
Pokrok ZApadu8
záležitosti opětně dokázala Žeson Sons & Co Brzy potom do

šla depeše od telegrafní společno
Pokrok June 23 Wpěl trvalé znetvoření obličeje vy-

rovnán byl soukromě
'
Žalovaná

společnost vyplatila mu dobrovol

fomiu západu Obleky
Otčte toto
bedlivé

Bylo by těžko pomysliti si oblek poctivější ceny aneb
chladnější nežli nabízíme vám prací obleky pro hochy Tento
rok jest v tom oboru před všemi jinými Více matek se zde
shromáždilo by své maličké oblekly než jsme očekávali avšak
zásoba jest lákavou a ceny tím více i výloha na oblek pro vaše
hochy jest vskutku pranepatrná

Máme prací obleky pro hochy po 35c
Máme prací obleky pro hochy po 45c
Máme prací obleky pro hochy po 75c
Máme prací obleky pro hochy po ji 00
Máme prací obleky pro hochy po Ji 50
Máme prací obleky pro hochy po Í2 00 a výše
A všechny jsou důkladně udělané a dobře padnoucí
Máme prací kalhoty pro hochy po 15c
Máme prací kalhoty pro hochy po 20c
Máme prací kalhoty pro hochy po 25c
Máme prací kalhoty pro hochy po 35c a výše
Jest to velká zásoba obleků pro hochy — nevíme o lepší

v Americe

"bítuje" pověstný Kocourkov

Napřed ordinanci o lampách přija
la potom ji odvolala a když
mayor onu oďvolávací resoluci ve

toval schválila jeho veto Ordi
nance stala se tedy městským
zákonem a je už nyní v platnosti

— Členové požárního odboru v

Lincoln zaslali krásné květiny na
rakev poručíka Ruana jenž přišel
o život ph ohm v obchodě Allen

Bros a zárovefl přiložili resoluci
v níž opěvují hrdinskou smrt
svého soudruha v povolání Vyšlo
na jevo že Ruane zanechal rodi-

nu svoji ve stísněných poměrech
a tu okresní komisař Connolly
zahájil v její prospěch sbírku k

níž každý ochotně přispívá Po-

hřeb Ruanův konán byl ve středu

dopoledne z kostela sv Patricka
za velikého účastenství V prů
vodu kráčel náčelník Redell s

osmnácti hasiči a dvě čety policie
Rodina Ruanova je neobyčejně
nešťastná Když bratr zesnulého

Josef jeaž ze Scranton Pa na

pohřeb přijel šel v průvodu byl
mu doručen telegram že jiný bratr
jeho James ve Scranton zemřel
Pozdravoval se z tyfu ale zpráva
o tragické smrti poručíka Ruana
sklátila jej do hrobu Joseph
Ruan hned po pohřbu odejel
aby pochoval druhého bratra

— Do Omahy dovezeno bylo v

úterý první zboží ze Španělska od

vypovězení války se zemí tou

Byl to náklad vína Téhož dne
došlo sem deset kár rady z Briti-ck- é

Columbie

— Na úpatí M ulice utonul v

Dondělí odDoledne oři kouoání- - — — -a K

1 4letý chlapec černošský Jones
Missouri plna iest zrádných ořou- -

dů a proto nikdo neměl by se tam

koupati
— Rada požárních a policej

ních komisařů ustanovila náhrad-

níky za hasiče kteří byli při
požáru ve velkoobchodě Allen
Bros popáleni Jsou to: C J
Anderson John Empkey C M

Gilbert A T Livingston John
Taft Thomas Murphy a George
O Tresler Mayor Moores M

H Collins a Frank A Kennedy
pověřeni byli vypracováním reso-luc- e

díků náčelníku Redellovi a

hasičům vůbec za jich hrdinské
chování při zmíněném již požáru

— Mezi graduanty zdejší vyšší
školy kteří věnují se po prázdni-
nách dalším studiím nalézá se též
Čech Adolf Svoboda jenž vstoupí
na státní universitu nebrasskou
Svoboda byl jedním z nejlepších
žáků na zdejší vyšší Škole a vyni-

ká zejména v malířství kterýžto
obor jest jeho zamilovaným Jest
synem p Adolfa Svobody ze 16

