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7PKÁVY Z LINCOLN NERU

Tolo jesl vpfodi j lilcl' jnie pl ipl aVoVali po inčiíce Pru tuto pi ilerilnsl shcoiiiiWdili jsliď

Za $60000 ráfů ku prodeji pod cenu

A OKOLÍ

— Nytif když oič naslávnjí le-

pil' dni ll lidi se iimlmu v iiulouio

liilďll pViljídrl polirisli'' pollličlij

dopnivy Inilj! ilále ilnsl prňee a

často ohvlá-il- č V liedčli ZHlli

liiňlliě snaží m Ičehlo nl l ávelivi li

i odpadku bavili Kdž všiik lii'

pí '"lll -

6000 "první jakosll" ráfů na zvláštním výprodejihnou ininilio lidi již jivdí piilii
ry clili" ve nirslč

Tiiji-iiiiií- Walter Whillcii i $1 148

$1218

30x3 hladké praiileuá průměrná cena +lli 1(1 prodány bez záruky
30x3 nesuiekavé pravidelná prňniěrnií cenu +171(1 prodány In záruky

Tyto ráfy jsou

naprosto
i

první jakosti
ml Oliehodiiílio Klubu se snaí In

dostal id) laiieolu lak zvaný

"i''lyintř Ciivus" k výpomoci ph
Páté iTijčee Svobody Isou t i

neroplany ktciv jsou řízeny ni i

30x3Vi hliolkč pra ideluá průměrná eciui !f!''_?"i prodány be záruky
30X3V2 ncsnieknvé pravidelná průinérná cena Ó prodány be záruky

32x3'j hladké pnividelná průměrná cena +'Jfi'Jri prodány bez záruky
32 x 3 'íj iiev mekavé pra ideluá průničniá cena +2SJri prodány bez záruky

34x3lj hladké pravidelná průinérná cen flVA prodány bez záruky
31x4 hladké pravidelná průměrná cena "MLÍn prodány bez záruky
31x4 iiesinekavé pravidelná průmčriiii cenu $:)(! 7ó prodány bez záruky
32x4 hladké pravidelná průměrná cena +=:! K prodány' bez záruky

tiky klcíí patří mezi nejslnvuč jii
svcbii jménu v Americe

Illoeí HiIMle ji V jejím lirlllilll
n iiiiiniliíil i IAXCAKIN

iKsT i'í(iiioi:vi iK(
Zvt k užíváni iii'jil riislnl' ole-

jů minerální vmly není n imená
cesta Ty hraji záepy rojh - dn

tllleiivállílll íl V f M '
I H t í M U UVeilc-

ním úsirnjf
1ixi'iii'in íihí snadně ne-

škodně přirozeně pí ipňsolií víÍh

")nn'oviil pni viilrlní jako lnuli-liv- l

VÝSTRAHA!!! Iaxcaiin jest

prodáván 1111111' ilmlu Vllleli íi llele

ji'j v Ičkárnáeh koupil Nedejte se

lékárníky přinutil kf koupi něja-Id- '

levné - a třeba škodlivé

Pište přímn nám pošle--

vám nebolné lolik líiixcririini

co si budete přáli olinilcin po-

šly Můžete si náhražkami ušito-li- l

Nejlépe jest objednali s ji'j (lo-

si i tm úplné vyléčení jednali si'

o případ zastaralý anebo má-l- i jej
hýli upolicbeno jako rodinného

— Lincoln bude mít i umné nulu

mobily v hasičské setniné Tento

týib'ii budou koupené slííkaéky

Miižete-l- i koupili ráfy které
znáte jako naproslo "první ja-

kosti" n můžete li je koupili
bez záruky "mílovného" a plu-lil- i

asi cenu jako za "mccoiuI"

koupilo je? Věříme že koupili'
My poskytu jenu" vám

nesmeká vé pravidelná průměrná cenu +:isIIO prodány bez záruky
hladké pravidelná iirniněriiá cena if:l77ó prodány be záruky

fttJ do tech částí města kde di

$15W
$1008
$1838
$1078
$2408
$2433
$2573
$2520
$2000
$2043
$2783
$2705
$2005
$2510
$3708
$3038
$3885
$4102
$4350
$4708
$4034

