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XcJulIkolfiHÍ lvr v Jaini mníte hjll oblok
Xliolotťtl Ilrl5ltll ¥ Collllo olM lllMjt

Nt obUk kleiý esl piosil vnuren do Ivstu horkou lehlif kou

tlt wtlíl hotoven strh it Hahem uvnitř I niir od prvého
clo posledního — ipftsuh kfsfoiať jtMř" Jo"( ohUltjy

podttl tvnj Ivsr i prknl vyhlllťjl potud pokud trvsjt

Muiski5 obtoky po 11000

Otlrty jfu ihoioveny i krásnfch worsiedft ťisll celovlnl- -

fřh( lfnfrh a kráan+eh rbvim vlml pkéeh VSnrkA

vlnlných chviriá emnéhn druhu kitiél nilanou ta nosealnt

lesklými Tylo oMky aholovuny on i mi dohrou pod

llvkoil a druh krefovské práce poskytuje plného 010 00
uspokojení Oblrk lt 0 1 UlU li

Miižk Nvrrhnfky po # 1 :"()
S vrcholky ihoioveuy jsou i vfborné látky vieunas řirné a

oxiord ledé barvy Jsou vrokrte ruině delané a někť ié tou

hedbávím podiilé Jsou pKslutných délek Jsou to kabáty

druhu tikového ta ktrtél by vám vál krejčí tftal Q jtH rfj
slutný obnos Tyto svrthnlky no yluiUU

14
Ileiií llHt

— CiřllřU Táboiu Nbr
m w v upniiu

fra (otnt tvé snámé a pUlrU
iůtlnk vtífrt k dnt 1 ktclni
v slnl p J V llrulia I'h l

14 lid lUmkovat hudba 1 1

t oru t) srjřčité Hbsv#nl hostn

a pvtlivuu plil 0itilhu poUlá r

t ilbavul v bor

4AX1A A SPOL
trUí pchrol nlri a balistnovtči

v tis HJJ jíl I) ul

Ktajané jit by polřibovsll shi

í-- jritít Uctlii' ai iuuu ui- -

vřtoo na n e obtiil nboř
tmnoul jejich přríilf 1I1

ksMťho I mkte lépe t lak iir
ně 1 tvlálil n ím ceny obulou-tet- i

býtl neniftÉe Jsou připraveni
na tavolánl ve dne i v nuci

Tel sj3 Jlll
j 00 laděni piana li JO

PKKKIEIU PIANO CO

Pokoj 7 He Uldg

iřízcml
Tel 701 Omshs Nib

— Krajané pozor! Známý a

oblíbený hostinec na 15té ulici

vedlu "Creightonova Orpheum"

vlastněný dříve známým Rudy
Havelkou vlastni krajan neméně

oblíbený Louis Máchal dloube ý

sklepník v místě samém ILsté

zajisté že přesvědčí se že obslu-

ha u něho jest ta ncjlcplí neboť

každý s usměvavou tváři odchází

odtud spokojen Řízné pivko stá-

le na čepu a což ty doutníky a

likéry ty nejsou k předstiženi
Pravé plzeňské a chutný zákusek

iií OMAHA IE

: É
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Vmlrov ( Koclaa ae tuJot kotctrto-vil- i
v Onttt ehátl sobotu

Vlííf

Na tpátctni cen i Wilbrr ta
tavil m proslulý pívec český

I Bl 1 I I 1 1 I 1

Jt Irglta 1 ilnil é wardy Mnuta

pak la nominaci r li Moott
is msyni jíl ptekatitl nsmohmi
hUtltli láminku k lAibill kornou

