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mi piíjíénýmí zničnanii y úslech

jimiž ohrožují celou rodinu a n

dají i říci aby vstoupily na kb
niku Zvédévid o povaze choro

by Hvůj plán provedla kdyby
pouhá náhoda ji v tom nebyla za

bránila V poslední chvíli ji te-pr-

zpozorovali chytli a uváza-

li Piznala se ke všemu a tím m

achiáníla život P věznili jí jen
a po válce ji pustili V téže válce

chytili zase Husové jinou vyzvé- -

by hledí jí všemožná zatajili co

je snadno uvážíine-l- i žo změny

příjiéne mohou celá léta trvali
nepůsobíce citelných bolestí a tu
dlž bez léčení zůstávají pří cemz

- - 1

I ii T~~ —

(f SO OMAMA NS

iA dŮVČlívé Volttjí k ěck6 í uAÍ

— stmi m? Vi dle odnaku ťleskěho

Národního Sdružení výrazem ě

toVho eíliid pro vlast v těchto těL

kýeb dnech f

Iridií wstry! Vlňme bude

li význam národního kolku uufii-li-

itl pochop n bude to znauienbi

nejen velikého íiMpěchij mravního
ule i sluSiébo ÚNpMiu finančního

Poldi ('echově: V- - jménu ěekě
věci zTtdim Vá-- uěíiile ví? svých
HJ)0'í-fíl- l Ve ViVjílO)! lliej II- -

prímným řchkýrn lidem- - hi aby
kolek Českého Národního růže-

ní v řnTÍ"f nck'iufiiil riHKÍ jm--

nou nadějí v jrlio úspěch pro
vhist — — —

Jednotlivci žádejte národní

kolky u svých odboček (Yského

Národního Sdružení mho u

ilacku ku ra rovntz teprve v po-

sledním okamžiku byla učiněna
neškodnou Vystupovala jako
milosrdná si stra navazovala však

milostná dobrodružství vojáky
i důstojníky jak koho potřebo-val-

a postupně dovedla se do-tří-
li

až do důvěry Vclílcle nad

podkopy Vyzvěděla kde jsou
dynamitově podkopy před

PortArthurem a jak lze přivěsil
je k výbuchu Uyla lapena ve

chvíli kdy chtěla své zprávy
tm pi opasovali do tábora nepřá

li o o

mohou celou řadu nevinných o

sob v rodině kde taková služku

žije íiukaziti

Podvedený manžel stal ic obé li

utrachu před vyzvédači— "Peipz
N N" vypravují veselou histor-

ku která se odehrála v těchto
dnech v Miláně Na Spasitelově
náměstí v Miláně utvořila se sku-

pina vztušených lidí v jejímž
střídu stál muž s modrými brýle-

mi a dlouhým vlajícím vousem

Muž nebudil ovSem mnoho důvě-

ry Především jeho vous byl da-

vu podezřelý "Vous je rozhod-

ně rubaný" kíiěe] lid "Je to

jistě vyzvedaČ!" "Smrt Zfádeí!"

burácel dav zatím co ubohá obět

marně dokazovala svou nevinu u

ujišťovala že je vlastenecky cítí

PROVOLÁNÍ
DOIJHf PIVO JfcST ZNAMENITÝ ICK í

( efiké Národní Sdružení 'MYl''

Wst 2(i Ft ( liicaico 111

— — — — — - — — —

Od našich přátel
oooqosouooooooocoscgcoÍ

telského Pylu předvedena před
Steselja který ji dal okamžitě za-slře-

Za války balkánské Pli l

dostala sc jistá dáma v Sofii do

podezření z vyzvědačstvl Pulhar-ském- u

důstojníku přikázáno ji

htnpovat Jednou jí přistihl skryt
v kleiiotnickéui krámě jak setka-

la se na rohu ulice s Turkem a

kterým pronduvla pár slov ja

FREMONT BREWINO CO
FKEMONT NEBRASKA

vyrábí a lahvuje Plzeňské pivo Co se týe chutí h jakostí
jest tiejbližší importovanému

