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étaným útokům mi Htrany JJulhar dařilo no přece jenom prosadittoniné době může právě tolik ztra-

tili anebo získati jako na počátku
přítomné války Anglie je schop-

na vrbnoulí na Dalkán velké

množství vojska

ttorm o zákazu prodejo lihovin v

neděli Neděle minula klidné a

rn byl znznnmcfiiri ani jediný váž-

nější zločin V mČHté Chicagu na-éz- á

ho 7152 hostínofi a z těchto

jenom osmadvacet porušilo příkaz
iimyorfjv ChíeuŽané většinou zů-da-

li

toho dne doma Dylo možno

uznamenati zlepšení návštěvy v

Jivadlecli a zvláště divadla s po-

hyblivými obrázky měla znamení

tý obchod Hostince v předmčst-kýo- h

distriktech jichž zákaz

— Pan Kmíl Kavalec bankéř z

liraínard meškal zde návšlévou

pří čcfnž zároveň dohlížel na Ho-

ráček a Kavalce ío obchod v

uhni má podíl V úcté váí
V H zpravodaj

ZPRÁVY Z MADISON N£BR
A OKOL

— Jest mí opět oznámí ti zprá-

vu o úmrtí jednoho pionéra
Tentokráte jest to pan Pavel Vr-za- l

který nastoupil cestu tam od

TEUTOf V SRBSKU

JS U HA POSTUPU

Mnoho ten dětí usmrceno bylo

při bombardování Bělehradu

vojiky

RUMUNSKO JEST NEKLIDNO

Hindcnburg oznamuje žo podařilo
te mu odraziti ruské útoky na

poiice u D vinuka

KorrcHpondent londýnského ču

Hopiu Daily Talcgraph oznamuje
z Niše žo velké množství srbských
obřunň zvláště žen a dítek usmr

ceno bylo při bombardování Hčlc

hrudu rakousko-německým- i voj

sky Občanstvo bylo překvapeno
ohněm nepřátelských (Iři a prcha
lo ve zmatku z města ale cesty
vedoucí z Hělehradu nalézaly ho

v oliru dělostřeleckém tuk že muo

ho osob usmrceno bylo při útěku

Sdělujo dále že německé vojsko

operuje při Dunaji a že Rakušané

udržují frontu při Sávě a Dřině

Tcutonskó armády v Srbsku na

lézají ho na pOHtitpu Srbové po
Hlavili ho na vytrvalý odpor ale

iintupují před silnějšími vojsky

nepřítele JJulharsko doposud ne-

učinilo útok na Srbsko ačkoliv

došly zprávy žo útok na železnici

spojující Ním hc Soluní očekává se

každým okamžikem

V itumunsku jo patrný vzrůsta-

jící neklid následkem chystaných
vojenských pohybu Bulharska a

centrálních mocností v blízkosti

jeho hranic alo ani Pukurešt ani

Athény neukazují pohotovost
řánadu dobrovolné neu-

trality vůči teutonským spojon-eů-

Z východního a západního boji-šl- j

v posledních dnech nedošlo

mnoho zpráv Jenom z Perlina

přiiílo oznámení že polní maršá-

lek von Hindeuburp
' odrazil na

frontí při Dvinsku ruské útoky —

Německé zprávy nasvědčují to-

mu že poprvé od zahájeni toulou-skéh- o

náporu v Polsku rakousko-německ- é

armády nepodnikají žád-

né velké ofensivy v žádném bodě

podél celé východní fronty
Francouzská úřední zpráva zmi-

ňuje Kt o posledních německých

protiútocích v okolí Loos a praví
žo Němci ztratili mezi 7000 ai

8000 mrtvých při svých marných

pokusech o dobytí posic které

před tím ztratili
Heliu ze anglického parlamentu

který zahájen bude ve středu sli-

buje míti velkou důležitost Hudci

především jednánu o unglo Írán
eouzskó pújúeo v obnosu $500000
0(M) Půjčka tato bude parlaittcn
tem seli válenu

