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Skeroii nestrávenou potravu
zabráni kvašení n Ivoíenl py
tm ve vašich vnítínicdeeli rbiiť
U jídlu se vám vnilí a zb pSÍ n

tím způsobem předejde množ-sti- l

zliv tečnému utrpení Neěe

kejln déle Kupte si Netlťopill
iStolniiell ItillelS II svého

Nemá li mi tu sumou

tm svém skladě ilnpiSle ve svém
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jnko vlínlnf poštovní klerk btb
—- "samá sláva n Jínlný plut" h

že ce peni
li ti ve vyráběn!

kofiilky proto rancclml práce n i

pimlě a operoval dva lihoviny

VYBRAL SI NEVHODNÉ
MÍSTO K ODPOČINKU

Chas Silvers :S etý tulák tm

lézaje se dle udělení policie pod

vlivem truíikii uložil se v pálek
V noci k odpočinku v tiliécc nu

Doiitrbis nicl 1 1 rt l"i ulici

byl přejet náklailiilin autem íí

zeiiýui O M TliouuiHciii Šoférem

pro Welsh restaurant spoleéiinst

Silveťs byl po nehodí" převezen
do licniocuice sv Josefa kde by-

lo hlilciláno že má zloiiieiioii mi-

lní a že i jinak utrpěl na těle vóž

in' pohmožděniny

Cl A Itolirliouuh přen
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ny korby na iiulouiiibily a za ne-

celé dvě hodiny vzdor veškeré-

mu úsilí lniMcfl Minul se VŠeelt

htnnic budova i s veSke-lýn- i

obsahem zahrnujícím í'Í že-

lezniční vaiíony aiitnmobilových
střech připravených k odďlánl
lehla poiecll
Pří záchranné práci bvla (! (I

tlnlesovi kapitánu z požární sliť
nice čís 12 rozdrcena levá- - no-

ha cihlami se sřilivsí se zdi

rplná ztráta odhaduje se na

ifi2ttolHHi a jeht jen částečně kry-

ta pojištěním

Velký' výroční bazár pořádá v

tomto týdnu osada kv Vojtěcha V

osadid síni a dvoraně nu '10 n

lli'uici'ol'1 (Writfht) ul Hazár

byl minulé neděle a tikonřl

přísli neděli dne 1!) září Velmi '

bohatý prosním jest připraven n

velké množství užitečných
1 chut-

ných věci bude losováno Každý
JchI zdvořile zván Vstup jest vol

ný a výtečná hudba bude taneč-

níkům vyhrávali Dostavte ho

kteréhokoliv večeru
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Kékuvé pnSly pro dodávku v O

linio Innle iicjsplHC zaliíi jeno před
vánocemi Oilvétvl Intltckoví' po-

sty Itude vtito 1 vlítditl poňtovnt

Imilovy n Innle íitntstriin ve

vlóAttil Htllllicl nu Cnpitol n ve

mezi 1 " n III ulici MNtiiimti pro
liiillěkovoii pnStu nu Union

ronillř'1'U ÍIOIHM) Htop lilldc

jioužlvíino výlirndné pro Imllčky
uréeiii' pro (Imlilvkn x niěsln

Stnré vojenské liíiklndiil linln-tnoKll- y

Iniilnii npiitfiiiiy novými
korlmnil tm ilnvíiženl pnkllkn V

NÍneli ("ÍinIccIi iiičnIii liildc lisl

21) stiinic Kiiílcno a loilíéky
lni-dm-

i

poslíčky ilnilil vány do v Im

lenosti pěli hluku okolo kngilc lc

hlniiiee Víťrky tislulnl zásilky
liinloii ndiTsál Ciiii nu truckách

uvedením centy pro knJídí po-vo- z

tná m xii o že vláda Innle

nioel dodávku vykoná vnl levněji

nežli nu my iihcliiiily n jeňtfi pf'í

tom výdělku docílili Odhaduje
no ? ijndávkii kaMělio lialíěku

htojf nyní velkě oheliody přen 8

ecnlfi a tnciiSI obchody ni! 20

cwilfl
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Děti ji milují! Žádají stále o více!
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němekýeh u rakouských elzuzem

ských nepřátel z okresu Douas
podalo žádosll na zřeknuli se své

ho přísliiHciisl ví kil hvým rodným

Já nevím

ProC byste nemohli si

zcinfiii a h přeji s složili přlsir
lni věrnosti ke Spojeným Klál fini

1'aii laiyeoek zároveň praví h'

bude žadaleirnu o obéuuslvl po

hkytnut výslech jedině po obdr-

žení zvbíslníhu dovolení od prcsl

denta vilsoiui

OPATROVNA PRO MALÉ

DÍTKY OTEVŘENA

Pnul Win A Ninilhová před
sedka Ženské hlužcbiil líy uzmi'

niiije fp v íilerý
1 1 záři byla

znovu otevřenu opat rovna ve

která lnulo dlt ká m poskytnula bě-

hem dne výteěná péěe )"lí svě-

řené v opalrováiil jsou přloděny
v úhledné modré a bílé zástěrky
a v pravidelných přestávkách jest

jím podáváno mlélo té ncjlepsí

jakostí a mimo to dostane mc jim
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Jak spí děcko?
Každé děcko mih by dobře ip&ti — Jožto klidný
upánck rnamená dobré zdraví PlWo-l- i děcko

