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lopM vlna a liMry a ncjjetiinčjRÍ

doutníky KovtiM I chutný

jfst u Kartonfi k dostání

Zijdíte k Dirloftovi jednou a ru

niku Molchcfoví na 14 1 N ul
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Náhlé tmlny Irploiy
přivodí mnoh!

choroby

Krční a plicni

jako ksSd natlučení zánřt
průdiitik chřipku 1 láduch
proti kterýmžto chorobám
není nic lepšího nri
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— Krajan John Kubát ktrrýž okně vylolených Po spáchaném
činu opilec prchl a dotud nebyl
vypátrán

— Učitelské zkoulky započnou
ve vyiCÍ íkolo dne 15 června

~ V pondělním večerním zase
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předminulé ťilc-r- propiiiHčn byl

požární a policejní komisí z po-

žárního odboru nařídil svému

právnímu zástupci v Umaže aby
podsl proti místu Žalobu na ná-

hradu izooo Asi před rokem

když avážena byla tg ul blíže S

byl dám Kubátův sesuvší se hlí

nou téměř úplně zasypán a značně

poSkozen Kubát byl nucen zved

nouti domek a pod Ua viti jej koly

dání městské rady nejmenoval Komenský ř VI v Hayward
MinnesotaStandard odbývlavl tobhuí I nedlll mtiM v
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Kr 1'rsotner poklad Václav AfucJI Oaklaad
Mlnnlitx lunky jsou naše tt nejlcpM uznávané
Karel Veliký t VII v Hojí IfebealŠunky & vypmkou naSicli DiamondKdyž pak prudké deltě koly vy- -

JVInnesota
mlely a domku hrozila úplná zká orttlvl iv cMhm kadon I neHÍI v mínící

"C šunek jsou nevyrovnatelného
do ztvnřjSku chuti i uchovacích
vlastností

za odhodlal se Kubát podati proti
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mrstu žalobu o náhradu H 2000
Prosty úplní oné drsné slanéMayor Koutský uslylev O podané

{ „L"yl"i' í""'' ¥oklHd n N""k" fr'Klein urllvudíl Jos-
Bil lt Vři lln An 1'IlfS I

chuti tak odporné osobám jichž trii Jos V Kllitmk líet vbor Jos Edl

mayor Koutský členy přuhližeel
komise pravě že si Členové měst-

ské ra-J- přejou aby záležitost ta

na týden byla odložena V léie
schňii podáno bylo více Žádosti
o položení nových příčních choď
niko aviik když shledáno že te
ve fondu na oprtvu ulic nalézá

pouze i 100 odložil mayor záleži-

tost tu na dobu kdy ve fondu
tom bude více peněz
— V pondělí večír odbývána

byla pravidelná měsíční schůze
školní rady avlak mnoho v ní ne-

vykonáno Přijato bylo asi tucet
ládoití o místa učitelek a školníků
Žádosti českých občana aby jim
bylo dovoleno používat! dvou svět-

nic v Hrown Park škole za Českou

tkolu v letě bylo vyhověno Dále

povoleny byly k výplatě účty v

žalobě navštívil Kubáta a slíbil
mu po dobu svého úřadování mí-

sto v požárním odboru jestliže
žaludky nejsou tak silné jkrjiniloiivii p ynn a ct ipulky tenké ne- - Č VIII Kornost Owalouna Minaby být mohly

odleví ivl sentito kaldou 2 nedéll v meličiKubát vezme Žalobu zpět Kubát Jimné lahodné hnídéa IcvncjM Ti) I sin (Hni-fn- í nomd v Ho
Omn7fl ffivnA nrntnf pt annlkv Ak

The tuaany Packlng CoMuřinf dnbfB když tfd piřiiili(n(tn zítisvy
nabídku mayorovu přijal a Žalobu

odvolal Nyní vlak bude Žalovali

město znovu
South Omaha Neb
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— Elegantně a pohodlní zaří
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Jati Červený
Timál Balil tajem Kr W Kvf--- 'ae Oltr
líntnlk Jan HJ'ia fina city Mlnn puklad
Jan fiambavr I'ln City Mlnnna roku 30 a Q ul v So Omaze —VfltOTOVDJg

obnosu 119000 v čemž zahrnuto C X ('(( liokloran v OIItIh MlnnKízoý Metzův ležák stálena čepu

NcjlepSÍ vím likéry a doutníky
Mimo to má na skladě hojné záso-

by výtečných kořalek které pro

noi:iK iaji7iniK narei evinovec (Setník
M Peirifka pokladník Václav o Ployhsrd
Odleví avl niilidfť druhou nodlíll v mísicl

