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roslků "kkrý by prachu nety
kal" který by % tabatíiky bro-

ky neíjupal" Každý v žívotí

tiJržctí prapory v iáU fíUi kázní

Lidé ktU řl vlastní vlád vypové
déli (osluAenstvi nakloním byli
k opjosícl vnéi víidcňm twjfm pro
VhíUm icpatrioii příčinu Kdy-

by e byl vyskytl vůdco n4lcžíté
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X

ručoval pan VJodyjovskho alo

Koťvski a JJpnickl i Jakub Kmi-

tic o tomu ojíralí tvrdíce žy

mni možno zvolili nejmlailšího
vékem neboť vojevůdci! i před

představovat! musí

icjvflíí přednost
— A kdo je de nejstaršíf

ptaly se četní hlasy
— Klrýe j nejstarSÍI vykřikl

náhle pan Roch Kovalski hromo-

vým hlasem až se k nčmu všichni

obrátili
Kkoda že nemá- prajmru —

řekl pan Jachovíč náméslek

ti(: jíní už volali: Což jsme nu-

ceni zrovna plukovníka zvolili!
Cožfo není v naši mocí! Což ne
plni f liberis sufniKÍÍHÍ i králem
lze zvolili každého šlechtíce ne-řku- li

vojevůdcem

Nyní pan Lipuicki jenž nepřál
Žíromskému a nechtěl tomu aby

byl zvolen ujal so slova :

— Zajisté! Je vám volno hla-

sovali jak se vám líbí Nezvoli-

li' li plukovníka bude lépe ne-

boť nebude nikomu ukřivděno
nebude žárlivostí
Nastal ohromný hluk Celné

hlasy volaly: Hlasoval! Hlaso-

vat! jiní opít - Kdo je tu slavnější
pana Zájíloby? Kdo je větší rytíř?
Kdo je vojákem zkušenějším ? —

Pana Zájlohu prosíme! Ať žije

pan Záloba! Ať žije vojevůdce!
— Ať žije} Ať žij'! opakovalo

stále více hrd cl

(Pokračováni)

Status quo

V každé chorobě jedná se léka-

ři o to by co nejdříve nastal sta-

tus quo totiž stav v jakém se tě-

lo nalézalo před chorobou Tu jest
v první řadě třeba vypudili z tě-

la vše co tam nepatří jako od-

padky jídla neztravitelné kvasící

nebo hnijící ve vnitřnostech vše

co podražďujo a ničí tělo Tako-

vým lékem jest Trinerovo Léčivé

ílořké Víno Ono však koná ještě
více: ono sesiluje tělesné ústrojí
by konalo práci svou bez obtíží

dává mu novou energii novou

chuť k životu Ono vzbudí zdra-

vou chuť k jídlu uspíší zažívání

a udrží pravidelné vyprazdňování
vnitřností V chorobách střevních

bylo červené víno vžďy považová-

no za lék Trinerovo Léčivé Hoř-

ké Víno jest vyrobeno z výborné-
ho starého červeného vína a z by-

lin vědecky spojených Ona $100
V lékárnách Jos Trincr velko-

výrobce léků Vm—m) S Ash-

land ave Chicago

svém se bil (u 'Ko4ky tu n lur
ky tu m Tatary mnozí JcSli ívíd
skon vojnu pamatovali nade vac

mt míl jak vojenskými zkušenost
mi tak výmluvnosti vrch pan Zá- -

Kloba jenž ráil byl v tomto vojen
ském shluku v němž porady ne-

byly vedeny pří suchém hrdlo
Zastiňoval í nejváženíjši plukov
niky Jaudanští lidé vyprávěli
že bez jeho pomoci by byli Volo

dyjovski oba Hkřetušlí Mírskí i

Cskíerku v rukou radzívillov

skýeli zahynuli jelikož už bylí
vezení do Díržň k popravě Dn

sám zásluhy své neskrýval byl k

sobě spravedlív aby všichni ví- -

dělí koho před sebou mají
— Nerad s chválím — říkal

ani mluvit o tom — co m nestalo
— neboť u mnu jo pravda zákla
dem což může můj synovec do

tvrdit
Tu se obracel k panu J lochu

Kovalskému který pak se za zá

dy Zálohovými vysunul a zvuč

ným hlasem dotvrzoval:
— Strýc nu lže !