aneb Jedl neklidné a nervoaní bíhem noci možní

fco jeho strava nejdo mu k duhu NoraMote-- U

déčko kojiti používejto

l'odl( Hdělcnl Otlo PrafKcrn

Sěfii Hp NI nernplanovtf ]iohIhv-n- l

ulužliy Oinnlwi Innle HfoJovii-efi- n

niístctn tm lilavní linii noro-pilinov- ě

pimliivnl routy Několik

ndioéufcli linii hiide U1 zave-

deno z Ouuiliy na Mever n na jih

právu lulo ' Wiisliiitonii při-iicn- I

konrcHiiIk J 1 JffferiM

jenž n Mvěho (Kiliytii ve hlavním

kapíloliiíui iiiÍihIÍi měl H p 1'rilf-((ére-

poradil ohledně budoucích

plánu ve Kpojeiil n iieropliinovou

poStovnl slunící v Oiiuize

jcAti zkusit nu' l('ly jestli vňtii nic ji

iiciniiiňliň 1
t

Nciníižctc již llll!l'"t pHIlMlC?

Máti- - žrnliicliiiiicli NotieliolJS?

Icslli ii no tnl ultnxlc nic lekv pro

plíci' mfij IkiImúiii IIIC til'' llldll tiinxt k

'iiutírňiií nu prsa

rNVIm nďitc iilinliiií ncnupcc ne
hiiňcf
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h to li'l pro Mihulek n tnou íiiluilcť-ii-í

horkou nu' Ihi' pro cístčiil krve 'ÍStc

ji'Mll' 1 IH'M !

Zkuste mri i'ky n přesvědčte se Nimil

o jcjieli liodnotř —

1'oslcte si pro kníď-k- je duním u

hi7iiite co liylo nelioňkfi vyMvwi m(mi

léky —
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POBYT ZA MŘÍŽEMI

VYLÉČÍ RYCHLE JEZDCE

"Jest noJvyWÍ éfw aby bylo řá-

dění eiibljofiů řoítaveno"
prohUnIl tudí Troup

Mís Frances Otoopolíli

chutné a výživné Nvnéiny Matky

jež jsou běheiú dne znniěNliiáiiy

moliou hvé malé dítky ponechali v

npatřovnf mezi Hcdtuoii hodinou

ráno a Šestou hodinou vcěcr V

opat rovné fieělívý dohled slále

vede schopná oňctřovalelka

NA VYŠŠÍCH ŠKOLÁCH

PRES flGOO 2AK0

íiřadovny 1 II HevcrldKc o

mužského Skoldozocee hh oznámil
Je Že dle odhadu na áklndě e

dosavadního zápisu rfizné

vySňl Školy v 0'nazo bude během

IctoSního Skobťího roku navSlěvo-va- t

pře 5nOf žákfi

Očekává nm že 'iia ÍVulráluí
vySSl Skule bude v tomto Školním

období zapsáno přen 2lO žáku a

Žákyi i na Obchodní vySáí Škole

pře 2J00 na Kotil h vySSÍ Škole

více než 700 a na Mensou vySíf

Škole přen 100 žáku a žákyň

(Vlkový zápín na vSeeh Školách

při zahájeni vyiiěovánt nkizuje
přírfistek o OóO dítd proti zahn-(ovacfm- u

dni v roee tníiulém kdy

celkový '(U byl 27(W

HASÍÓ ZRANRN PRI
POŽÁRU JENŽ ZNIČIL

NA AUTO KORBY

Ví' ětvrlek řmT vfiMhwl od

poledne vyjuikl požlr
Omaha Hody Cik xeverní Ju"

Schválené a doporučované tisíci lékařů Víoo dít!

bylo jím uupějné odchováno než vieml jinými
přípravky dohromady
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Jc4ti kujnoi iihSI Dankou Kiiííku tt nAvod ku krmonf

rníem Jumykii zdaniin

THE BORDEN COMPANY

New York

uloženu ÍH!r

vyrai)iti:lka
David City NebroHko

Když v míiiulěm fýdnm právní

záhfupee Koy Nuiltlifi Jenž byl

pro ryeldoii a nedbalou Jízdu
v policejním Noudě na 'Ml

duí do vězeni odvolal v zájmu
hvěbo klícnla U ilÍKfHklfiímu hoii-d- u

it rozsudek policejního soudce

byl hf vrzcu horlivě přimlouval nc

aby Irfst vězeni byl míněn mi

peněžitou pokutu alo nepochodil
DM riktnl wulí Troup pravili

t --=a mu'!9ni u L ji

"Afímfl u to že divocí motorluli

přecf xnad niihudoii troebit tmiy-hl-
u

o tvhm' jinýcb motirUlft n

ehoileft když ni budou miihefc oď

mM HO dní v fikrením vězení

VyvHhniti kiifinn Onťu putihwM leilMiu nulitu pukům ántt

Mr IIIIIIIIIIMIMIIII" (11
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11 VE flTOCK NATIONAL BANK

21 ft N ulice OmaliJi Nb

(h I ledna tohoto roku bylo v

Omae vlnou wiWmHvU a ry

Krip B'k 1 icblí-- Jfdeň wmrwm Y mih n iiy YfaUm Ilook

ii
P'Ht tudíž fieJvyMÍ ohh nhy bylí

tito zilíjcěl iihyťovíinl mříži1'

ml" ttb kd byl huíQvtmy ti kťveJ
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