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Pí N Svobodová umřela Dvořáková-Theobaldov- á z Chieo-K- "

jel přijíždí prfivfi ze Sibiře u"PolíroJí Západu
PUILIIHED WEEKLT zastavila se v Omaze aby naviti-- :

vila jmenovaného svého kolegu n

ním setkala se ve řdužbě u ame- -
BoUrtd ftt tkt Toft Offict tt Omibi
Ntbr ti tcconj dai mail tnattor

riekého fVrveného kříže v Sibi-

ři h poznala v něm bývalého své

xiitoxxXjA Tjxmvja
Vyiilcnt (ifMirkcovánlm niuMtniloM utrnutl kloubA uvalil bonl

ri1ch yvrlnut nteliánl joul rychle uvolni no pfťnnjm pouíttlin

PAIN-EXPELLER- -u

vrntcl v liotui"

Kotliny y iiijf jeho uUvujii I ino nkuilnu l i"'liu Jet Jen juim
raln-ťkprlh- tr a k vl inott-ke- l byl utuču uM oi limnnou cuAmkou

4a „kotvou" 4a
NpiiI1I blfk oauaVn touto midmkou linul prav oílmlliiko lio

Zieilí % ÍOotn v kílé tuh n

F AD RICHTER & CO 326330 Hroadway Nw Yok

I'ubliibd by rok rok Publlihing l'o
H17H10 tip lHh Ht Omaha Nh

6utcription by mail — 1250 par year

Krajanská veřejnost ómažská

byla v pátek bolestní překvapena
zprávou že paní NVllie Svobodo-

vá víeoboeně známá utará zdejší
osadnice a nianelka panu Franka

Svobody bývalého kloboučníka

vyrvána byla po dlouhé chorobě

nn vidy z rodinného kruhu ze-

snula klidné v pátek v 10 hodin

dopoledne v nemocnici sv Josefa
kam dopravena byla v úterý to-

hoto týdne a kde čtyři lékařové

ho učitele mateřského jazyka k

němuž chodila před lety v Chica-

gu do Rkoly
Dr Dvořáková odjela pred 10TTDAVATEL8KÁ BTOL lH)KltOKU

OMAHA NEB
V&o Bur In O Bani majitelé

měsíci do Sibiře aby ne věnovala

láskou službě lidskosti n strá

vila tam plných 8 měsíců z nichžPředplatná 1250 na rok

Do Kanady $305 na rok

Do ČMkolovřoké republiky 13(10 Šofér jenž zavinil
měsíce věnovala teskoslovcn-kv-

hochům jako specialistka
murně se snažili aby nenioenou

krajanku při životě zachovali
chorob krčních ušních a nosních

VyprodejTaní Svobodová narodila
22 února 1SV) ve Vysokém

ve kterémžto oboru vykonala y

smrt českého hocha

dostaFpokutu $400

Jobu U "Vise který zavinil ne

Adrctojte jednodufte:
POKROK ZÁPADU

Union Pípot Foital Station
OMAHA WEB

Omaha Neb dne 3 března 1920

Chlumci okres Sedlčany kraj tá řadách těchto hrdinů mnoho do-

hra Za svého pobytu mezi nimi

zamilovala si upřímně tyto chra- -
borský v Cechách na minulou ne- -

dávno smrt českého hocha Williedčli připadly tudíž její ól naro
iré vojíny a svou prací získala s:

Kučery z lJenson jejž přejel na
zeniny Dívčí věk prožila v Pra- -

Za přičiním mé dlouho trv„ijíeí nemoci jsem nucen vypro- -

dati pod cenu všechnu obuv kterou mám na skladě aneb vy- -

prodáiiM-el- obchod i s budovou Dobrá příležitost pro obuv- -

nika z Cech X

KAŠPAR SCHULZ X

n s iiliep Snnth Side Omaha Nebraska v

Ii2 n Mihtary avenue odbude poze kde dostalo se jí pečlivého vy
měrně snadno svůj trest za zlokování Před 10 lety provdala

ii nich zaslouženou úctu Dr Dvo-

řáková projela celou Sibiř půso-

bila v ("Vljabinsku (na Uralu) Ž

byla nucena ustupovat! s ěe- -
volné zmaření nadějného lidské- -se za p Franka Svobodu a v ro