A supí kroutil očima po pří
lomných jako by hledal sinělee

jenž by se odvážil popírali
Ale nikdo nepopíral i počínal

pnu Záfíloba vyprávěli o svých

starých příhodách v nichž převa-

hy nabýval Jak ještě za života

pana Konícpolského dvakrát
přÍNiič k vílčzství nad C ustaveni

Adolfem jak polom Chmehiické

ho vyplatil co pod Zbaružcm do

kázal jak rady jeho u knížete

Jeremia sluchu docházely a jak
mu provádění výprav svěřoval
— Po každé výpravč (říkal)

když jsme na pět nebo deset tisíc

smělých kousků napáchali Chmel- -

nický ze zoufalství hlavou do zdi

trkal a opakoval: Nikdo jiný to

neučinil než ten ďábel Zátflolml

když už došlo k smlouvě zborov

ské tu chám sám se na mne dí

val jako na zázrak a o podobiznu
mne prosil neboť ji chtěl sultá
nu darem poslali
— Takových nám je dnes třeba

víc než jindy — opakovali poslu
chači

A jelikož mnozí už dříve o ne

obyčejných činech pnnu Zásoby
slyšeli o nichž pověsti po celé

Kcpiibliee hc rozcházely jelikož

nejnovější události v Kejdaneeh
jako vysvobození plukovníkův a

bitva klavnňská se Švédy polvr
zovaly starou iověsť tohoto muže

rostla nyní sláva jeho stále více
i chodil v ní pnn Záglobu jako v

slunci všem na očích nad jiné o

zářený
— Kdyby bylo takových tisíc v

Republice nebylo by došlo k to

mu co se stalo! — opakováno by
lo v táboře
— Děkujeme Rohu že máme

as[toú jednoho mezi sebou!

— On první Radzivilla zrádcem

nazval

— A vzácné muže z jeho rukou

vyrval a cestou Švédy pod Kla- -

vany tak Hrnzil že ani svědek

porážky té neušel

První vítězství on dobyl!

— Dá liúh že ne poslední!
Plukovníci jako Ziroinski Ko-lovs-

lu

Jakub Kmitic i Lipuicki
hleděli na Zálohu rovněž s vel

koii úctou Podávali si ho z ru-

ky do ruky všude brán byl na

lozvaze statečnosti jeho se rov-

nající
Právě se radili nyní o vážné

pyly ovšem vyslány de- -

putace k vojvodovi vitebskému

aby přišel převzít i velení ale je- -

likož nikdo dobře nevěděl kde

se té chvíle pan vojvoda nalézá

mizeli vyslanci jako by do vody

zapadli Dixdiázely zprávy že je

jímaly hlídky vojk Zoltaren- -

kovn které se pouštěly nž pod

Volkovisk a na vlastni jeodKivěd

uost loupežily
I 'stanovili se tdy plukov idei

po Hltily ni He sl xvoli

prozatím vojevůdce kterýj by 1

! piijcídu pana Sapiehy vládu

nade všemi spravuvul Není tře-

ba dodali in kiniiiii Pana Volu

!vjovkrho kwllý plukmtdk iui
b--e mysle! Naitalo u umhI a

odbývání Vojtku prubUiilo Je

lei' tnlt ve volbé iéasteiitU a

lo nikoli proslfednielvlm ibputu
vanýťh inbr pimlřednietvlm
uboru jviii bmd byl loiu

