoiio)soliolaoiioisoioisoaioaiolsolioleoMtoužili mnozí a dnes zůstává nám
1

enom ve vzpomínkách Ačkoliijeieoint Kao pracovalo 33 ueiai
'kft pořír ACkolIv byly učiněny

to městské radě oa to českého

vojáka necliy tile" Třetím z vo

Jloů kteří tak rázně vyatoupíli
je Václav Fiala Týl byl churav
ale aotvaže ae poněkud uzdravil

byl dán do gsroisoního vězení

Co ae vtemi těmito vojíny bude

dále není známo

Utplchy kraani v tiínf Český
umělec Doža Umirov uapořádal v

Drážďauech koncert ku kterému

pozváni byli členové nejpředněji
lích kruhů drážďanské apolečno
sti Společně a Ševčíkovým kvar

tetem dodělal ae úspěchů jakých

vykonal dosti přece nemáme

I českV hostinec
d místa PrahyHOTEL PRAGUEmnoho ovoce 1 té práce ba skoro

vfiemoiné pokuty dělníky zachri
niti větrnou lachtou ncrdifilo ie
to část této lichty při vypuknuti
požáru se štítila 1 tím byla vlcch-- ni

pomoc znemožněna Horníci
ve všichni udusili

Novi mott v Prám Obec praž

ne ani patrné stopy V nynějll
době kdy více uež kdy jindy uva-

žuje ao o otázce zachování se če-

ského živlu kdy přetřásá se otázka
i

na rohu-1- 3 a WIMIam ul Omaha

Čisté a pohodlní zařízená pokojí pro cestující Jako 1 výliorná taiká

strava a vzorailotxluhii Vhoitlncl obilržíto výlučný HTOIUOV LEUtC

nojlop&í druhy vín a likérů a ooJJomncJií doutníky

Krajané zavítáte-I- I do Oiimhy návřifivou ubytujte se v hotelu Praha a

ulutříto nojonom punfi ala zbavíto 10 I vtollkých niná( 8

Tel A18H OpMoHkrajnn&řá(]á VINCKNC i DOnitOVKKÝ

ao dosud české umění v Drážďa

národní daně k účelům těmto ur-

čené bylo by důležito aby k ně

čemu podobnému i zde v Americe

dollo Neměly by se návrhy

nech nedočkalo I víecky ně'
mecké listy překypuji pochvalou
ačkoli vždy chovají ae k českým
umělcům zdrželivě — Též krajan mnohých skulených lidí opomíjet!

Leo-Glass-Andre- esen Hardware Comoetmo aniž by ae o nich hlouběji

i'iá plní věroi avoje á koly hoipo(
dáfiké i kulturní snažíc te vše-

možně aby podporovala rozvoj
obchodní a rozmnožila tepny vel

koměitikého ruchu Vo vzbudo
vání velkolepého mostu Fran-

tíkova přikročila nyní ke itavbl
nového mostu který má spojovat!
Staré měito a Letnou a by tl pro
dloužením tlídy Mikulllské oď
kudž prokopem Leteniké stráně

uvažovalol
Jsrka Ilájeli profesor carské kon-

servatoře v Saratově dodělal se

svým vldefiským koncertem veli Tlačené vvráioné lakované tiloch)vó náčiní — ÍJlnovuriý" pl()CBKráinf obrus "M litr Jan Hus loučí i
fclczn ploch a covové eboKÍ Oilit drát hřebíky nokýcb úspěchů Vídefiské listy

doznávají že p Hájek vyrostl v
Sjířataly svmi před upiiloiilm v Koutní
cl" dáváme za 40 cenili Jako premll k

Omaha Nrb

zboží olcykly střolne crrane naucjs aaportovsae aooai

lellarneyrourou" Otliumělce nevšedních schopností
který se honosí sladkým něžným
tonem zralým pochopením a do

otevře ae nové 1 výborné apojení
ee severozápadním obvodem měst

kooalou technikou

PRAVDA VŽDY SVÍTĚZÍ!
kým
Vfiítl do vktti umřít Před a 8

lety odebral ao do zámořských
Rtsitnact iaroity Sokola Dr

Podlipoý starosta České obce

krajin za svým Rtfiefím mladý muž Sokolské prohlásil že už nemíní
9

kandidovat! na úřad tento kterýp Joa Puti ze avého rodiště t
české dědinky Sivicc u 1'řlbriml