% Z OMAHY NEB ♦

Pozdravují se

10 života soudce Troup odsoudilce lsss přestěhovala se h chotěm

a rodinou z Huška do Ameriky
koslovcnskou armádou před bol

jej včera k pokutě $400 — - Poro- -

ta rozhodla nedávno že Wise zaševiky do Irkutska (Vbti bosi mu-

seli se zmocnili tohoto města po
Usadili se ve Wahno Xebr od-

kud po pobytu píesídliii vinil smrt mladého krajana tím
r v I 1 1 iněvadž nepřátelé ohrožovali po ze překročil dovolenou ryciuosido Omaliv a zde od té doby nepře

dita jest ICdwiird ( Stavvasz '2'-lot-
ý

syn manželů Stawaszových

bydlících na malé farmě v čísle

5221 L ul v So Omaze Fdvvard

pracoval ponejvíce v jatkách den

při jízdě v automobilu V tomtosádku zacházeli nelidsky s paci-

enty v nemocnici a některé z nich
tržitě bydleli Paní Svobodová zí- -

trální škole' když byly kárány žo

používají příliš mnoho barvy a

prášku v odvetu poukázaly na

fakt že hoši se zase v budově po-

tulují v tělocvičných úborech

Na výstavě automobilů nebu

ohledu přijat byl v minulém zákokala si záhy svojí nulou a upřím

Štěstí v ncšlěstí měl náš starý
fHtH pan Prokop Krunil známy

zdejší sta rv osadník Před týdnem

spadl ve sví residenci se schodu a

bohyně se poranil nyní sc však

jeho stav již značně zlepšil Pan

Kruml jest vzdor svému stáří je

nodárném období novy zákon anou povahou v kruzích krnjanel:
dokonce usmrtili

Dle přesvědčení Dr Dvořákové
pred podepsáním přímen byl poWise byl prvním jenž byl dle něj

1 - i
mnoho' upřímných přítelkyň a

sc pilné života spolkové byla československá armáda v Si
odsouzen — kik pairno jest ii- - volán k vojenské sluzbe a nasle

dujícího dne byl opět propuštěn
biři nejlepší armádou světa zad dou vystaveny žádné potřeby k

automobilům

Poštovní doprava vzduclicri
ho: byla clenkyiu radu blislCi iu v Xebrasce stanovena "taxa"

za usmrceni člověka v jistých pří
st" stále čilý skoro tak jako bý tié jiné vojsko nebylo by docílilo

val za dob svých hereckých úspě
padech na pouhých $K0!

Přemyslovna ě 77 ZlTJ v něm!

zastávala po řadu let úřad úČet-nic- e

milou spolusestru v ní dá

lakových úspěchů Tloši maji

pevnou orjrauisaei a jsou vzoremchů Přejeme inu aby nehoda

le ztrácí sbor Vlastislava ě 20
nezanechala u něj žádných na

slcdků
Taní Maric Žabková starší by

pořádku Pyly doby kdy by sot-

va kdo byl soudil dle jejich oble-

ku e jsou vojenskou jednotkou

TR2NI ZPRÁVY
Omaha Xeb 28 února

Dobří až vybr voli 1100@130v)

Prostřední až dobří 1000(:1100
Obyčejní 800@1000
Dobří až vybr ročci ll00@120t)

Výstava automobilů

slavnostně otevřena
1ČD a spolek Fráze r's ílrove

W C Mnoho obliby si též získa-

la svým vystupováním na českém
dlící na 11 ulici byla delší dobu neboť součásti jejich oděvů byly

sehnány z různých končin světa

mezi l ineagem a umanou miue

kolem ' března zahájena

V Omaze byly zahájeny plány
na postavení městské nemocnic

na místě dosavadní okresní ne-

mocnice

Na čtyřech residenčních li-

niích v Omaze budou v brzkn dá-

ny do služby nové pouliční káry
jež budou pouze jedním mužem

řízeny

Upoutána na lúzko následkem zra-

nění které utrpěla nešťastným Prostřední až dobří 950@110Ojevišti bylať jednou z nejhorli
vějSíeli i íiejpilnějíích našich di ale jejich kázeň a pořádku-milo- v