Vobwly juvskt po dé e svý
mi soudruhy Vrlie depot uíoval

pD4 Žili ntského jeitl byl řlové

kem ruostitýiu válným pi j

vojsku Imponoval nniimm krAou

i sn4(orkou bradou m p#U s

híVjbl VjU bvi ibratny' a Pst

fiuii n HAm I vdétowti depo

ho výziamu který by Jo Pyl 1

hned vedl do boje proti kterému

kolítr t obou nepřátel tu bo proti
Jfalívílloví byla by kázeň w

porušenou zůstala ale pokazila
se pí zhále na Podlesí při pou
hém napadání raozvillovskycl
zámečků při rabováni knížeeíel

statků n pří vyjednávání a knl

Želem Pohuslavem l'ři těchto

iomčrech jaké tu nastaly navy
kali vojáci toliko svévoli a utí- -

skování nokoinýeli obyvatelů ce

lého vojviKlství Někteří vojáf

zejména čeleď Šlechticů sbíhali

in praporu tvořili houfy svévol

niku Živící se loupežením na sil

ničích

A tak ono vojsko které nespo

jivší se se Žádným nepřítelem

bylo jedinou nadějí krále a u

piímných patriotů kazilo ho kaž

dým dnem Rozdíleni praporů
na menší skupiny dovršovalo roz

klad Pravda že bylo těžko pra

pórům pohromadě se uživili al

obavv před hladem byly snad ta

ké zúmyslní zveličovány vždyť

přece byl podzim a žně SI asi no

byly skončeny žádný nepřátel
nebyl prve vojvodství ohněm

mečem ničil Ničily je poněkud
rekvisiee a loupeže vojáků tak

jako vojáky ničila nečinnost Po

měr v se lak podivní utvářely ži

nepřítel nechával prapory ly na

pokoji Švédové zaplavujíce z

mi od západu a postupujíce na

jih nedošli jesle do tohoto koií

ta jejž mezi vojvodstvím mazo-věeký-

a Litvou tvořilo Podlesí

z druhé strany zástupy Chovaú-

ského Trubeekélio a Srcbrnclio

stály v zabraných krajinách ne

činně váhajíce či Hiiíše nevědou

ce co činili Na Rusi liuturliii s

( 'hmelnickým podle zvyku se dá-

vali do menších potyček a prá

vě v tom čase porazili pod (irod- -

keui hrst vojska je vedl vcIKy

hetmaii korunní pan Poloeki Ale

Litva byla iod protektorátem

švédským Pustošit a zabrali dal-

ší její část znamenalo totéž —

jak Kmit in v listu svém správné

poznamenal — jako vyjKivčděti

vojnu strašným a strach všeobec-

ně vzbuzujícím Švédům "Pyla
tedy chvíle oddechu od septen

trionú" — a někteří zkušení lidi

i předpovídali že se oni jako

spojenci Jana Kazimíra a Repub-

liky brzo obrátí proti králi švéd-

skému jehož moc neměla by so-

bě rovné v celé Kvropě kdyby

byl pánem celé Republiky

Chovaňski tedy neznepokojoval
Podlesí ani prapory konfederatň

a tyto nemajíce vůdce rozpráše
né neznepokojovaly nemohly

znepokojovali nikoho ano ne-

mohly předsevzíti nic vážnějšího
než niiKidání statků radzivillov-skve- h

Kazily je Avšak listy

pana Vohslyjovského o hrozícím

Mchodň Radzivillově probudily

plukovníky z ospalosti a z nečin-

nosti Ihned svolávány prapory
na určitá stanoviště rozepisovány

