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Pro uncJtMtnélé vdovy a tirotky

po hrdinných vojínech Česko

ilovantké armády kteří v boji
ta oivobouní Čciké vlasti po-lot-

ivé řivoty:
'? dne ( kvřtnu oziiáiueiiy % IlíM

Inie 1(5 kvétiui!
Mul Votava Omaha k

památky pí

re So Oinahy

mi místu k vél in věnuje Uth)

Váe Ilajský So Onmlia lr
Kř Pacul IJneoln Nehr --MJi

Ví Knrulitut Havlíčková

Miuřř ritý Hans
""

Olnkar Aseberniaii Chica-„- n

Tli íiíX)

Matv tolik: "Vríitili jmi' n' po

noh 13 Williím ul OMAHA KEBRAB1U

'e lidu do hlavy a iinuiveii Vrah

uloupil !'Y Wesxeilinuruvi éeiiuui

Idižeiiiiil tiilmlkii w které ln

Cti knriin v iTiných hankokách

Stopy po paehalelí není doMlil

ido sto kfokii ml niKta vraždy na-

lezen hyl eikáuký lálior kile dva

dny před líni táhoíila rudina

a najednou zmizela

Legionáři v Nómeckiim domé—

Kv právám zdejších nřnivekývli

liMfi o doniiivlém íádéiif viiuná--

v lirnéikciii NViiivckém dumé

oznamuj' éetkiuluvvické velitel-Mvl- :

le('ínmííí kteří podl"

ídéleiií HVého pluku joii hývalí

IiÍÍhIiiíiiÍcÍ rriinnmké cizinecké

Ivffle hýli asi — Munlé div hlaú

i ohceeiintva jež hylu Hvřdkpm

tohoto případu — vyprovokováni

pounéeliein dvou iiéiueikývli

kteří prý pídi nimi prchli

lo IIiÍMIiohIÍ NViuevkého domu

VcnalczSe jích tam doiiinlťali

žv Mpiáva domu jim poskytli ji

v lozjařeiii dali ne Mrhiiou

i k výtržnoMi kterou váak tií

uiveké IíMk zveličily Vojcunká

velkých HVÍzvlíeh Mnozí nií-li-

žiiláruvání liolScvíky a vílí

dodticH na nvviii třlv rány udíle-

li' jim v zajdi na rozkaz komisu-rf- i

liolívvívkých iu" ni vv lv lul plivu-d-

Xvzííámo Hynipiitií k liolw vi

kfírn tím nivu? k Nvincfiiii ktcíl

v jich íiitrticívli priiciijí iihiiip

tiřmvckoii prácí z Uunku n jxnív

do krajuoMi odlindláni zaliráliíti

lakoví' iiítaci V HaSÍ inlmlé rcpM

Idicv která nám tuk přírostu k

'irdci řádiivlio iitlacu

7Íti) t v ťcfiiihlicv iicvlicv-iii-

opHknviití Marvlio livzpnívf

páclmiivho Hakotiskciii mi lián -

Puritan mouka
CílďKA Spotřcbiijle plný pyllík a iivpixlaíí li se vám

upéci nejlephí chléb jaký jste kdy pekli vraťte prázdný pytlík
svému obchodníku jen nahradí vám bez námitek vaše peníze