ulice jenž jest pochopitelně hrdým
na syna vynikajícího --nad své

vrstevníky Přejeme mladému
snaživci na jeho vytknuté dráze

úplného zdaru

— Přátelé krajana Josefa Hoff
mana hasiče v požárním odboru
omažském budou nepochybně po-

těšeni zprávou že poranění jeho
jež si utrpěl při požáru velké

grocerní firmy na deváté ulici
bude lze zhojiti ačkoliv jsou pora-

nění jeho velmi bolestná Ruce
a obličej má silně popálený jakož
i levou Část nohy Léčen jest v

nemocnici sv Josefa na 10 ulici
kde má samostatnou světnici a

jest se vší možnou pečli-

vostí Paní Hoffmanovi manžel-

ka raněného dlí většinu Času u

nemocného což ovšem tomuto

jest ku nemalému prospěchu
Lékaři doposud nemohou určiti

jak dlouho bude pan Hoffman

upoután na lůžko Můžetotrva-t- i
několik týdnů možno že i déle

— Mayor Moores nařídil poli
cistům aby prováděli ordinanci

jež nařizuje že bicykly musejí
býti opatřeny svítilnami za šera

Každý jezdec bez lampy má býti
zastaven jméno jeho zaznamená-
no a dopustí-l- i se přestupku po
druhé má býti zavřen jako který-
koli jiný rušitel zákona ať potom
je to ženská nebo mužský
— Společnost pouliční dráhy

započne vydávati přesedací lístky
na linie jak dohodla se s právním

výborem městské rady jakmile
obdrží je od tiskaře Potom bude
možno dostatí se do South Omahy
téměř ze všech částí Omahy po
třinácté ulici a též na jiné linie

přesedací lístky budou vydávány

— Na poště má dopis "Editor
of Národ'' Ani jsme nevěděli
že benediktinský Národ má v

Omaze také svého redaktora
: — Povolení k sfiatku vyzvedl
si Frank A Malinda ze South

Omahy v stáří ai roků a Mary
Ualimanek ze South Omahy v

Máří ao roků

sti že nemohou nalézti firmu toho

jména a následkem toho že tele

gram nemohl býti dodán Vyhle
dán byl za pomoci policie Bates a

kasír McPherson mu sdělil jaké
mají obtíže s adresou jeho firmy
Chlapík měl však ihned vysvětlení
po ruce v Baltimore není prý
firma toho jména ale veškeré

obchody její vyřizuje jistý John
Oilman v čísle 15 Charles ulice

Bylo tedy telegrafováno tomuto
Gilmanovi a týž odpověděl Že vy-

řizuje obchod pro firmu ale není

prý její finančním jednatelem a ne
zná vůbec J D Batese Nyní
ovšem zatčení dobrodruhovo ry
chle následovalo Byl nalezen

spitý na mol v nevěstinci Miňnie
Fairchildové a odvezen na stanici
Tam čekala na něho nová rána
Koupil si totiž šaty od Browning
KiDg & Co za něž zaplatil che- -

kem a poněvadž south-omažsk- á

banka týž odmrštila zřízenci z

obchodu vzali si šaty zpět a Mr
Bates musel se spokojiti s modrý
mi plundrami Tvrdí sice rozhor-

leně že je skutečně tím zač se vy
dává a Že firmu Wilson Sons &

Co skutečně zastupuje avšak po
licie mu nevěří ani slova Koupe-
ný dobytek ' zabavila banka a

Dewey & Stone vzali si nábytek
kterýž od nich Bates koupil a

checkem platil Chlapík aby je
ště více důvěry nabyl zařizoval si

kancelář a též několik klerků
zjednal Chtěl odjeti v sobotu z

města avšak nehorázná opice mu
v tom zabránila Nejvíce peněz
rozházel s Berthou Mooreovou z

nevěstince Minnie Fairchildové
Ve středu podána byla proti

Ba-teso-

trestní žaloba
— Ve středu odpoledne vydal

nejvyšší soud rozhodnutí v přípa-
dě Augusta Kastnera jenž pro
vražda odsouzen byl na doživotí
do káznice kdež nyní mešká Jak
se snad čtenáři dosud pamatují
Kastner zastřelil policistu Tiede- -

manna a poranil jiného strážníka
asi před dvěma roky když v noci

dopaden byl při loupeži v jistém
hostinci Je to "krajan'' ale na
štěstí k Cechům se nehlásí
— Hrůzy tornáda v Herman

