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I ídiiutím Sokolkáin aby vi isoly
si je v nitro s myšlénkou že ne

( lnivy úspíi-- chvíle ale neuká-

zalá )0oiiklivá pNHnbnusl v du-

chu sokolských zásiid ne to čím

byly ve slavnostních chvílích na

cvičišti ale čím budou mimo ně

co dovedou r něho přenést v běh

všedního života čímž j' naděje
těch všech siih í jež bila jim ra-

dostné vstříc
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PŘIJAT V PAŘÍŽI
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siiářl jiímh krajin
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II r!u' Vvslébovnleetví ze Slo-

vensku povážlivé vznYitá zatim

co nu Slovensku zabírají místa

Sloviikř" živloví nesnilihliví a

rozvrnliií Celní Slováci vrátivší
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Na skladě máme
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IKi dodali li' ícská školu v ÍJeli

j"t úplní demolována okna ve

Mní4 roJutil A jest pln tuto dobu

k vynímání naprosto nezpůsobi-

la) Tamní obyvalrNt vo jest ve-mh- íi

dělnické n utrpílo llmto jed-nAníi- n

tím vlep
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auto připravili ni kámen jimi je-1-

z tiich mrátil přímo do
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hc mmo o Hkliprt pw-nic- vy-
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ti MíniHtr zásobování JóIihiiís

odejel v pondřlí odpolťdnť rm mí-hU-
)

aby hp nArn pppHvřdíil o tom

do jitkí míry opozdíní hkliní
pSrnice bylo zaviněno odpovřď

nmi uprávnímí orgány Při tom

pTokArino žp právv třehto

mírní svízele vSeobecní tísní u- -

bytovael Test vfibec klamno do

rnnívati se nyní v Americe nu- -

hkytuje se mimořádná příležitost
k [iráci a výdílku neboť odzbro-

jením iirmády uvtdnily nc nesíet

ní tisíce pnieovních sil a ani A

nierika npzústalft UHetfcna vaeo

VkiiHiié vu f í irťiitf H Imhiit? líen
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tiilikii kut lni éhii Miumvi'lin ibecní hospixlářskí krise která ji

Williani Maycr SI Kaufbcuren

německý vyshmep pro Francii o- -

Icvzdiil ve hI ředil minulého tý-

dne sví pověřující listiny presi-

dentu Millciamlovi v Klysejskím
fialáci dle sdělení zprávy z Pn-ííž- e

n tak uvedeny byly diploma-

tické styky mezi Francií a Ní niť
ckem na předválečnou základnu

Nímecký vyslanec prohlásil ve

věnuj veškeří sví snahy přízni-

vému vývoji vztah fi mezi oběma

zeměmi a pracovali bude v liniích

smlouvy vcrsaillskí Vyslovil pak
naději že francouzská vláda bu-

lle mu nápomocnou v překonává
ní obtíží jimž bude nutno čeliti

nutí bránili se tipvítanímu příli
vu cizinců zostřenými příštího
valeekými předpisy Ameriekí ú

nenacliiíejíce ilnttia pudy a prá-

ce Slnuh a by svých tížcp na

bytýcli n uspořenýcli peníz nevy
duli na ziiiur žene je upét do no

vího dílu svřta Domácí lidé tmi

ží po životu v Americe majíce

hlavní na mysli že jejich knijn-n- í

tam naliv li jim ní prňmčriií
si přinesl každý Slovák z Ameri-

ky ÓOtMK) Kč Vystéhovalectví
stává se vsak ošklivým píízra
kem ba zjevem nebezpečným je
likož do Ameriky odcházejí ze

Slovenska lidí nejlepšího víku n

iiejlrpíí pracovní síly a schopno
st i lidé mezi 20 a 10 rokem Ta-

kový úbytek slovenského obyva-

telstvu ovšem Slovensku naprosto

neprospívá neboť lze ní předsta-

vili že za jednoho Slováku si na

Slovensku vydobudou mísla jisté

jeden Maďar nebo dva židé

Výročí bitvy na Bílé Hoře —

Tetos h listopadu bude tomu '{00

rokil kdy na pláni bělohorské ná-

rod český sražen byl k zemi a po-

lom téniéř po HÍK) let byl ubíjen
zmíral m ho živořil v porohé llabs

burflň opřených o Němce Ne-

chybilo mnoho a byli bychom vy-

mazáni z řady národu živoucích

Duch kdy opít dosáhli jsme
a jw pány na české

pudí vděčnost vidí nám abychom

řady nepřipouílíjí mi nmerickou

půdu nikoho kdo neumí psáti a

čisti a ameriekí zdravotní komi

se kteří vyslíhovalee prohlížejí

již v evropských přístavech před
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lučují bezpndmíneíiie ? dulší do

