
bet poprchávalo Obecenstva se

Bittnor & IPloiižok:
bCHUYLEU NEIJ

obntttrárlí inulekllvi nortlvfi

šlo se hodní a bavilo se v té nej
lepší náladě až do třech bod in rá
no a rozcházelo no h tím přáním

t
1

aby se takových zábav odbývalo
ssías sfljčkT poiisil atd íprodejevíce e to bylo o poutí posta

vila si rodina Fr Partoše taká MJ( nu prodej pozemky v Nehřmíce Kiuiuiu T
UkULoiuí Hevuruf I 3ihA ÍMkolA Okrám a skutečné tam udělali veNOVINKY ZE SCHUYLER ttseiič iokračují a my doufáme

UiT Solidní čcitoý £etký podnik 32t' 9liký "bíania" v plil noci to tam
už vypadalo jako u snědeného

že "Popelka" bude svědkem vy

prodaného domu při svém schrá
ní Datum JO září je velmi pří krímu Ibirtoš litoval že ncob

Leto jest opravdu horké zvlá

sté v poslední dobé výstupová
teplornér úžasné vysoko Kuku jednal alespoň místo deseti f0

Kal zmrzliny No až podruhé

hodné ježto hlavní práce polní na

venku jsou již skončeny a tudížříci prý to vsak výtečné svédéí
budě chytřejšípočítali možno na slušnou účastSkórem cely minuly týden jsme

z venkova Doufáme žc naso

% Omahy jiiž dlely zde návštěvou

ii p Sloupá odjely minulý týden
zase do Omahy

Kalikový ples pořádaný v síni

Vílámvásové vydařil se nad oče-

kávání dobře Návštěva byla velí-

ce četná a zábava srdečná takže

zde míli tfii slavný "(Jarnival

— 1 i~

noho deset Měli jsme se lam

znamenitě neboť měli všeho až
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rovnávám jej s těmi zdejšími mlá-
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