živě vystupovaly před očima oby-

vatelstva omažského ve středu
odpoledne když obloha zčernala
a než se kdo nadál už ohromné

mraky prachu výřilynad nejvyšší-m- i
budovami ve městě a ve stě-

nách domů to povážlivě praskalo
Vichřice přehnala se však aniž by
ničivou sílu vyvinula a ze všeho

byl jenom důkladný liják Zají-

mavým bylo náhlé ochlazení (Od
3 do 4 hodin rtuť v teploměru po
klesla o 24 stupně — s 88 na 64

t5~Tenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo-
vané plzeSské jako malvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepičkal A což ta chuťl Ja
ko křen! Když jste "v městě"
neopomeBte zajít na 'jednu' plzefi- -

ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma

— Hrozný nález učinili dva
Poláci na kolejích dráhy Union
Pacific v Sheely ve středu večer
Našli tam trup těla lidského a
hlava a levá ruka ležely vedle od-

říznuty tak hladce jako ostrým
nožem V zohavených pozůstat-
cích stotožněo dle dopisů James
Ostran z Lincoln jenž Živil se

drobným prodejen všelikých laci- -

nýchvěcí po Nebrasce a Jižní Da- -

kotě O život přišel při pokusu
vyskočiti na nákladní vlak kterýž
do Lincoln odjížděl V kapsách
nešťastníkových nalezeno bylo
pouze pět centů

— Ve středu večer konal repu
blikánský klub druhé wardy svoji
schůzi za přítomnosti asi 200 čle-

nů v síni na rohu Castellar a 20
ulici Za předsedu klubu zvolen

byl Andrew Kiewit za tajemníka
E G Bone Ve schůzi promlu
vil též George D Stryker kandi-

dát za šerifa z druhé wardy

— Prvním červencem vstoupí v

platnost zákon kterýž zapovídá
zaměstnávání osob ženského po-

hlaví více než 60 hodin týdně a
více než 10 hodin v každém m

dnu Zákon tento týká
se dělnic v továrnách obchodech
hotelích a restauracích Někteří
majitelé departmentnícb krámů
prohlásili že s ochotou zákona

uposlechnou učinf-l- i tak vlečky
obchody Nyní nuceny jsou pro-

davačky pracovati v sobotu až do
deseti hodin večer což by ovlem

potom přestalo
— Bicykly přece jenom musejí

býti opatřeny svítilnami za séra
Nai slavná městská rada tito

pro hochy Xevynechto
ani řádku

1

Máme všeho druhu zahradní šla-hou-

a prodáváme je po 8 10 a

12c za stopu Všechny zaručené

a naše záruka vyrovná se jakékoliv

jiné kterou by jste mohli kdekoliv

obdržeti Však lépe když přijdete
a prohlédnete si naší zásobu a uvi-

díte sami v našich krámech buď

1514 Farnam St v Omaze aneb

2408 N St South Omaha

A O RAYIER

Za sníženou cenili
Máme posud nSkolik výtisků spiso

Královské vénné město Mělnili
a okres mělnický

který a velkou píli sestavil a ku veUé
své fikodg vlastním nákladem vydal
řiditel městské Školy pan Lud Iloehm
Jest to spis objemný neboť čítá 934

stran velkého formátu s 55 obrazy a

mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovat!
spis tento obsahující popis a díjtnj
jeho rodiStě l'an spisovatel oprávBu
e nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valnS sníženou a sice budetn tyl
prodá vatl nyní za 9200 i a poítovtil
zásylkon iSřívěiSf cena $400 Žádnj
Mělničin nemuaf se nyní vymlouvad
na cenu knihy neboť za tuto cenu js
r pravdě levnou Hlaste se- - brzy
Adrerujte: Pokrok Západn

Omaká b

Ochotníkům a milovníkům
divadla

V knihkupectví Pok Záp jsou k ao
stání viechny divadelní spisy jež vy
Ely tiskem v Čechách a nejnou rozebrá-

ny Úplný seznam v&ech spisů zaSlo
se všem na požádání zdarma V sezna-
mu jsou uvedeny všechny kusy dle
svých rázvů a při každém je uvedeno
jaký ku jc kolik jednání a kolik osob
vyžaduje PUte o seznam pod adre
ou: Pokrok Západu

