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Naiuraliaovanl občané 1 Kvro-p- y

jsou hospodáři a Šetrní lidé

Přicházejí do télo země aby těžce

pracovali ušetřili peněz a zlepšili
tvé postavení Každým rokem
víc a více jich zahajuje obchod te

spořitelnami a ukládají dollar za

dollarem dokud nemají dosti aby
si mohli koupili domov aneb za

čili obchod

Tito lidé vědí že obchod této
země ovládán jest z valné části

politikou t jsou pro stranu ji--

zaručuje jim trvání blahobytu
Důležitá volba ja přede dveřmi

Americký lid musí opětně volili

tvého presidenta Republikán-
ským kandidátem jest Theodor
Roosevelt a dále jsou republikán
štl čekaoci do kongresu státní

zákonodárný a v některých státech
i pro úřad guvernéra Jest povin-
ností naturalizovaných občanů
kteříž jsou našimi čtenáři aby te
zvláště rozhodli pro koho ode-

vzdají své hlasy Není zajisté
nutno abychom jim radili vědíť
dobře Že musí voliti pro ttranu
která jim dala blahobyt
Někteří mohou býti v pochyb-

nostech S těmi chceme sděliti
dvě fakta

Kdyl demokraté byli posledně
u vesla a demokratický president

byl v Bílém domě( přijata byla
nová celní předloha Wilson-G- or

manová byly sníženy mzdy ob-

chod učiněn byl přístupným cizo-

zemské soutěži a dělníci kteří v

bance měli tvé úsporybyli nuceni

tyto vyzvedoouti aby hradili
mohli vydání za livotní tvé po-

třeby poněvadž bylo málo práce
a mzdy nízké

Nyní přihlédnětf k tomuto Od

doby'kdy republikáoé dottali te
k veslu a v době posledních tedmi

let bylo lidem ppít možno ušetřili

peněz a oni ušetřili jich tak rychle
le vklady spořitelen vzrostly o víc

n2 jeden tisíc milion dollarů

Přemýšlejte o tom Obnot ten

je téměř k nepochopení A počet
vkladatelů vzrostl o více nel dva

miliony Jinými slovy vkladů je
o jedou třetinu více nel Kdyl do-

stali te republikáni k veslu a po-

čet vkladatelů vzrostl o třetinu
Žádného jiného důkazu nemělo

by býti Žádáno k přetvčdčenl
každého kdo pochybuje Mělo

by býlí jasným jim jako světlo
denní že zájmy jich spočívají ve

volbě republikánských navrženců
a ve tnažení se jích o zvolení

Roosevelta a Fairbankte a ostat-

ních republikánských navrienců

do ko igresu státní zákonodárný
a jiných úřadů

Máte li přátele kteří jsou re-

publikáni přinuťte je aby volili

jsou-- li někteří z nich demokraté

přesvědčte je že jsou na omylu
jsou-l- i někteří v pochybnostech
ukažte jim jak lze te ttáli útpěš-nější-

hlasováním pro rovný
lístek republikánský

mů kdyl ul kohouti kokrhali Z

nich počínal ti ala nejlépe trn
v koíala kutý! tvým ''pUlllira
nim" hlasem budit tousedykolrm
kterých bylo mu jeti a ktldému
bet výjimky zakokrhal

V neděli jsme byli mile překva-

peni návštěvou p Tvrre al Wil

ber Pan Tvrt staví krásnou resi-

denci v Praze pro tvého teti ptoa
Josela 1'rajn a jelikol má v okolf
našem také jednoho zeti p Ant

Praje přijel te tél na něho podí-

val

V tobolu vrátil te 1 nemocnice

tv Josefa v Omaze p Josef Tichá-če- k

kterýž tam byl před misfeem

podroben operaci Pan Ticháček
cítí te tice ješti poněkud tlabým
doufáme ale ie te v krátkém Čase