Součástky tohotu piva nejlepší slad dělán i nejb-pšíh- o

ječmene v našem pivovaře a pravý český žateck' eh ir' jest
používán Obsahuje '{ procenta líhu a jest dopon 'i imi

hými lékaři
( hcete-l- i sobě pochutnali objednejte sobí jednu bednu

í LKVIXAND O 13 října '!'
( tíná redakce! Tuk tcntxkrá cím Italem Přivábeni hlukem ob-

jevili se dva strážcové veřejnéhote iiiiisiiri psut vesele měli jsme
totiž my Stmí Osadníci ples Uy pořádku kteří neznámého podio-bil- i

výslechu "Zde nebudu odlo ples na oslavu o vyroei uspo

Přátelé éeské- věci nezapomínej
Ir h- - tato těžká doba dala í Vám
českému lidu v Americe nejváž-néjš- í

povinnost pro vlast! Za
tím co bratří naši v krví umírají
v kIícIi pod krutým útiskem tr-- pí

volá na Vú rodná Vaše země

slovy iiejvrouenéjšíini : Vzpomí-

nejte nás srdeční slovem i ěinem!

Vzpomínejte néix obětí Pomozte i

Vy aby příští omni náS byl i jas-néjší-

osudem naší vlasti!
Pohleďte na Poláky jakou
oni přinášejí pro svou vlast!

Vzpomeňte že žádný poctivý
prostředek není tak malý aby po-

chopen byv dušemi tisíců nepři-nes- l

nejkrásiiéjší výsledky pro na-

ši vlast !

Tak jako Poláci — i my musí-

me sbírali veliký nárední fond k

rukám vúdcúv kteříž pfěují o Ka-

in ostat no+it naši olěiny pro dobro

íádaný dn 10 iíjna v České Y povídali" opakoval podezřelý na

všecky kladené mu otázky Poli-

cisté vstoupili pak s neznámým

lední Síní Ples započal ve 1 ho

I i ri v odpoledne Seslí Ke všichni

staří a ja mezi mnu i moje po' o do policejní drožky a za jásavého
křiku davu odváželi jej na poli-

cejní komisařství Komisař ko
Mc I5yl to ples jako v Oichácl

na nosvici ní Návštěva hýla o

HULSE & RIEPEN
16 s Jonei ul

l°olirobníci a Balsamovači
Vk#rÉ nn-- olmtiiliH jcMt prvé IKdy upolehlivt Rakví prodAvS

D)8 za pomérné levné ceny Zn uj' kojoiil mMino Jícdjiiiiiiťftlc mUtn— )'il

nající službu započal ihned vyhrrniriá neb nás navštívili i rulu

sleehl a nyní konečně byl odha-

len závoj z tajemství podezřelého

iií eby poznali ty staré jak se do

vedou bavili po staroéesUu Sta
lí tančili jak se ííká cd podia muže Dokázal že není ani Ně

liv při hudbě P Kosteleckého

koby se ptala na směr cesty a pak
mu dala ciajjretu V cigaretě byl
svitek papíru důležitými sděl

nimi o pohybech bulharského voj-

ska Po obou stranách ucpána by

'a dutinka tabákem Turek i dá-

ma byli tehdy zatčeni Jej za-

střelili a ji zavřeli Takových pří-

hod s vyzvědačkami je nesčetně

a není pochyby že se o nich —

po válce — dovíme i z nynější

války
Nakažlivost příjice — Dr Penz

české kliniky chorob kožních a

pohlavních v Praze upozornil na

to že v Čechách vyskytuje se

mnoho případů mimopohlavní ná-

kazy V poslední dubě pak tako-

vé nákazy přibývá Třeba proto

upozorniti na nebezpečnost lako-

vé nákazy v okolí nemocného

zvláště pro rodinu nakaženého V

krajích kde je nízký stupeň vzdě-

lání je takových mimopohlavních

který hrál jen samé staroceskť

těch kdož doma trpí pro své čc- - Moj polovice chtěla abych š- -

Pozor na zrak!ské cítění v ífilářú-l- ) umírají na j t'imít ale to vito já jsem byl ro

bojištích — pro dohro jich dett j zen r 1849 a sice zrovna když

pro dohro tisiVíi kteří ještě tr- - hýla v Praze revoluce Takhl

pěti budou iro vlast! bych Sel si rád na ty Němec sko

Český národní kolek budiž jed- - ěit jsem pravil — nu a moje po

hkU n oč) phpmvujeiu
dl ueJnovAJňl mathody Mi
trii alahý trnk noodlcláde)
ta budo to Jun ku VaAeuiu

