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715 710 City National

Bank Bulldln

vMv ii ní liíboni tím ViMší lul jidio vlnstUi" lH'Hi'lll AliliTďil rooy m misiím iv mc lUlZIUilil tiuildylii přece zíilotin lihivne rn tlm
iii'Illsl - ní výliV' k o ji-li- fluiilovAiiíKinnu i iiii ťii'1' loitiďi ihho sm v mcrii'M luiror i i v ni vlíčclfni tiby konce Učinila vAem

dalším válkám n pojistila v 1 liiíjiti Aim-rik- - první ii slji ní hub' liidíiuifuu tu- - iibv v obrf luk vmIsíihi kontriildoru vvdiilii
dat lii'iiu'Ziiou dfivfru v AniMriku I dáviila spousiu innprífkíi li život íj r" '""''i icjvb-- c A vyHb'dnk toMrvulý infř ("'i jsou lidi' kliřl by
vidy nu ti listí1 iiejprviiMjAíoi My hpolti n kiiísními vfiuni třmi nu bo byl h libory klen' mohly 10 a Harncy ul D 4284 K

DrF A Sedláček

1270 SOUTH 13TH STREIIT

OMAHA NEB

(liíid iibehoilfiii p ) H

Mbiiln)
V úradovnó od 1 do 5 odpol
Tel Kcsideice: Tyler ij:i!
Tele'in v úřad Doiiff rďr

lif národu clifíli rziiiml
rmk

t

JsIiim proti pfílomiiunu ii vímiimi mísleib klení jsou odtud vzdá- - zbudovány zn +7L0ÍN m í WKI
& v _ i

biidmiríoni ntrifrikiinisiiiu fiolo Imh Iisímm nul yn inrďciii luk 'lv iH2(nK((KM) tni tu +síl
vinnímu Mři jsMin tu r-- bvtí bylo patrno byli Indiáni při je WOOOifn li íiřkilo se stávajícími po
rbuicm sfiiátníbo ví boru na za- - j'"bož si jim doslnlo a tím Odbor sikri'tňří linlďrn vydnmcry v zemi nespokojen puk j
lininirtií záb-íítost- i v ktfri'm dySidi opravdu pííjMmiíM po- - UfOOfKMMiíi na zbudovúní a fíZMiimtou povinnosti jeho iy po
Jmimm iilyídí iiřiu-rfik- mlnvMÍ za ť'&''ii "Id llíckory továrny na prmdi vrnotil ru' přiložit! k nňprnvA po
cíí mí rody biMin míroví ib kon — — - Niislivdlc fVini h iu'ískal od' tnérft lích u xlcf cestou kterou
fcrciiMl v Paffií My jsmo Ayb NEJVETSI HRICH AMERIKY '" índnílio pnodiu ktcr'lio by

if7()(HMl(w) nu nový cvičební tábor
nedaleko Norfolk Za místo pro
tábor vyvolena byla bažina a pí
sku Z moře bylo použilo k jejímu
vyplnění Tábor tento pak byl
shledán lak slaným že tu nui trá-

vil nerostla n nyní administrace
žádá ifbHOIMMl aby mohla tábor

pokryli drnem
V zaměstnávání vládních lífcd

níklj iidmíníst ruce si také počína-
la tak jako by válci-n- uuirno

li tkli v' íitoit i od Aim-rÍMaii- mí- - A JEHO PRICIřTY lo by možno použiti ve válci- - 'Ji
mu ukfuiij' k touni ííknn u i

— volbami

Vir DR JOS I' MAltťft če

ký zubní lékař 1001 Pinii Nalio-on- i

Kank Pbl(ř„ Ifi Parnnm a

Tm )oii(f fiíl! - Adver
líscment

zílio pfivoilu zmíní z kďrÍMb vod tento nepochybní"' bude pro
ř í I ( 11 l lift r I ll ! ! ífí 1 dán za if 1 ()(KK)ÍMMt Ziníta hdprimi Kn nyuii nraiii m ' " "'jm-zhii- iirMiiiMiu-- iAmeričtí ohrnul cizího původu