S M Seiciler
I7tli and Faniam 1'atterseo lllk
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"Puníithlan I" la Nw Yorku
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obssh fnl uv'ttjnul lt
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19 kvttna podotfkíro It 1 1$

sk'íh evináta ňř ynrsVjMi nt
byl tu doku tni }t Jiný aby Ko

citAt Jiílli l tlnnnh New

Yorských Listech Hlasu Lidu

nabylo tni imlftky o pio ifl)iidu
Vt Chmelíček luhan ae taká v

pflslsvílti nrodjevil p Annson
rovnřl ne 1'an Kocian mnle bj'ti

jut te s nimi po ca svího po

bytu sdo neshledá 1'oidřji víte

Zpravodaj
N V Herald piket V id iv

umělecké crtly ílml dle eho

tvrtení spAsohrna spňsobiua mu

vttí ttrála nel kolik obnáíl cni
Stradivárek jel vzal sebou pli
odjeadu tvém I New Yorku před
měsícem Jaroslav Kocian vrltil
ae do místa tohoto na parníku
Doutschland minuly večer a dnes

ráno odevxdá housle p W C

Cloptonovi jich majiteli
"Jest mi lito vleho toho'' pra-

vil Kocian zpravodaji Heraldu po

přistání avém minulý večer "jeho
celá událost atavl moe do ípatné
ho svčlla a ježto přivodila p

Cloptonovi zbytečné nesnáze

vzdor tomu že projevil mi velikou

pffzefi zapůjčiv mi překrásné
housle

' Ncjacm viaea ničím ale míl

jsem přátele kteříž mi řekli že

mohu naložili i houslemi dle sve

libosti Nebylo mým ťímyílem s

nimi utéci a když jsem přibyl do

Cuxhaveou přístavu hamburského

a obdržel kabelovou zprávu o tom

telegrafoval jsem tvému strýci

který mi sdělil abych housle
ihned vrátil

"Nabídl jsem je kapitánu Auru
tte Víctorie Kempííovi a požádal

jsem jej aby je za mne vrátil tle
on je nečinil přijmout!"
Díle vyprávěl Kocian že na-

stoupil cestu do Prahy kde měl

pořádat! koncert V téže asi

době objevily te prý v evropských
listech zprávy Že při odchodu z

této zemí vzal t tebou housle t
Archibald Wattsamcrický konsul

jej navitfvil t radil mu aby housle

zaslal zpět p Cloptonovi po ex-

pressu
"Než nemohl jsern to učinili"

pravil Kocian "Nesvěřil bych

je nikomu od té dobyco je mám

totva kdy dal jsem je z rukou

Jsou plílii drahocenné než abych

je vydal na pospas jakékoliv ne-

hodě"
Kocian měl nastoupit! v této

době uměleckou cestu po Německu

a Kusku koncertovali ve viech

hlavních městech ale cesty té mu-

sil te vzdáli tby se mohl vrátiti

do této země a osobně doručili

housle jich majiteli
S Kocianem přijel ttrýc jeho

Josef Jan Svátek redaktor "Praž-

ských Novio''áfedulho listu praž-

ského kterýž jest zároveň zname-

nitým právníkem

Telegrafovali Rudolfu Aronto-nov- i

a očekávali Že se níni
tetká v přístavišti aviak týžte
lam nedostavil byli též zklamáni

tím že te tam nesetkali t Drem
Josefem II Luhanem

Jest úmyslem Kociánovým jiti
dnes ráno t hotelu Waldorí Aslů-ri- a

kamž ae odebral minulé noci

do hotelu Empír a zde doručili
drahocenné housle p Cloptonovi
bez jakýchkoliv podmínek Pak se

prý Kocian pokusí tkollektovati

dlužný mu obnos — ne vlak od p

Cloptona — nařež odpluje te

vým strýcem po lodi Dcutsehland
až ae tato pHítl týden vrátfnazpět
do Evropy

Nepochybujeme že netlahi zá-

ležitost la rázným a včasným jed-

náním Jaroslava Kociana čestní

bude vyřízena Uylo by žádoucno

aby mladistvý mistr oái tdělil t
veřejností kdo byli oni jeho "přá-
telé" již mírně řečeno ntrotum-no- u

radou tvou připravili mu

tolik nesnází Jest vřelým přá-ní-

nsllm aby mistr houslí lířil

nadále hudební slávu národa če-

ského a a aby stále měl na paměti
že opravdoví přátelé jeřo v této
zemi lěíí te oa příStl příchod jeho
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ht pokl J Vocáaek Sl S St