Očekává no fa Sir Kdwurd

(írey budo mluvili o vývoji bal

kánské situace Také čeka ho že

premiér Amptit mluviti bude

tom jaké opatření učiněno budo

nu účelem čeleni novému výboji

teutonskýeh spojenců na 1 Utíká

ní
Zo Sofia dochází zprávu fa Krb

ská vojsko které imléťulo ho v al

báuiikých místech Stuku u Kyie

bylo posláno dál nu nevěr Tftké

smím divisl trUké armády které

konatředčny byly nu bulharských
hranicích KwUua bylo nu nevěr

aby čelitt mohly rakousko němu-ek-

ofensivé

Zprávy i Londýna u NiJo na-

svědčuji tomu fa postup tvčtn-ek-

rakouskách urntád kter4 prV

kročtly řfky Duttuj Hávu i i
bruly HeUhrud j pomalý u nu-rU-

ttu vytrvulý odpor urUkýt--

předvojV Nu kUvnl irhká urutá

dy doposud TuUiti ttpituruiilt —

Srbský plán kamp"} kpočívá hl i
%iuV nu pomoci kterou wMrji od

vojsku upojem A i4 u

li lubud tvrdcilU bitVU ro)odni
ktfvvrn ol horkvht hřvbeoe t
dlekti Kruojív ! ťeil koř

ký tirvWti bjl Srby dooř vp#

Vlivu hk 14 káni nbruHiitji poi

ypriv j Uk4iřjll lUlkimi

v ktrrMu mKjI w Srbk uli

pf## i)jdřj( tiídíji fa

SiI'k m pwo i tpjťtuuX uhU

H M Uvttt rVouk tuSr kjř

ptwttop iaptUiti Mtt UVA Kv V

Hvojí vůlí Po odmítnutí požádav
kň Ruska Piilharskem spojnic
přerušili ho Hofijskou vládou di

plomntícké styky

Carranza bui uznán

Zástupci pan amerických moc

ností shromáždil i ho minulou ho

botu vo WanhiriKtonč aby roko

valí o vývoji situace v Mexiku

Jak dalo ko očekávali konferenc
rozhodla ho uznali vládu Cairnn
zovu a poskytnouti jl všestrunnou

podporu v její snaze o zavedeni

pokoji a míru do neklidné re

publiky za řekou (Jrande Sekre

lář DansinK o tom vydal náslcdu

jící prohlášení "Konference po

bedlivém uvážení všech fakt shle
dala žo Carranzova strana je j
dinou stranou v Mexiku která má

podstatu nutnou pro uznání jako
de facto vlády a diplomati pan

amerických mocností o tom uvč

domili svoje vlády" Každá :

vlád bude jednali samostatně v u

znání ('arranzy Na formě tohoti

uznání dosud rozhodnuto nebylo
Sekretář Lansintf prohlásil že vy

slanec muže být i vyslán do Cai'-lanzov- a

kapitolu anebo že jeho vy- -

slunee může hýli přijat ve Wash

intflonč anebo že může dojiti I

výničné nof Mnozí vládní úřed

níci vyslovili potěšení nad rozhod

nutím konference Poukazují I

tomu ze ( arninza který první

postavil se proti Ilucrtovi by

pro liberální zásady v revoluci

kterou Spojené Státy sympatiso

valy Po uznání Carranzovy vlá

ly učiněn bude zákaz vývozu
zbrani pro nepřáteli! uznané vlá

ly Carranzova vláda poskytla
konferenci zástupců pan amen

ckých mocností následující žáru

ky : 1

Životy a majetek cizinci:

budou chráněny 2 Oarranzov

vláda přijme plnou zodpovědnost
za nároky vyvstalé následkem n
voluee a vyrovná je primerent
pomoci mezinárodních výborů
Nikdo nebude trpěti na svém ži

votě anebo majetku následkem

svého náboženského přesvědčení
Všichni knéží kteří nebrali úěa

stenství v mexické politice budou

se moci vrátili a budou chráněni
ale íiťsmí se noiirtell mi nolifiei

Illlls{ Zliíh0 vá vuti mexické záko

ny stanovící rozluku církve od

státu 4 Vyhlášení amnestie kle

ré je připrapováno umožní všem

živlům ať jakéhokoliv jsou poli
tického přesvědčeni žiti v Mexi-

ku vyjímaje těch kteří usvědčen
byli ze spiknutí za účelem zavraž

dění Maděry a těch kteří jsou o!

