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Block ř dveří 210
Telefon I43i osadníků jež se bude odbývati
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sledujících řádů: Praha 108 Green

odbývá své pravidelní schnie kaádou ítvrtpu
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stařen v Chicagu jměním $14876-3- 2

v čemž zahrnuta jest i cena
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krajany "Svojan" zaslouží si ijva habaděj) zrodila se pod zele- -

svou tendencí a svou vnitřní hod- -
ným chocholem epochální myšlén- -
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kolt
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pobodlaébo místa vtan nonievara ao "J"™" —:„"
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bratr přispěl do něho M dani zodbývá své pravidelné schose lnou ™SÍ{n denní vlaky a jízdu do Chicaga za
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