Omaha Neb

Abrchoni e inimont o vedli nule nnrtrltor medHlIuny re mdnrch hurvai-- budeme
dávali od 1 řervna do 1 řťrvrni llnuichií kránnfcb míně malovaných ixxlobiwn
pkn mrámovanfeh zdarma kaMJm tuc-
tem plítlno kabinet nich anc-- ikíobln ToUiJt nabidka neobyřlna
najmenii píknf portrítorý medHlilon urodivá
tf vlude ut nrnién nei K W) M Vám dámaJed

vejkotl Vaíeho obru„ phrraeabHiT dplni srfaraia fucrtlml jak Vr-
chu UVlrno MnvílIVtř UtUdlO a tXHiívplt "na o fHint bet odkladu

fotofrafista
818-8158-

J 15 aU Omaba

— TH malá obydlí stáj a lot o
66x132 st íelící jižné blíie 7 a Center
ni za 1600 hotovi R1rtcki
v střed Nebratc připftsobilé k chovu
aobyua na prodej od 12 00 do 81000
?4ml jr ij PIPEB

'

4J7 Saarc BJeck Osut D(

CHRASTE SYÝCIf OCÍ!

oj)
Oťl amkaassaaw a rkléaeaie Kar

Wkaal raka
witaj

j

'takaftf

1K9

ně $800 náhrady
'

— Dráha Burlingtonská koná

pokusy s acetylenovým plynem

Přístroje na jeho používání byly
umístěny v jídelní káře Lincoln a

nové světlo podrobeno
' bude dů

kladné zkoušce Je prý jasnější
nežli obyčejný plyn a nepoškozuje
tolik oči jako světlo elektrické

Jiným zvelebením v Burlington-ský- ch

jídelních kárách jest zaříze
ní elektrických vějířů jež ovšem

značně přispívají ku pohodlí ce

slujících

— Chcete dáti svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?

Zda-- li ano nechte je navštěvo
vat Omaha Commercíal College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P

Západu a dozvíte se jak ušetříte

peněz na školném tf

— Dvě pozoruhodné lokomoti

vy byly právě dodány Burlington
ské dráze známými dílnami Bald- -

winovými ve Filadelfii Váží 127
tun každá a jejich hnací kola jsou
přes sedm stop vysoká Jsou to

nejtěŽší parostroje kdykoli zbu-

dované pro osobůí službu a není

pochybnosti že budou po náleži

tém vyzkoušení nejrychlejšími
Baldwinova společnost se zaruči
la že dá se s nimi docíliti průměr
ná rychlost 72 mil za hodinu'
— Z hlavní úřadovny Pacific

Express Company bude asi polo
vička zřízenců přestěhována do

St Louisů Výbor klubu obchod
níků pokusil se aby rozkaz do-

tyčný byl odvolán avšak beze vše
ho úspěchu Bylo prý to nutno k

vůli zlepšení služby
— Řiditelem vyšší školy zvolen

byl na místě prof Levisona A H

Waterhouse jenž až dosud v téže

hcdnosti působil v Lincoln Wa-

terhouse ještě se nerozhodl zda-l- i

nabízené místo přijme Je to muž

asi 40letý a ačkoli vystudoval vyš-

ší školu v jednom z východních
měst nedostalo se mu nikdy uni-

versitního vzdělání

— Kdo chce mít zuby bez

bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul

Teleíon 1561 tf

— V úterý konala porota ko- -

ronerova inquest nad pozůstatky
Josefa Konvalína z č 2302 jižní 7
ulice jenž v rybníčku v Riverview

parku utonul a rozhodla že za ne-

hodu není nikdo zodpověděn
Hoch jenž pracoval v dílně na

výrobu plechových krabic v Cuda-hyh- o

jatkách šel do parku s ně-

kolika známými mezi nimiž byl i

starší bratr jeho a poněvadž bylo
jim horko koupali se Joe prohlá-
sil že jezírko které jest několik

stop široké přeplave a také ura-

zil asi dvě třetiny vzdálenosti

když tu přišly na něho křeče a

beze slova klesl do hlubiny Jeho
mrtvola jak minule jsme sdělili

byla po delším pátrání nalezena
Toto mělo by býti výstrahou
všem chlapcům kteří na nebez-

pečných místech proti zákazu se

koupají

— Jedním z dozorců v dílnách
v ústavu pro hluchoněmé ustano-
ven byl též český hoch John Za-din- a

