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I llífiainkli Cílem jřtm rfly
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vili Mřlnt iiehiocnťhn brním liv
ěc clivstnl %r k inljenlil do

Uiistl pfljerdu ibi Nrw
Volku irtk nlilednl fr ecslrt to

Culí vpujenn }- - dosud ne Hllrtt1-iiýu-

pí kšřkniol t ti nit A hlavni

jo tiednslHtek ldí
ťiih Mttbitiík ptše o tmu p ? Ií

babivj mimu jiní niUledovní i Sr-

dečný pondrnv Novv Yorku! Jim-llov- l

drtil ho JÍŽ lépe nic já jsem
Velmi tmavou oestoViinbil Zde jo
iiiiiolui lidi kteří Čekají již dlou-

ho íut odjezd do Cech n tnnoří h

iiafíknjf žo no % nimi hrubí

Omítl krajana

Ve i lulek odvolán bvl H OH

odilrf % pflMI mivo dUM

mi m nvým nmuMem klfrý Jil
flddelrm brníky IMethut{
Neb kde tipUVÍt fodinJ

lidný domnv Vibr lomu e jed
nulu ne (di Iřlo pfílfiiloll o r

brnčení bnviU ne eeU upolečlmst
vrhni příjemní k řemttí vrduí

pMspíMn bojná nUnbu yttmnýili
rákiisk a chutného idnVMveiil
OslilVrtikil ho při eě(lkll lCHíil
ťibi fa rutieehá v Omrtri innohn

přátel kleií raelmvují oliní Je-

jí upřímnou Vřptuiiínku— Večliku
siiéast nili ho následující pánové ii

panií lV Michálek SI Koni Ion

lellnek Stibcric! los 1 Klimeiit

Viiehiv Men IV Ilorueb Vhnn

Štorek C 1 Vbieh doliti Vneu-lí-

lim Kotrba Kr Swiniaskl
'Michal Knbímnjii Micbivel Itelilr
C V HutlS A P ("upek Theo

Stolinskl paní M Kosenbinim hI

(lertudit Itiiiehtmin hI Mario Cl-hu- l

sl Hoso Náiníslok a puti Jon

Šťastný

nou sin 1 1 t krabu Me milé rodiny

knijaii pan hank Iholák klatýAlrrujt kilim IiUim
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t ei uMiiluik jelii Kkolnil po
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Wkii - I a ii llvorák narodil c

V ociu Méhle nkret HyMliec

kraj jdibivský tni MoravciZ OMAHY NEB #

Oinazo iiiadil 8e plc 17 lety
Jako rkiiNciiv lear a liťv ho

de dobin uplatnil neboť byl Détskc divadlo
uiitu b t dnbfe ruáiiiýiil tesafskýiuVáný nedostatek

pšenice ve světě

Zdravý a cilý kojence esl rrtlosli
každé mstky

Válchni ktJ#nct UotnoU iq jim ifr&vTI ulravy
budou to dobra vyvtjdl a imbmhut pily a taiitontt

NtmuirWdt kojttt avt dícki mil vydávat t J v

potravinami Jol limhou poikoditt Jeho nuU

váni Valí pn nt myilerdtou budil

EAGLEBRAND
Potravinu In jež bylii „první myšlenkou" líl pene
rael matek Většinu kojenou jeví okmnilý a rychlý
pokrok jakmile se jim dávA 1!ii(ř!o Hriiitd-Máte-l-

nesnáe krmením Vašelm dínkii — nena-

bývá ] i tolik kolik h př'ci'te pláce a Jest tiepusellí
u roxníšeiié — ašlete ihIí dnen kupon o návod kr

menlve Hvém vbislním jazyku jakož I n pudcM'iil

stráiiknvou dětskou knížku whirmu }Í Vá

poučí jak uehoviiti děcku híIdí ii draví

Nedíjejte hI sta rošti stran dodávky cukru n mléka

Kupili ilni"H krabici Kiili! Hrami n použijte téhoj
u tiťlnili? u Ic vaření do kávy noh čokolády — vů-

bec ku všem účelům k nimž obyčejní poiižlválo
mléka n cukru — Jest levníjší u vydA mnohem
vlcn ii ponívudŽ jest tak xnamenltí jnkosll u jcil
tHitiuiHi! hodí mi jiejlépn pro Vaší tiihuli