právy vyzývající rozprášené vo

jáky potí prapory a hrozící trest

lěm kteří by se nedostavili

nejvážnějšl mezi plukov-

níky jehož prapor byl V liejlep

šlm slávu první vydal se bej! me

skáni na pochod k Hialostoku za

ním za týden přišel Jakub Kmi

tie ovšem že jen se stodvaeett

lidmi polom počali dochácti vo-jáe- i

Kotovskího a Lipniekého

jednotliví nebo ve skupinách

přicházela tak dobrovolní drob

ná šlechta t vňkolnleh átěnkň

jako Zielieinkové Svidrlstl Ja

vol stí KeidÍH!iové MaoVcctl

přicházeli dobrovolnici t voj

vinUtva lubelsktho jako Karvov- -

šli n Turové ěa l času přijel

lámoŽuější Šlechtic a nijakým po

t fi tu sluha dobie oílirojeliycli

Vyklány byly deputace d prspo--

ií aby na kvltanen penl a

wbiraly sloviiu všude

nastal itieh všude byly ířejmy

kvapné píipravy k vojní Kdyl

pnu Vobwlv joVikl e svyill IrtU

diioikVui praporem doA-- l sláb

íu několik hsle lidi ve iLiant

juni j lioni vňdco dteuid se Ued

távalo

Vie bvhl dlll lUUtpoiádlIié

to lrtdué ale iokoii dii té hilty j i

ku '!! šbehU vvlkopoUki ktria

píd Ki kotila iuřli luřU ul

I 'jitřin btánit přťclio! proti Své

Lnu mboť oni ivdb íatié M

émiié l lilvini bU lidé a Vujiooi

f iiámi id lo'bh ani Ho t d

brovolidkv Jdiilo kronté VV

k fi111 niťííf I troí se Jako vlk
v

kolem na jíťKuiykl a lílí ulun

kousni 7

— Na to není tvá hlava pane
Míchalo — odpovédél pan ZiíkIo-b- a

Co uradímo čiéi— my — ty
a ípalnc nepohodíA Ktyy tvůj
iJuvtíj byl hoď n tvé íavle už by

byl velkým In tmanem na místi

amt Hevery Potockého Nuč mél

Kmífíc k nám jezdili f Proto snad

aby jemu samému rovné tak ne

véříl jako neveříí jeho listu?
Mned by dojití mohlo k pfitee
neboť je to popudlívý Šlechtic A

'dejme tomu že ty bys u vířil co

by řekli jiní plukovnicí jako Ko-tovs-
ki

Žiromskí nebo LipnickiT
Co by řekli tvoji lidé laudanští

zdali by ho nestali jakmile by

jen hlavu odvrátili
— Otec má pravdu — řekl Jun

Skřetuski on sem nemohl přijeti
— Tedy proč k fivédúm jede

opakoval proti Kmiticovi zaujatý

pan Volodyjovski
— Celt VÍ jedc-l- i k ňvédům

čert VÍ co vjelo do té potřeStčné

hlavy Nic nám do toho není my

jen varovného hlasu uposlechne-
me buileme-l- i chtít hlavy odne-

sli

— Tu není ničeho k rozmýšle-

ní — fekl Stanislav Skřetuski
— Je třeba co nejrychleji zpra-vit- i

íKotovského Žiromského

Lipniekébo a toho druhého Kmi-lie- e

řekl Jun Skřetuski pošli

jim Michale co nejdříve zprá-

vu ale nepiš kdo varuje neboť

dojisla by neuvčrili

— My jediní budeme včdčli M

je zásluha ti svým časem neob-

meškáme ji prohlásili! zvolal a

Dále rychle Michale!
— A sami se dáme na pochod

pod pialostok a tam shromáždi-št- č

všechnčch položíme KéŽ by

dal Drtb aby vojvoda vitebský
co nejdi Ivo přijel! řekl Jan
— Z Dialehostoku bude třeba