úplni zotaví

V neděli hráli naši hoši v míč v

Praze ale tentokráte prohráli
Jak te říká do třetice všeho

dobrého Toto pořekadlo splnilo
se na nšem řádu ZČBJ Ui po
dvakráte před tím konal náš milý

řái rozsáhlé přípravy k odevzdání
a oslavení nové síně tvému účelu

Po dvakrát se to ale zkazilo ne-

příznivým počasím tak le slavnost
musela být odložena na neurčitou

dobu Na dělnický svátek pořádal
řád Ratolest Mladočechú tvoji vý-

roční zábavu a proto bylo usnese-

no by zároveň při té příležitosti
osvětila síň Slavnostním řeční-

kem byl p Fr čuba ze Scbuyler
který jadrnými slovy vylíčil účel

podporujících spolků a jehol řeč

byla od přítomného obecenstva
vřele přijata Slavnost započala

j udeřením 3 hodiny odpoledne
kdy řád Ratolest Mladočechú za-

hájil mimořádnou tchúzi v níž

přijímáni byli noví členové a které

te túčastnili bratří a teatry od
okolních řádů jako z Prahy z

David City Scbuyler Bruno Abie
Morse Bluíí a Norlh Bend Po
uváděcícb obřadech byl uspořádán

průvod městem pod velením před-

sedy řádu p Tomáše Dudy Prů-

vod vyjímal te krásně vzdor tomu
že to někteří také bratří od našeho
řádu kritizovali čemuž te tak da-

lece nedivíme mezí houfem 120

ty dvě černé te také obejdou Prů-

vod navrátil se zpět do líně kdež

nastala pravá hostina Já tám t
nejvělšlm apetitem pochutnával
jsem si na stehýnkách z mladých
kuřátek Jídel přinesly naše sestry
a manželky bratrů le celý večer
se podívaly zákitaky a nemohly
být vyčerpány Sestra K Ha

mrdlová obsadila krásný dort ve

prospěch Jednoty který vynesl
£595 a paní T F Blatná z Prahy
přivezla sebou uměle udělaného
beránka který též byl Ján do vý-

hry a vynesl I125
Karafiát píše o Šotrabovi v

"Amerikánu'' a nazývá ho policaj-
tem Kdybych byl policajtem byl

by Karafiát v chládku každý dn
Příští nHřli odbývá náš tbor

JČD pravidelnou tvoji uchflzí

jelikož píedléhá důležité jednání

jest nutno aby všcchry členkyně
se dostavily a na jednání podílu
braly Marie F Birtoš taj
Na tv Václava uspořádá Frank

Bartoš ve tvé líni tousedskou
zábavu Účinkovali bude výtečná

kapela a myslíme že při té přlle
žitosti nebide chybět husa te elírr

To si zase milé naše maminky

oddechly kdyl ta drobotíni ode-

šla do školy Šotrab

l U13Jl2nll3 ul Omalia Kct
ZhoUiTuJe a prodává

Mramorové a žulové pomníky
náhrobky (lesky

a hf hltonií prkf) iScho druhu

Velkcrá objednávky vtHiíuJ rrohla příliv a vkuoě

Něco co povzbudí vaši energii a

dodá vám nového života za parného
dne jest sklenka čistého a lahodného

"Metzova" piva
Jest uznáváno všemi milovníky

dobrého piva za r rjl? pŠÍ v trhu

Pijte "METZOVO'' k vůli tvému
zdraví
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ho obnášely 10000 mulů a n