te 1'roii kdyl dollo na devátou

%aiiu Chsrlts A tos mláto aby
osnimil výtlrdtk hltánl
gic-

- pořádat při !řdn aby nati

tlil ďelrgaci úlulié wardy lila-na- t

ti lmi Nl pl}s
Cowi-l- l lilosti li nevyhovět a na-

řídil tajemníku aby ohlil výile-cir- k

hlaoánl Toto vypadlo tiá

sledovuě: Mooret ohltlcl 7 a

hlaoy Karr ty Sauiiilrrs 16

BínKřism 0 Konson 8 Dříve vlak

nri ť)l lajvmnik te Čtením hotov

opunttli poralení plelitháři ta
vůdcovství Uurbanka a Velb?rgs
slft jouca prováleni pískáním a

poitiiéchr-- obecenstva Po od-

chodu spikleoců byl Frank U

Moores prohlášen kandidátem pro
úřad mayora Po krátkém odde-

chu přikročeno k nominaci osut-tníc-

úředníků a jmenováni byli
lito:
Za mayora Frank E Moores

za pokladníka A 11 Hennings
za klerka VV A Elbourn za

komptrollera VV J Hunter za

laxovoího komisaře Fred Bruning
za městského právníka VV ] Con-□ci- l

za stavebního inspektora A

G Wahlstrom Za radní: prvá
warda Peter M liack druhá war-d- a

Fred Hoye třetí warda Harry
B Zimnian Čtvrtá warda Geo T

Nicholsoo pátá warda Bryce
Crawford Šestá warda EDEvaos
sedmá warda R W Dyball osmá

wirda P S Schroeder devátá

warda C S Huntington
V nově zvoleném ústředním vý-

boru zasedat! bude též krajan p

Jos Kavan

Poněvadž se korruptnl klice

nepodařilo porazili F E Moorese

v řádné konvencí republikánské

strany chtějí jej porazili zrádní

odltěpenci tito tím tpúsobem že

proti němu postavili v pondělní
večerní schůzi kandidáta svého

Jest to Erattut A Benson

Mužské iiovoniodiií jarní obloky
XejpHmíhMiřJší ceny u ncjlrpsí zboží

Zte jou populární obb-k- ro jaro za Kpiilární ceny Ju ru'ní iité
" upracované a zhotovené dle vfcech nových lřihú a a iiovch

látek tak novomódních toto jaro
Jou atcinř pftvabtíř k nocn( N atavnoatech I v ob- - tí 4

~

chiHtPCh "The llranleía Speciál" jeat vhodný oblek pro J[ Jdobře odívající e muíc

RouerN-IV- ct k Co'm obleky

YM módní oděvy 03
pro muže a chlapce

Spoli hlivý obchad

Kohx1nř nejlepií obleky Jel moSno koupili v (JHr AJ0OE
celésemi VSechny nejmoliií1jH( střihy a látky AlnílAnstále na ruce Přátelé a známi

Hayden Uroa jsou výhradnýml jednateli jež prolávají proslulé H„ S d:pro roK íyoá mm wmm w

M ruční hotovené obleky Toto eleirantní Šatstvo a tí níkteré jiné přední

druhy dány budou do zvláštní výprodeje ť'tele tyto zrlástiii nabidky

dírkami Sité veakrze hedbávím doko-

nale padnou rovnají ae v kaídém ohleWM uM iainl clii
du zhotoveným na zakázku

Xový tlilapocký oílévní odbor

V TftETÍM POSCHODÍ

7de jaou chlapecké odřvni ajieciality ieií nemohou biti zdvojnásobeny
Kráané námořnické obleky oídolK-n- é bílými červenými nclio řernými
níkýml páakami kalhoty vekre piMlaité—oxdobné malý Aft I']oblek—mající dobře cenu $SOO--sílr- a velká xvldStnoat £ Qy

