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IIooHÍer neb Kentucky pořndíeh a že získáte jich používáním
smutné vojíni chystají se na

jipíltflfiní centu do

Ameriky
Očitý svědek píše

f i u 1
International Harvester Company

CHICAGO W S APnu John bíbul obdržel tyloo katastroté lodi
dny 7 Vvnhy ilopis od ěletui českot "Graf Wnlderscc
slovenské tirniidy p Franka Vy

hnuti tíh nějž no krnjiitié juko na

Nebezpečí požáru
v majetku krajana

Pří prudké bouři klerá hiicnIh

se v pálek veřer nad Oinnhoii

blesk do drátfi cbddrickélio

vedení na Ki a Center ulicích n

razij sloup s pouliční mvíIÍIiioii n

zasáhl jednu z residencí jichž um

jitelem je známý krajan pan

Chas h' Kunci V obydlí vznikl

požár n proto byli povoláni basi

ěí ale jejich zakročení nebylo tře

ba nehoř oheň byl uhašen aniž hy

způsobil značnější škodu

ř' ran lpi i roupu sytí nianzeiu
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LIVE STOCKNATIONALBANEÍ

Roh 24 li N ulic

Vaše úspory v iinSem spořitelním oddělení jsou

úplně bezpečny

Pod dozorem vlády Hpojenýcli Slňtři

Členem Federálního Keserviiílio {iinknviiíhi Systcniii

Ti poslal lístek ale jeMté jsem ne

doslal od Tche nul tiejmeuší zprá

víčky f nedivím se tomu tich po

slovní Kpojení s Amerikou bylo

velíď Spatné lilu leď je spnjetií

Vrátil fe ze zamoří dolin' proto doufám h% tento do

pía znjiMté diiHlniicS
U ná no mluví řeakyCelkové jmění $1000000000
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V prvním okamžiku
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Ve středu přistálo v New Vor

ku s vraeejíini se vojíny několik

Ncbritscnnů mezi niuiž uveden

jest též krajan pan ÍJeore Van

dan sytí manclfi Vatnliisovýcli

bydlících v čís llil již 10 ni
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V nynéjhí době nejvíce a nej

rychleji pmnfizcle svým přátelům

ve Nlaré vlasti když pošlete jim

licjaký uhnou za který jiŽ sauii

niolioii si koupili své tiejniitiiřjMÍ

potřeby Krajané klcří by
í

přáli vyiuítkovntí nynéjSÍ vystiký

kurs a uložili své peníze u nřkte

ré banky v fVsknsloveiiHku tich

odeslali néjaký obnos svým přále-Iň-

obrnťtf! se h dňvéroti na pana

liud ňímáéka e oř Pokrok lubl
Co Omaha Neb klerý jest zá-

stupcem American Slale Ha tik z

íliicaurn III iv který- Vám jaký-

koliv obnos rychle uprávnř t) h'
peéné k dodání na místo uréení

sproslředkiije a správné vyří

zení ruéí batika

kiijetue Vám zn Vaši dobrou vfilí

Vy jMe za to tiftnohli neboř zavi
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nila to Spatná dopravu 'během

Krajan byl okraden

na nádraží o úspory
války Tak dostával ten uch o

neii čřiHcm (už v Cechách) zísil

ku ti tu my Oinažatn' jsme vždy

některého drním vyhledali a s nímPřijel do Omahy aby bí zdo na

se rozdělili ]c to vsak dosti !lezl zaměstnání zažil vřak

nmutnou zkuňcnot

Ve élvrtck před pobolneru při

ké někoho tmlézlí neboř jsme ro-

ztroubeni [0 celé misí refiiiblice lá

na příklad jsem Inliko s Tfímoii

1 pohromadě ii to líni že jsme zae vlakem z wiincr iNcn tin

fjediiiik Ktiažíli m zacliťaiiili jmi'