ú á 1 li a Jř+ I
nepřetržitě po 17 roků zastával

a usajn ae v Aiieainny city ra Za důvod uvádí že nechce aby
kdež zavedl ai obchod koloniální Sokolstvu povstaly spory pro jeho
z něhož noet vou a neúnavnou fOLLINS NtW YORKMtOICALIHSTITUTEvolbu Louče se a úřadem svým
nracl ziboznečil ai bálutaroatné

vzpomíná jaký mohutný kua prá tef la Mtáří Uozhodnuv ae Že ai odpo ce vykonalo Sokolstvo na národ
- 5lae ve itaré vlasti kterou z duie ním poli vzpomíná úspěchů jichž

dodělalo ae Sokolstvo před zrakyt 7 miloval odeplul za tou příčinou

A proto chceme oznámit všem čtená-

řům těchto novin že v

Dr E C Collins-- e
iíočJi3iirvíii ťiN'rA:v u

JcHt kiíždélio míníce o wtií CccIionIoviuiA víco uzdmvo-íi- o

než v kterém kollvjlitám rtstuvA v Americe

Tento ústav jest ncjstarSl ancjznámfjšímczi vftcini 1'éčebními

ústavy V nčm zavedeny jsou ty nejnovřjSl sju0isoby léčeni a

užívá setu všech novech vynllezů lékařské vfdy Profcssor

i Í rodinou do vlaati kde! ae v limě národa avého i ciziny a konč

přáním aby Sokolatvo dále kráf
' 'isadil u avých příbuzných Ne

fílil se vlak dlouho avému poby Čelo v před za vytčeným cílem

f„a ve vlasti t Krátce po příjezdu Dle dofclvxh zpráv bude zvolen

nástupcem Dra Podlipného Dr lililiffiizemfcl atár jia 33 roky

't%l Nové budovy fro unívtrtitu Vý

i 'značným ieit uaneaení zvlálto
Joatí Scheiner redaktor "boko

la" Dr Scheiner je dobrým pra
covníkem sokolským 1 zejménakomíae aboru proíeiorikého která

věnuje upřimnou pozornost jedno
tám sokolským v území zněmče

tohoto tístavu který po dlouhá léta vedl správu posud a zdárnč uzdravuje každý rok

tisíce Čcsko-slovanský- ch pacientů Dnes v každé česko-slovansk- ó rodině1 jsou léky to-

hoto ústavu známy ponévíidž tyto odlníitflí iieiuoco a dodiívují íieisfiiHtiiíkům

? v v zálcžitoiti nových budov pro ce

t Ykoii univeraitu prohláiila že by

bylo nejpříhodněji postavit! nové ném

Setlry Málkovy od ttbt oddřltnyHl budovy na dvou oiocicn v assa

í načnlm obvodu Stalo ae tak Známá česká srostli dvojčata ae

strv Dlážkový které avého času

noveno zoravi novu Miy novu mmvmmiu
Považujeme za svou povinnost abychom vcfckcrým nemocným ukázalí

přímou m'níii ]tii sAvnví
HyUi lilaNQ tfteh kteří tBíce so uvému uzdravení hlásají do svřta svou srdeínou vdřčnostbudily pozornost v mnohých mě

f proti návrhům aby nová budova

V postavena byla aa Letné nebo v

1 Podskalí které zaCíná ae právě stech evropských byly od sebe

odděleny Operaci tu proved ťl Urna vyKwtiý sto zastaralo
choroby viiílínília ústrojí

regulovat! Poslední návrh by

ljiilně podporován atudenstvem Dr Otakar Kukula profesor chi

rurgie oa české universitě a přediiltozhodnutí v této záležitosti

i nosU české kliniky Operace pobude prohlášeno iefite tohoto

vatuj ao za zdařilou Jaké budouruku

Vtntkuít Déle trvajícími de následky eií dallí dá ae těžko

soudit Sestry Blažkovy čítaj

nyní a7 roků svého věku Naro
zvuky listopadových dna jsou

stálo konané aoudy se zatčenými
Alolslo Hlánmdiiv ae u Hodufiína okrea milevdemonstranty z pražských ulic ai" iiriMiina ruvKťii