J L Brandois & Sons bankéři
4 proc útokA na vklady Hanka pod vládni dohlídkou

cení $4000 aí $501(0— !r$18Novťch lamích vzorků iiroaté i
cena pouzevkuané mody zhotovené z woratedú

kaStníríi er({fl a cheviotň a ruční vy-

plňovanými rameny předky ze žíné- -

né líilky a veakrze dooře díla- - Ln
ni ladný není lacinčj&í nel VP' Ul
za f 12SO-Zvlá- Stní cena tyl UU

tm mi jarní obMr

Pravidelná cena $4 po $250
Xejvýhodníjtíi nabídka obleků v

Dali jame do výprodeie obleky
jichí pravidelná cena obnáší $100 po
$2 SO Tyto obleky mají různý atřih
jsou zhotoveny z nejmodiiřjsích látek
a jou neinovřjSích barev—naskýtá ae

zajisté že zastaví se u něho "aa

jedou1' kdykoliv na cestě do mě-

sta bolem místnosti jeho se ubíra-

li budou tí

— C F HEŘMÁNEK majitel

groceroího obchodu v čísle 1316

Wíliiam ul upozorňuje nale ct

hospodyBky na tvůj zvláštní velký

výběr různého zboží nejen nádo-

bí kuchyňského ale i stolního a

pak co se týče všech potravin
ovoce zboží nakládaného mouky

pod nekoupíte oikde tak levně

jako u Heřmánka Zboží možno

objednali i telefonem 3' —

Tel B2172

— Míe li zapotřebí služeb

spolehlivého exprestáka obraťte

se t plnou důvěrou na tvého kra

jana Franka Břena jenž vám

rychle a zároveň levně poslouží

Zejména ti kteříž te hodlají stě

bovat měli by te na pana Břena

obrátí'! neboť te nemusí obávati

že nábytek jich bude potkozen
Pan Břen za správné a uspokojivé

vykonávání svěřené mu práce ručí

Ptejte te po něm buď v čís 1315

již 14 ulice aneb v hostinci

pp Francia a Vávry 3— tí

vám velká úapora—pravidelné

NOVINKAI NOV1NKAI

SCHNEIDER & KLEIN
vUamt první řnkf obebod

$2 501400 chlapecké obleky
!

IíboTinami vín? a jaiřii toffla """':'
g Zboíí ts rallony nrodévé se ívláltí snííené ceny Sladké vfna

vvbornfcb drubn prodávali n Kallon od 80c náboru

Objednávky na venek vyřlasují se rychle a správné 35

Ct krslany oMlouJÍ nebolní Václav Schneider jen )lž dlíva obebod- -

o ni solidními svou ííikal sl v8o Omae velmi mnoho přátel usvsuvie její

Kráané pruhované fcoatkované a
amí&ené tlí jedné barvy ruční vypl-
ňovaná ramena ručné dčlané knoflí-
kové dírky ruční připravované límce
v&ech velikoatí a atfiliň Máme jej za
Jeden z nejoblíbenřjliích a

obleků y trhu— má cenu Ulil
ai$lft50-Výprode- jni cena i{)lU

IMí ni íani ůíli
Nejvčtíí výbíř v Omaze proatých i

kráaných barev) vSechny dokonale
ruční zhotovené nejpřednčjSlmi velko-

obchodními krejčími v Americe— tak

jako dčlány jaou proalulé H a
S &Mceny ul 12250-Výp- ro- VR
di jní cena ptiize Viw

Za $18máme více než 40 různých
vzorkS na vybranou

Tyto obleky Jou z cheviotů katmí-r- ú

šerifů kráaných woratedíi a nečeaa-nýc- h

woratedú přkní kostkovaných
pruhovaných píkných amíiených
vzorků a jednobarevných vSechny a

vyplňovanými rameny a předky ze

plátna ruční přiravovanými
límci s ručné knoflíkovými

Dí-tsk- é nanejvýš okázalé

htřlhy oblekfl
Hro chlapce 2% a 10 roků staré máme

nejlepíí a nejkráiiníjltf výbčr jarních
obleků z importovaných i domácích lá-

tek z červených modrých hnčdých
vkusných cheviotů dobře a
padnou— výprodcjnl ceny od V I UK
$575 do i iPliUJ