kontiaktoreiii Nad ťakl jeho
truchli zarmoucenu' choť pí Mu

rif I hořáková tyiiové liuAViisiiniiin H I' --
"

iIiiImiíi

Vňný nedotitk i ' ( i ! m iav a Adolf v ntiuiz"' ď-er- pf

Alhie Kouhská r Omahy a pí 1co em sVelo II vvseul loilaVKV 'ii

KubiAová tílemlivc Moiit in

lil ní Kuoé ťViinti Hrcú n Jo

lit hvhi niiániiiio americkým ze

liičdčNkým komisarem V londv lič

klelý HiMlť-HSIl- sděllljo řť chléb V

přítomné době prodá VÚ HC v Aii

Ziiei Ceskó Nvobodoiiiyslnó Ško-

ly ho připni vnj f k mjíiiiiivcinu di-

vadelnímu předšla v oni jež bude

uspořádáno V liodťdt duo 1ti kvit-n- a

večer v Sokobjvné llylu k no-m- u

zvolenu liru pod názvem "V
čas války lam u nás" v níž kro-m- í

žáků české- - školy úěinkuviiti
budou I někteří dospělí ochotníci

Česká veřejnost hí zajisté povši-mn- e

tohoto předběžného o::iiáinelii

a HÚčasttií se v bojnéiii počtu di-

vadla aby no potěšila zdařilými
výkony malých i velkých

M'ldi llffň žijící ťouicž V lilcil

dive Moiit juknž i mnoho ohoI

jílii n uojvyšši cenu jakou dělník nii-l- i přátel a známých V zcmiiii

Stručné zprávy o
událostech v Omure

za minulý týden

loy T llyrne omažský vý

robce overalls pru vil ?o "over-al- t

kluby" nezpůsobí Ntiížoní cen

šatstva zu to lilo vyženou niihm

ru cenu overnlN pro lidi kteří je
musí nosit

Sdružení hotovilelů ktifiskýrlt

postrojů v Nebrasee budou hvůJ

výroční sjezd konnti v Oiiiazo ve

dnech 18 u 10 kvítím

(leore Carpeiitier evropský
předák v rohování bude v Oniil

ze v květnu při nthlotiekých

létu ztrácí upřímného clena táborje n to platili Vzhledem k tomu

že Kvropu nemůže očekávali mnn

ho m l!uka obraeí ne k Spoje
(ohiinbiiM W O W Pohřeb p

l'r llvořáka konal ho v liodé
ny ni Státům Kimadé Austrálii ll vo :t::t() hod (Mlnoleilue t uoiiiil

Miiutkn na ('Vhký Národní lirbi

lov u vypraven bl pohrobni
iinfka h Jiiiémi

Jhou Viisl Zárukouekýni ústavciii KořUko Itnitři —

Pozňstalýiu vyslovujeme upřlm
nou MinstniM

Krajan v nemocnici

V nemocnici hv losefu dlí od

Na prodej v liaždóm dobráni
lóUámickínv a gTooorním

obchod Ó

THE B0RDEN COMPANY
101 IIuiNmi Htrcel cv York

lltilíi ll Argentině Některé evrop-

ské zelné budou fmeeiiy iinpil'lo
Vat i mnohem větší množství pse
lliee neli v době předválečné hn-tl- e

li jim umožněno získali úvěr

dle naznačení "télo zprávy Ufizné

odhady udávají zásoby plenice v

Huslí u jež bylo by možno vy vézt i

na :i"i až 1 to milliouíi bušlů ale

nedostatečné dopravní prost f'cdk

minulého týdne krajan pan Tin- -

Nase návštěvy 1 fifli Studnička z Dodifo Nebi
Tři roky starý ehlapoe v Orná

ze spadl h třetího pntrn nu zorni
stižen jsa vážnou chorobou kterA

VyiílřlhiiMti knion5'-iifll(i't- -

DělO WltlllVIHKHI íkufťé-ki- l

U Illhlclfl ilNifltoU Jo:M6

: i' tWIOU' "

aniž by jakéhokoliv zniníní utr
Ian lan Silháéok ndiiík od privedbi jej již po třetí do tíže Ti l I