32x4

33x4

33x4

34x4

34x4

35x4

pimiiil ještě mají koné i'ak' bilde
pravidelná průměrná cena if:líl7r irmány bez záruky

hladké pravidelná průměrné eenu i(!l!lfi0 irodány bez záruky
nesuiekavé pravidelná průměrná cena sfILlO prodány bez záruky
hladké pravidelná průměrná cena firiNfi prodány be záruky
1111' M l' J i i i '1

lUÍti Lincoln jednu Z liejlrpííeli

basiéskýcli výprav nu celém zí- -

(Hldč 35x4 U
j llliTlIKe UllVI(einíi priiini'1 nu eenu ipoii j u i mi ti mv ni u ni i

— Slečna Sylviu ftronuier

herečku při pohyblivých o

brázcíeh byla hostem u našeho

35x4Vá neHinekavé pravidelná průměrná cena +i(i'J"i prodány bez záruky

3Cx4lj hladké pravidelná průměrná cena iKm'!) prodány bez záruky

30x4Vi nesinekavé pravidelná průměrná cena "KiMfiO prodány bez záruky
35x5 hladké pravidelná průměrná cena WUII) prodány bez záruky
30x5 ncNinekavé pravidelná průměrná cenu prodány be záruky
30x5 nesuiekavé pravidelná průměrná cena ífliflJO prodány be záruky

37x5 nesuiekavé pravidelná průměrná cena li!!"" prodány bez záruky

Tyto ráfy jvsou

naprosto
i i ni
první jakosti

KHVernéra ll jeho choti tento lý-de-

Slečnu lireanierova piíehiií
z Anstrnlie l'í McKdvie má oV

w $4883odvádčeího iwostrvilkii Srst kra

liiřťk stojí poiiliýi-- n"t ilullarTi

lili wužitkovati této úspory polevá tento prodej pn celý měsíc duben ltnilc to tlil proIv vsak mají pro trpícího millioii Aby tiiícové našich zákazníků
níi 'uliiioii (tuh Za jťili-- ilolliir dejních dnů a každí en bude míli nový seznam nevyrnviuitelneli lácí Hýly vykonány přípravy k dodatečné denní dopruvř

v Vcw Yorku nejvétšiho rozesíliltelhliého střediska l'ál'ů na světěz našeho hlavního slunit llnuli1 v A ni poslaná joilnu krului'

kil Zioíli'li pniízo v

tH'lll (lupkc llťllO pONtOVIl! pillllíM

ku v iiliyřťjiiHii ilopisi' Ailrcsa
1'řijd'le! Rozhlédněte se! I 'čiňte svůj výběr ihned I I 'sporu nabádá k pooriioslí vcškermi veřejnost niitouioliilislickoiij

íwixrnrin rroducls Co Dťpi :i

Zvláštní ceny na tovární "seconds"
Pittslnirfh 1'i'iina

Tyto jsou vesměs "úplně nové ráfy" a nikoli

"znova upravené' aneb "obnovené" vrchní

gumy
Ú ESKO SLOVENSKÁ NADACE

clioilui známost s mnoliu herci a

vydavaleli jiohyblivých obrázkň

iicii přej několika léty měla příl"-zitos-

jidi iMiinlio navštívit
— Pnu Anton iBrnbcc Kcd

Clonil paní Oicnr P Koale kru-jank- a

z Tnlde línek a pan R V

Sedláček ml z hariies Kansiis

donift tento týden po ope

racích jež konal dr Karel II

Hreiier
— Ve dnech 2A n lí! března ku

nulu so v Lineuln státní schůze

veřejných skol NVivSIČvi

byla velká neb počasí bylo mír-

né a jasné
— V" zákonodární" se miiuilý tý-

den ještň rokovalo o novém zá-

konu stran prodávání cigaret

Snnží se aby se přijal zákon aby

cigarety nebyly prodávány ho-

ch fini yl nedosáhli jedenadvacá-

tý rok lest jisto ž to bude píi

pro chemickou ftkolu Chicagské

unívcriity

Jrst iiniifoslo tiívliytiin uliv

lnrlui rili chciiiic stala se jnlnfiil

7 n'jilfili'žilřjšíi'li pfcdinřlíi naši

lio riňriiilinlio viIimíiiii Af-- u ve

V této pozorubodné distribuci máte příle-

žitost ušetřili peníze na takovýcb proslulýcb

výrobcích jako jsou Imperiál Pullman Para-mou- nt

Portage Marathon Goodrich Rata-vi- a

Firestone McGraw Norwalk Mason De-fian-
ce

Savage Warco Keystone National

Speedway Firestone Cord Ajax Gryphon
Kelly-Springfíe- ld Lee Diamond McLean

Newcastle Victor S[)riiigfield Congress
Fe-der-

al

Globe atd

(IfVAďiiácti' slolrlí právem sluli'