viněni z občanských zločinů Ně-

kolik politických vůdců kteří
stáli proti ('arranově vládě ne-sin- í

se vrátili do země dokud via

da nebude pevně ustavena a po té

jedině s tou podmínkou že slíbí

poslušnost Konference usne

sla se na unání ('arranzy když

přesvědčila že tento VŮdee

skutečně kontroluje většinu me

xického ťWml CurruuzA poskytl

nejenom záruky že chránili bude

životy euincň jukoi i jejich ma

jetek tib slíbil fa HVolá Volby V

nichž ívobu bude president
Nota Spojených StátA Anglii

I attsintf prohlásil v

minulých dnech že nová notu

washinctoiiské vláily vládí anu'!
eké protestující proti vměšování

Atuflio do uuortckébrt d prav-tithi- v

behodu biťb pos'ánu do

oiuKita anil by m čekalo n i

o'tj d evoeiáhtiho kottsuU Skut

neru ktrrvv ovoUtt byl do Spo

jriiých Slátá uby koitferovu) c

obehhn kituaet 'rťtdut Wil

sott V líehtrt dioeh j5tá jednou

přeldidnw tevl noty A tA ihnd
hs'Aih bude do I ond nu Vy

sUto'1 dndsku Dánsku u Svéd

sku ktil toujl Ajtu nu tvto u

im-ric- prototnl ot3 potuHaď
to přituVnáni obeboUl

doUU " bbvttj j ii'H íeml vtA

ke v ihÍouIm-- do eh d kápi
Ubt lv konfťtovuU t kckrtlA

ť ( Mnr'o

ViuvtfHl bott tvá v Chtcujtt
it aJíU

Mlnobui nďU uMvfcnv bv ly v

be4ťu bMiÍHev piřV!Í V p

dtdH řlfUiMvHtti Uteh !

íAkld4 vviomoi muyotu thowtp

itka 'JVIeratny ndřlují žo toto

velké nebezpečí sjednotilo Srbsko

jako nikdy před tím u po celé ze

mi muži kteří nejsou schopní k

vojenské hlužbč žctiy a Htarci vy

zbrojují hc k obraně avé vlasti

Obyvatelstvo macedonského

Srbska utvořilo ozbrojené roty
jichž úkolem budo odraziti možný

bulharský útok Vedlo 1100000

pravidelného srbského vojska ko

lem 1000000 srbských mužů í

žen jo připraveno čelit! rakousko

německým a bulharským puku
sům o přemožení zemř
'
Zpráva z Paříže oznámila že

150000 Kakušanů a Němců pře-

kročilo už doposud řeky tvořící

hranice Srbska Toto vojsko na

lézá ho nepřetržitě v ohni srbského
dčlostřelectva a jedině okolí llě

Ichrudu nalézá se v pevném držení

Teutonu Němci rozšiřují zprávy
žo spojenci nejsou Hchopni posla
ti Srbům na pomoc větší počet voj
ska Zprávou touto má ho působí
ti na Rumunsko a ftecko aby za

chovaly neutralitu Ale ze Solu

ně hc oznamuje že ve vyluďování
anlo-francouzskéh- o vojska se po-

kračuje

Americký koirespondcnt Carl
W Ackeinian měl v minulých
dnech rozhovor se známým uher-

ským politikem hrabětem Juliem

Andrassym který prý prohlásil
ze vstup jsuiliarslia uo války je
nej větším diplomatickým vítěz-

stvím teutonskýeh spojenců kte-

rého až doposud byio docíleno Dle

náhledu Andrassvho Rumunsko

zůstane neutrálním a také Řecko
Pomoc iSulharska přinese prý

spojencům vítězství dří-

ve "Až spojenci uznamenají že

nemohou prolomiti naši západní
frontu" prohlásil Andrassy "až
Rusko slilodá žu nemůže získati