pravy kiíždího kdo se neprokáži
VELKÁ STANICE PRO

BEZDRÁTNOU TELEORA- -

FII V NĚMECKU
úředním dokladem že nepřijíždí
z krajiny zamoření nakažlivou

nemocí zejmínii nemocí pohlav
ní nebo nakažlivou nemocí orní

(jako na př riíní triiehom) a vy
stíhovalcfím tém ak nezbývá inv
aliy te vrátili do vlasti bud' úplné
ožebračeni neb aspoň značné o- -
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M(mimiii'' iřííHiMiý a ni'('íil fcn-nirk-
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1244 South 13th St Omaha
Má nit kUiuIA hy vnik YtM)

dy řďNtvčlin rňznílin minii jnko
I ciiiimciiítírli dout Aii' h tieiiAť-nliil- l

výinlikfl IVtiy iiJk! než

Itilrkoliv j i ii le lift mnftnn

tclďiiiciii: liiiiig 1IJIH
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místo kde íiaíi předkové v bojtJcíiuzeni velikými cestovními vý
lohanii Cestovní kanceláře ne

Jiskrová dcpcSe z Naticn v Ně-

mecku sděluje Cplná stanice pro
bezdrátnou telegrafii v tomto mě

stě jež je nejvítší ve světě byla
úřední dedikovánu ve středu o

týdn za přítomnosti pozvu
ní spolčnosti zubruujo v to FIIíh

Ioriii(( DrcMsela koinisařc Spo-

jených Státfi v Ibulínč Také ji-

ní členovi ameriekí misse byli
přítomni President libert "kte-

rý mluvil při této příležitosti po
vyslovení blahopřání tvůrcům oné
velké stanice poslal do celého

mnčjf ostatní přijímali osoby bez
prolil iinaiiiiijeiic krujniuin
žc jMiic ididržcli velkou zá-

sobu rozličných druliii kn-iiic-

jak pro vaření lak pro

téehto úředních dokladu vfibee k

doprav? do přístavfi a bylo by
zbytečným mrháním peníz znjíŽ
dítl přes to za tím účplpm osobnf
do sídla tčchfo podniků Stejní- -

vytápění z nejlepšího mi- -
p

tciiálii u v svcliiznáuiýeli t

lováriiúch zliolovcná J

J IIANK DOIKŽAI mim
' ru- -

lIlIHlf IiIihIiHII í

mu osudu vydává se na pospíH

TPlUoHtaiKn rirsiiK a isanoa opoz

ln( xkliziifi Hvojí iiPdbttlotdí yavi

nilí a proto nidídil aby oba by
Ji zatfpni fl povařil jednoho z ú

kdo byl do Ameriky vylákán ne
bo jede do Ameriky na zdař bfili L L í

svita ib pcši Čím staiiice tato by-

la otevřena Stanice tuto může po-

sílali sedmdesát pít slov za mi-

nulu na vzdálenost 12000 mil

řfdníkfi mínisterHtva záHobovánf a Aul(iiin)jil(i ú

A liv v niřxtc
Tanemaje tam předem' zajiStřní prá-

ce klprou iliiipd po příjezdu miprozatímní Hprávou obou vplko

Frank Yun
vlntnf rístA 11 tiiilic yiinolifný

řeznický a uzenářský obchod

2'J0d jižní li] ulice Omaha
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htatkň ú do daláího robodnutí
stoupí neboť ameriekí úřady i z

za naše práva padli vhodným

způsobem označili Na paměť pa-

dlým hrdinům pro výstrahu po-

kolením příštím Sokolská župa
Podbělohorská v blízkosti památ-

ného letohrádku "Hvizdy" zu

koupila pozemek na nímž v nedř-l- i

7 listopadu odhalen bude bal-

van který už potřebný kapitál
sbírkami v narodí bude získán

by monumentálnímu pa-

mátníku Mohylový odbor župy
1'odhíloliorskí chystá se pořádat i

sbírky v Praze n v českých mě-

stech a též na KokoMvo bude

aby co nejdříve potřeb-

ný poníž ke zbudiiváiií mohyly

byl sebrán

Čech vede polakou jízdu —

Praha září — Daily Mail ožnu-milj- e

že v četě polské jízdy jež

pronásleduj-
-

prchající rudé ar-

mády jesl ('cch Krajíček jenž za

války byl rakouským důstojní
kem Pří pádu Přemysle zajat
byl Husy a internovňu spolu s