' 10"
Pieree Nebr zavítat do našeho iiemoeiijee Clmnivy krajan po- -

Mru iiiiiiitiititiiiizávodu na krátkou iinvítřvu

pondělí 1!) dubím Prohlédl si za I M I I I I 1

činí jakýkoliv větší vývoz nemož

iiostí Anitlíe a jiné evropské ze

mé musí hc spoléhali na Spojem'

Státy Kanadu a jiné pšenici ov

portujíéí zelné

drobil se v liiiiiulýeli dnech opera-
ci po níŽ ho st ii v jeho znační zlep-

šil n lékaři doufají Žo bude se

Hlreet
(Uily

pěl i

íVniážslř
(

obclioitníci ťiliisovnli

pro!
i otevření obchodil v neděli

Oinahu nalézá ho mi druhém

misií pokud hc týče množství u

potřebovat cl f telefonů ll telefon-

ní úřadufei sdělují žo následkem

SlřN CO"'"'
HlJule iiiiitiimoci příští týden odehnili do hvó

řízení tiskárny načež obnovil si

předplatné lia "lonní ll Nedělní

1'okroL" který ulálo odebírá a jo
IHi'lio )iV)loi

Kiiilliil Itiswihln 1io domovu Ve společnosti ne zxurhsx noku iHr7
mocného tráví denní jeho Hyn pupliu h ním spokojen neboť ho JINR COKUItNUVT VVKyMRYl

Horilonovo Vviili-n- Mlíku Bnolmuvo Nimliiv Min
Variltnnv XliuMliit Klv UuriltnavK MKCiiA CumuUiMMedřich Studnička roviuVznamiije ho se všemi důležitými

událostmi v této zemi v zámoří u Dode Přejeme panu Studničko-v- i

jenž patří mezi pilná čtmuiřonové čoskoslovciiskó repiiblico
'okrnku" ab no dočkal pidunlvedlo toho přináší tento oasopM1 ~ir—

nedostatečného zařízení neinolmu

vyplnit několik linfe objednávek

Největší slavehiif u půjčovní

společnost vo Spojených Státech
iiHlézú se v Oinaze

V omažské vyšší eeulráliií

škofy iim AlludiiJiylieil vstoupí V

tomto roce do stálili university
II H Daniels právník tijiiiul

možno nejdříve úplného zdravíhojnost poučné a i zábavné éctby
lak žo jest nu J'arm5 ve volné

kleli nž doliosiid mají jistých In- -

chvíli a zit večeru výborným Hpo-
-

0 scdiiiiiácl inaiidálíl SlcjiicZÁLEŽITOST ČESKÉHOčuílicni 1'an Silháéck přivezl
I ( 1 XI

Úmrtí českého hocha

V pálek v li :'!() hodin ráno sko-

nal V lieiuociliei NidinbiH HcilU

1Ietý krajan Adolf hYanék nyn

iininželí'i Josefa a Mary Krnriku-výe-

z Clarkioii Nebe Adolf

přijel V průvodu svch'1 olec do

ve středu o poledni a ode

bral se Ihned do zwiíiionélni ústa-

vu kdo lékaři provedli téhož" dne

ve I hodiny operaci lni zánét sic-jiéh- o

slícva Zprvu ho zdálo že

navrátí nemocnému býva-

lé zdraví neboť Adolf si vo ctvr-le- k

chválil že se mil daří mno-

hem lépe K Večeru W VŇak jeho
stav náhle zhoršil a ráno vydech-

nul ncšťantný jinoch naposledy k

pozoriiliodiiy je uspeeli KiilolicKc

ní úžin Priijczd těinilo tížinauil

lnulo prohlášen zu HVnhodllý lul

vieehuy časy pro veškerou svclo

voii dopravu zu války míru Ne-

zdá ho že Spojené Stály budou nu

líelito komisích zastoupeny Víc

JAZYKA NA NEBRASSKÉ
STATNÍ UNIVERSITÍÍ strany lidové klení získala čtrse řízeni nuiažské hlavní pošlovuí