li kolem neopomeňte te v hostinci
tom zastavili neboť tam najdete
vždy pěknou společnost a Červený
vás vždy ochotně obslouží

je služné učitelů a učitelek jakož
i školníků do 1 června

— Krajan of% J Malý kterýž
nedávno postavil subě nové obydlí
na jiho vých rohu 34 a Q til

jent nyní přípraven posloužili kaž-

dému kdo by jeho služeb potře-
boval Pan Malý jest veřejným
notářem a pojišťujícím jednatelem
Mimo to obstarává léž objednávky
na ahlf Vedle toho prodává tabák
ke kouření IHupavý í žvýkavý
výborné doutníky pro dítky vše
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Pr Jsrol pokladník Jan ívac

druhu chutné pečivo cukrovinkytek večer J M Mclntyre niku
ti impťapovač prasat pro Mallony Com- - OlTV tAVINO BANK

Číslo XI V Iadlmír lílácřl
V Iluiiiren Wls

mission Co jel v kočárku do

atd Jdete-l- i kolem neopomeňte
ae v obchodu tom zastavili neboť
budete vždy vítáni o ochotné ob-

slouženi 38—--
něhož zapřažen byl pěkný kůfl odbfvIsnhSrekaíilou druhou nedlll v mlatol

""'""i" n'1-- -' r U's 'la nUKUU místo
předs tajemník Vii llamai-- Jos HsveJ
íiíntnik Jih Krabuleo pokladník

doma když z nenadání na 34 ul

jižně od II ul vrazila do povozu

jeho rychle jedoucí pouliční kára Jan lina JI Tf V IIrtl Ml
odlil vá svl aciifire ksM druh ítvitek v

Jos Vopíilka
ftEZNÍK A UZENÁft

na B a "William ul

Kftň byl smrtelně zraněn a proto
Zprávy spolkové

Tábor Nbraka ě 4771 MW4
niin iiaii rrniin Ofl „rfffi

nilatopředs Jan ion ku taj Ilcilfii-- Hromaak
ko Kot us Honklns Vlno líijtnlk Jsn íer-ven- f

pokladník K Křii

oi 1 června do 30 záři včetnj

Aby uinožiillii osobám áotkl těchto uhMhrnfch míitt

bí sbytrínílio mrhání fanem 1 mtH Uútn Tuciffc zave-
dla níké ceny a skvoittnou dopravu od Mímmirl řeky do
jMnvřf Jext poittsrário o pohodlí pro vStichny třídy cestu
jících na tíchto víncích jcB etávají t vozft volní e na-

chylujícími sedadly kuřílckých vozň alon-nic- h

NpHcích vozů osobních vozfi atd

MřtttkA úřadovna 1314 Farnam ul Tel jró

jej policista zastřelil Kočárek byl
rozbit a Mclntyre značně byl po odbývá dnet ve středu 3 červnt

Kcliraxka t XVI v Omaha Uchmi 1 kiWi! rtiif iimJIkiiIi vlilr 'rtfepravidelnou schůzi tvou v tím p
Hrocha jest žádoucno by každý

hmožděn Mclntyre jenž zvláfitní

náhodou unikl smrti dopraven
byl do obydlí tvého v Omtz

odMvIsrlschínekaídl první Itarl mlslOi
vslnl pJ W HriHiha Předs J VV Hroch
tajamnlk a líetnlk Jakub Mareí ISIO So 13
y llulti -i u a l

ntHM Třtino ariiui }tutt% i wjitvnjvh vfror
klk umnlUkch Kupí u nfUti im tkoulkn
uíliruiiim via i pulruhl plljilnum U
SCboMia doví?! s mtUúm sl J objeti

nll tel'řnmn Tel k 1M'2'2

soused do schůze té te dostavil

bude te jednat! o velmi důležité— Dřívf vápno cement plast
ttd výhodně koupíte u Cronby záležitosti Dide též uváděn nový

čekanec P4Kopietz-Case- y Co Mají též velké
'mm

výběr viech druhá ulili Zkustý
a budete spokojení t váhou i do-

brotou zboží Úřadovna jest na
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1 Frank Langpaul
N ulicí mezi 34 a 35 v Johnro-nov- ě

pozemkové úřadovně 6—

— Do dobytčích ohrad touth-

nv unreIIH mil 01 tmU If Jí KUT BVB

and Wllllaiin Ht„

ííslo XVIII IlratM McTcro

T Wrywood Wls
(volili sl nlsledullfll Iřadnlkf i předseda Tom
Kyaelko iniUiplHdiHds Jsn Plller 'sjemsíkJosef Fuchs líet Jsa KyseJkc pokl Ji
SlIneS! přivodil Fr Marel vsltřnl strli Jsn
Nylirt venkovní atrii Petr Petrlik Hchlss
seudbvajl kaldou druhou risOíll v mlabS