V-sIcdk- těchto soudních líčen ský kdež otec jejich byl chudým
PANÍALOISIBSLXmA ZCURKSON NEB p( nínlodovoí i

jsou rtdaým dokladem jak nicot chalupníkem Děvčátka byla př
narození srostlá v pánvi poně

Velociéný pm ProfoMorei—

()iiaiiiiiil V4m In Útky iiirívni illa Vu5í dulirA rmlr lo omn Hulnými ))ty důvody jimiž pražaká

policie oauvtJflovala své nade
užívám a imibliil upřímní ilimimt clAtijl utnu inufuHHiiia la I k y

Vkíaí ni uf iiio ailty Kily hkhi vam parna uivni iiuiun mínitkud na utraou v boku Dostalo

se jim pečlivého vychování načežvfií míru prudké chování Ze Ikuiii v prwm hrdlo tu utnou buhul a ka4l iiuin tifiiill vlln kili-ít-

lui'lAuli tiAkolik Hul ea nžl vám V4tt ďky kailu lit lnu volnil málu a

10 tuk Iťlirn to if lom liucltim i4duf:li liulel( Jnl ml nyní Ink

Hiiliřa la molm Ulice a bm lliiavy vykoníval iivé pili a a clliui au n- -všech tich zločinu ohrožujících se rodiče vydali a nimi na cesty

Veřejně pořádek bezpečnost stát

HANÍ KRISTINA PAVLECIIOVX 10 St LouU Mo píža nítnladovui '

Vynr alný imna Vroiaaaoi !

Nebylo by uluiiio Ván vymstili nad viocky doktory nnboť tun nad

nitmi ivoi li'knř lun iuiiuiiuilfJíí (p DAlili ala to aiiifm Mol la touto

dubou Jio iHiJiuiuiilfiijíí unaloo iihiiiobI liduklm lúU ponfivadl mulino

Vílui uadravlil 1 tnnkiiin kdyi pacloula ani iiuvldlla Jun ktyi Viím

popltn Kvuti iiDinoa a ml dllvíiru vo Vuía lóíonl (tyla jsm po 6 lul

iitniioeul cliodlla Jbuiii k tflm imilopíím ďikiuium I taká Jbui byla

oiwovítuii lojiiulim nu liidvlny a Jlnl ínkl iibiiiocb ale IMuj do

klur ml iiuimiiiiii1iI lda od ptinéa a neinoo nňtiilvulu uteinl Vioete-lidmiN- i

vnukla ml abycli ae obidtlla na l'r K-- COUINKU M I a

luk luni aa va valml kiiiklm faun udi avilaa duu e cílím jako bych

byla íiiovti na ivAt iiaiodlla
Ciéiil kraianí a krajanky I Nikdy ta nedujte jiiniími líiíll nuk

lom mu li lru(iinrovl oliqiiie-I- nabili diiluélin adiavl 1'oalllm iii
ivou pudobUuu tiAoilvliuVaiaodduiil KRISTINA l'AVIiťll

iHi So l lib Sl St louU Mo

% zřízení a orgánů jimiž poli
Profily celou Evropu a chystaly se

1 na cestu do Ameriky a čehož

vlak aeilo Mnoho pozornosti
budily před několika lety v An

--v
cejoí raporty ae hemžily a jež po

vyhlovite li anilinu iraiiia )oui aico ovo umy n no mini
volnit rliulnl lul a trii dobfa apliu Kounndky mi puvl la lil uovyiia-l'-

tok chuiavl ala juko nedravAi ímia Hulioroífin Vám

viiůdnl Vala AIOISIC SIAMA CUiknuu Nnlir

VhIbciM P Hf Prořaort
S velikuii vdíičnimil oíiiainuil Vím la vrpolřBlmval Jin Valn Mky

