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POMNÍKYmu Nemusit by se pak dřít na
íáloého leč jen na sebe

S úcto i F H UetnosLs

yora— jest nemožno tak předsta-
vovali si našeho nebeského nej-

výš dobrotivého otce který cho-

val ty te k dítkim svým tak
ukrutně? Žádný lidský chybující
Otec i v nejvělílm snad rozčílení

V Lounech dne '5 proi 'oj
Doe a8 listopadu byl zde uspoří : v žulové a mramorováIdin ohromný tábor lidu pro vie

obecná Dřávo hlasovací Cfil KALAMAZOO Neb Vánočof
lý

svátky přežili jsme za krásného tak krutě s dítkem svým by nens- - l m Frank flovíiKtento den byla zde i v celých če
kládal Tťž musím sděiiti Žechách všeobecná stávka Tiboru počssí a nale mládež moh a poho

dlně rozvésti "chrísmusprezenť' vám všem známý krajan d Ant 1413-1- 3 So 13th St Omaha Nt&
ne íúčastnilo ni 12000 lidí Pru

Tohoto poJasí vy užitkovaly též Ptáček vykoupil obchod Majtůvvod něstem byl veliký Tábor
lak i em doslechla míní ho zdcery pana Hrdy Kateřina a

Afjtifaídi m nVill ml rA Vlit! mna'

(nnjjigM Motolu Praha)

Velký sklad k nitmi práce a zaručena Kutit I

I poinnfk v Omasto Co uAntHte vaplaM
vám více než ceitu

mil průběh docela klidný ale po

táboru odebralo le mooho lidi na

nádraží kde l v dílnách muselo

jara značně zvětšit a zvelebit
Našim anglickým obchodníkům se

1 ni l -
k mamince ačkoliv mají asi 17
mil cesty Pěkného počasí každý
farmář hledf využitkovat Jsou nnnnnJá liilSiin Trnifnnhln

jeho přchod mnoho nelíbí neboť
vidí v p Ptáčkovi rázného pod-

nikavého a rozumného muže s

kterým bude jim konkurovali Na

Modcrnó

zařízený
oyof dobré cesty a proto každý nUdUHGUJUllUd IIDIIObímU
odváží) ačkoliv koros a oves

klesly v ceně jelikož ' se toho konec prosila bych Čtenáře kteří
mnoho do města dováží Pan Ja-

kub Ambrož s manželkou odejel

f pěstování vína s vyznají by
ankavě v tomto listě sdělili kdv

obclodnfk Importovanými a (lomícími

vlny likéry ei doiitiilkiynul a nma jim i ulioo

('jit II koupili kofulky nb rnUWla k tiřmu má '!! fkliul tUM jntio ut
U H''lll Jkotl-l!- ojr Joií mlnií-lťlf- oil (1'iH IHit

zřezává se víno Dyla bych za radu

povděčoa S úctou

na svátky do Pony Co k p Fr
liánoví kterého již několik roků

Františka Otoupalíkováneviděl Josef Vlsžný od Norfolk

strávil svátky mezi přáteli svými v

Scul Krept Štěstí v neštěstí
měl Hudolf Štorck při selování VScni buho no to lřc — Není li v a obdržíte

ZDARMAPište simístě kde vy bydlíte Žádnéhokorný oa otcovo farmě minulého
ednatele pro onen pozoruhodnýtýdne Při mazání droliče byl chy
domácí lék Dra Petra Hoboko
dopište hned na Dr Peter Fabr

cen za kabát na t zv tumbliog
rod a než byli koně zastaveni

oey & Sons Co Chicago III aotočen kolem Na Štěstí vy-

váznul utrpěv jen několik po

ncJnovřJSÍ seznamy 100 kkýi li talířových (DImc) 7 a 10inícovcli rekor-
dů ccHkch válcckovfcli rekordu pro fnoKrnfy a rnfofony Ziirovefl

zasílám seznamy rcukýcli liudebiiln pro vAechiiy hudební nrtnt rolo Jakož
i leznamv řenkych knih Dálo ezimiry IcRkfch Ziřrnch KlierA pro ct

stpívackd spolky Jako 1
neznámy kupletu ductt a komických scén tro

ct ochotnické spolky Dálo pak seznamy Importovaných feských tanoc
nich kouMkO ouvertura směsí Národních Českých písní pro ct hudební