poslali k nčmu deputaci Dá liúh

— řekl Zásoba — že budeme če-

lili panu hetinniiovi litcvskému s

rovnou nebo i včtší silou My si

na nčho nemfižeme vrhnouli ale

pan vojvoda vitebský to jo néeo

jiného Vzácný je to páni a též

cnostný! Nemá rovného v Re-

publice
— Znáte pana Snpieliuf zeptal

se Stanislav Skřetuski

— Zdali ho znám? Znal jsem
ho kdy jeátě nebyl větší než má

šavle Alo už byl jako andél
— On prý nyní netoliko stat-

ky své netoliko stříbro a klenoty

a všeliké drahocenné kováni na

peníze proměnil aby co nejvíce

vojska proti ncpí{Uclúin vlasti

postaviti mohl! řekl tázavé pan

Volodyjovski
— Díky Dohu že aspoň jedno

ho takového máme — odpověděl
Stanislav ale pamatujte jen jak

jsme Uadzivillovi důvěřovali
— Rouháte se pane! vykřiknul

Zásoba Vojvoda vitebský Ach

-- - uch ! Ať žije vojvoda Vlteh

skv A ty Michale hbitě po

řiď výpravu Ať si tu piskorky
v tom Sčučínském blátě zůsta-

nou lny půjdeme do Dialehosto-

ku kdež snad jiné ryby dosta

nem Aspoň bizo vojna nastane
l i se ml stýskalo A a se s

Radzivillem vypořádáme dáme se

d Švédu I kážeme jun co umí

me K ví nraví Michale —- neboť

periuulum in mora

— A já pňjdu prapor postavili
na nohy I řekl Jan
O bodnul později roji lo ht né

kolik polu k l'odlesí plným liy
ski m a brzo na nimi se dal nit

pot bcd celý pri'or laudaiiiký
Stařešinové jeli litipied tadiee se

a vyméiiujiew si odlišné názory

Vojáky vedl pu Rodi Kal"k
Šli H4 (Imiuo a (Umiond imiio'-ťi- v

še píioio k Miatt mtiHtoku

ktb j se otntniitii prapory sejiti
doufali

VI

IUtv pana Volodvjovukéiut

po'iixlu l!ad((ivi!fnv nabily sbt

ritu u š'li plukovníku ropii
i n vlh pu eelém Vojyoiltvl pol
Ukkém N'klil byli jti roídéítU

1 1 apory sté H4 inil tsldily aby

Mitie)i pM imottH jitd ibvo
&) Hlé aby m- - ftu j U po d l

nu vH soukromích tak J in jd
liolUvveh inovitleH AlaU ji ii

ottUti iUehtit-f- t a MfUtuoliu jviUU
K dV plukiixid ( volovsti k

toiou I é4ti I davv před hU- -

d in íUtt proto í U P'Ho

V tu chvíli tu mní 1
- - -

s už ikí HvMy aetkatí jestli celou'
noe jel — k 1 Uwndían
— Vídali jste nikdy takovho
lovřkaf zeptal so Zigloba polili- -

'

zje tm aoudruhy
— Že v iiřiii j dobré yli

smíšeno jako plevy se zrnem to

jo jisto řekl Jan Hkřetuski — ale

f by v té rudé kterou nam nyní
ilkví byla nčjaka zrada to pil-ni- o

iMifr4ru Nevím kam Jede
nevím proč v přestrojeni jede u

marné bych ní tím hlavu i&rnul 110-b- of

jo v tom tajemství nejake
Ala radí dobře varuje upřímní
na to přísahám jakož i na to žo

jedinou sp&sou pro nis dlu rady
jeho jed nati KdoŽ ví jestli mu o-- út

ra život a zdraví nepoděkuje-
me!
— Tro Hoba! vzkřiknul Volo-

dyjovski — jak by wni Itadivili
přisel když mu stojí v eesté lidé

Žoltarcnkovi a pčehota Chován-Hkého- f

Jinak h námi l Jeden pra-

por se prosmýkne a to jsme si v

1'ilvisklíeh také iiiijhíIí centu razili

šavlemi Jinak m Kmíticcin který
m několika lidmi v přestrojení
proklouznul ale jak přejde het-ma- n