Slliullcké obleky pro 12

až 19 roků staré

Neamírný výbčr a černých a mo-

drých kráaných cheviotů avčtlé ni

l černé barvy nejnovčjliích
tfihu ve zvláštním výprodeji po $3

$37Í $450 65í Í750 a výše

Chlapecké krátké kalhoty
velikosti jito S aí 16 roků staré—ceny
75c aí $100 na prodej po 35c a 50c

MWoUstein&Co
prodá vám galloo

dobrého claretu lttkttavíf™lh° za 65c

ftioeste vlastní tvůj plucar a bude vát ttátí pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-52- 4 Jižní 13 ul - Omaha Neb

Aby tiktHla nnim tiotpodyfikím etu
do mJi mz!jl) se chválu znírná

msjitolkt ttrí?níli a mmluítio olicbodu

ALOISI K Z KLENA

v í 1814 Wllllarn ul Omaká

poM'Uti kaZdou sobotu

vellíý výprodoj
Z íldulícího aná kfiíd JK v

hodni pHMtum ta tu iatkytu]e Uk

MuJuk Utni spodof prállo 15c kus

Ženské Intní spodní o4íle zs Víc s
nfkUr So

Muk 50c kravaty zs 10c

Mtitské SOe pim'oi:iy 8 iiíryssíofi
li luctft prletovb knofílko zs 10c

1'MJfrts t pfesvédV-i- e zs nlkd lc
ojl ttk dotir a zruřtié tbožf nik'iii)
tt Kttof kdo v sobotu obibod J

nsvitívl obdrží níjk drk noln

zdarma ' Vtm

1'oUwrní ebjednávky rychle a řádné se vyřiznjí

HAYDEN BROS 16 a Ofldgo ul Omaha

tfots utnirov v urosre aby zae

uíiuii předběžné kroky pro uspo-

řádáni koncertu Byv několik

přáteli mladistvého virtuosa Jaro-

slava Kociana upozorněn na to Že

by společný koncert obou umelca

českých setkal se v Omaze roz-

hodným úspěchem přislíbil Uml-fo- v

ie přítelem Kocirnem o

záležitosti té promluví a výsledek

rozmluvy oznámí krajanům omaŽ-tký-

V pátek obdržel p Burel
od Uniírova telegram aby zajistil

Boydovo divadlo pro koncert Umí-rov- a

a Kociana na sobotu dne

18 dubna veCer Pan Burel tak

učinil aviak k velkému překva-

peni svému obdržel včera ráno

telegram od Kociana ie prý mu

jest nemožno v sobotu večer kon-

certovali v Omaze Následkem

toho zrušil tiditel Boydova divadla

p Burgess smlouvu kterouž zají-Stén- o

divadlo pro koncert obou

Českých umělců Ježto p Bure-

loví jest neznámo kde p Umlrov

přítomní mělká není mu lze vy-

jednávat! o své újmě Burgessem
0 podmínkách za jakých by pře-

nechal Boydovo divadlo pro kon-

cert samého Umfrova

— Již příští sobotu dne 18

dubna uspořádá Tábor Myrtha
č 921 Královských Družekskvélý
ples v síni Metzové Zábavní vý-

bor jest již s přípravnými pracemi
hotov a sdělil námi že se po-

staral o vle Čeho jest nutoí třeba
k úspěchu každé zábavy Ano

zajistil si prý i pomoc Ivarných
lesníků od bratrského Táboru

Nebraska í 4771 MWA- - kteříž

prý v plném počta do plesu se

dostaví Samo tebou se rozumí

žt i sousedé doma nezůstanou

Tábor Myrta v poslední době roz-

množen byl o několik rozSsfoýcb

tlenkyfl a proto ai přeje aby i

četní přátelé a příznivci spolku v

sousedském kroužku jejich srdeč-

ní pobavili

— Páteční republikánské před-

volby byly oanejvýl tuhé Klika
proti-Mooreso- va podporovaná dra-

hami a korporacemi jakož i kapi-

tánem Broatchem a poddaným mu

mužstvem nasadila víechny páky
oeletřila penězi aby "msSíou"