Caí ihradu a až Anglie uzří nás po- -

ehodovati k Kryptu porozumí vši-

chni že jo nerozumné pokračova-t- i

v kampani Pak budo po vál- -

ce l tato se co je pt letnou tolio- -

to bulharského diplomatického ví-

tězství T Naše vítězství nad Ru

skem Po tak dlouho dokud Ru-

sové naléznli so v Haliči a v

balkánské národnosti byly

nejihty která jo nejsilnčjší ná-

rodnost Nyní ale uznamenaly že

naše armády jsou nejsilnějšt Bul

harsko uznameualo to nejdříve
To zajišťuje bezpečí Cařihradu —

Učiní to porážku Srbska snadněj
st Otevře to spojeni mezi JCakou- -

Německem Rul

larskem a Tureckem Tím síla

centrálních mocností rozšíří se od

Hamburku až k Persii liudeme

míti nepřátele na dvou stranách
zatím co naše síla nebude rozdě-

lena Co Američané řeknou to-

mu až budou čisti žo vojsko spo

jenců vysazeno bylo v Kecku t Ne

ní to Kituace podobná lleljfiit" —

Když byl tázán má li za to že

vstup Uulharska do války může

zabrániti zimní kamnani a mivé- -

sti válku k rychlému konci pro
hlásili "Je to možné alo k čemu

předpoviduttt" Na otáiku jaká
je situace v Rakousko Thersku

odpovédčh "Iid nyul včil fa ví

tfeitvi jo MUk"
atianl iiiilharsku h útokem na

SrbsHo vyvčthijí it rttítiýtu ipiV

Ňobnu ltuHiursko cliee vntoupiti
do války nu té ktrund která budt

jistu vítfiHtvím J# jUlo fa bul- -

larké vojsko je pr ukei připra-

veno al útok so pícce jenom od

UAdl Uluvitl pHčiuou toho jtk
tu to má j vylofuvánt ittlo- -

frutteoujkťhu vojsku v Soluni —

ItuUtumiii protrlovulu proti to- -

mulo vyaov4at vojsku nu nu
trálitl ř k pád l flekov vy- -

jítuujtf forttiAtnUui protestu proti
timu ničeho jinřhn neučinilo

liiitburka Vklopftn bi války v

přítomné doW prtyiiuA nu vel

k nktv H pomoc t uokIo frn
ťOUkhv Vojtku SfbaS HtAjt pf
b'lito iUvttÍ ptup teutott

kývK fcpojťoeá U pftVlU kátupuá
i ittrtvi-h- )od t Utlhurk voj
ku iul pljtvutl uvoji du v

átiH-iv- nu rbKA vojsku pih
t4 iijfiek Rkw m Koiuvui
m t HiokoU VVUitkovuti
t) tii ttkutuitktt U ttpdtuudt (t il

hť%ko fcfstatuMoSi kupid proti

ojAu kKtjeHe Ikilhurmk' t pit

Němci odvážejí z Polska historické

památky
Americký korreHpondent Das-et- t

Digby poslal v minulých dnech

zprávu že Němci odvážejí z doby
tého Polska všechny cenné histo

rické památky Vedle jiných ta-

ké zámek Vilanov nedaleko Var-

šavy obrán byl o všechny cenné

historické památky Úředníci ber
línského musea ho svolením vojen
ského velitele Polska j?'mcrála
von Uesclera nechali dopraviti
většinu cenných předmětů do Per-

lina Zámek tento zbudován byl
Janem Sobieskim králem polským
a obsahoval nespočetné historické