í Na lodi bylo Kkoro 1001) muTi

i ztiliiH co my jsme na rlunidi

ílilddéli nejUM liildoiietiOHlí vhlííc

ilily se v ktijiili''li iřcpoilivin' v1

cl Zprlívy o iicliczpcrí j'ž lodi

lirozilo hýly rozeslány jiskrovou

Odj navHUViu syna iiiěsltiáui li miiiíslerst vti Národní

Obriiný' kdežto druzí boSÍ jsou po

biirliiitoiihké nádraží krajan ptm

1'rank Majer tile první jeho krokdo Camp Dodc
MjlI m

ojrfiznýeli rolách n plucích rozfrouna pudu našeho města byl pro něj

spojen m trpkou zkiisenoHlí Pan fierd

lccrnfií iiii viWky hlrnny n po- -

Někteří jíž no připrnviljí tul ee

(lllí lilrlllllíl l'l 1 UK lid llí'!IÍM
slil zpět pojedu li éž já posud

f I I 1 t 1 i !!
fiaiCKO on umní íiomhiviio n m- -

If CflíItrfCA NT rify v f rvu ji ilěle

my to víme osolnif zkiišewiHli ve

Mt ii iťiiliiei'li

l'riiliiiiii proceN ((ii"i"VV pnvrcli rifii
Zlllítl

Víii'li jHine nniiiíslví h l i lYif fi

lni Merých HtíiKKiiril iovr ti liyl sol

vii ziiiiielně imIcii Mežln inniivý

iivrA ii Inižilétid Jíiiéliu rňfn hy hy
n k jimiič Uitfn (miIícIiiiv1ii

Pfiiliou věci již j'imo pooriiviii(i
ve mIa jiíliíi'lci-t-

i hciiiIi jesl 'iti se

feiilo tuleny HliiKKiinl gumový po

vrcli iifoilrelnije uril není nit nCui (e

zft juko se lo ilějri a jiných

Prodíniti proceH vykoná vw- - co o iiíiii

vyniliíteli Ivrilí n více pro upravení
lViililíe líifll h iléle vV(lre jí

To jest priivťí to prut jsm nejen od

clio'lnlcí a doiliivnlcM pro llepiilillc

riřy— lile my rníinm v ' Oň věru n

nnilBcnó jejíi-l- i hod not ii nclivnliijeine

Posliylnetfl li nám příležitost tm ito

Idíínl iliJáílio Jejich trvinf vliiid

ž nikdy nekoupilo jíně nežil opci

lfepnllí tlify

Eepnhllc r&ty t Black iflrtihy !#rv

ných mýiti duM Jsou Jiotovuny

nevím Vse jesl zde náramně dra

hé n poměry též nejnou ty ticjlep

Majer žije již v této zemi řada

et {y dchli dobu zatnstnáti jii

ko dělník v DeWílt Nel kde

pracoval ve mlýně p vonečkn v

poslední čas strávil ve Wílber

kde se rozhodl Že podívá se do

ňí Hinid m fa brzy vyrovná ale

hy vícn pomocných lodí tm n'

dopravováno rnužwtvo Aní po 30

minutách bylo zjiífřno žc lodi

nehrozí bezprostřední nebezpečí

a proto vydán rozkaz abychom

posud to nejde Co zde potřebu

jeme jsou suroviny látky boly aOmahy a pokusí se zd nalézti

kuřivo Kdybys lak John mohl

rt na loď vrátili A tu Jkiiip nIiK
posli mí nějaký tabák Křiiifiavý

příhodnou prácí

Po všecka léta ukliídtíl % výděl

ku svého cent k centu iby měl neb o ten je zde hrozná ruda roťlnlí fa králká dobu naší ncjiří
fomtioHti Mladila nežádoucím ži- -

vlňm ku provedení koimku přímo
sta teď jde dohře proto myslímpo ruce nějakou Imtovoht pro pří
že y lo sem došlo balíčkovou po-md nctnticí a pro stáří neboř ne

rad by připadl na obtíž veřejno Stou

stí Když viděl že mu luipilálek

) lotrovského Víceky liiHtojníck'

i lítijuty byly vyloupeny zavazadla
' itftái zotvíráiiii a co bylo v nich

ťHiticho bylo ukradeno loěín

f iiito provedli vojíni kteří po na- -

Tírn jirrtBLTO rubber corp
Yoiinifstftwn Ohio

Takto by nám zde nebylo zle

až ni tu drahotu j člověk hy po

Iřcbovjíl nejméně f0 K denně by

se mohl trochu najíst Pitíva zdi

přibývá pracoval í fiefříl % tím

větíí chilli takže mé jíž 1K00

když íipoiiHlél poslední vé pfmo- -

KOPÁČ BRATŘItaké' není iiuioho jen ti boháčibísté 700 vezl sí sseboil V hoto h mm m'M~ m i n mm
I imm m m mt m i iu mm

vostí ti mi II 100 klér mři liložeÚleva od svrabu tuk zvaní "ketasí' zbohatlicí z

války mohou sl vJeho dopřát Je

V pálek obdrželi manželé 1 W

erzatioví dopis od červeného kří

že obsahující zprávu že jejieh syn

Stanislav se nalézá v nemocnici v

Camp I)ode práva tafo rodi-

nu velice polekala a pan Zcrzan s

paní odejeli jcifé večerním via

kem do jmenovaného fábora aby

ne přesvédéílí o stavil nemoci své

ho milého syna kterého již n iircí-losl- í

bylí poslední dny domu oée

kávalí Véera doslala pí Turín

ská dcera manželň erzanových

telegram že nemoe Stanislavova

je jen lehéího rázu tak Že v řife

rý bude mocí mladý krajan na

sloupiti cestu k domovu kde bude

ovSem po dlouhé nepřílomnoslí s

pochopitelnou rndoslí uvíláti

Vrátil se ze zámoří

% New Yorku se oznamuje že

n vracejícími se vojíny přijelo z

Krancíe '' Omtižanři Mezí nimi

nalézá se též seržant Kr Kadlík

známý mladý krajan i ť„ Wft jíž

n) Pan Kadlík ruistoupíí u

službu před 18 mM-- i ►e

svým přílelem p Václavem íllád

kem s nímž prodélal řadu tuhých

bojři na fnincifiizikém boji4(í Po-

rnu vrací vííik sám neboť přílcí

vérný druh j'ho položil život

svftj v tUt za vlast V Omae j-- j

totižebrii oéekévá matka a bratr

a není pochyby ž mladý Mm i

tt¥V ihmft jak míl bude

avazku vojenského propuítéíi
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