(KdlíKfl AdiniiiÍKtracc vřnovnlakdo Z nás tíMpoi livboval o í"ji'li
I 'MTÍiki'hfi lidu za oIomíhÍmIi dob?ncméli by f fí nintávajíeích vol

bácli iiAroiloďh iniiiinliivut i linu kmm)im tui zbudování továrnvupřímnosti nikdo tíMpopírnl taki'nVlokii miuiii živobytí DR J P SWOBODA
ČESKÝ LÉKAÍl A JUNHOTIČ

jejich práva k tomu lřcs to 'o ciní cenu živobytí tak vyso- - pn"'b v Xitro V' Vn a mčli
:e nu zem ze UliT sem příil) lib- -

víe víak rád bych iin'1 Ameriku kou J 'ysold' daiiM n velkí wiiii přenosný iiinjcleK V cení'na- -nirli by myslit i a tu přede vsím
4HMKKMKMI Prodala vsak vfr-cl- iAmeriku bezi vímIhi klad na vládu

Iratinctví melo pokraéovati na

vždycky Na počátku války bylo
asi r(MHHi těchto lířcilníkíi ve

joiym nu Ameriku která Jf lni
Tel offlen Hniilli 117

Otiytj 154111 Pontii 22id Blreot

Utailujn Ol JU lo ll' liol ilipnlf o]
2 ilii 4 lnul nlpul tfar ol 7 do A lnul

no za +hV10(K) 1'bitila Hercutřídéiil kilu by každého nbana '''"í daiiií a náklad na vlálion vlmtí ji'jíť u klení jím
chloubou bylo pracovati pro " "'k vysokými Mrhání a ex- - es 1'owdcr Compmy za řízeni yátuli ffVHlvii'H ililirpn ilomo Mpojeuýi-- Mlátech (ok puskou

fen! války bylo jích léméř 70(MH)
vodu v Nitro !l2fi:i7:i7 a] v tmimeříku moMiioii vlivnou a pokro iravaifaiiď demokratícki'' admiubvciii v po v i iiiiott i mu jí im- -

skala žádni' bo pracím klerv niokovou My Amcriciiní iiiiliijcm "''''' — přírůstek :iW(X0
být i použít vo válep (Vlková ztiáAmeriku ž jí tiiilujcmfl tu mám Nikdy přd tím v bistoríí y]Ř

Ji'n k Mobí1 iil l k'iv'mii okil
vm piliioli4'nnfim Aby mohlo hýli zaplaceno %a

DR J C SOUKUP
ZUBNÍ LÉKAŘ

810 City National Bank Bldg
lCth and Harncy Sta Omaha
'

Telefon DoucIum 1')o

vylrlius dy nebylo lakového plundrováni la není dosud náma ul budí
loto marnotranicl ví a plundrová

MAžh iiřjjítí doha kdy lliiiia Jké nyní provádí na tomto náro '' WWtyM ž WHMKOIH) lil demokraté pokouAeli se získá„ JmtUfa' M- - vřiílim iuiktIí ki'dn
uch řluiiy mužů a žen cizího pf "ř deuikralická Mnirui Velká AdmiiiUtriiei' vénovala na ll od koiitfi-fHl- l

přes iflllHHlíMIOlíftll 2 ÍHI V0lii'lřVtt vylVÍ l'tK vodu zorfřnnisoviné ne fro zájem válka tála Spojené Hfátv l'H trn vní' pivu H(í(iO(liHHi Ani je 000 k vydání v ruce počíná jícímpři íiňroilnífli volliicft pn ri-pi-

Ameriky níbrŽ zortfanísovaué OOOÍKMíIKmi v devatenáctí uf hI ilíná libra innerického idvnii ne I ccrvencMiii roku Ijipi — osmlíkíiy vyhoví líni piimilk kl
pro odpor proti vl-íd-