porazila Než nepodařilo se jí
to Voličové omažltí vědl sž při-

lil dobře ža zvolením delegátů

zaprodaných korporacím upletli

by na sebe pořádný karabáč a

proto dali přednost delegátům

"maliny" To platí zejména o

voličích českých kteříž blasy

tvými rozhodli v prvé a druhé

wardí vítězství v prospěch dele-

gací "maliny" "Malina" zvolila

73 delegátykorruptní klika pouze

70 následkem čehož mayorovi
Frank E Mooretoví ztjiitěna no-

minace pro třetí lhůtu Zdálo by
te ža tlm hlavní bitva byla již

vybrána Než nebyla Korruptoí
klika napjala poslední síly tvé

aby i proti tomuto projevu voličů

omažských vítězství te domohla

poctivým spůaobem to ovlem

nečio a proto uchýlila ss k pro
ttředkQm nekalým Lákavými sliby
1 značnými obnoty peněžitými
tnsžila příměti některé delegáty

"maliny" k rnrzaké zrádě ' Než

na Itěttl nalezli pouze jednoho

Jidáše kterýž podlehl zhoubnému
vlivu prohnaných politikářů

V tobotu odpoledne odbývána

byla ve Washington batlu repu-

blikánská konvence Očekávalo

te t jistotou Ze konvence tato
bude velice bouřlivá ale zV ode-hra- jí

se v ní scény tak mizerné

nettiiil nikdo kromě jich původců
Prostranná slfl i gallerie byla
obecenstvem přeplněna Vea:ao
bod odpoledne zahájil konvenci

předseda republikánského měst-

ského ústředního výboru C E

liarring takto horlivý ttoupenec

korruptoí kliky Když pán tento

chtěl vnutili konvenci prohnaného

Ralpha W Breckenridge za pro-

zatímního předsedu osval se proti
tomu delegát z osmé wardyGeorge
Munro a navrhnul za předsedu
Roberta Cowella ze čtvrté wardy

kterýž po tuhém boji zvolen 73 bla-

ty proti 71 V tomto zápasu o před-

sedu dollo k bouřlivé tcéoě když

delegát z osmé wardy mladý Švéd

J G E Lindquett jenž zvolen

byl na lístku Mooresoví podal

zjevný důkaz ie te ttal zrádným
Jidáiem Navzdor tomuto Jidáíi

♦ ♦♦♦♦♦♦♦ ♦- -- e

Velkolepý Ples

Demokrtté odbývali předvolby
tvé ve čtvrtek odpoledne 1 kon-

venci v tobotu večer Průběh
konvence byl klidný a jmenováni

byli tito čekanci:
Za mayora E E Howell za

pokladníka J fl Schmidt za

klerka N R 0'Conoer za komp-

trollera C O Lobeck za taxovnj-h-

komisaře Wm Fleming za

městského právníka C C Wríght
za ttavebního intpektora Charles

Withnel Za radní: prvá warda

Ernest Stuht druhá warda V F
Kunci třetí warda C Schnauber

čtvrtá warda Louis Rothschildi

pttá warda D J- - CBríeo lettá
warda George VV Smith sedmá

warda E P Berrymao osmá

warda Thomas Falconer devátá

warda £ L Robertton
Demokraté zavděčili te tento-

kráte českým občanům davle na

lístek svůj váženého krajana p
V F Kuncla majitele řeznického

obchodu na jíž 13 ul

— V sobotu odpoledne uznán

byl porotou Thomas McGuigan

obviněný ze zavraždění John Pat-rick- a

Murphyho 28 února večer

vinným vraždy druhého ttupně
— Háj Msrta čít to Kruhu

Dřevařek odbývat! bude skvělý

ple v Sokolovně v tobolu dne

23 května Zábavní výbor zahá-

jil již přípravné práce k plesu
tomu 35

— Cbcete-l- í pěkný celý oblek

za přimčřenou cenu jděte a pro
hlédněte ti co Guarantee Clothing
Co fjro— rjtf Douflss ul- -