poklady Krátce po obsazení Var-

šavy Němci dostavil ho fíředník
berlínského musea Krdmann kte-

rý počal odstraňovati krásné sbír-

ky z tobolo zámku Před tím ten-t- o

Krdmann konal práci podobnou
v Delfrii Všechno co mělo velkou

historickou cenu bylo zabaleno a

posláno do Perlina Mezi jinými
byly to meče a brnění krále Jana
Třetího turecké vlajky dobyté v

době náběhu Turků na Vídeň kor- -

rcKpnndenec mezi králem Janem a

Vídní socha Mojžíše jejíž tvůr
cem je siavny iwicncianjício por-

tréty polské šlechty a jiné pozoru-
hodné obrazy a knihy Krdmann

prohlásil že k podobnému pleně-
ní dojde také v palácích a museích

ve Varšavě Poláci jsou pobouřeni
a prohlašují že je to vlastně je-

nom krádež a nic jiného Němci

snaží se získati přátelství Poláků
ale budou-l- i si počínali tímto způ-

sobem nikdy si tohoto přátelství
nezískají

Manifest bulharské vlády
Piilharská vláda vydala v minu

lých dnech manifest v kterém vy

světluje proč postavila so na stra-

nu teutonskýeh spojenců Takové-

ho manifestu bylo nutné potřeba
pro ukojení mysle bulharského ná-

roda který přece jenom klidně
k tomu že má pomáhat i

následkem rozhodnutí králo-cizák- a

utužení moci teutonské na úkor

yšebo slovanstva Manifest prolila-- L

suje zo íJiiiiiarsKo získalo ou lía- -

kouska a Německa slib že získá od

teutonskýeh spojenců část Srbska
tak že hranice bulharské budou

sousediti s Uherskem čehož prý je
třeba pro bulharskou neodvislost

Manifest proh ije dále že zá-

vazkům spojenců nebylo možno
ť řiti Rusko v tomto manifestu

je odsuzováno že snaží se uchvá-

tili ťařihrad a Dardanelly An-

glie prý snaží se zničitt německou

soutěž Francie touží po Klsasku

a Lotrinsku Také ostatní spojen
ei cizí země"plánují "uloupiti —

ji
Německo a Rakousko jsou prý pra
vými ochránci majttku a pokojné-
ho

se
vývoje Srbsko prohlašuje se

za největšiho nepřítele Uulharska
a je obviňováno že potlačuje "či
sté bulharskou Macedonii a neslý-

chaným barbarstvím" Manifest

puk praví dAle fa teutouští spojen
ei jsou vitěťnými nu všech fron
táeíi u že vlastni bylo by to i

rodní sebevraždou kdyby Pudlím-k-

nepostavilo se po bok lUkou
kku u Německa

Bulhurtko zamítlo poladavky se
Rusku

lUitharsko latuítlo po2oUky t

Utisku obsaiené v uUuentu t

nimi klály i ontatnl mwnoiti iMyř

dohmly u thu oUvřeufl postavilo ke

nu fctrattu teutonskýeh kpojeneá

Krl bullturkký r erdittand roj
unii k pmtuvtt po bok renirut
tdvh ťUufstvt pies to fa před tito

to krokem bvl rojiváíoýmt butkur
skVmt jHthltky vuruváit Koruntd

rolu uvuiovuu dlouhou u rok' to
uttitoutu a pruvi e fa i v t to ru t

di )kvtU r4válol muiovť
iXfii vurovuli prnl rntrikou líu ti't
sketo ktťní bylo osvol'oblt!'to
tosIfeurskvlNa ltiroli u po dlouhou t
radu K t j ka protďktarewi itw
ril Svvov bívu'ý mtnUtr vAtkv u

bývuU1 vrvhtd ttUSnlk bu!hsk
rotidvt proklud piý V# ku f

"Kilív to!t-- r kte)" ikhtiho' t

ol Uuk trtui Usut kvojt ♦♦

tt " Kruh rrrdtinlot l po

'irtxleje lihovhi v nedčli se nedo-

týká měly výborný obchod ne-'o- t!