Nirí koni prý přípravy k novému

fitokaualvua UiUii!ai t Kik

vaniart které tvoři nji!aěit
články v severovýchodním oprv
ftovaclm Ictlau

Japonci vyhlulnijl k tomu účelu

tákopy jtil Kusové te tnall stlal

bou tničili ale vzdor tomu japon-
ští tákopuící nedbajíce ztrát v

dílo pokračují Japonci konají

nejdůkladněji! přípravy k tomuto
útoku a 1 Dalnyho pliveleny oce-

lové štíty jimil mají být děla ja

ponská chráněna
Z japonských pramenů te tvrdí

le Rusové používají nyní prachu

vyráběného v Port Arthuru jehol
kouř toadoo označuje místo kde

děla ae nalézají Také výbušná
síla tohoto prachu jett prý daleko
menší nežli výbušná tíla bezdým-né- ho

prachu jehol zásoby Rusové

jil vyčerpali
Dle doznání Japonců nejzhoub-něSím- i

pro ně osvědčili te prý

rychlopalná děla a nikoli miny
Děla ta chráněna jsou ocelovými

štíty šestipalcovými jel vzdorují
střelám všech děl vyjímaje těž

kých obléhacích děl Rutové maji
také elektrické baterie pomoci

jichl vysýlají siloé elektrické prou-

dy do tpletivt ostnatého drátu

obklopujícího každou tvrz
V neděli dne 11 září baltické

loďstvo pod velením admirála

vyrazilo na dlouho
očekávanou cestu z Kronstadtiu
do Asie Eskádra ta sestává z

následujících lodí: Z bitevních lo

d( BorodinoCara Alexandra Orla
Knížete Suvarova kterýž jest vlaj-

kovou lodi admirála z Navariou

Sittoje Velikého z Olegu a Osla-b- ye

vlajkové 10 lodi podadmirála
Voelkersama Dále z křižáků: Ad-

mirála Nachimova Dimitri Don-

ského Aurory a Almase vlajkové
to lodi podadmirála Eoguista
Eskádru doplňuje několik lorpé
dic a torpédoborcú
Eskádra te zastaví v Libavě

kdo le k ní připojí ta dopravních
lodí a několik zásobních jíl jí v

tamním přístavu očekávají a oa lo

te pustí oa cestu do asijských vod

Když křižák Aurora v průvodu
dvou torpédic opouštěl přístav se

svítáním děla z přístavu hřměly

pozdrav Odpoledne o a hodině

následovaly ostatní lodě a ze

sígoálnícb stožárů pevnosti vlály

vlajky znamenající:
"Dobré štěstí baltické eskádfe

na dlouhé její cestě''

Z Washlnetono

Pokyny pro domovindře — Nová pu
tka pro americké vojsko
Pozemkové úřadovny v Missourí

a Arkansasu oznamují le je velmi

mnoho domovinářů kteří opomí-naj- í

dobyti aí poslední dosvědčení

oa tvé zábory a přivlastnili ti je

potvrzením vládním Za poslední
měsíc bylo 55 záború navráceno

vládě a minulý týden bylo uloženo

jednateli pozemkovému aby o

kret Harry zrušil šest záborů do

movin poněvadž domoviníří ne

podali tvá dosvědčení po zákonu

Žádaná Pozemky tyto pak jsou
znovu oťivřeny pro domovioáře

nové ať už jsou zvelebeny neb

nejsou
Mnozí domoviníří se domnívají

ie mohou drželi pozemek aniž ty
vládě podali konečné dosvědčeni

svého bydlení oa pozemku a ne-

chtějí zákonu o pozemcích nikle

rak rozuměli což jest ale velikou

mýlkou neboť každá domovina

zabraná a povolená kdyl te v zá-

konem určené době nepodají vládě

ládané důkazy o osazení propadá

zpět vládě V jiioím Mitsouri

jest zabráno na domoviny teď

75000 akrů a v teveroím Arkan-

sasu asi 530000 akrů NHtnré ty

pozemky mají cenu pro tvé pěkné

lety a jiné pro bohatství kovů

Nejdokonalejší pušku bude míli

co nejdříve americké vojsko Nej-

pozoruhodněji! rozdíl mezi starou
a oovou zbraní jett teo: le celá

hlaveň pušky jest pokryta dřevem

Tato oprava byla důstojníkům

vojíny po válce neboť v

bojích na Kubě a na Filipínách

bylo mnoho stížností na to le při

prudkém střílení se hlavně tak

rozpálí že bylo nutno zastavili

střelbu aby vychladly Otvor

pušky jest měnil za to ale oosnosť
a pronikavá síla jest větší Nová

puška jest laké o několik palců
kratší nežli byly staré Spoušť u

nové zbrani míří dolů magacio

je na 5 nábojů a dá te lehce napl-

ňovali Peška tato válí jen něco

málo víc nel 8 liber a dle dflstoj
nika má dobrou rovnováhu ie te
z ní di do tře mířit a ttřílet Ku-