kapely Jakož 1 seznamy českých tahacích harmonik a hudebních nástrojů

Hťdcbní závod a knlhkupoclvíi 10—

hmožděnin na krku záJech a no

dostaflte si plné podrobnosti stran
tohoto léku a jak ho obdrželi
Adresa je 112 — 118 So Hoyne
Ave Chicago III

hou Několik dní před tím přišel
k úrazu Frsnk Novotný Při ok
jování droliče byla mu ruka chy-

cena a též oa několika místech
Kriísný obraz "Mistr Jan Hus loučí se ED JEDLIČKA AVe?l New York NY

pracovat liylo tam aii 700 dél-ník- ů

kteří nedostali dovolenou

Tam strhl te pravý aoudný den

Lidé rozhořčeni na iprávu dolýfi-nýc- h

dileo Že zakázala déloictvu

sáčastnit se táboru vrhli ae na

dlloy Nejprve vytloukli všechny
okna pak vrbnuvfie ae do vnitř

přeřezali řemeny hnacích strojů a

mnoho věcí též v topírnách rozbi-

li Byla hrůza te na to podívat

Telegraficky byly povolány dvě

šksdrony dragounů ale lid nepo
volil K jedné hodině přijelo z

Chomutova zvláltoím vlakem aii

100 vojínů Nastala řežba která

trvala dlouho do nocí Nikdy
neviděl jsem lid tak rozzuřený 1

rozjítřeoý Mnoho vojáků bylo
raněno liylo to hrozné podívá'
o( jelikož projevy podobné byly

po celých Čechách myslilo le že

bude povstání a haed zavládla

hrůzovláda

Druhého doe hned z rána na

talo vieobecné zatýkání Nej

prve byl zatčen Adolí Salafi holit
z Loun a odveden byl v průvodu
14ti vojáků a sedmi četoíká za

nim hned zatkli Otakara Hlaváč
ka a tak to Slo dále Třes 80

lidí bylo zatčeno a zatýká se dále

Po desíti je vodí ku krajskému
soudu A po celých Čechách le

zatýká A kde je vinna? Což ne-

mohla správa driby dovolit déloi-

ctvu sáčastnit se oné schůze když

povolil každý malý živnostník ba

i cukrovary ačkoli byla právě

kampafi? Správce dílen Němec

Huber odejel den před srážkou z

Loun a tak te všemu vyhnul

Vojsko odjelo jenom četoíci

jsou zde do dneška Neiťastni
ti kteří byli zatčeni Kdyby byla

správa dovolila aby se nepracova-
lo nemuselo tolik lidí úpét ve

vězení S přítel 4kým pozdravem
Jos Hlaváček

l píátely ifjřml pléd upfileuím v Kostní
ví" dáváme za 40 cciit& jako prornil k

odřena takže mu byly i Žily na

několika mfitech viděti Pří
růstném obdařena byla rodina p

okroku x —————9
Frsoka Dvořáka vrána která po
slední dobou u nás často oblétá

donesla mu buclatého klučíka

Gratulujemel Náš řád Jan Hus
ZCIiJ ujedoai při poslední schů
zi Že bude odbývati maškarní

ples Připravujte sel Dudou též

rozdávány prémie
□ □ OZpravodaj

DAVID CITY Neb 28 pros
Ct redl Předně přejí vám veselý

se k tomu hodí abyste se rozhodli Ž9 se udržíte po

celý rok bez kaSle a nastuzení TČžko jest se tomu vy-

varovali v době zimní ale přece neumíte připustili sby
sc vás naetetení dotklo

Severiiv

Balsám pro plíce

nový rok a v něm mnoho štěstí a
zdraví Mimoděk napadá mi my-

šlenka co jest těch kteří se nové
ho roku nedočkali a nedočksj' a

jak smutnými vzpomínkami ohlí-

želi se budou po roku právě mi-

nulém sirotkové a vdovy jimž rok

1935 odfial co jim nejmilejĚího
A zároveři vtírá se nám do duše

obava a otázka zda i my dočkáme

příštího Nového roku? Jak osud
s lidmi divně hril Co v každém
místě vidíme lidí že nejsou k žád

ochránil již sta lidí před následky nastuzení vyhojil tisíce

připadá kašle rýmy slabosti plic záškrtu zánětu pra~
duŠnic a záduchy Vstupuje právě do nového roku své
užitečnosti Rozhodněte se že udržíte tento nepřekoná
teloý domácí prostředek stále ve své domácnosti a tak

pojistíte 6tbe i svou rodinu přede všemi plícními neduhy
Cena 25c a 50c

nému prospěchu naopak často

jen ku Škodě a hanbě svých spolu-
občanů a co etarých věkem a

neduhy podlomených lidí keři
rádi by již Života se zbyli - a ta
koví zůstávají zde nemajíce ze