může vám nabídnout! Zde ob

držíte dobiý mužský oblek lacino

pouze za Í5 00 lepSÍ za iyjo a

z vláltě dobrý za #1000 Oblek

za nějž zaplatíte #1000 v Guaran-

tee Clothing Co ttál by vás vlu-A-

jiní) při njrnenkím #1500

Pěkný výběr dětských a chla-

peckých obleků Český prodavač
vám poslouží bude-l- i to vsiím

přáním Tbe Guarantee Clothing
Co 1319—1521 Douglas ul

Douíka:— Pro přlltí páteční
zvláltní výprodej nabízíme mužské

krásné spodní prádlo mající cenu

#too celý oblek za 15c jeden
kul nebo za 30c celý oblek ne

více než dva obleky každému

uspořádá

Nakupiýto

Dcwcy & Stone Furniture Co

1115-111- 7 Farnam ulice

Nábytek za nízké ceny

D tTáto Myrta číslo 922 K
1 ÍRoval Neiehbort of America)

své likéry
Miinm blvn( tklftd v4(:h nollfliflcb a

I r Hobotu dne 18 dubna 11)03 r ninl p Hrocha 1n1vvbrr£1tfch KiUob Hk(!r6 Ž4lnf

jlnobcbod llbovleaml nemá aol polo

Začátek v 8 bodín veřer Vttupné 85c osoba

j I
1 K hoioé návltévé ve v óctě VÝBOR I

Laciný nábytek není vidy
{patný aneb špatní zpracovaný
neboť my máme úplný výběf
laciného nábytku kterýž je
krásna zpracovaný a dobr --

stavený a vydrží tak dlouho

jako nábytek nejnákladněji!

vici našich zásob
TI tt"t vAdí mohou vtrn Hrl lt

na likéry vfna pun' slllvky atd vÓbec

na vt ryroUné buď donia neb v clzlné

jest místo n nás
Kofalkr

II " IM „' i if

lilMUj
IrfT i"amilll"riitf ti a$r l

Jsros Jednst) Wllson Hys

Hy množství Jiných stojní pro- -

Dubové garnitury do ložnice
Výborná vína

Smmm dUl-- l nrrHilul ích HenviA
(3 kusy te zrcadly A in nA
zíranc tkla po VftM

Kdykoliv potřclmjels ktit k po
břbu aneb k vyjííďca objednejte si

jej v neJvSUl p6]řovní koni a povosA

Palaco Stablcs
C H( KřJífT05 nJ„

roh 17 a Davcnport ul

1UJ I I '"'"'1 II sDl rtvin a v(n a J v„
svrebovsní nejlepílch llkýcb a stol- -

libové kredence t velkým zr„leh vin v tmu roirniiujeia u nco z

tohfrto odborn dostanete o oU cadlem z írancouz- - Ann na
ikéhotklaza

m—m ji'--
- - --— i f

{ ařs i fa Vr fÁť ' l Kráry Jsou vyhřívány a proto

CACKLEY BROS
fbofní vloa t tuilnl Uktrf

Naproti poltě Tel 1148

Jedntl pro pr1tilon Unnterovon

mořno v nlcb podnlknoutl I dll vý-

let- Tovory inořno sl objednat! til
telefonicky TKL 817 23

Dubový áatník t írancouzkým zrcadlem 34x30 'filn nt
krásné luplíky f ípIyUU

Kombinované skříní na knihy dubovi výprava Ain nn
s okrasným zrcadlem zt u)luuU

ZvláStř dobrá hodnota ve vtech druzích nábytku— al k nejlepiíma—
hotoveného sa nejniíif molné ceny '