é misí mohou "ch vedle ifflOfKiOOíWMKio zapfij byla vypálena v americké Mřcle mésíefí po válce lenoni It zaplarfr lnul'1 hoiuIii ofrv mi iiiim vládu naléhali aby slon "'"Vch (iOjeiiefuii )Im tohoto n nom usí jedno sto tnu aiiieri cení stejné mariiotratiioslí a pbAidli upruvříllívho fiftfiřviMlí rvt)
fila jcici vbistnliii zájmům kdybyrhom váléili lak ekého plynu v nlřeláib iIomIo do drovaní demokrntl pokoušelilitlovrho
déji než záinfim Ameriky l'o- - 'IPoibo jako Anglie vvdalí bv Polních Kbidisr střeliva Ztráta získali přes ť'000OIW)0(HI aby
lom by přííla doba kdy Amerí M'bom jfMKliiílOí)00 oproti :i0 UllílíXKMKK) Admínistraee véno vydali je v roce počínajícím1'íinriivy k nflroflnÍHi voltiím Tku byla by vydaná z rukou iiKXtttKKf % vydala Aiurlín vala 1 IIÍ1ÍMÍI7I na nitriitové zá

červencem J!l2u - jMdeu rokllfopni]OVm j'ílí llCjwill Hřlí iiijud
oiM-anf- i a Pyla (lána kontro Koynyciioin válčili tak dlouho ja vody v Hbeffiehl Ala 'Musclc osm mesicii io válce A leiiomplním jďoiiílu h proto přV'f vll e cizího kiipitálu v eiziné A před KO 1'mneie vydali bychom Khoals Ala Toledo Ohio a í'iu republikáni v kongresu zabránilini mlnimiHt rncí (Jiviio ji u to

fWWMW+i Hit --H ♦ I'- -

tukovými poméry varují WM)ruífjřií oproti í&VlíJOííM einriati Ohio ávody tyto iu-- lomu aby tyto obrovské obnonvproudem třř lo lot
Amerika je vlanlné sko Ame UM j"Ž vydala Krneírf kdyby- - robily ani jedinou libru tiifrutfi

ríka MužovA ženy eizí krve ehoiu váléili tflk dlouho Jako 1 kterých bvlo bv možno použiti ve
bIy vydřeny na lidu ve vysoky-e-

l

daních a vysokícli cenách a vvHtninn kffri o (1UÍ dobu if " i-
- - ' '

jmou vlastn ti Američani 1'fiSli 'ie vydali hyeliom iflOOíyMMiíl válce Zlráta ty] lfil!lf7l Moké eené živobytí —

Adólf A Tenopír i

ČESKÝ PRÁVNÍK I

Úřadovna: 1325 roh 14 % WH- -

VKfd-UNf- i NorXflMTVÍ 2

mm ponévíidž v naií republice "X kdežto Itálie vydala toliko I v téeh nejmenfiícli véeeeb mr
drží ti vřiln nikdy umA dobrou
V případ tflkovím víIy lopo

riiijc zřořriA kfrá Kfl poknídí o
Kdyby demokralé provedli svojpž vyrostla nu jevném základu pW"MO0O0 Kiiil iieHcbopnost a watt vládly

jí vřill nebylo by žádných danje uvoioda a NVétio demokrneie ixe řrnmérrié denní vydání Uvrrliovanevi'dt'í N'ov! kolíiř pokflŽd' jnk dosti vysokých aby zaplacenyKiere se kn do xrdee vlietio lidu na Kflueno muže Ve zhraní bylo Adminisf roce obíediala 11 HKl
byly ňcty aékoliv danévíme zkiiMTioHti rncfř dobr

i

rtiaeriKií i voe víh ( — ciyi ikmiii iaK vysoké jako vvdá- - 152 fňi-f-i ilovi llíi w
-- ! _ 1 '— 1' " ' ' '"i i" od amerického lidu v poslednímjl uciiovafi ne jako zem Mznýeh Šestkráte folik jako 2274V) párfi obuvi nro ! í 1 5 H'i7