le které budou ulívány při střelbě
z těchto pušek budou míli vnitřek
z olova a budou potaženy obalem
z mědi a niklu Při vypálení bu-

dou mít i rychlost 3300 atop za

vteřinu

Id llitiu vieobecoému Útoku té ta
mé noci Jen ti povalí — Iři

éinky v t řevllnich! Hrdinní
pěchota jeho umírala v drátěném

plriivu po stech ale první bata-lio- n

34 pluku který po 4 hodin
lelel U úpall středního vrchu

přece ae prodral ptekálkami
vidor klllovému ohni který tmeli
jedou skupinu po druhé mčljetil
došli vytrvalosti lo se dostal k

prvnímu lákopu
Co te tam událonikdo nevt ale

s rána kdyl jsme tuto posici po
boji prohlíleli tu mrtvoly Rusů a

Japonců ležely v onom zákopu na
několik stop vysoko
Útok Japonců byl oa viech Hra-

nách odražen kdyl Oyamovi
zpráva ta byla sdílena c hlavního
stanu odpověděno bylo krátce:
''Sesilte útočné vojsko a podnik-
něte nový útok před svítáním''

Ale mezi tím opona spadla nad

prvním aktem krvavého dramatu
Zdali otřeten opakovanými úto-

ky aneb v obavě o tvé levé křídlo
aueb shledav Ze Kurokiho jen
t namáháním může udrželi od své
komunikační linie Kuropatkin
nařídil všeofjecný ústup z předních
posic ruské armády a asi o půlnoci
ruské vojsko staženo k třetí linii

obhajovací- -

Kuropatkin byt přemožen ale
dokonce ne zdrcen Zdálo se že

Japonci budou moci obsadit!

Liaojang okamžitě ale uplynulo
jeitě 48 hodin nežli ruské zadní

vojsko jim to dovolilo"
Tento dopis dopisovatele Times

nejlépe svědčí le ústup ruského

vojska nebyl japonským vítěz-

stvím ale strategickou nutnosti
Generál Kuropatkin ustupoval

to tvou armádou v pěti aborech k

Mukdenu první část brala te
dále k Tielingu kde mají Rusové

uloženy velké zásoby potravin a

kteréžto místo zákopoící počínají
opevfiopati ještě důkladnějšími

Kuroki te toažil ústup Rusů
zamezili ale úmysl ten byl mu

překažen generálem Meyendor-fe- m

který soustředily a 000 mulů
ve vzdálenosti ta mil od Mukdenu
a 1 nimi zastavil postup vojska
gen Kurokiho
Generál Kuroki podnikl první

útok oa vojsko gen Meyeodoría
ve středu ale byl t velikými ztrá-

tami odražen Na to útočil více-král- e

ale vždy bez úspěchu Za-

tím dorazila celá armáda i se

všemi zavazadly a děly do Mukde
nu a tbor generála Meyendoría ji

následoval

KJy ái dojde ku příští bitvě
lze těžko říci Sotva te to ale

stane u Mukdenu neboť poloha
místa není pro obranu příznivá a

druhá velká bitva bude asi bezpo-

chyby tvedena u Tieliogu

Kuropatkin bude ještě v tomto
mísící tesílen o 80000 mužů a

se že bude puk moci dojil
k útOKii To jiou ovšem samé

domněnky Hlavní kampaň pro
letošní rok jest bezpochyby skon
čena neboť koncem října naolane
vMandžursku zima která dalšímu