Byl v ústavu tomto vycho-
ván a povýšení svědčí o jeho píli a

přičinlivosti

Originál Budwciser — pravé Bu

dějovické — stále čerstvé na čepu
r Národní Síni Zkuste ho a jistě
po druhé jiného chtíti nebudete
Korbelová vína a kořalky stále též

na skladě dt4ití
— V South Omaze objevil se

švindléř jakých málo dosud "pra-
covalo" na západě Představil se

jako Mr James D Bates člen ve-

liké dobytkářské firmy VVilson

Sons & Co s kancelářemi v Li-

verpoolu Anglie a v Baltimore
Md a poněvadž způsoby jebo též

připomínaly člověka z vysokého
obchodního světa přijat byl všude
s otevřenou náručí hlavně od ob-

chodníků kteří si z obchodů s no
vou firmou slibovali hojné výděl-

ky Když předložil na Union
Stock Yards národní bance úvěrní

dopis od firmy kterou dle svého

udání zastupoval bylo mu ochot-

ně dáno k disposici % to 000 z če-

hož za f 8000 nakoupil dobytka a

I500 vyzvedl si pro osobní výlo
by První podezření že s Mr

Batesem není asi všecko ▼ pořád-
ku vzniklo ▼ kasíru banky v sc-bo- tú

když viděl Že cizinec nějak
příliš kvapně uhání k Omaze Ná-

sledovala ihned porada bankov-

ních úřadníkn a na té usneseno

zeptá ti se telegraficky v Baltimo-

re zda-- li j tam nijaká firma Wil- -

' nalézá m ve známé
i

-

lékárně JSm fiermáha

' v Čísle 1266 jii rj
blili Williamt

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovat!

TISKÁRNAJOKROKU západu

nalézá so f ř óOit-51- 1 již 12 ni

m MASNY KRAM

najiž straní místa vlastní krajan

"V F KZiaxiol
[tslo 1244 jiíni 13 ul

Neivětší zásoby masa všeho druhu
uzenek salámu Šunek a vůbec všeho co
v obor tento spadá

Ceny levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

— V zasedací síni městské ra

dy sešlo se v úterý odpoledne asi

sedmdesát členů výboru kterýž

jmenován byl mayorem Mooresem

za účelem vykonání příprav k uví-

tání prvního pluku nebrasskébo a

po mnohých debatách usneseno

svěřiti další práce užšímu pade-

sátičlennému výboru na němž za-

stoupena budou všecka větší mě-

sta v Nebrasce Výbor tento ko-na- ti

bude schůzi dnes odpoledne
opět v síni městské rady Na ná-

vrh rev Mackaye usneseno bylo
zasaditi v radnici pamětní desku
na níž vyryta budou jména všech

zemřelých členů pryního pluku
nebrasského

— Já ono se řekne le je ta neb

ona mouka dobrá Ale nejlepfí jest
Wilberská Zvoneíka a Aksamit a

— V Albertu Petersonovi jenž

po dva roky pracoval jako poslu-h- a

u klenotnické firmy Mandelber-gov- y

a vždycky pokládán byl za

poctivého člověka objeven byl
zloděj aký hned tak rovného ne-

má Ve zmíněném závodě ztrá-

cely se klenoty hlavně démanty
po dlouhou dobu tak Že ztráta

přesahuje 1 1000 Policie i sou-

kromí tajní pátrali po zloději ale

bez výsledku V květnu postěžo-
val se Mandelberg Petersonovi na
své nehody a marné pátrání po