h eelýni vojskem 1 Leda bv

ohromnou tu překližku předem
odklidil

Jeřté pan Volodyjovski nedo-

mluvil když H dveře otevřely a

vesel sluha jeho lÍHtem

— 1'řiád posel k listem k panu

plukovníkovi — řekl

— Dej ho Heml (xl[iovíK'l Vo-

lodyjovski
Sluha vysel u po elivíli se vrá-

til a listem Pan Michal jyehle
lozlomil pečeť a počal čisti

"('o jwm včera nedopovřděl
nájemci Vonsoše to dnen dopi-n- u

ji iíctmau má na ván vojska
sám dost ale zúmyslní čeki na

posilu švédskou aby h významem
krále Švédského na ván žel Ne-

boř kdyby ho septentrionové nyní

napadli musili by i na íšvédy udě-

lit a to by znamenalo vojnu n

králem Švédským To učinili He

neodvaii nemajíce rozkáží! neboť

m) Řvédú bojí a odpovédnost za

vzniknutí vojny na sebe nevez-

mou 1'oznali už že jim lladi-vil- l

všude zúmyslně Švédy elico

nastavit byť by jen jediného
nebo roztáli hned by voj-n- a

byla Septentrionovó nyní sa-

mi nevédí co činit když je Litva

Švédům poddána stojí tedy na

místČ čekajíce jak bude dál Z

těch příčin i lladzivilla nezdrží

ani překážek mu činili nebudou

On tedy půjde přímo na vás a po

radé vás builo ničit jestli se na

kupu nesrazíte Pro Boba! líčid-

le to rychle a vojvodu vitebského

k KobS pozvete neboť i jemu nyní

je snazší cesta k vám dokud aep

tentrioni jako ohlušeni stojí Chtěl

jsem viih varovali pod přijatým

jménem abysto spiše uvčřili ale

už se stalo a víte od koho jo zprá-

va proto svoje jméno podpisuji
Zahubíte se jestliže neuvéřltc ne-bo- f

i já už nejsem tím kým jsem

a d& Mňli že jesté néeo zcela

jiného mne uslyšíte —-- Kmi-

He

— CbttM jsi včlét jak se Kad-živil-
!