vedení války zabrání a rozhodné

boje budou odloženy do příštího

jara
U Fort Arthuru po několikaden-

ní přestávce začal opčt boj a dle

čínských zpráv zahynulo tam ve

třech dnech 15000 Japonců v

útokách jež vesměs byly odra-

ženy
Dne 1 záři vyhozena byla ja

ponská kolona čítající at 700 mu-

žů během pochodu v údolí mezi

důrami Dloubou a Divisun do po-

větří podzemními minami spoje-

nými elektrickými dráty Rusové

pozorovali io jou japuuci v

ooěcb místech velice čínni a proto
byli oa tiráži

V rozloze jedné anglické rríle

nalézaly te tam podzemní miny

které pečlivě byly skryly Kdyl
v noci t září před ta hodinou

přiběhly přední tiráže te zprávou
Že te Japonci přibližují Rusové

zastavili oa nějakou dobu palbu a

vrženi pátravé světlo do údolí

kudy Japonci táhli Tito zahájili
střelbu z pušek Rutové vyčkali
ai přijde celá kolona japonská oa

podminovaná místa a na to elek-

trickým proudem byly miny vy-

hozeny Nastal ohromný výbuch
a v záři pátravých světci naskylo
val te ruským vojínům ttrašlivý

pohled části lidakých těl pušky

Čepice atd mihly te v vzduchu
ve značné výši Výbuch byl tak

tilný le i někteří ruští vojíoové
vrženi byli k zemi Následujícího
dne Rusové pohřbili japooské

mrtvoly ale těžko bylo je spočí-

tat protože málokterý nebožtík

byl celý a údy Japonců byly stra

ilivi roztrhány Jen několik Ja-

ponců uniklo tmrti

Japoncům dostaJo nových po-

til které byly dovaleny do Dálny- -

Í1ETZ BROS BREWING CO !WW
NcJoblíliciiřJSÍ atřcdlxktf ťpcli1 z Omany I venkora Jest

vy

trdtlv mt txtl 4 atijtkfi k vod

Úitup Umů i Liaoiangu byl

prohlalovia neplálely Slovanstva

ta portika a dle prvých tpiáv
které O bojích u Líojtai{U ivede
nýcb byly zaslány te skutečně

také zdálo le Japonci v bojích
těch zvítězili lec nyní zaslal ví

leiný dopisovatel londýnských
'Tirnea" vylíčení těchto bojů a

ačkoli onklonín Japoncům jako
všichni Angličané tu netajil prav
du ve tvém 'vylíčení x něhož vy-ivl-

tí

le Japonci byli ve všech

útocích tvých odraženi t zmocnili
e teprve místa a ruských posic
když ruské vojsko z nich odtáhlo

jsouc k tomu přinuceno zaskoče-

ním Kurokiho

Toto vysoce zajímavé vylíčení
bojů ii Liaojaogu podivíme zde v

překladu
Dopisovatel onen píše o bojích

svedených dne t záři takto:

"Ve 54 hodinách učinil Oku

čtyry útoky které vesměs byly od-

raženy a jeho mužstvo potřebova-
lo odpočinku a také bylo třeba zá-

sobu jeho střeliva doplnili
Rasové ustoupili v dobrém po-

řádku vzavše tebou všechno až

na 200 mrtvých již padli v po
slední srážce Japonci zajali pouze
7 muiú kteří zapadli do minové