úřadovny jako výkonný

ilo irini V noiiiu iimao zoiex-niěu- í

káru vykrmcnýcli volku zu

něž stržil po 1 12 za sto liber Dálo náct iiiiiiidalfi Národní ileinokrn- -

dle dosavadních zpráv získaliKrajiiiié jest potřeby lihy hon námi sdělil žo poslední éasló de- -

rejNi zasedaní voihivíiiio nyio výjenom tiviiiiuci iiiaiuiuiii Kiii7niočalo I pnieí ii agitací v zájmuštfi uliční zdržely veškeré jarní

práco farmářské hradní Ninloiiví h Tureckem Poské řeči nu státní universití iiKrárníků zvoleno bylo dvacet

sedm z nichž dvacet jedou v če-

ských ii šest v německých okre- -
V pondělí l!t ilubiia králkou

vyslechiiiilí arménské delegace by
lo rozhodnulo pfiíknoiiti ťlrzcruiu

Arineiiil

nidiriiHskí lest nutností aby in-

tensivní práno již znp(a"'iilu nmzi

krajany heroiieími zájem o udr li V ("'echách na Mora ví a ve
návšlcvoii do nnšelio závodu zaví-tal- u

paní 1'Yaiiliškit Kouhská
Slezsku zo 110 piislaiioíl české nážení naší mateřské řeči jako pramanželka p Aul Kouhského 7

houp City Nebr n horlívá čte videlný kurH h patřičným krčili-le-

studujícím při naší státní u-l- ii

versi! it Jest potřeba ohlasti v

rodnosti jsou čtyřicet ětyf'1 Hoc-

iální demokraté dvacet jeden
sedmnáct národních sne!

iillslíi čtrnáct katolických lidov-cí- i

dvanáct národních deuiokni- -

Další zprávy o vol-

bách v Československu

Washington ) (' 21 dubiiii

— lilo zpráv které obdrželo zdej-

ší československé vyslanec! vl o

výsledku nedělních voleb v ("'esku-slovensk- u

vyšlu nejsilněji voleb

strunu sociální demokratická

která německé Hociální ileiiiokra

ty v to poěítaje má zajištěno de-

vadesát ifťvít iiiamlálíi z celkové-

ho počtu M0 Výsledek v de-

vadesáti šesti volebních okresích

jo jcšfí pochybný Pozoruhodný

je nezdar národních HoeialistCi

iiHopÍMeeli a propiiKačiií práce n

tfilace mezi Httuliljíeíiiii íchkohmi- -

vciiskélio přívodu l(i jeden Modráčkoveo u jedou
člen Ži vnostnické strany Na Hlo

Vídeň L''l dubnu OziuiUiiljo

se že Hela Kun bývalý komun-

istický iliklálor 1 'horská který iu

lemován hyl 'po několik posici)
nich mísíc fi v Itakoiiskii hyl pro-pošlč- ii

a poshiu do Hušku

Mějte vzhled mládí

Jeit o ndn— Jo-l- l hm indrno e
Dr Idwardnových Olivových

TflUlotkách

nářku "Denního a Nedělního IV
kroku" bez kterého jak hiiiiiu

sdělila nechtěla by ani den hýli
1'iiiií Kouhská n náini sdělila žo

do Ohiahy přijela zu velice šinut'
nou záležitostí totiž by Hvoji hc
stru paní Minii Piiuiiškovou jež
ve středu 11 dubna skouila u

v sobotu bylu pohřbenu tm po-

slední její cesté doprovodila

Cekal jsem delší dobu po uve
vciisku voleni hyl! dvu siicíiiln!

řejnění dopisu p drn Karlu
leinokrnti patnáct členu národnítrenéra poukazujícího nu potře
rolnické Mrauy u ítrnúel kuloli- -

ni prače v ujmu ceskc Mouce nu

kýeh lidovefi V německých okreslální universitě avšak iohihJ

žádný z našieli lak zvaných pře
síeh zvoleni hvll ilvuoct tf'i MOeial- -

uí demokrati osm příslušníkuákfi ho neozval Nepsal jsem ni Zastavte svrbicí Ekzému
čeho ježto považoval jsem to zu sdružených ohčiiuskýeli Mrali šest