ZafťPní správcovi byli ihned do k narawareotoho důvodu odpírají cizincům

vstup na americkou půdu
pravení k zenwkíniu trestnímu

nz zk ui umana iÚ TeleťotJako n dob raubířft — "Ná Suiith 171
Houdu do Prahy

Pro erovnání iporů sibiřské ar rodní Politika" sdíluje: "Na
~ífw _ _1'IIVI„(„I f!il " Klánsku je velkostatek (Muebov JEDINÝ ČESKÝ ABSTRAKTOB

JOSEF J PANUSKA

REPUBLIKÁNI OĎEKÁ-VAJ-
Í

ZISK V SENÁTE

I DOME ZÁSTUPCŮ

Hlavni úřadovna republikán-
ského národního výboru v ('hicu-íf- u

vydala v těchto dnech prnhlá
ácní vypracované dolin T Adiini-se- u

míslopřcibcioii výboru m'

nátorem Ilurry S Newcm a kon-rcsuíkc-
ii

M { Maddciicni v kle
rém se tvrdí žc Ze třicíti élyř

klcří budou voleni v listo

redaktor Vínepnc ťVrvinka uva

žuje o nutnosti řtrovnali spory v

KÍbiřskí nriiiádí npboť jii v niko-lík- a

tdneidi Inidp relá doma Je
aUABANTEE AB8TBACT CO

Vyliolňvujn abntrakty n mojntky
1023 ranmm 11 1 Tol Doualuii VJO 17nutno vyjiiNiiítí o? jde aby ve

jVjnost byli upokojena Jtou li

Velkou zásobu a rozličných
druhů nnisa a velký výbér
VHccíi uzenářských výrobků

vždy shlodále 11

JOS KAVALCE
ŘEZNÍKA

Tel So 35JÍ7 2012 — Q St

Jižní strana Omaha

"The Standard"vínníeí f w potrpstají N'pI-í- !

CLEANERS & DYERS
hnk připntititi aby na jedné

ht obviňovalo špinilo a Štva- - polskými zajatci jichž jazyku se

Ui h druhá strana bezbranná by

'
(E Hladík a Bratří) '

Jediná íeská chemická a parní íi
stírna a barvírna dámských a ján
íkých oblak fi v místí 'Au volejte le

ko kterímu náleží rozsáhlí mako-

ví po]p Mák dobře se pbilí u

proto vzbudilo toto makovicí zá-

jem jeduí z tlup kteří tou do
bon na Kladensku řádí Pne 12

srpna po 11 bod noční Sel silní-e- í

k Osfnehovti strážmistr zvoíe-úovsk- í

stanicp íctníckí pan Ma-

toušek spolu' % hospodářským pří-ručí-

velkostatku Když míjeli
zmíníní makoviStí (zvalo se ze

tmy jakící zvolání Oba se dali
íih to polem až narazili na niko-lí- k

postav Když liosp příniFÍ
zvolal: "Stůj!" — ozvalo sp asi
fi ran z pusek a rpvolverň a

strážmistr MatouSek počal sp brá-n- it

tím žp namířil na místa kde

sp zablesklo a rj?koIíkráfp vystřp
lil Pří tom zfláM jednoho z

jpijž sp dkáerl a ostatní
se dlí m úfílí Přatího dijp po
10 liodíní dostavili w tjřpdrjí ko-m- ú

a zjistívM okolootí dal

naijčil Po válce přijal státní po

ski oličiuist ví zmínil sví jméno
na Krajewski n velí nyní postu-pujý- d

jízdí Polák ň v clicluiském

území jiiko fcnerát
Poláci neplatí za uhlí — lak

hífononi Práci rozvážíme po celím
miste JOS T VOTAVA

PRÁVNÍK

: 1445-4- 7 So 13th fítroct
hp "Síleiíia" v Opu ví dovídá by

Tclcfoa Doughis 8276
ly před několika dny dodávky íí

z ostravsko-karvínskéh- o reví

ru Polsku opětní zcrla zastavpny
Příčina spočívá v tom že polsko

uplácpnfm odpáraného uhlí jest
Vtmiovni: tit pokoj ftOO

Uo BuUdins

Trlfřon: Imotftn lil
OMAHA NU8RAHKA

velicí pozadu a že jest prý jíž
přes M míl koř dlužno pouí- -

mm®vadž přPH opětní upomínky zpla- -

padových volbách republikáni
jsou jisli zvolením paluáeli líniéf-jisl- i

zvolením dalšíidi osmi a ma-

jí naději získali jeslí daláí dva
l)b příloiiinýeh naznačení repub-
likáni mohou zvolili dvacet tři se-