života radostí a prospěchů nižid

"Vašemu znamcnitéinu léku jsem povinován za život dvou
členu mé rodiny Již byli zachráněni Vaším výtečným pro-

středkem v dobé kdy trpéli na strašný knšcl"
Jakub Houdek Phillips Wis

aých A naopak jak často ne-

úprosná smrt skos! mladíka neb

divku plné nadějí síly a schop
ností jak často urvána bývá sta
rostlivá matka několika malým

svým dětem jak těžce loučí se ži

vitel a otec četné nezaopatřené

rodiny—marno musí jiti jest to

neúprosný zákon Co o tom

soudí vířící? Povídají bůh sám

qíš otec nebeský že vše tak mou

dře spravuje Nevím ani mám-l- í
Teprve před několika málo lety se rozšířila tato nemoc v naši zemi jest to sice

nová choroba ale stihne-l- i vás brzy ji poznáte a učiníte kroky abyste se jí zbavili

Jest jen málo zimních nemocí které by tak dokonale svou obÉť vysílily Hned při

prvém znaku nastuzení aneb kašle vezměte

tomu věřit Jak mohu to srovnat

l PŘÁTELSKÝCH KRUHŮ jj
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prosince— Ct red I Doufám že

mi prominete pakliže zmíním se

opět o naší krajině nebude to

sice nic zvláště skvělého ale na

škodu to také nebude PředevSím

musím ván sdělit jak jíme zde

pochodili s letošní úrodou korná

tu sypala od 20 do 50 bu&lů po
akru pSenice od 10 do 35 oves

od 30 do 65 a bavlou průměrně

půl balíku bale) po akru Není

toho zrovna také tak mooho přece
však úroda letoší vynesla každému

farmáři tolik že může být spoko-

jené 4 krásně živ Pokud mne se

týče byl bych spokojen s úrodou

takovou každého roku nu kdyby
však byla ještě větší tím lépe
Pro naši krajinu je letošní sklizeň

doht ještě ucházející Pokud se

počdSÍ týče nemohu vám mooho
o něm psáti ježto je zde takřka

stejné v zimě v letě Pracovat
může se skoro oeuitále Pro zimu

žádný nemusí vlézt ta kamos po

celý rok může se tu člověk něja-

kou tou prací zabývat jak řlkajl
stalí Oklahomáci ZU může se

orat po to měfců v roce 7 toho

malt ksldý seioit le eám tu

sbývi Uskovitě málo čaiw na

"spié" Tětín ae Ittoi na při

jJ svfbo Ivakra Jimi Holičky 1

Ntbrasky který sesem přiitthuje
po novém toč Myllm ! Ildoý
kdo uuil se po tich rtnuch po

ve své hlavě by otec aáš nejdob
rotivější mohl být tak ukrutný
by z jeho vůle a rozkazu tolik ti

síc a statisíc rodin uvrženo bylo v

Severovy Tabletky proti nastuzeninám
zírmutek nezměrný? Není tomu

dávno co těšila mne dobrá jedna
věřící žena "Neplačte Iiůh tomu

chtěl má vás rád a tak vám vzal

co je vám nejmilejtíhol" člověk

aby se chytil za hlavu pováží lij- -

které vám přinesou rychlou a jistou úlevu Toto jett spolehlivý a bezpečný lék

Jako alabý David přemohl obra Goliáše lak ony přemáhají chřipku strašnou tu

nemoc sbírající oběti v lidttvu

Sovcrovy Tabletky proti nastuzeninám vás vyléčíká hloupá to řič A tak podlehl
nemoci i p Sptlc jak v posle J --

nim svém dopise zmínila Smiř j

ho oplakává devět dítek 4 manžel-

ka Ač dftky jou většinou dospě Ve všech lékaiuUh ů Lékařská porada zdarma

— in3

lé pfecelil jejích po pohřbu byl

veliký a dijrmaý Každý Špetce
litovat jeMo bl to hodný a lichý
Člověk Měno itNlilo umrtlu

r ti f

tho obětavého úředníka niboť

f i laitávil čestaou laokcl miioukiti by otchytúl kdyby li iJe


