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edm svazku o 1124 stránách
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Po parolodích expresních nejrychleJSI jízda pes moře za iět dni 21 hod

Z Hamburku do New Yorku pouze 13100
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Po parolotlích Union linie 13000
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StiAa' napsal lt Hrotík 'Zvíře v

člověku' napsal J Ufiindes pokra-

čováni románu 'Dvou lásek spor' od

P Marguerilta a celou řadu drobněj-
ších ztjlmivýoh zpráv biogriHjkych

historických a literárních Ná lhruě

jako vždy vypravená č4if obrátková

zastoupena jest témito uměhcky

provedenými iKstraoemi: 'Plenky
Jezulálkovy' dle malby Pdnpina
'Svatá noc' kreslil A Mucha 'Turk

menský praporečnlk' maloval F

Itoubaud 'Madona na trůně' navrhl

a provedl prof Jan Kistner 'Pyra-

mida Cheopova' kreslil N Karazln

a podobizny presidia král hlavního

mČHta Prahy: pp Čeftka Gregora

purkmistra dr J Podlipného prv-

ního námřatka a dr J Kiihna dru-

hého náměalka

Lednové číslo Bohemian Voice

vyzdobeno jest vyobrazením Karlův

Týn pak nóaleduji redakční noticky

články KonstitucnI zápas v Čechách

Česká ílechla Katolická reformace v

Čechách Bitvy Rakouska a Napo-

leonem Triumf dr Antonína Dvořá-

ka Slotanská koalice Listárna a

Kuzné Z obsahu samého již vysví-

tá že naléaajl se v listě tom Články

nejen odborné ale i časové kteréž

zejména v nynějším zápasu Čechu

ve vlasti ataré cizinci nejlepšlm mo

hou býti vodítkem k příznivému
úsudku o cárodu našem Předplat-

né na Bohemian Voice obnáší pouze
dollar ročně

Kalendář JSbvan vydaný nákla-

dem Frant Lidiaka v La Grange

Teí jež nás právě dosel vypadá
na prvý pokus velice slušně Jeat

věnován svláště Čechomoravaufim

jichž v Texasu nejvíce osídleno jesi
Tisk jest čistý avšak ilustrace ni-

kterak nevyhovují nestojí za nic

Každý žák jenž trochu dovede kre-

slit by Apače lépe vymaloval za to

mapa Texasu v barvotlsku provede-

na jest velice pěkně Cena kalendáře

jeat 60 clu
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uapokojíl by ni vAecky

Horlivá agitace pro oba tmřnil ae
v agitaci pro rplynutt a aZ uplynou
— muselo by ae to Máti na Širokém

základu členukém din utanov ligy

pak jeiítS ví-tí-í rozvinmež agitaci pro
nové tčkso UHtreuni Jame pevné

přeavČdčeni H podporám do Cecb

Bob Voicu jako orgánu mobntné

organinace Čechu amerických rpra
vodajMtvt z Čech Čenko-ílovensk-

ó

apolecnoHti na ochranu přiHtřhoval-cf- i

atd dařit! ae bude lépe kdyl vSe

říditi ae bude z jednoho míxta To

dnešní drobení neavédčí podnikáni
českému

OilHtrafime % zanechme již jednou
osobni nechutě a nedftvčry v oaoby

jel v popředí atojf ale také zájmy
onobní a aoukromnú podřiďme záj-

mům širokým a všeobecným Pře-alafimej-

jediou s tou Zárlivontí

osady na osadu ale dejme vedeni

ÚHtredoIho tflena takového třeba do

nějakého hnízda v Californii jen bu

douli tam mužové kteří úkoly vyt
knuté pochopuji a a to jaou jo pro
vádřti řádně a po celé Americe práci
avornou řlditi

Máme tu práce mnoho abychom
dohonili jinojazyěné spoluobčany

zdejíl a proto není ani té nejraeníl

příčiny bychom ní práci ta stěžovali

Mami A hátlme at klacky pod nohy

kdyi nevraživě pohlížíme na to že

začali a tím Sozolové a na ono tase
že jest ve výboru ten nboonen nám

nesympatický nebo Se těžká práce
nedaří ae tak jak bychom ai přáli
Či zase ie nejsme hned a počátku

přeavědčení fjplné o proflpeinoati a

nutnosti podnikání

Na lirokém základu ligy že file-n- em

stáli sera&S kallý kio uváže

ae platili čtvrtletně A cti na tákla-d- é

takovém leženeme zde ůatřednl

organiiacl české dosti penči by a

zdarem plnila úkoly avé jen rozvin

meli agitaci takovou aby nechyběl
nám i Čechu zdejJích ani jediný
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