nátory což by znamenalo íistý
zisk osmí scnálorfi V přítom-
ném složení senát má ílyřýet de-

vět republikánu a čtyřicet sedm
demokratu ť'ís(ý zisk osmí se-

nátoru by poskytl republikánům
padesát sedm senátoru a demo-

kratům IřiťPt de vít tak žp re-

publikánská víláína byla by sedm-ná''- f

hlxsřj 'A V kongresníki!
kteří mají býlí zvolení republi
kání okávojí íistý zisk dvacíti
M dle tohoto pivdiláscní Pří-

tomná republikánská véláina v

lomí záslnpPii je ílyficel Jest

Republikánská vífáina v příátím
koiiKresu nebude menší nežli
sednidcsál jeden lícpublíkání
jsou jisli že v listopadových vol-

bách svoje kaiojidáty zvolí v

títc)! falifornia
CottKťnit Wnhn'Mma lili-m- h

fw KvflHiiH Vin m?'
thjřP Kw York Korth Iíikotí
Ohio Ppnny!vjDÍ řk)(ib Dako-- í

Verwot Wishfnťa

nebožtík odvízti do zvolpňovrkí

marniep 7a nedlouho dostavil sp

cprjí nebylo Izp docílili bvly dal-ř- í

dodávky zasf a vpny Dodává

byla odsouzena k trpní nm rnl-p-T-

ll'VÍxe KÍbířfckýeb xporfi e

pravdípodobní pfílíá slož-

itý a obtížný problím Jen je nut-

no otpvřenJŠ M do nřlio piiítítí
N41aU ve vojáku — O Ant--n- í

nhhňf vp vojnku pííp olomo-

ucký list 'Tcw"! Mlada 'v n

ftero vojsku npní tak zfou jk s

xbohtnnh myslí M#lí jsmí pří-Ipžito- ít

mJuvít rfon řadou olo-rnoue-

posádky n vípef) jsmp

pozorovIí ž# to naďápní které
v rďh bylo pro radikalitu prpd
volbami nprotto vymizelo py

Ijf #k jako jíní vpIiVp zklamání

To po jím vplk'diubýmí tribuny
Ií'" Wf slibováno ipspfnílo sc

itmlř ani v npjrnpnáím 18 rnno

Sb vfiiú dopfldíy z'pa jinak m%

jak jím bylo Wciw N'aéí bodří

yojíkil w díiť doz-eí- a jíníbo

%it&ittl kdyby dp konaly s

voJhydp by výidedpk jíoak

Jáa r fljfb níc vyoúl !

Jroy iplafflf tíufayým Mprpm
a VSlvTiM fí krr

i uiíí řvoboi-z- x tvf
f# p4díí jtivé fotMlfif i $

DR F J SWOBOrM
ny jsou nouc ty malé dodávkyratr w spsfrou tt pozdíjí í tnatka
uhlí klerí jhou do polského úz'mízabitého v nímž poznán havíř
fčsínskčho a ktpré bonoriuc K- -ilfiwia ' Mfztni' p pozoru- -

lékař a ninliojír
1511 WiHiamul Omota
Telefon Dou 2313

kompfíd banka v ííílskuhodno že vlastní matka vinila no

hitíttktt a jeho kamarády ktří Mwaryk o iletovém cvičení fen
Praha 4 září — ÍM Sokolí- -J' dle jejího xoudii svedli Míst

VELKÝ OBCHOD V OORKU

ZNIČEN BYL BOMBOU
'A Corku v Irsku še oznamuje!

V nocí na pondélí minulého tý
dne' mocný výbuch ofřasl cidým
mísleiii a v hrál kosi i na (o sl těl-

ní rány ozývaly se v éVlnýcb íá
slech Místa lký obchod wt
ralri'koví ulicí kliý zaměstná
v4 prftt roladvíb ttina
Fřmíítn byl éplné znířj boriv

boy Kikolik Ofcob pří tom hyb
poriioíiio a Atk-olí- líí utnr
pejj)

ní komunisti využívají tohoto

případu k pwtmu Uvonl proti
íptníctvu

'
f

it otisk ujo vp sletovém vydání
lultopístiý snífQpk dopíši páni

priĎtova ktprýw vyiídřil k

Volní bot tvor u řlovwu tédóiti rHiktorky pí Oídry Tá- -

líni — tftrttthf nkx jíoí Wiké xvlíj dojent zp pvíní ít)
t 'ptaním kU "funí rHikf-o-

% d'p"kí vrluti fcflbité ííía ko ptit i mnu po 4o jmu zel-tov- hi

vyiitoiipflí řjíkplp fp4injt avapp mwfot) Aru