finančním roce byly celkem fiAMERIKA BY MÍLA BÝTX NA tříd kflisř idmen a vír u l'rnne desetkráte tolik eo f voíáLft V™ íiowidít Vt „i„l 0OO0O0íH íilí 27'i na každouSTRAŽÍ STALE ehovatí jí jko Ameriku jdnu tli" 1'ntfi jsou tyto obrovské iÍsImmm „kouml oi-íií-
wi

i„i !rodinu o iélí ée(cch ve Spoje

DR F R VASKO

Český zubní lékař
jen Ameriku Spojené Htáty - rozdíly? 1'onévadŽ z mMHM éilí více Ink dví sedla 'o kMi!

ných MálechAmeriku — rút vééné fany" 0"0 vydaných Wílsonovon adml to tLu v„ un& oPod tímto olilftvcflím přífiúíí
limopj — Mřjín i)íly Mtar — Amerika méla by sř vždy vín- - nístrací plné $7000000100 aU7)H- - oblá vek tV uJ J„ Nikdy před tím v historii civill

1 i - i t !! I - t Mtiai £ ~ 1 ÉIA AWA I ' 'dne JH tlm (MM zprávu o ří' jeono jen a io picí w i IVVWVWOJU DVla každí' zvíří- - 1 YM 100 lřl„lír1
v ilnihčm lnuli 1270 jižul
nllccj líhHiijii oil !l (In 12 - ud

f I ilu "n'M — V oeířlí ol lo In „'

raco nebyly tak obrovuké #umyíl kterou froii'"il ripnblikiíiik penéž vydřeny na národé jaká
1 Telefon: IoiikIu 1!!M0 %byly a jnou od amerického lidu

demokratickou administrací ve
Wflrrcu (I ilurďnift k ďdfjwí v

de víí jinou myšlénkou že Ame promrháno v dfirtedku neichop- - éilí dvacet dva pro každé zvíře
rikíi jest vždy a víude je„ pr„ noitl ntvMomoníl jrařtu a hro laVKUi želízek na vypalosní zna'
Ameríéany m pro nikoho jiného Wvwti r m fř(ř)0 Mk() m
nu celém Sirém uvélí To kdyby Pomyslete síf Min billionu už dví zvířata Administrace také
Ameriku vždyeky délala rmmiln deset bíllíonři dollarňí Sedmde zakoupila 7 J25I0 nouborň ostrn

WtMWM'(i'H (t(Hl('cízíní MrMPtiýeh nrrwípkýfh oři
Wajhlmrtorié Není Žádného pře

fiiiriň kř-- riiivStívílí u v--

liňzejíeiho případu anebo přípa
:v znstatí pro vždycky — Aroerb f ž mto dolbirň na každého mu liovýd řemínkfi iro ordooanéní du podobného: pfijdclí to tak jal

KOK Z Zemi A dlte V HíK eifcb řílí- - dfnlíníkv TM tlUí lut ut ni přejí demokrate nebude tomu

'uiitn(-(r- t potu ví'ch Ktrf t"
to wni' (U-- k bylí zimtoiipcní t

kolíktlfjirioii ďdcpcí í'bí-vtf- A

jiných trftí Nji5tfAjSÍ
byla áokitaffi t Sťw

— " n f a panem až tít tet rft nro luíMh dřsiíríi konce A nyní přicházíme k já
HARDIKO A INDIÁNI doUarů na JcaMou rodina o nM Avichn dru vécf (Visto vyskytne se o

tázkiičlenech ve Spojených Státech! A

V řasopíne — ÍM ífolfandHcbe vecbno U bylo wbráoo od lidu cenami vviokou cenou íívohvtí t
I I i I X I 1 I ' roé vyvétJovalí to víeehno

Yorku m ChU-iK- IMoin--c

příjHtt r zvlÍAtoím vl

ku do „Vartou v oboťij rAo
iineriKaaíi — ici!v cisje ze rysoKycn cenách wsokCeli Hénl tbAnkhn Unthts 9nAh I
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