prouptcbu

Eloí liUvy tlrrr od

utrml íanto dolita prlzyHO
bené lirejle
Tisíce lidi jKiiit orpokoJUt

Cony mírné 2h tř
A Čecha & Oldřich Čecha

regletrovenl

češti optikové
I248SO 13 Streot Omah

ním z našich národních pomoc lovíce byla upokojena a bavil
J -

ných prostřed ku v budiž vnějším jsme se pěkně dále —- V našem

znamením našeho češství Pocho- - státu Ohio budeme mít velkoi

pen Iíhící přiiit-H-
c

opět tisíce: pro bitvu 4 listopadu o volbě Chtějí
vlast! A je to peníz tak nepatr- - v našem státě zavést probibici Ti

mec ani že není vyzvědačem Pyl
nešťastným manželem podvádě-

ným ženou a na náměstí mezi

boudy zábavních podniků vplížil
se proto aby lam překvapil ženu

s jejím milencem "Věděl jsem''
pravil ubožák plačtivým hlasem

"že si tam dala žena s milencem

dostaveníčko Prýle n falešný
vous jsem si vzal proto jen abych
nepoznán mohl překvapili milen-

ce tím jistěji Zalím jsem byl zat-

čen sám a přiveden sem" — Ko-

misař nemohl než projevili mu

soustrast a propustil jej
Eůvěiivé děvče — V jisté ví-

deňské trafice byla zaměstnána

prodavačka ne zrovna nejmladši
ale pilná a šetrná která si uspo-

řila jisté jmění Rozumí se že i

ona toužila zaměniti ruch trafiky
za klidný rodinný život A tu od

minulého podzimu začal do trafi-

ky chodili elegantní pán také nu

nejmladši asi 45-lel-
ý ale milý a

nákaz mnoho zvláště kde jený jehož ztrátu nikdo nepocítí prohibicionáři pracují s plnou pa l
i!rou aby nám ten kousek svobody spatné postaráno o zdravotnictví

vyrvali Již loňského roku jsme o (Halič a Posna) Epidemie jako
v Posně v Čechách následkem

_vv# VI li 1

tom hlasovali a probibiéáci— sva

touškové bvli poraženi v celém
vyssi urovne Kuuurni se neooje-vuj- e

Chudoba nečistota těsnéstátu 8U52 hlasy Tentokrát ale

Cechové je nás v Americe milli-o- n

Vyprávějte ve svém osobním

styku při každé vhodné příležito-
sti svým jinonárodním občanům o

národu i touhách po samostatno

fti Je to váže mravní povinnost
V dopisech wvých at Čechům ať

členům jiných národů po Americe
i po celém světě (kromě Rakou

Joseph Bliss & Sou Co:bude velký boj neb u nás v městě soužití osob nakažených možnost

mimopohlavní nákazy piíjicí (sy- - kotnlssloniiřl živým dobvtkemti svatouškové pracují jako syslo
vé a ustuviěně nám vykládají ja lilis) umožňuje i v Cechách 2"- -

Rychlé vyplocenl fUspokojivý prodejletý hostinský byl před 3 léty na

pražské klinice léčen pro piíjicí
SOUTH OMAHA NBBR

ska) užívejte českého kolku Ná
rodního Sdružení v Americe I5u Sňatek rnu zrazován on vsak ne

ké to bude dobrodiní pro každou

rodinu Uoztahují se všude v naší

svobodné Americe jako ti Něm-

čourové v Kvropě Naše městská

volba bude ten samotný boj De-

mokraté mají dva mayory Jsou

uposlechl a vyzván pak aby přitlou-l- i se Vá ptáti po jeho význa
nejmenŠích chorobných známkáchmu řekněte: Je to symbol naž?

země krvácející v strašném utrpe h paní na kliniku přišel Po čty

vzdělaný Pavívali se spolu u on

se jí také představil Jmenoval

se Pudolf Quast byl inženýrem

heiligenstaedtské továrny na žá-

rová tělesa a bydil vc II okresu
St!liu?iiinutťnvut 2 Ale eo len

to oba našeho mayora Pakera vyní volající po svobodě a státní sa
Niostatnosti učenci Jeden jest p YYitt který