Celkem jsou 284 káry vystaveny
z nichž nejdražáí ceněna jest

na $11000
pádem Jak se dovídáme pozdra nost byla úctyhodná Všichni

vadelnjch ochotnic a provedla s
dbali prisne na čistotu a saty je

velkým úspěchem ninidié rollevuje sc pi Zabkova k radosti

svých přátel takže záhy buh'
moci vycházet i

jich Iřcba spravované byly skvě
nichž neměla svého času soupeř

800@ 95(J

950g 1030

800(rr) 050

í)00@105()
'

800@ 900
6506H 800

lým dokladem že majitel je mu

Obyčejní

Xejlepší jalovice
Dobré až vybrané ja-

lovice

Xejlepší krávy
Dobré až vybr krávy
Prostřední až dobré

Obyčejné krávy v: '

ky Při tom zůstávala vždy do- -

žem který dbá o svůj zevněj
Irou chotí a pečlivou matkou

Úmrtí dítka Tesaři a truhláři
obdrželi zvýšení mzdy

Když T)r Dvořáková se vrátili
do Vladivostoku bylo již 22000

československých Vojínů na cestě

Mých dítek
Nad rakví jcí truchlí kromě ža

Dnes ve 2 hodiny odplcdne

byla v městském auditoriu a pří-

stavku zahájena 15 výroční výsta-
va íúítomobilft jedna z největšíeh
historii Qmahy

' Dnes odpole-

dne a večer k návštěvě výstavy

jsou zvláště zváni lidi z Omahy a

okresu Doufáš
Pro tuto příležitost bylo audi-

torium a přístavek zvláště nád

lun zdrceného manžela následují na $112-2- ' na hodinu Xejlepší býčci ke krdo staré vlasti a ostatní vydají se
V litery ráno stiženi byli man-

žel Louis Vlčkovi bydlící v čís

5(101 Marty ul krutým záninit- -

cí dítky : Pan Adolf Svoboda usu
do otčiny co nejrychleji za nimi

zený v Soulh Oinac pan Václav

kem neboť nelítostnou smrtí byl

300@ 630

1030(011- -

!)50(n 1050

550(ó 650

500(d) 600

Zástupci třech místních tesař-

ských unií v sobotu sešli so s vý
očekává sc že do 1 července op'i
stí Sibiř všichni Čechoslováci

Svoboda restující jednatel firmy
jim navždy vyrván milovaný sy

meni

Dobří až vybr býč-

ci z pastvin
Talovice k chovu

Krávy k chovu

Telata pro řezníky

Paiťhunk & Morse bytem v O

i taze pan Otto Svoboda kapitánnáček J rok a 7 měsíců starý Národní cit jest mezi nasliní

hochy velmi patrný ale dlouhý
herní vyzdobeno květinami zele-

ní různých rostlin a draperiemi a

zvláště u večer bude celá výstavci

i rmády Spojených Států t č

Laltimore Md pan Frank Svo pobyt v Utisku a Sibiři zavinil že
llMiry Vlček rohřcb hošíka ko

Ital se ve čtvrtek ve dvě lioJitiy

odpoledne z domu smutku na IV mnozí nich mluví lépe rusky než
bodá obchodník ve i tonout i v záři tisíců pestrobarev

česky Když sc Dr Dvořáková
ský Národní hřbitov u vypraven Xeb pan AVilliam Svoboda ob

poprvé setkala s Cechy oslovovali

borem sdružených zaměstnavate-

lů stavebních dělníků aby pojed-

nali o svém požadavku za zvýše-

ní mzdy který již začátkem no-

vého roku učinili Po delším ro-

kování pak přijmuli nabídku zvý-

šení na $11 2 Ví na hodinu

Uniových tesařů byla nominelní

mzda 90 centů na hodinu ačkoliv

mnozí z nich dostávali při někte-

rých práceeh až ti 00 Žádali za

zvýšení na $ 12-- zvýšení na

byl pohrobnickyni ustaveni pana

Franka Jandy Pozůstalým rodi ii rusky po jejím prohlášení ži
chodník ve erdijre Nel) pani
Růž Svobodová manželka p V

jest Češkou z Ameriky byli hoši
čům a sourozencům vyslovujeme Svobody majitele ponuiíkářského

ných elektrických světel

Na hlavní podlaze v auditoriu

na jevišti a v přístavku jsou vy-

staveny vesměs osobní káry kdež-

to v baseineiitě jsou vystaveny

všecky vzory trucků — od

až do toho největšího
Za dřívějších výstav automobi

radostné překvapeni čemuž se n-

ikterak nedivíme neboť lékařk1
upřímnou soustrast

Manželi Jiří Johánkovi bydlí
závodu v Omazc a čtrnáct vnu

ku i

tato hovoří plynně a správně ěe- -

cí v č 3015 již 10 ul stiženi by
skv dokazujíc že vychovali ji ro

li bolestnou ztrátou v putek ra Naše návštěvy :fll2VÍ vejde v platnost dnem K
no zemřela jim i týdny stará dce diče kteří zůstali upřímnými na