líru piry a elektřiny není poeliy

)y h století ilvaenléioii připadiu

)iiev iilolelí chemie rkíízula li

již Kvřtová vňlka v ní jsme o

jato a též k zákonu bylo přidá
no H(i nesmí cigarety oznamo

28x3 hladké zvláštní prodejní cena $1075

28x3 nesuiekavé zvláštní prodejní cenu $1105

30x3 ncsiiiekiivé zvlášlní prodejní ccuíi $1080

30x3la hladké zvlášlní prodejní cena $1250

30x3l2 nesuiekavé zvláštní prodejní cena $1475

31x3Va hladké zvlášlní prodejní eeiu $1227

31x3líj ucsiiickavé zvláštní prot Icjní cena $1200

32x3la hladké zvláštní prodejní cena $1474

32x3' ncsinekavé zvlášlní piodejni cena $1670

34x3Va hladké zvláštní prodejní cena $1743

34x3'! nesniekuvé zvláštní prodejní cena $1864

34x4 hladké zvláštní prodejní cena $1001

30x4 nesuiekavé zvláštní prodejní cena $2095

31x4 hladké zvláštní prodejní cena $1001

31x4 nesuiekavé zvláštní prodejní cena $2005

32x4 hladké zvláštní prodejní cena $2005

33x4 hladké zvláštní prodejní cena $2023

33x4 nesmekavé zvlášlní prodejní cena $2187

34x4 hladké zvláštní prodejní cena $2260

34x4 nesuiekavé zvláštní prodejní cena $2540

35x4 hladké zvláštní prodejní cenu $2423

30x4 nesuiekavé zvlášlní prodejní cena $2584

33x4l2 nesuiekavé zvlášlní prodejní cena $2070

34x4i2 h„dké zvláštní prodejní cena $2772

35x42 hladké zvláštní prodejní cena $2860

35x4Va icsmckavé zvlášlní prodejní cena $3260

30x4V2 hladké zvláštní prodejní cení $2700

3Cx4v! nesmekavé íívlášlnf prodejní cena $3385

37x4' hladké zvláštní prodejní cena $4214

37x4'j ncMiiekavé zvlášlní prodejní cena $4432

35x5 hladké zvládni proiUjní cena $3147

víeiii drať uplatili nedoslaďk vat v řasopiseeli vydávaných v

Ndirasee a e cigarety nesméj'cheinikri Kdy jsnii- - vstoupili ilu
kouřili ve veřejných jídelnách

(lodolmých Tiiístcch
války nemela Amerika nní

jiotíehiiého poctu chemikri a r- V Lincoln se založil také

Učiňte odjednávku
tak nií chemický váleřný depiut-uifii- t

teprve v posledních niřsí-cíc-

viliky počni přicházet! k

nmii významu Kdyliychom byli

ihned 2 procenta
objednávkuky když peníze provází

Aeroklub hlnvnfi z iioháčTi n pnk

propusténých vycvičených aviali-kf- i

i vojska Spojených Státíi V

Iíneolu je též továrna kde se y

aeroplány pro vládu a sieo

Ifebb Motor Co„ která zhotovila

Tnřlí dosti chemiku bylo by nas"

nřkolik iieropálnfi nežli1 byli

jiráre podepsáním prímčfí zasta-

vena Jeden z tčehto neropláiiú
ivl odevzdán tomuto klubu k p'

MIDWEST TÍRE
CORPORATION

20th Avenue and Farnam St
Omaha Ncbraska

užívání a dne dubna bude

ním jeden zelenu klubu Ičtati na]
i i i f i I f i

iicsmeknvé zvlášiií prodejní cena $3) OJ

hladké zvláštní prodejní cena $3607

ncinckiivé zvláštní prodejní cena $3732

hbidké zvláštní prodejní cena $3133

nesuiekavé zvlášlní prodejní cena $34 05

35x5

30x5

30x5

37x5

37x5

luncojncm Acroidun imiuc poti
latí [irvní lianket v úterý I dlib- -

Š I I

na v misinosiecn iiiicoiuskcuo

f)bcliodiiího Klubu K banketu

jest zváno oheecnstvo aby s léi "