propadliny na jednom pahorku
Těchto 7 Rusů setrvalo v oné pro-padli-

ni

po 36 hodin bez potravy
a bez vody a odtud stříleli neustá-

le a když dva japooStl důstojnici se

k nim blížili aby je přiměli ku

vzdání se byli jimi zastřeleni

Konečně ruští vojáci vidouce mar

oost dalšího odporu te vzdali Z

nich čtyři byli těžce ranění a

pouze tři byli zdrávi ale hladem a

bojem byli strašlivě vysíleni

Japonci se dostali v jednom z

útoků až k hořením zákopům a

přemohli kozáky již je měli obsa

zeny ale Rusům dostavily te po

tily a ty vrhly te na Japonce t bo-

dáky a všichni útočnici zaplatili

tvůj krátký úspěch smrtí a mrtvo-

ly kozáků a Japonců ležely smí-

chány v hromadě naplBujlce ti
kopy
japonské ztráty v pěti divisích

obnášely nejméně 10000 ale byly

bezpochyby mnohem větSÍ neboť

mnoho zraněných zůstalo ležeti ve

vysoké čínské korně a tam bídně

zahynuli bez pomoci a jich mrtvo

ly nebudou nalezeny až ČÍSatsé

úrodu počnou tklizeti

Jest těžko odhadoouti ztráty
Rusů ale budou bezpochyby o

polovic menSÍ nžli Japonců Též

ztráty Kurokiho jsou mi neznámy

Vlaky opouštěly ttanici v Lian

juKU nepřetržitě po celý den a

japonské vojsko bylo zadržováno

pouze ruským zadním vojem který
mři 7 úkol chránili ústup tuské

armády"
O zuřivé palbě Japonců na ru

íké posice píSe dopisovatel 'Tímcť
Ukto:

"byl to nádherný a při tom

strašlivý okamžik Žádná lidská

bytost nemohla setrvat! v dosahu

oné palby Bylo patrno že Ku

ropatkiu Liaojanff opouští násled-

kem toho le měl proti tobě více

a lepších dél a přesilu

Toho tamého večera zbytek ru-

ského vojska v zákopech odrážel

ještě útoky Japonců ale generál
Oku nedbaje oa to ie jeho dost-va-Jo- í

útoky atáiy ho 20000 mu-

žů odhodlal te jeítl k jednomu

poslednímu útoku na statečný
ruský západní voj
Poslední jeho reservy vyslány

byly ku předu a o 3 hodině ráno

po pětidenním krutém boji jaký

kdy svět viděl od americké občan

ské války japonská armáda obsa

dila železniční most a tak dostala

se do Liaojaogu

Bylo patrno že předešlé úspě-

chy Okuovy naučily pohrdat! vytr-

valostí nepřítele neboť on ani ne-

čekal na dokončení dostatečných

příprav ale hnal svou pěchotu až

blízko k ruským posicím což mu-

sel draho zaplatili

Japonská ármáda honosí te vy-

trvalostí obdivuhodnou Vzdor

nezdařenému útoku dne 30 srpna
šedé jitro druhého dne bylo
svědkem nového a jeitě prudšího

útoku tle křížový obefi Rusů

japonské řady hrozně zdecimoval

a Oku te ttal zoufalým Z posic

páté a desáté divíte z posic od-

děleni Kurokiho bylo patrno Že

tyto chybily ve tvých útocích

proto te Oko odhodlal Jelti ka

ElegitiitnC zařízený HOSTINEC
kUirff vlMtni

J03 HToyá3igté424 }Iž 15 a Howard ul

Výlučný Kriifiv "Cablnet" atále na cenu Jakoí I ncJlcpSÍ plvs lahvo
vá ji nkfadí má nouze ta ncjlfspňl vína jnrnné llkíry a výborné doutní-
ky Chutný zákusek vWy po ruce
!tU O Dojnou pílwjB kralanů žádá JOH NOVÁK