šiuei přes to že žijí dlouhou řadu

let v této zemi

března
Smírné urovnání této mzdové

roztržky znamená že stavební

ruch v Omaze bude v tomto roce

zcela nerušeně pokračovat Spo-

lečná porada zástupců unie s vý-

borem zaměstnavatelů byla na-

nejvýše přátelské povahy

Vepřový dobytek

Xejvyšší cena $1413

Průměrný prodej 1300@

Skopový dobytek
Jehňata $1800@PJ75'

Skopci P150@1473
Ročci 1650@1775
Ovce: 1223@1373

Obilní trh
KUKUŘICE—

Čís 3 bílá (stará) +148
" 4 bílá 140@141
" 5 bílá 137
" 6 bílá 134
" 4 žlutá 137
" 5 žlutá 131
" (i žlutá 132
" 3 míchaná
" 4 míchaná 135(0 137
" 5 míchaná ]32@133
" ! míchaná 131
PŠENICE—

Čís 2 tvrdá 246@248
" 3 tvrdá 240@244
" 5 tvrdá 222@225
" 1 mích (durum) 218
" 3 mích (durum) 215
OVIiS—

Osobní

ruška Lucie která mela bvti v

budoucnosti radostí milujíeícty ro-

dičů rohřcb dívenky konal se v

sobotu ráno péčí pohrobnického
ústavu pana Franka Jandy na

hřbitov ranný Marie v So Oma-

ze Zarmouceným pozůstalým vy-

slovujeme upřímnou soustrast

# Pau James Krasnický jenž 7

února přijel do Omahy na návště-

vu četných svých přátel a zná

mých navštívil nás v závode na-

šem v pondělí 23 února a když
m prohlédl zařízení naší tiskár

ny mezi jiným s námi sdělil že

odpoledne téhož dne nastoupí zpá

lů ředitelé vždy se snažili učinili

zahajovací večer největším ten-

tokráte však největší událostí vý-

stavy bude poslední večer výsta-

vy jež potrvá až do soboty večer

0 "března

K obveselení návštěvníků byly

zjednány tři orchestrální kapely
z nichž jedna bude umístěna in
hlavní podlaze v auditoriu dru-

há v přístavku a třetí na balkon?

Nu výstavě jsou celkem vysta-

veny 2S t osobní káry vesměs pro-

dukty 91 amerických továren na

výrobu motorových kar Nejí
auto je ceněno na $ó8í70

a nejdražší na $11000 uejlaci-nějš- í

truck $i00 a nejdražší

f7ó(M) 1'hrnná cena kar na vý-

stavě jest odhadována na

teční cestu do svého domova na

farmě u Ft Pierrr So Dalc kamÚmrtí českého hošíka Osudné zakončení

loupežného útoku
e asi před 11 roky z Ncbrasky

přesídlil Před tím jan Krasni

— Slečna Josie Pražáková ze

Suanton Xebr jo v Omaze ná-

vštěvou již delší dobu a sice u

rodiny pana Jos Pauera Matka

p Dauera jest již delší dobu chu-rav- a

Přejeme stařence která již
čítá 81 roku by m zase brzy po-

zdravila
Pau Fraiik Donát klerk v ban-

ce v Thurston Vcbr dle] s man-

želkou návštěvou v Omazc u svých
roiliéů a tyto dny vrátil se opět
ku svému povolání