řech měsících ji přivedl těhotnou

Vhodným léčením dosaženo že

porodila dobře vyvinuté zdrav6jest dosud v úřadě městském jesl
totiž řiditelem pouličních drah a

Čechove I Ve všech svých
stycích : na dopisnicicU

v dopisech i jiných písemnostech druhý jest p Salen který takc p

děcko Po několika nedělích při-
šla však matka s dítětem na kli-

niku s vředem příjiěným na dol-

ním pysku jeho matka měla píi- -
mayorovi pomáhal při jeho po-

slední volbě a proto páni demo

kraté jsou roztříštěni Kepubli jičné změny na rtech a mandlích
káni mají té dva kandidáty ale Když jednou po té s dítětem na

Kliniku přišla jeho babička upoti nejsou tak roztříštěni Pyl by

již čas by se ta městská naše ad zorňoval ji lékař na velkou ne--

ministrace demokratická trochu it zpečnost nákazy ale pozdě (il- -

Potřebujete
v město i na venkově ěísti

ČcsKo-Amcrick-

ý Venkov
H n J J HUJl-- l' II „III 1 "T V JI --——— sm

tlnes uznaně nejlepší hospodářský časopis

Přesvědčte Re o tom DopiSte si o číslo na u

kářku Předplatné $ln0 na rok Pite na:

CESKO-AMERIGK- Y VENKOV

14174410 Eo 13th 6t OMAHA NEB

vymetla — Dne 12 t rn byla zde létá paní měla již prvotní vřed na

pravé mandli a vyrážku po těle

Objevila se v krátké nákaze u 'i

oslava Columba ale naše město

ani těm dítkům ve Školách nedalo

í

ti
r

t
8+

li
C?

prázdniny Zdejší Italové byli lokolení z části mimopohlavně
rozhořčeni na městskou radu — asi poiihKy přenesena i npan

nákazy příjiel u dítěte dokazu- -když prý se může oslavovat Wash-

ington že Columbii by měl být i

je 2c BtarSÍ názor jakoby potom

šíbo: Pan inženýr byl i vynikají-
cím mužem: vynalezl zvláštní b

ranné opatření které ho jednou
učiní bohatým mužem Kdyby měl

dostatek peněz na modely a pa-

tenty šlo by to velmi rychle
Tra-fikant-

a inženýr se do sebe za-

milovali a posléze se zasnoubili
Zrovna o vánocích aby to bylo

poetičtější Pan inženýr se sezná-

mil h rodinou navštěvoval nevěstu
a vypůjčoval se od ní peníze na

modely a patenty Trafikantka

půjčila ženichovi celkem 1000)
korun! Pyl to přece' základ je-

jich budoucího štěstí a to nebylo
dab-k- neboť svatba stanovenu nn

1 t m a konány k ní horečné pří-

pravy Slavný den nadešel a mi-

nulou netbVi sešli se v nevěstině

bytí svatební hosté nevěsta se

do bílých šatíi a řekalo se

jt ii na ženicha Ale teti nepřišel bi

večera a nepřišel d dneška Te

prve led se bhkovéinéuiu děvčeti
rotbřeskht v hlavě Začalo ho-

něné pátráni O inJenýiu lín-dt-lf-
u

ijuftstoi nevěděli ani v

lni!Í!fenstedtké továrně na líi

rov A tělesa ani v Stephanbn

tre í 2 ftd na policií Mu

iMdohného jména a laměfnánl

též oslavován a všichni Italové cti ci piíjičnych matek byly proti
uíjici jisti není správný KdyWashinsítona i ('olurnba

K Vopaleeký by byl správný musela by příjice
v krajích kde jest epidemická zá--

užívejte českého národního kel

ku!
Žádejte jej na liětech od svých

obchodníků u živnostníků! Nepři-jímejt- e

účtů btz národního kol-

ku! iSyli jsme jí ítomtii když
Čech v New Yorku při-

jal od firmy úěet na $10 Pyl bez

kolku Přijal jej vyplatil $:J9-í-

a přiložil za 50 centů národního
kolku se žádostí aby p N N

užíval na příště na vseeh

svých účtech národního kolku —

1'an N N ochotně píisllbi!'
Náí Čech obdržel dopU od o

lt4 kolku Odpově
děl a k dopisu přiložil 2 kdky
dedell přilepil dittliý přiložil s

prosbou aby na příští dipi bylo
užito tohoto tiá rodního kolku —

Čelnv! Žádám Vás koiu-jt-u

pokud jen možno svěji povinnost
pro M!