seznámilo n účely klubu a bude
v

(řednešena řada řečí

PRITELVNOUZI!
1HM fiMtnnltl w')inlli dilnW f Kitíroifh M"Ukrajinci bombar

chemické vňhVní rířckonnlo i sn
L

mu nřrneekou zdatnost překvripn-jící-

způsobeni

Koiislavné vyučování chemii' po

řilo na naíich jikíideinických učí

iiAtíeli teprve počátkem lil století

de "poslední budou pivními"
Pneš chemie mílovými kroky spé-j- e

v před Aby roznítil ájna na

líicb mladík d ti dívek o chemii

Ziiloiííl rávč pan fnse f Tlincr

řeijHeda loepli Tiíiht Compa

ny lucelíjií prfimyslovcbo velko

závodu v ChieuifU iiailncí pro stu

dcntft československého původu

na chemické Akole Ciiíciké
Nadncc je určenl pro

Mudcnly obého poblnví kteří si

odbyli i roky m Carfer fí Ifirri-so- u

HíkIi Hehooi v Chiefl((U n run

jí Hspoí dvé pfilletí cficmíe n nej

Jepíf známkou v tomto fiMméié
Xadfle' není obinezcnn žádný

zviáítoí odbor 1'Jatf pro kterako

Jiy bčh chemii1 nfl ('lmb-k- ko

]p a zahrnuj? viWbnu vydání
fctlKliA pt ďobu jednoho roku O

jráz-liífiác- l iriří f#ik Miiden!

jríoVítí v laboratoří firmy Jo

hffiU Trínir í'ompny n získit m

iUm potřebný n dalíf rok dtu

Aih VrnMtnt Cbíeak wlw-

Au in Umy Vrutt hnU'n u

dovali město Lvov

PAIII-EXPELL- ER

1'aříž íll března Lvov by!

síln bombardován Ukrajinci od l' l" ltU Mll4 '
IMlil lifl imulftuHiimtnMf lín

M íVlilHii fpondělka do áterka ráno dle sdč- - ftllkf M lřlrnmi'lí S ll III ImImiI litční Ifavusovy lepc z vnrsavy frrm tlffti l l'lllli tH Hrlll liutni f
ktiU liln(iilii

května roku 1 M f I byly obnoveny
se Saarskou pánvi V Rýnské pro
vincii na levém liřeini N'řnici ma-

jí mílí politickou autonomii ab"

nemá jim hýli dovoleno zřizovali

opevnění zabírat! území brannou

mocí a kontrola železnic Tak Rýn

sloužil by Francií jako přirozené

pomezí

Nová instrukce
ohledné Gdaňská

Paříž 31 března — President

WiUon a premiéři tvořící rodu o

čtyřech ílineh odevzdali iniiráá'

lu Kochovi íimfrfikcc ohledné i

tlince v ÍJdfliiskll kd N'émc JU

ehUjí dovoiítl vylodění olského

vojska Povahu téchto instrukci

nebudí iwpociiybní om]i-ti- dří-

ve iokud n nimi nebud eriářn

Velké množství obéuft poranéno

iovčr llíl potil Spojenců v které

žádán byl volný průchod íldan
sketu pro polská vojska jícnerábi

llallern není považována za pou-íei-
u

příměří neboř Němci mají

lirévo navrhnout! jiný přístnv ku

vylodění Má se za to že tuto ne-sná- z

dá se urovnalí bez dalších ob

líí IMc zprav ncm doálých N"řm-e- í

vedle sesílcní své jmsádky v

(ídmsku také umísřují děla podél

riHÍého pomezí nedaleko tobolo

IMavíšlé

Ktockholřn íll ilnua — Po

prudké bítv podél Mitv'Tuk-kui- n

železnleř iotyíiki vojsk po-rzi- l

bolševiky 2ujU mít
Kiimmem a Kalncn dl udíleni

depcí" z Liba vy Kler naeha

í w sí dvacet míl jíhoápiidn
h Ríy

a usmrceno a katlfdiáia v Jíj a

arcíbískuphký palác byly značuč

poAkozeny

Nároky Francie na

úpravu pomezi

VttfM % MrrnA — Franci Tnull M HpmHl tMlufwil l'ilMf
ofrAMŮH dvoj nároky před ru ' 'IW Ift f '"'' ll ířu fl' iiww

f AU IřICMrťB á at„ 740 WIImom Mt Ntw Vrk N Vdu étyř Hřfíh a fMí předeváfin

uby jjí hraníce jk nfanoveny

byly ptiížtkou mhuvou dne 30 Ji' Némecko Nmcká nota od

~" jf i ť- "