— Pau Joe Slezák známý spo

Pokladník stavební firmy zastře-li- l

banditu který jej přepadl
s loupežným úmyslem

cký asi po K) roků bydlel v Onia

ze South Omazc Praue AVahoo

u ve Wilber Odebíral "Kvěly
Americké'' za tičž po jejich záni

ku dostával "Pokrok" který jak

Ve středu v 7 hodin večer z-

emni v nemocnici sv Josefa M-

ilouš Hlaváček ý synáček

manželu Kdwarda a Marie lila vá-

čkových bydlících v ě 401 jý'
13 ul Hošíkovi dostalo se víc
možné péče se strany lékařů ale

umění jejich se nepodařilo nemoc-

ného na živu zachovat i Zesnulého

synáčka oplakávají žalem zdrce-

ní rodiči! a dva mladší bratříčko-

vé Edward a Jeník

sám se vyjádřil se um zamlouvá Cis bílý
lo té míry že nejen sobe na 'Den

Hiyi:
87 "c

stjvfi
000000ní a Nedělní Pokrok' předplatné

obnovil ale též svým přátelům do

staré vlasti na "Pokrok" předpla

Zítra a následující dny bude

výstava vždy otevřena od !) :'V) ho

V sobotu před polednem spá-

dům byl blíže 20 ulice a Devvey

avenue odvážný pokus loupeže

který skončil velmi tragicky
James M Wbite pokladník fir-

my Selden-JJre- ck Conslructiou
Co ubíral se k novoslavbě Lord
Listcr nemocnice na 2(i ul a De-

vvey avenue nesa s sebou $2101

určených na týdenní výplatu děl

" ! bílý
" 4 bílý
ŽITO—

Čís 2 bílý
" 3 bílý
JKPMK- N-

Čís 3

lupracovník v divadle Marylaud

odjel tyto dny do svého bývalého

domova v Prescotl la aby si tam

vyřídil různé majetkové záležito-

st i

din ráno do J0:30 hodin večertil Po řas svého zde pobytu byl
i I hostem v domácnosti parm Vstupné zahrnuje v to válečnou

dalo jcsl na 0 centů stanoveno

8G:

$110
Ant Janáka v Avery na South

Side Omaha Paii Krasnický jes

strýcem pí Janákové domů od níku k vůli osobni bezpečnosti

Mějte vzhled mládíjížděl značně návštěvou potěšen
a prohlídkou Větší Oinaby velice

Stručné zprávy o v

událostech v Omaze

za minulý týden

Sam Cohen z Omahy zaměst

uspokojen

měl též v rukávě ukrytý ostře na-

bitý revolver a ukázalo se žc ta-

to opatrnost byla zcela na miste

Nedaleko staveniště dohonil
Whitc-- a neznámý mladý muž z

nenadání jej uapdl a udeřil

Jest o snadné— Je-l- i vám známo o

Dr Edwardsových Olivových

Tabletkách
V pondělí 23 února do zá

naný v Uavni ( ole uiaslovuc

vodu našeho na několik okamžiků
návštěvou zavítali pp Jobu Leit-ge- t

a Max Ivirchíuau oba známí

krajané z Walioo Xebr hlavně

do hlavy obuškem Dle výpovědipadl dolu se třetího poschodí
svědků tasil Wbite v bezprostred- -uacez vstal zápalu hi doutník a

aby si předplatili na náš časopis vrátil se zpět ku své práci
Generál Agapctiun bývalý

ruský důstojník prohlásil v O- -

Pau Kirchman předplatil m nn

Výborné pro hostec

Musterole úlevu je ztuhlosti klou-
bů — Vyhání bolest

Vy víte proč tisko užívají Mustc
role krJyž jednou jej zKruáte a ralouiI

jiocílite úlevy jakou pwkytuje
Kup'9 ú ná'lobku v nejlilizí'! lókár-n- 5

Js to tk-t-é W14 mazínT vyr6bí-n- é

i oleje hořčleotého Lepší ní i boř-čico-

nAplnť a ndčllt pucbírů
úhm a pohodli tmod když

Jídj tzrižrme

Muřtprolo fa dopjorucovino nnj"hý
tni lokaii a oíoifova!clkami Miliony
nádob jo upotřebeno rořnó proii zi
palu truliie cbřípeo ztuhlému krku