PEWEY & STONE FURNITURE CO
Jedna cena 1115-111- 7 Farnam ul Jasný počet

České Recordy
Plvodsf (MUur)

BEE HLIMi 80 trocent tltxKu n aloiení petit I1EE BLIXJ
Hodnota Jakou nabízíme jest tmtt k aauvéřaní'BOLESTI 1 ITÍLlCIiA

Ladinl plana [xmM ttSO

Oznámení úmrtí a díkuvzdání I
atBMtaaVtasatjatB_tata—tJta

Hlubokým íaletn sklíčeni sdělujeme viera přátelům svým a tná-mý-

truchlivou svísť U naíe vroucné milováni manlelka t matka

Knrborii 1 Iníy-dilovi-t
m

po dlouhé a trapné nemoci neéprosnou smrti % rodinného kruhu na-- i

íeho vyrvána byla v noci na středu dne 8 dubna l'M a v pátek dne

10 dubna 190J uloXena k poalednímu odpoíinku sa hojného účasten-

ství přiřel a snámých na Národním hřbitoví— Zesnulé rozena byla
v Nových Benátkách v Cechách doaáhla víku 56 let a v Americe

dlela od tokat JK67 ' J "') ' -

Mofno-l- l ponřkud smírnltl nezmérný náí bol nad boleatnott

ttrátoa nníi nade vle milované manželky a matky byl to zajiaid

vzácný projev přízní a přátelství tak okázale drahé zeanulé uřlnřny

jako! I ona upřímná éíaať vlech přátel a zaimých Jií v trudných
dobách utrpení ná potéiiti ae snaílli

Máme za povlnnoat svou vzdáti nejvřelejsí díky vtem dárcům

akvoatných véncíi a kytic položených na rakev chovající třleanon

achrinku drahé maníelky a matky jakoí l vlem tím jíl nám při

výprav pohřbu jakkoliv byli nápomocni a pohřebního průvodu v

Uk hojném počtu ae soíaatnlli Jeitě jednon tiaíceré díky vSem!

bolení 1 židech rtematkrna lid
PNA KIClITtHA vfnat
"KOTVOVÍ"

PAIII EXPELLER

unicřickíl výrobn
Ilodící se na vteebny druhy ío- -

'

Bogrtfo a frafofonfl ZvUitS

oposorfiuji os nejnovíjíí a Jedl

né tlibo druhu ěeské reearéy

Bohumíra Kryla
ne)rnmnllí)í(bo kornetlity na
svété Jlcbí jtW4 rbtocn čísel

rýbndsi íeskýcb národnícb

písní t doet z deských oper

aM&doýck muttufrM vjrtrAMwif

r Dn Richter KUTVOVEMiT ff

Ludwfř i

ScbHler r

Jullet Baueři Cd
Farrtol virbiny
Barkfaoff a

Varbaty t píiťí-lat- nl

Stará piana

a varhany

ti vymtní

TELEPH03E 701

BEE BLBtí

Weber
1

Story tt Clark

KamptOD

Wtaeelock

CectlUn ťX

Vjhodni lýláliy

Malý vftltk f

Ntjmtnll vyddnt

NéritavMi

{ 7 f přízemí
leraaéelevatare

BEE BLDO

PAW VmUtípfí mé UMo-émn-

DrAkil bí iem tpt
TijCI (I lalia rfnafKtl Ikri

I aejnovějíl iěské pně datu koplety

poaevsj a sviaai emmrn rm ticjI UrmšĚMc SHe vStdi Ukénlkt mtb pMu

t M aMr Cfc SIS rmri aL lrt i
38 zutíen as mrzitóoUaL

Václav Halxdll truchlící maníeJ
Kaeiaaave eblíbeaé plaae

'

Perfleld Piano Co

Besnamy m zašlou na pozadtoi

Labarateř a emee

Ed Jedlička
1359 Ar A Kew York City

Anna Baamfc-arto- Pavlína Waller dcery Guy syn
OMAHA II Subaa liMS