Heslu ra!ftcki'ht "Svůj k nr
niu!"iM(hf j- - i Vašim volněným
lieslelll jestližť ťeský obchodník

'eký iivuitstrdk vyelUd Vám m- -

lidné vitti bv Kupujte vjtlycky a-l-

ivliití v této době pmuti u ČV'

lu n Movákft! Kupujte pom u

SíovmnY a'r řádjt vldyeky aby
V 4i dedav(itedé kolkovali veikery

A ř'ly pro Vát ~-- nAřHnÍ?n kob
kem 'bfi H pi'ím'1 H b']t h

rbaf i ib ii ]ř ki!ki)viti valím
iřMbdHi kfdkrm
VtthUt Ad-j- t v' ři Iv H

ky divadrhd pvrfkí tiko!k

duhou 'vzdornosti děti pííjiéných
matek proti píijici vymizet! po
zvolna Jiný případ pozoroval

RŮZNÉ ZAJÍMAVOSTI

ékař u manželky muže nákazou

Zeny vysvědačky — Jest vše luinébo jei mela sunkr na man

lli pravé a vyrážku po trupu Vobecní řnánio že ve vyivědaě-sh- l

hrail lepy velikou úlohu V ůl roku ttarťho jejího dítěte po

l Kavárna a Restaurantněkolika dnech nabzenavšech velikých válkách poítled

nich desetiletí měly leny vebký tíjtěná jsinénu na hrdle a íviV
podíl na vyívěduěstvf Za v&lky lovatětě pupene V koutcích V

iu-k- o turecká rhytiU Kusově po témle týdnu viak přišla na klini
bitvě u Plevím tři vyivřdačky ku babička dítěte 41-b- pří- -

l)r V Anyž
léknř it rtuilioUč

i%f uluiUr kliaikf Uvuraikd

r! fř drn l'lika jtw nmí
l iviokd thiruijitk klím ruf

L0l vliKtny Iiwk4 luluťl
IIHL

WH feíu IUM A ťMv- tlt

: SLAVIE
Vnti tkt kuvtiyu +

utlumím ď " 2
{KitjoNniM

kuji YU i)óé suké rUt 4

I IBANK BOUTtlJ nulHtt 4

i

N4 první pohled řdlly e bt u- - jiénýnd změnami v krku poiván jeř fth perutím Zmiiel a

prchUeřml i tureckých baremíí pak I fuanil lo mul I btý R v iďu lOmi fřje imtf ádan ýrh pe- -

něm nexuAu svfilik klinikou uttIM bližším ohvdáid ne vítk jb
víilK ! domnílí vyivídačky pa jil déle lěéený e iiitěnand v kf

m t t t a r í

KNIHY REDAKCI ZA8LANftku Tak ut iity nviy iit if titři w k SUíjilinu poMitvl AU

ťH třiolo nibedmt nepravým e raet J inl n nrnioeiiynt luvhřiie-I- I

y dceru M vnuk nrHhliVh
" lVfVI fi - 11 (

i4 dítlity Mrt lamehaU dru1
tei M p'tMi ííeh i iukýe!i

1 „ '♦♦♦♦ ♦►--- 4 t
lihu ifojl l Iv veliká řad tkvi-teěnve-

h

W#ědtbk trtMl

ďé d Vrdoi VVVÍKOuti lnnolirm
íehti píiptídi vvvl'A jk j n'- -

ii y K S

luoem? pro v ikolJ iu bíl eěný pedk A d MUtkrUt
lial tli obr lil lib ItlHřvbV nv

ivláítí ldl pokyny Wfki I
jun novinl dítku Kap-- ! Pl

niebovlvá Plijíce nriif nUť 'ii4 1'ivlik'nA Vvdioi Mikld ni

kterou bv bvb lAvutnn tiř+t ' ndtvih I tlt" t Cmi
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