Ijoptcl 4palu blan po''U-S- o

Čivo boleni v kříži píehfml a bole-

ni v zádech a klouberb vyvrtnu inim
oznobeulnátn omrzlým noh&m nastu-

zeni na prsou (čaisfo zamezí zápalu

plic) 30e a 60c nádobka Nemocnic

"Uenuí a Ncdohií Pokrok" a p

mutc že lid v Armensku vyhyneLcilget na týdenní "Pokrok" V

Nemocná krajanka

Slečna (írace Kalinová dcera

manželů Jan Kalinových jest
chorobou k domovu Sleč-

na byla před časem operována na

zánět slepého střeva a následkem

toho jest ještě tak slabá I n byla

nucpiia zanechat! na nějaký týden

pravidelné práce

Proti kožní trýzni

Zemo čistá antlscplická tekuti-

na zrovna co potřebujete
Není mastná

Neméj'e strachu prc-- fckífmou oobr

Jinou ' nemoci Můťcte niíU Cl

eteu zdravou kůži užíváním zmo jrí
ce ái koupit v lékárnách za 25 ccnf

nebo extra velká látnv za $1 00
(

Zemo obyčejné odairauuje pupene

kuny Ekzlmu chrásty ližfj a ílnl

kozí Cistou zdravou 'Mmo Jt (i-tt- i

pronikaví antbcpUrkl ekutln?

není lepkavá ani mnťti nic nezně-řlatl- -

fnadno n priklídl a kM6 ptc

ložení ítojí maJICkoat Lzs ca cl po

lbnoua
lha E-- W- - fxt C- -j ClvUoa O

hlady pakli Amerika mu svoji
pomocí nepřispěje

Generál Leonard Wood repu

Oniaae jak jsme zvěděli meškali v

zájmu vymění různých svých ob

ehodníeb záležitostí

blikánský kandidát za presidenta

Tajemství nládi Jest cílili to tik
— a abyntc uo cíUIí mldjiuí mu-t-í- o

davaU pozor na jí'ra a ti'
~ Keni tídiíi ab uf DřU iliWivpu
fváť mavé ořm" tífilky — pupence

poažftrý vzhled v obličeji — po-

tažené oči bez b'troii Osobní

lékiř ráia ihvěíCU že devadesát

proecnt vžp(h renocí prirodSao js
zaVpiei tt n(ii)tiolt jaor
It Kd nrda tni-to- Wkař vo

M 0''ío z'lo!tonam rostlinné ptímé-li- y

♦i- -út clivovýtii olejem jež
iěiukují tia Jira t fctieva a Uer6

stvýra pKkfdia V') Ičti pfpdplbo-- '
val
Dr Edward-- 3 Olhovfi Tabletky

(L'r Udrarda Olivo Tablet:) ub-clit-

kď"JJcl'i f pomalu

id i jit tolou I'ítv6dčji prlroictý
peciďílv !il?rth' m piciťovíM

udrzulcmll Jíta v CteuuU a
vetkeré jjetíibtotv 2

iH lr VAvítčí Cli'w Tíblet-L- y

íbSot' jíoíx ehvové ťarvy
10c i 25c

ČESKÁ LÉKAŘKA ZE za-- sve návštěvy v' Omaze tvrdil

t:ó následujícím okamžiku revol-

ver a vypálil 5 ran po útočníkovi

který dal bc beze slova na útek
imčrem západním po Farnaui ul

Přepadený sc po té zapotácel ná-

sledkem zasazené mu prudké rá-

ny a klesl k zenu takže bylo nut-

no dopravit i jej na policejní &fu-ni- ci

za účelem ošctřetií

lJandila doběhl ku grocernímu
obchodu A Franka na Faraa m
ulici a 28 avenue vešel do vnitř
upadl a za- - malou- - etyvíli skonal-P-

celé ecitcf zaneobá-Va-
l za aťbqr

itopy krve jež prýštila ze dvoij
ran které zatáhly fvůj cíl V kap- -

á cli mrtvého bjIcsjj byl vcjn- -

: tý profouíitecí rertjfikít dle ně-

hož £ zjkúlo ž zasťříleaý bán--

že kapitál neměl by míti mocSIBIŘE NA CESTĚ
DO SVÉHO DOMOVA vládnout! 'dělné třídě lidu auebo

aby dělná třídu lidu ovládala ka

Vc Mredu byli jsme velice po: cl nádoba: ipitál'' í - ' l
'

Do omaiských dobytčích

bylo za méíc ledn přiveze-
no o 1703 kuů hovězího dobytka
více nnIi za fctejný métíc ?td
rokem

Dívky aa oaaažs-k- ytbí cea- -

tišeni milou " návštěvou ' Ceclio-amerícaok-
y

která vrací se domů

po deliíím pobyti wtci natimi ho-rh-

v Tíbíri závodu niíVho

zauMU v průvodu Pra F- - A fa-'lláí-

eer:ki lkarka Dr Jiřina