Odborné mletá z nejlepáí pšenice v Amorice

Všichni tíroeerísté ji nm jf mi skladř

WELLS-ABBOTT-NIEMA-
N CO

Schuyler Neb

í'clkeiu (fllM

Kauítán "bratr Voíka
'V Prá

Nérnci chystají ee

k hromadnému stěho-

vání do jižní Ameriky
tlCIMIIV len uliv ni KHMV II 1IH- -

livie'lilif V cíli na místě protipn

vil Lídu étvniv Miilc "muhIiuIi

V MVíkfuii hluvř" 'I 'f"
VohUm" JwIimhi

tm ynHi "limtr

liyclioin hi iihMí iivmIoihíIí f

kíipitni Voska jHt pokrokovým

koHhIÍMoii aiiKl)HHHkíiii vívoju-vř

Driiiuijívíiii udráno víclc '(- -

Mtiikliolui lY kiřtiia - Jfeniiř

získávány jsou zde důkazy o tom

Že Néinei mají v ťimyslu liruiiiad-n-

střlmvati se do liŽní Ameriky

vítípil do liíavy h ji oIiviiimmii

i'ihkoMovcik' rcpnldiky h prc

lidcntviii iiiiňíui Maiirykcin
c initiui koncčiu vypudili z ro

pálených inozkA vzjioniíuky m

utari Hnkoiisku a IlMiinluirky io

DR KAR H BREUER
operace tanské neiiiocu

DR MILOSLAV J BREUER

dlagnoHA vnitřní nemoc

' CEŘTÍ LÉKAftl
l'lí unii rt(itdi)Mifl niAiiio ifukonMou

lithoratoř k lopoziiAvínl vSvrh newofl

Míniifl iii iiidi iim''uI spojeni pro vivcle

ny oprrneuf t vnitřní plfpHiiy neiiiii--

ffiulot mi V pukojf NhIo 210 Kveurity
Mutiinl fliulovn

rievefovýrhfnlnl roli 12 O ulíe

druhém piin lenil v Jilclu liiu oln Nul)

fičím hlavu vSk ilMiiokratnn
i

vbíšlř lo Urazilie n Arucntíny
jakmile dopravu přes inuřv bude

novu zahájena Nřuieětí kolonisté
lidí ne

WiiHkýin
kt-r- ocrúujv

(de dl kud jHinv ziiv my a nai nmiiri zli nolítick- - íkiif úlky
z tet litu zemí dali na (édnmí svým

výtržníkniii přísní1 zakrořila n od

vedla j" na hlavní Mráž

Cck4 Obec SokoUki'— armá

dé V Sibiři — 7 usneseni výboru

hyl zjislán jménem víchu Hokol

itvn éeskosloveiihké iiriiilíilé v Si-hí-

tento poziraví liíalří! 'ýloi
feské Ohee Sokolské MiroiiiáŽdé-n-

poprvé ve svobodné vlasll po-

zdravuje vás druzí a milovaní co

licjvroiienřjí H utajeliýni deehem

naslouchá nie zvřsteni o Vmhciii ne

vyrovnateluém hrdinství o Vn

vnitíní cciiy Viitlf'iiiiuiik'li"
li'fijanum v í íái že v zrnii fé bii

(I hhivnř lli príi-- Kl"- -

duu Vítaní ježfo mule jich nelili

1'Vhiivív Itálie a oMatní vřniv

vojnko vCHkuHloWlinkv jsou víc

taková Mialiy n provokace

iimrny K VefejnoMí píik voláme

NVďjfo ni' vyprovokovali lidmi

k vývoji tamních zdrojů V Mssen- -rou kdo konň po KvJliližnl JJ'

řluvřk Mamirykovii
j-- nž

dlí nějakých 2'iO(KK) Némeň Italu-v- é

vyžádali si pru sebe také nínic
eké distrikty aby získali vhodné

strategické poinezí Ve formálním

pozvání uherských delegátu ►p-

ilířuje se všeobecné uznání sovřt-sk- é

vlády

President Wilson

čestným doktorem

university v Praze

Paříž 15 kvétna — Pražská

universita rozhodla se vzdáli po-

etu několika spojeneckým státní-Itňii- i'

dh depeše došlé z řeskoslo-veuskch- o

kapitolu Muži takto vy-

znamenanými jsou: President W

Wilson premiér ('IvnieuecHU pre-

miér liloyd ÍJciirjfe a Profesor Ma-

saryk president Československé

republiky Všichni jmenováni by-

lí čestnými doktory pražské

ském a Kuhrském distriktu zdají
se býti středisku féehtu příprav Utiiiuží pro

ilol-r- vftí-i-- i

i i ilíUfití iďiivivi poManými k vám vyvolní houfe!
HTIHKIIr J'i'liv'i i'"'™ i

-- Inko mvviihi ziiííiiiiiJii WíIhoiiov:

