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štěpáoka mnoho nových odběra

telů Panu Štěpáokovi projevuji
tímto své srdečoé díky za jeho

laikavou pomoc při zlekávánl

odběratelů a jeho rodině ca laika
vé pohoštění Při této příležitosti
hledal )iem te mnohými občany
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tem oa stanici Chicago & Milwau-ke- e

dráby velkopředseda ČSDPJ
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přcbllŽitelem Minneapolis & St

Louis dráby Českými kapitali

ity jiou prý pánové Ucdfich Son-k- a

a Václav Klobása Pan Klo-

bása dostává ze svých majetku
více než 6oo denně nájemného
Před pěti roky městečko toto ne-

čítalo více nei 1289 obyvatelů
kdežto nyní má okolo 3000 obyv
V tomto místě je továrna na mlá-

tící stroje v níž jest zaměstnáno

850 dělníku Pan Frank Hakl

ze Silver Lake 1 kterým jsem

před lety pracoval v grocerolm
obchodě zastává zde místo zápis-

níka pan Vojtěch Chmel jest
formanem v barvířské dílně továr-

ny pan Josef Hromádko jest

prvním strojvedoucím a pan Josef

Štěpánek hlavním kovářem Dále

dověděl jsem ae že zdejíi obchod-

ník Frank Krotek dělá znamenitý

obchod v celém okolí Hopkins ae

tvými pomníky Pan Brožek jest

jednatelem pro Českou firmu

La Grosse Monumental Works

chvalitebný článek v MNew Prague
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se zmifiuje Že pan Vojtěch Cha-

lupský nál městský pokladník
bude prý při podzimní primární
volbě kandidátem pro úřad po-

kladníka v okreau LeSueur Že

oan Chalupský jest toho úřadu
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v krvi oživil a otužil celou soustavu nežli

ten avědomitě zastával vysvítá z

toho Že již po mnoho roků za-

stává úřad městského pokladníka
ku spokojenosti vlech zdejších
občanů Pan Rudolf G Ballin-ge- r

který je učitelem ve veřejné
Ikole bude opětně kandidátem v

okresu Scott pro úřad Register of

Deeds a poněvadž má velikou

známost v tomto okresu jest na-

děje že bude jistě tentokráte do

úřadu zvolen Redaktor "Le
Sueur County Leader'' z LeSueur

Center pan Frant Vrábek bude

opětně kandidátem v okresu Le

Sueur pro úřad zápisníka při kraj-
ském soudu tak zvaný úřad Clerk
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dal zvláitě v následujících mě-
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Montgomery Pioe City

Beroun Heidelberg Silver Lake

Gieacoc Olivia Bechyně a též v

St Paul Taktéž v Nové Praze

vzdor tomuŽe tam je domácí firma

prodá mnoho pomníků
Také se musím zmínitii jak naše
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