dostane k nám hle tu múi

isl(ovčf —- řekl Juu Skři tuski

1'ravdal Dobře rudí! islpo- -

vřdél Vtíbslyjovítki

— (o dobré! Skvostné rady!
zvolal Z&tfbjba 7A neiuňžu být

pK'hybu(isti Já jsem nám první

toho člověka prohlédl jakkol
není prokleti jel by na jeho hlavu

in bylo im-tán- pravím vám

ie mu j'4té i bnati budu

me MuA staěl kdy i in čbiví-k- a

Hdlvftm abych pual luč

lid A i amutuj te jak ml

ittlíbil v KťjJuniehl Kam ná ta-k- é

miluje jaká lidi rytlřnké

kdyi jméno nmj iisleehl div h
mne piiíid ueutbuil a láky k

nám mým pretilnietv ím nái

„- - jl Víáeuý pa- -

ne imíniti - pravd Un iau

pr by pan Kmtti vá Unt liliím

valí inél lni iiii hu pái4 ub'i pa
o k VoKIy j"k buf

llbmpý ji! Hlpn5dM

ti S tM bn d hiiK i'
j it il iltky ti fikají f ij- - Miee

I V'iivw mUta Idup4k Ve

e

Tf d' v4ý
fké jn i Hihky mdujef

- - Til lJf bb V dfbí -

hkl Villýjski U "i

ik upilmiií KmttU pre' pr1

Dr J W NOVÁK

čeuký zubní lékař
llfuMu ' P"S''H VI Stři- - Bit

)iIm rih řf 15 Hutni: ilmM vwttMlI M
timtuMTI ItMllítf : tH V l t vil) V

lit 10 ráiw áu i '"Ik

i Dr F A Sedláček j
J OMAHA NEB

fftAlJOViNA: 1270 Ho JlJtli Btr

y jirotí Jlotclu JVSKUD

'4 Tel U'A 4012

JIKKIJJKVOK: Vm Ho Jlth Htr

Tel Tylor
Dopoledne i Dr Alllsoneni t

nomocnlcich
V ('fíAllíiVVtf: l 1 dn 4 hod

niljtol — V imdéli ol i) (lo 11

4 w ilojiol

ChcemiVám prodat!
unf vit aií—

XVX a stál
Poilcte Vál roz

▼ poíetk feticlat- -

Bémuuvázeil

n i v to-

ny

VíiliUnlcI
dovezeného

materiálu

ií xxHOWLAND
LUMBER CO
S 1 7 No 24 S 1 So OmahaNb

Čeátí kvétiiiářl
Bratři Janouškové
(ProBpect HiU riorists)

Kvétinr ku vatliám pohřbům a ji-

ným dekoracím íiezanfi kvéty Těl

kvfitiny v kvitln&řlch
33 a Parker ulice Omaha

lliinipy k6ra ván doveze ku uklenl-kfl-

Tel: Webnter 4491 — Omaha
Houtb 19-1- — 8o Omaba

Jednatelé:
K Kno&ek 14 a Williams Omaba
J C Skoumal 21 a Q ul Bo Omaba

Sdružení českých lékařů

v Omaze a So Omaze

DR ŠRÁMEK J M
sev-zň- p roh 8 a Ilickory Z

ul Tel DouRlas 6645

nP irrvTTTSvv tatjw nr v

405 sev24 ul So Omaha Z

Telefon South 142

DR NÉMEO CHÁS J
1316 William ul Omaha

Telefon Douglas 2817

DR SWOBODA P J
1511 William ul Omaha

Telefon Douglas 2313

DR ŠIMÁNEK O F„
12C2 již 13 ul Omaha

Operacím se věnuje zvlášt-

ní pozornost

DŘT KÁLAL r7j~
627 City National itank I
proti IiurKťHS-Nas- h obcho- -

du Telefon DoukUu 1761

DŘI CHALOUPKA &

CHALOUPKA

21 a M ul South Omaha

DR OLOÁ ŠŤASTNA

2231 jil 16 ul„ Omaha

„Telefon Tyler 4203

Mr ahora uvoUut likH dle
rsvilit liksřnke etikety

UiHrililiéji uluuj'in vankeié
ktnrébukuliv

lita Holi ve ktorÝchkuliv ínml
a avíutl 1'Hi'lnuljř Mw'bř uí je

tu jttk Vmkiiliv Ůliwm K( ve

rAi& b iulUuft svlia oib-!- !

I iMi
4- -

OMAHA NKMRASKA

Frank a Dorota Jandovi

i hrotnícl i Ull4RI0V(i

Ti

Ztuhlost svalů způsobena pří-

lišným namáháním nebo ochlaze-

ním rychle povolí natřerne-l- i sva-l- y

Trinerovým Linimentcin Ce-

na 25 a r0c poštou 35 a fiOo —

Advertisement

J Jelínek
PEKAŘ A CUKRÁŘ —

Dorty pro svátky —

Výborná zmrzlina

13 a Vinton ul -: OMAHA

In JI
IT Alú

IJOIi r J{ili sóji- OlMlt

Dr J J Warta
Český specialista v léčeni chorob

očí uší nosu hrdla a přispůso
bovánl brejli

1124 W O W Bldg Omaha Neb

Hodiny od 9 do 5

Telefon: Red 2830

lpi) ííill7í
jo!ia'

Loo-GIaos-Androo-
son Dardwaro Co

1'kUlliVl VK YKIKÉU
tUévse vyilÍB Ukvan lvkjv4 kájml Uhub iIkb }! i)atMi — (kalusů ai kíIUy MÍUké fciekly iřU ibr
w libuje iuiiut4 ebult iki dtuk

BIU ft&a lUrney Btrwiti

cď (

TL tVelél)M