žízniví přijížděli v automobi-'ec- h

do [ř'c(lméstí ve vejkém množ-

ství

Edison předsedou námořní porad
ní rady

Námořní poradní rada konala ve

čtvrtek minulého týdne první hvo-j- i

obchodní schůzi ve Washingtonů
a zvolila si následující úředníky:
Předseda TliomuH A Kdison

íírariírc N J první místopřed-
seda J)r peter ('ooper Hcwitt
New Vork druhý místopředseda
vVilliam SaundcrH Plainfield
N' J Hikretář Thomas Kobins
-- tnmford ťonri a příručí před- -

sedit v M ){ llutebinson Orangc
N J Hyla přijata resoluce aby
řízena Ityla velká zkušební

nákladem asi $")IM)I)0()()

NOVINKY Z BRUNO NEBR

10 října 1015

— V minulém týdnu návštěvou

svojí poctila nás zdo manželka p

ranka Stavy i Rushvillc Nebr
Paní Šťávová meškala též návště-

vou v Pliitlsinouth Nebr u své

neširý pí Mart Šťávové odkud

nyní přijela do okrcKU liutlcr na-

vštívili své rodiči manžele n Jos
DoKlála jakož své siislry rodinu

Vúc lilutného u babičku Křížo

vou nim Stavová hodlá odtud

jeSté jeti do Denver Colo na ná

vštěvu dvou svých provdaných
ani dcer Zde pí Šťávová nebyla
lávštévou již po posledních 15

cl

— Minulou sobotu odbýval ho

íde v Pt uno křížkový zápas mezi

i 1 Zikmundem z Brainard a Kd

'louděni z 'Kanady Zápasníci dr
želi se spolu 1 hodinu a 10 minut

nicméně jeden druhého ni mohl na

(pálky položili až konečné sve-ep-

Kanaďan dostal Zikmunda

nějak za nohu kterou by mu byl
snad vykloubil kdyby se byl po

luliéin boji Zikmund nevzdal Zá- -

as dle všeho se bude odbývati
novu k tím však dorozuměním

že Kanaďan nesmi použil clivalu- -

uouceui nohou Návštěva byla
lak velká že sin byla až přeplně
na

~ Zdejší Sokol "Žižka" dává

líští sobotu října na Havla

ábavu Dostavte se všichni'
— Patt Kd Scmíii staví na své

farmo velkou residenci při čemž

tcsuit se tuží liy ko titavlmu do

inty byli hotovi
— V sobotu navštívil nas zd!

I Karel Kříž od louut a piítom- -

uoti svojí hlavní potěšil svoji
matku a rtslinu V IMatného

— V min týdnu za obchodními

áležitotítmi meškal Zile p Matěj
Stavu ltuwood

- ťirma luatny a itosKovcc

poltčiumt obchodu to hospiKlář- -

kými stroji obdržela jtcbíatičid

náklad John Dcer droliců u kklu- -

luíiV

po reUiletntiu kvéut poby tu v

Vd-t- r líapidslch lu kdi dlel uá
vatčvou u kvělto pantáty p Ku- -

oso tt íubývul e tlejviee ehy tú

dm ryb ď kvého lotnovu ituvru- -

lil sm" p Jll U Šťávu ktetýí íá-ov-
i

ki oehvaHtje jukil Jčklté
utUte nu chytáni ryb iwehA4 ke

v okolí ťedtř KttpUU
- TaW ke d u As fustuvit

řNunk Han I DukotV ottkud

t piijťl by H' itiuulý pilek tt

M te ijtustlttl pubibu kvi ivn
Suroví puul Vránovi

~ Sokol ?a#ku uHájd ďwS

dipruvy lk uspořudánl ? Itsto

ud pb dástuptA oVuvy u pil
%iitostt ''Met'k kvvh trvAid

4Vtoi!ubo trti iVeto p i n
Á imUví bd kttdi A t l'
niUs WuKíhv Nvtr

kud není návratu Zemřel dne
í října v Jižní J)akoté mezi uvý
mi ditkaiiii h nimiž ho lam před
4 roky přestěhoval a kam byly i