Lim fiinnítiíf(ivi Zrovnu tuk ly tich oliétech odvaze kázní i lá

ee bratrské Snlce naiv zachví

Proto na Mráz pfvl provokatéry
za nřz povHŽiijcuiv každého nii

kulanta n životními potřehmiii

každého ohvani ktvrý iivrř-pe- k

fn moiilH iioŽHilovat liro
c jn

vři se iioeíty lásky a obdivu Ismet rámožnvlio MMirtimvaf''te

tuje do dfíHledkft nařízení vlády íťaslní k hrdí že jste krev niuífiríoMNif kili' jakA Mrani n"-

Land & Cattle Co

HURON S DAK„ BEADLE CO

(ilirliodiije pijdtiiky k ilohytkum

Kupuje n prodává poumky ímtmy a

iMiytck

Kdii l v n pfil kuupíti dobrou farmu
v pčknA lirHjín anclm kdo rrt A v Houtlj

lliiko! fiirnni na prodej duplMe nu:

r S MATĚJKA Hurou So Dak

T3I llp

krve že jMe iiíiíímí bratry lako
„f uplHliuj" proKrwiny ví'li

pukul rhtéjf hkutMř l''l"ki' !' dříve o blanických rytířích o li

řím jdi saň zhubil u llruneví- -

vystehování V rssenii Kamofuéiu

zřízen hylu již zvláštní ttpoleé
nost která otázkou vystídiovulee
kon se zabývá a snaží se získali

víechny fiofřebné informace — U

jíhoHmrríekýeb vlád jak se vyroz-
umívá hyl jíž iiřinéu dofaz jak by
se k tomuto iiémeekéniil přistéhu-valeetvďzaehoval-

Místa ílam-Imr- u

Hol trop florst llínslakcn
Nfirkrade se nejvíce zajímají o

lutu otázku

Černoši dožadují
se rovnýcli práv

Nciv Vork N V lú kvřtua—
Níármlul sdruuí pro pokrok čer-

nochu ve Spojených Státech vyda-
lo oznámení v kterém praví že

zahájenu byla kampau za účelem

"získání konMíliiéníeli zákon

Revoluce v Mexiku zdá

každého vojína který koná Spat

ní uvoji povínnoM C j' Némeviii
ííileiu nvho ("Velioni Ikiiu' žáci

kou národu vlaMí i prehldentii

N'ejoiie zairodaiieí kapitálu a ne

jsnif přátelí holáevikň Oduiítá

iiií útoky nékfcrýeli nHÍch faio

pUíí proti liaSíiu luatřím na Té

ííusku namířetté ehecm hy kaž

dému přiroMla repuldíka k srdcí

ahy každý ni''l na zřeteli že do-lr-

repuhlíky jení doluem jiá

Vymáháni přeplatků maxlmál

nich cen — V pohlední lolé

hyly některé kraj' líní?
m tu ll I

ku který zkrotil lva — tuk dnen

dřti nnSe vyprávéjí ni t ponvál

nou éietou zkazky o Vašich hrdin-

ských řinčeli jimž se obdivuje
svéf líturie pozdravení Tiskne

me Vis vScelmy k své hnuli mí

bijeme Vás toužíme po Vašem

návratu lanfte nám zdrávi bm-tř- í

Na zdar!"
Jftk 19 ubírá na kovový poklad

íeakouloveniiké republiky — Ve

Odírej na sev zá dráze byhi vt

konána sbíika daríi na pokbid

Mexika v uiiiiiilých dnech a pu ně-

kolik poslediileli dní koná studia a

ohledem na zdroje země zvláálá

pokud bohatství nerostného se fý
če MísMe tato přišla do zemé na

pozvání mexické vlády která tou-ž- í

po navázání styku Japonskem

se býti na postupu

Washington I) ('„ lú květnu

— Zprávy které získal odbor stá-

tu z Mexika naznačují že révo-lučn- í

hnulí vedené Franciseo Vil

Ion nahý va značné síly a zprávy

ř NftHlďjlHÍ' Vill'IM'llO

fu řluvřkíi iimfrí'ki')i'i oIivdim

ď tiiřilíi-lKTiiVťl- i ou'ji'iioviíiil Mra

nífkýVfi iivSil'iiii rfl'lřji víiťliiií

v íivof hlíni"
% odálwiUm y Kadaní a Cho-rnutov- é

— XavMívil mm outý"

vřlvk tiilálostf v KihIíihÍ 'í''!"'
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