agrárník (í člyřl kalolíel u dva de

iiiokrnti
víc celku a nby ho neřeklo' znse

žo liiireš z toho eben míli tíluvu

Mojí manželky a mým přičíněním

byli česká Molion uloženu při nn- -

Ožíny Dartlancl buMální universitě (iřed 10 ro

ky u vykonánu' víee nežil náš díl dou zrncziiíúrodnéiiy

nczmcriieinii žalu otec jen k

očekával že záhy budu

moci poslali domů potěšující zprá-

vu ale zatím byfíiinru oznámili

manželce a dílkám zvěst Jobovu

Zesnulý jinoch zanechává po sohé

kromě rodicíi ! bratry a I sestry
Kndiiia p Fraňkova Mlženu byla

podobným záriuulkciii též přede
dvéma lety kdy obdržela zprávu'
žo My ii Alois jenž sloužil v amorí-ck-

armádě padl dne 1 srpna
1!)IX ve 1'Vancíí v boji za svoji no-

vou vlas! — Manželé 1'Yiúkovi

přestěhovali se přede dvéma mé

híej farmy na níž po řadu let

(Mpi8nó hospodařili do Clarksoii

Babicky věděly

že tu nebylo nic Irpfiího proti ura-

žení krve a naslucnínim
než hořčice

Avídk MftrodAvnA liořčlcov4 nfivhinť

l4lilí ft dClidit laietiýřo vfm flCIiikciu

tiyttl inotnu zUUM úlvu klanu hne

íleov4 nápliDtt sk tulit — Ui náilawll

Ttf ilíli Mui' rlo — J' to tliilfl

M niíiinf (IC M 2 liotlovílio re

Jo jti v6ík cl!tvciir lk f( drtili

divy a tMblí puiliýíA sni im

liřjjeinřijr( MÍL
Vuwt taoiHujie MUiítcrob) mim(n

nťfil HVVUi fřstft aifi ii

hJodA'# Jk ryh ůkv třtjt )tk

ttrrhú hnnt ttntel
ťpofřfbl Muř'lrot pru balivy hr-(i-

ttmi priiiUiunk rwtrxIU fctiffpku

kruť ř4'l Mn hwl% b"lt v rt

tU pUMnl bolení r WU v Kw
Ui-- omohimíny umnlt fiofiv mm

mii 1" í(mUi Ái"Uil

pU') 2" fM tMAiU mminsulCni

Han Uemo Itálie lil dubna —

Koulndii nad lliirdaiielaiiil budou

TnJeiiiHlví inlíilf Jnt cílili no tuk
a iiliyMto tm (Ulit tnliid(mt tnu-- i

d dlvnU pozor nu Játra a wtřevii

Není třetin idiytilo uiMl fcluOtvoii

Ivu1 (iniivá ortnl rtolkv — iai[e'iuo

polteiiy VZlitd V (illlenjt ~
oči bez bvsl ronil Osobní

lélc-i- vrtal ilimvédf 5ti deviolnnňt

pioi crt vř"cti nemocí luiviabluo Jo

zrtepoii a iw lnrio"tí jiler
Ir KilrilM ztiímý Ičliiiř vn nirt-I- n

Oldo ''lohmnilll ronllliitiu iiflinň-ik- y

umMruií ciltvovím olejem Je

ofiinkojí m Jn'1'A 1 Klřevft a klerfl

rvm piicleniňui po K'ta pfedplso-v- d

Vr lídWHřdno Olivoví Tubldky
fUc JSdwiudň Olivo Tabletu) num

rtltiiti kiitomilo ilnlťiijf boiímlii

Hbi M Jbitolail ÍTIvíidéJl pilrozený

len il tttly Httnt h poeltoviiM
iitifcnJ' iiiIl Jrtim v CliinoHtl a od

řtlCHňaleinOtí vesker4 iierluloty %

i% rr KdwiiřitHO HtíVívA Tublet

Uy znlai Jhou JJ o))vw4 barvy
10tí a 25"

mílí dví mezinárodní komise d

Pronikající nntiseptické Zcmo

vám pomůže

Na tom neíAleíl Jak ííflllo Jstfl n#

mnrnft o to pokouíol Nyní mftííM
HtnvIU piilelvoHt a ivrbínl kosínt n%

moci evinó "Kk(ni'i" (Kezomiu
klví pllložde gemo (vyslov Zi-

mo) prodAvané r lékárnách za 3í cen-
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