ostatní dítky v Madíson okreu
bydlící povolány by mohly býtí

přítomny poHledních okamžikfi

otcových načež převezena tělo

ná jeho Hchránka do Madisott

Nebr kde byla uložena na hřbi

(ové zdejším vedle jeho man-

želky která jej před 12 lety pře-dešl- a

Zesnulý náš krajan a dlou-

holetý osadník narodil ho v Ce-

chách v roce 1813 v obci Vídr-ku-

okres plzeňský Do Ameri-

ky se přestěhoval v r 188 1 ho

svojí manželkou a čelnou rodi-

nou a kíco do Saunders okresu v

Nebrasce kde pobyli jeden rok
u pak se přestěhovali do okresu
Madison a zdo žili společné až do

roku ]!M)'I kdy jeho manželka ze-

mřela a když na to v roco 1911

nckleří jeho synové koupili poze-

mek v Dakotě přestěhoval so tam

fi nimi kdo vo spokojenosti a bin-

ce mezi sťými žil až do poslední-

ho skonu Pozůstatky zemřelého

byly převezeny do bytu jeho nej-staršíh- o

syna Václava odkud byl
dne 7 října vypraven pohřeb za

hojného účastenství krajanů i

jelikož žil zde do-s- ti

dlouho aby ni přízeň a lásku
všech získal V dome smutku i

na hřbitov" pronesl pohřební řeč

pisatel těchto řádků Zesnulý vy-

choval společně hc svojí manžel-

kou dosti četnou rodinu — fi synů
a 4 dcery kteřížto synové zastá-

vali službu nosičů rakve aby do-

provodili svého otce k poslední-

mu odpočinku a tím dokázali že

sobě svého otce vážili a jej milo-

vali neb shledali že po odchodu

jejich otce nezbývá jim nikdo

jen oni sami a aby ho i nadálo ja-

ko sourozenci sami o sobe starali

a nadále jako až dosud vespolek
milovali Pozůstalé rodině vyslo-

vuji moji hlubokou soustrast a

zesnulému přeji klidného a neru

šeného odpočinku !

— V našem městě zemřel též

starý osadník na odpočinku dno

!) října — Němec jménem Rief

Pohřeb jeho odbýval se v pon-

dělí dne 11 října na katolický
hřbitov

— Počasí mámo právo tuto do-

bu velmi studené proto ho také

dostavuji skoro každý den mrazy
které jsou dosti Hilné tak žo kor

na která nebyla z dosahu mrazu

zůstane měkkou a po vyschnuti
nebude mít pravidelné jakosti
Proto jest velký ahou po hovčilin

dobytku by ho nudila tato konta

která tit ipěla mrazem skrmit a

následkem toho cena dobytku jest
dosti vysoká

Muuielku Josefu Kuchuřv

doprovázela svého kyna 1'iautiíku
do Ouuhy do vyšších škol

— Anton Jvusik ki poiidil auto
mobil a juk c dJý(hAut luuluJ

Veliký aby mohl kvoji rodinu iU--

pohodlné v učtu upravit Nu

utitomobily rostou u tú asi Jitku

viude jiitdv — juko houby po d

šti — Váš

Josef Storek jedtťttid

Dopravu po fc i Pcitur dá O

uuh rojmnoitnu
Slrutktd obchodníku v lUcuUtr

koupilo v min dniťh v t huuthcr

bin S k Drtk lumui bf jel lu ke

jmťUo"AdA lUlltí" M'tU Veď

ibMVdttl loU "JulU" bud

taeil tUuithou u eť4tuř nt feeo

Mtwttfi íboií dovtit Nov A lof
to čty rtkr4t vílll kíUi i m iot
luili "MJubuM IVubu jejl jekl

ul l"V klop dloubu u t kt iírv

k mihu toi ktvoiuwtt 5d ttut u

při lom ttUhit íSuny luloJenA

bol S i vu{ %í di 'HVt tun