JOHN MFIXAmUS HOSTINEC

%b v (hic 1 520 líodge ulice %U

V mcl aliiniH a imron pniítoii

ftízné Stloiiiaíké stále na čepu Chutný zákusek vidy po
ruce —Vzorná obsluha 5ir"3

vVffTtTTfftfflWlrTWfWttffTl

I VELKOOBGHOD LIHOVINAMI IItVK (VSUt

Novinky z Llnwood Neb- -

Dne 6 září 1904

Minulý týden vrátila ne z delší

návštěvy v Dodge Neb slečna

Jostía Faytingerova jel tam trá-

vila prázdniny u evé sestry pí

John VaHousové Slečna Faytin

v Omaze vlastní hostinský

Frank SemeradJ
gerova jest přítomni zaměstnána v roli tli 11 Wllllam ul

Nu ►HmiYí vcUii ráaoliy rfiných proaliilýih "Kentiicky'' kořalek

Krajané pozor!
Dolm okízslyrti alavnotl rytffft AK

HAU-BK- tm kvapt-- tllf n není
tiu tmJřA krJ' r vWI

koriíín atátu do OitikIiv irll(í ly i

jonom aopolisvlll niu I t iiid potřeli)
pro Mim nakoupili Za tím rieiom pani

Aloisie Zclciiií
cli l 11 zniirnit maJiUtlIia atflžnfho lii

na Wllllam ulici nml V4 H

hojn novm tbnftím avfil iilmWi iAt-bil- a

tuk nhf mohla kM1mu vtlm
poalotiPítl Tuk na K IVc "!' muíki
irmilul přivilo (lluece llneili nroilri íii

Hiiřl KurliKloTo Vtv liilKtv tllino Matzšv Iciiík jediný hoatlnuc kde ae {til' ih l„ trtfVHti ti'ffiutA J W

Oiiji iliiiívkiiiu včuuje ae zvliitnl pozornost Biř Z

XTllli!XJlili! UhlilItOr tio kriían ftnkí rimtif knliAly
vir:h uruiio pronava z w a nu

Krnaná nnwlile al tuto vlmrlnnii
pnii-tiio- ujiti 74

MltMn niiiMll pcuřz kdjž al koopíle na zima záawhn uhlí a

I f PVÍ-H- O
v čím 715 Jižní 13 ul

! i--4 14 T 1 MWJ) Teltfon inix
kterýž má na uklnilc ncllepCÍ uhlí vteho drním a jenž ruří vám zs to že
runy dolfi nepojdou nýbrž apl&e le co nevidět vatoupuou

a diihroa a pnctlrou váhu Jakáž I lirzkea dndávka a míí '

roztáhlém tmíšeném obchodě tvé-

ho bratra pana Franka Faytín

gera
Poslední čat nevycházíme tu

tni z překvapení jel nát tlíbá

jedno za druhým Nedávno byli

jsme překvapeni le te Karafiát

odstěhoval a teď nát zase překva-

pil velice jeho návrat- - Já pořád
říkám: "Všude dobře doma ale

nejlépe!"
V úterý minulého týdne navští-

vila nás v průvodu paoa J- - Douše

lič Antonie Sadílkova která!

strávila prázdniny tvé v David

City Skoro nár mrzelo ie se

slečna nezdržela mezi námi déle

S večerním vlakem odejetu zpět
do David City a odtud druhý den

vrátila te do tvého domova

Pan Ed Hubrt prodal tvou re-

sidenci p J Lockoeroví za tři sta

osmdesát dollarů
V sousedním měti Praze pořá-

dal Rád ZČBJ v aobotu slavnost

odhalení praporu Slavnost byla

pěkná a okolní Řády byly důstoj
ni zastoupeny Od našeho Rádu

byli slavnosti přítomoi: Pan To

mál Duda a manželkou a pAolon
Prai a manželkou Tatík Praiovic
a pí M F Bartoiová přijeli do

ZIT

v r x

Holí fOu
vás

Pomoc $&o
JOSEF CIZEK

VLASTNÍ PKVNÍ TftÍDV

Kabel kovo zubní thé
▼vlc1 holeat tubů ve 'i nnb 8 mlnutfab
Utvrdí aubv ubráni J při-- dHI náka-
zou obyřejnř ae twilet vire ovrátl

Ballfk a aárodeia swílaa 40e

F Kabelka
605 Hlfb Street RACIHE WIS

airi
lili nm ll T Sí LOOIS LO tal
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