a ku iiDiuall vé railuxlí vinrky lni liilnll a vuilfkil imlnuiuly - lakln
te riynl rlilm Jako bynli nikdy mtltyl býval iieiuucnýiu kuiilol mi
hřknhkillM iiii llíkařa aln ll ml innminolilh imiínl radim vui
kf ajauftm aby V Alil potfnby ubiálili lnu naVlt l t Vy klu lnu

piaví apomibalal lipícicli b puiiiluiiou ucimi JAN KUNA

p Křikavovi a Chumovi papouí
kovali i ráni ministři ve viuai glii Umí hrát! a též pěkně zpi

vajl Cizí jazyky též některé znavyklubaly se pod drobnohledem

soudu delikty zcela nepatrné a jen
v několika ojedinělých případech Na Ma podobnycli MHPřkovAn! Um prozkoumali v MadovnŠ tohoto ústavu Tak mnozí byli

uzdraveni: nrofi hv tcdv i Vám lvti KDoiuoŽcno? A iTtHo tedy pravlnei trnítc-l- l na reumati- -delikty tčž£í ale vždy takové
m ii j irr chorobami pohlavními a vftboc na jakoujaké se přiháaejí při nejoormál

ti: nějlích poměrech

smus zaiuuKove nťinocť ksci put-i- n

choroby i srdečnou vadu prsní nomuce

píchán! v boku bolesti vžuludku cho-

robou iater a ledvin nervosou bolenímNtmtiki ttnky 2námá udá
1 lost českobudějovická kde čelí

kollv jinou nemoc obraťte se s uavf rou
na Proíessora specialistu který nepotře
buje titi na VaSI nemoci teprvó učit ale

pozná hned co Vám chybí a poskytne
Vám tu neiU pS! lékařskou pomoc
tudravil jii na tisíce takových nemoci

nesmstávátM v New Yotku nopiSta co

tak HKílwhlivo ltiienl jako kdyby jntc

voiíoové odepřeli přijetí uteoek

rabířených jim německou obecn

jí v černi zvláltě vyniká Josefa

bystřeji! a chápavěji! než jej!

sestra Kdyby se dílo dra Ku-ku- ly

povedlo byla by to prvá

operaco tohoto druhu

Národu! rad ?ttká české listy
ze stré vlasti a potěšením poma
měnívají že blahodárná mySlen-k- a

národní rady české den ode

dne roste mohutni vůčihledě na

vSenárodnl záslupitelstvo české

pro otásky společné celému ni
rodu Národní rada česká má

před sebou práci velikou a jej!

působnost má pole velmi liroké
Má starali se o to aby kde jde o

věci celého niltho nlroia vidy
stála na stráži a moc! svou sabra

nepraviilt lnym mfcsif f ist a jiný ivfl

ml íínskíiwl nemocemi anebo mužskými M

Prolessor Vltavu COLLINS M li Dl CA I a INSTITUTIi

na jakou enad právě Vy trpíte a ptoto uídrttv! i Vá dali

njle mftícte avou chorobu vp svá mateUké teíl a budetů

pliill osobně do ústavu Prtto jeiti dnes na

ou budějovickou zdá se it
UÍ dosud ukončena Jak právě

(dličeka Kraus kamsi odveleni

Dli E C COLLINS MEDIGAL INSTITUTEVoifnl kteří bvli pověřeni tímto

kolem musili se přUeinl lavásat
vhlné mlčnlivoiti Ptoslýchá 140 West 34tli Street New York N Y

roin lM5te pia iťkuískou knihu Proíesnoi Cittlin-i- kletá aa Vám aaíle sdarma plipoi(tPll pár
i UilKd iAill la!ll i ! i ii íi i i i ! u

sc te bvli dopraveni na některou

pevoott Sedláček měl ntjvěill iitovnicn inAm na uvpravu §' nu iesy io iwiuji uj vkcu času ?pj
tlto Canady a MiuUa IVpUy pftt Českýirtit Ktau lyi oiiouiea itievus fiovala postup cilleh Živlů auebo

orgtnWovele pottup odboje proti1 poto U l f' 'l ýk 'ijtť