zloději a to "poctivého' muže tak

dopálilo že se ihned místa svého

vzdal vzdor ujišťování obchodní-
ka že proti němu nejmenšího po-

dezření neměl a že je úplně pře-

svědčen o jebo poctivosti Peter-so- n

odešel a krádeže přestaly
Přes to však Mandelberg stále

věřil v bezúhonnost svého bývalé-

ho zřízence V poslední době se

Peterson dal na scestí a když octl

se jak náleží v ráži týral svoji že-

nu Večer 1 června opět bavil
se tímto způsobem a počínal si

tak surově že I7letý hoch jeho
nucen byl povolati policii Sotva

že Peterson policajty spatřil začal
v opicí své mumlati že on žád-

ných klenotů neukradl a doma ne-

má Myslel totiž že policisté

jdou jej zatknout pro krádež v m

krámě Náhodou za-

týkajícími policisty byli detektivo-

vé kteří krádeže u Mandelberga

vyšetřovali a ti ovšem dobře po-

všimli si blábolení Petersonovi

Když propuštěn byl z obžaloby

pro týrání Ženy vyzvedli si na

něho zatykač pro krádež a Peter-

son se po krátkém zapírání při-

znal V příbytku jeho 1624 jil
aa ulice nalezeno bylo za něko-

lik set dollarů klenotů ukrytých

pod kobercem a podobný výsledek
mělo též pátrání v zastavárnách

— Tímto sdělujeme všem kdož

nim dosud dluhují že je v brzku

účty ctobni navštívíme aby tudíž

pro nás kdyi ne celou dlužnou
částku aspofi nějaký obnos téže

připraveni měli Máme dosud mezi

kraianv našimi sumy obrovské a

jelikož se dřívější firma Svačina

Bros rozešla přejeme si aby účty
▼ knihách byly srovnány
dt79x3 Petr a Jakub Svačina

— Případ proti ručitelům zpro-

nevěřilého státního pokladníka

Bartleybo odložen byl opětně na

lidost obhájců na den 5 červen- -

CG Porota zatím jest beze vleho

dohledá vystavena všelikým zaji-

sti mile lídoucím vlivům

— Případ 81etíbo chlapce G

VL—zj fI loni v srpnu svržen

li a pzzZlxi Ury píi čemž ntr--

— Výbory fusionářú rozhodly
na své schůzi v Lincoln že kona- -

ti budou státní konvence v Omaze
22 srpna
— Dnes vynese soudce Baker

ortel nad Johnem Kerrem jenž
zavraždil tchána svého Johna
Reida ve Valley a uznán byl po
rotou vinným v

— V divadle Boydově konána
byla včera večer graduační slav
nost zdejší vyšší školy Jak jsme
se již zmínili jest mezi těmi kdož
s úspěchem letos vystudovali jedi-

ný Cech a sice Adolf R Swobo- -

da Rozpravy žáků a žákvB těši

ly se velké pozornosti přítomných

nEuaAtisuu
nUBiLQíitpod tMmoMmpnaMOM

nemecKycn zaitunu
Ihnmu avétoaiim?
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PACl EXFELLEIL
Kid n Dle smi
hiNnéaaAkeví Jculirisu

si ziatvcn a i mecuiu
isaualakatoai flMtaliktlathaMs

sMett DaiasedponM
Mol pftdnlml UksH UUHU 4j(jiMaUllityl Jinými Týni-- ry

Mul — 9%t&

WZhtiót VOT Wtomohl MW

Obrazy
K dortánf r botové u Polt Z4pdu

3m Amos Emtakt rxxiobfzn í
blaanébe na&ebo zakladatele nioderníbe
ikolstTÍ— Cena 50c

Hm pfeé kMeilem Kwttnlrkým Bdí
mek znamenitého umf lce Víc Brožíka
Cena 1100

Krt tat pM pilafcn snímek obrazu
znamenitého díla viblatného mailre
Munkanvuo ve ivetlotiaku velkosti 21 1
28 sa25a

Hm a Ziika krsaná dva litografovanl
obrazy předttavajfci ceaké ve likány
Iluaa a Ziika hodíc! ie pro ipolkovéa
veřejné míitootti Jakoi i pro rodiny
Cena obou dohromady 1100

Ladlair Elieel věrná podobizna to-

hoto véhlasnébo amerického ivwbodafr
CeasMcentfi

lUJarskA srstka krataf barrotiikorf
obra od nukébo malíře M Makowaky-h-o

cena 60c

EelMkat as král arttt iaal
skéaB snímek znamenitého díla tev#-hrfnéjiíh- o

řetkého maiíre Vid Brolíka
ktertl obral takoupea byl nákladem
assOUO a ehová m v Metropolitan Miiaea
améní v Jiew Yorku q

Kámi Ha—leaaa s M—kw Překráa
a bairotitkov obras předturajfcí
opiTostred Napoleona v cele rady doatol- -

sil viDotai řady vojska ta ním lářl
koHcíMoakva NelinamenitílU to dílo
tnamealtého malífe Meiaaoalera 80c

I vyatavy Imí Bafaek adaftléfco
obrasa Koay Boahearovy 80c

Předpiácejta na Knihovna Am£
rickou ponze f 100 ročně
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