Josof Kíivan
II

pozemkový - -

O!! f poJIšfDjící jednatel

270'JJlž 10 nHccy
Pmdlvl My y Ouiasal v So )rne po

emky asrovl a farmv v pobílil Omsky va
"til u I pojmSn! opatři vlrn a irk ollilli--
Sreui při cenl-- nnjnIMIi-- Tál tstif rl sa
vvholovovlulin abstrsktl

Obraťte ae i dftvirou n něho a

bude vám spravedlivě posi úženo
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OMAHA dna i ííii
I mu 1 1 ptt kár umí m hn

Ofmí 1 SII„ M' "

BrualMr? lUrl „ H)ii"
Vale rératfl lltť$IM
Miniu I niallran rlft-A- US

Mlalo farm fiajlop'!'" Vťfrllt ''
M1UI0 farm ltil ( lubr ie "

I "

Knfata lni"
Kvhnf IIIU "

Kubmitl 4ihe "

Kroeifil „ liiailí "

SuťTH OMAKÁ lna 9 (arviia

Vnll plknl Il HMC

omažských přivezeno bylo v měsíci

květnu 50646 kusů dobytka

praait456o7 ovcí

Očekává te že přívoz dobytka v

měsíci červnu bude jeltě větlí 1

sice hlavni následkem toho že v

1217 Jižní Ilául
vyknnává irávn Invnl vjrlnpnvlnl

pokojn vnlkorl prá ntlr'kl
uvnlií I ivnntl Jskol I iMklIvlnl
okno Jfi Klaiilmn til IidIikIiii vf
Wrtrni nlatíniiákíi plru njn'ivíj(ih
s n]vkuaiijfl'h vínrkři s ml hojni
áL uliuiovánoakiii pnulává lolt
Iwroíjl klokullr Jlnf r infant

Znlkř'iu práni mu avífnniiu ruil
O bJnnu H'i-(- km) a ní lá

34 FK LANGPAUL

prvlilnl io'tnvnl
a (tsioplsvnloil lioprsvs

z Baltimore do Břemen
pHinopn novíf-- rivoulniuhnvffb

řiniviilrh Imrnlclrli tul 1 14X1 úit

liIKIll i

(assel I!rrdavr Uliilo Kmín llau-nur- er

frank furt llrsiidcbiirir
( bi niiillz

II kajuta z Baltimore do Břemen

orl ISIIOO nahoru
Tyto psrnlkf nml poii Jwlnii Iflrtu k nj ut-

ni Jnl uxaanns )t Jako II kajutu
! psnukr Jou vjhrainlnovs vftAtnb siiuiiovnna aliMil Hlony n

uokoj knjuliií ns mlul6 Klnktrlckl oavt
Mnul v fintí n (irnlorá n

halil (irávf pixlánjl giinnrllnl Jednateli

A HC'IMTMSrlti:il Ae '!
I Mnuli) Lny XI lultlinors Mil

II cia UMr-niir- w ae m
M llHsrlHírn l„ Oliltsin lil

nebo J)loh v mini

oakládároáuli v Kansas City se

nepracuje a též město St Joseph
ohroženo j povodní Irlvy ědtiíMUi

— Listonoli John FlynnChss
Hrdlička Frank O Speak a K G

Rozellejiž zvoleni byli zaddegáty Klcifiinliiř' tuHvnf a Edward Dona!
vlastni

elcuantní TTaM
do státní konvence lístonolo a

jelté čtyři jinf listonoli odebrali
se v sobotu na nádraží a koupili sí

vlsaml

lowr :i Mzt li

NI M krmní tiVM

řruo-)i'pi- l 111 ar

Fraaatt (iriMtMnl iH4l':Mi

rMi hrábl ikl UKUAt

Dtr nJlaidl 4 7Aiň

jiit tmiAn
( IIK Aao tm t ltn

Man Ira Jira ( t k akuad)inl 787 hu

flmilra 1 I okaml dodáni tle "

Hont f t Hnil "
t'4K "

Knrna 1 1 M'i "
41%e "

I Mil " mi"

zařízenyHolnó zásobený
V IÍATTH1IIH Tlí

fiefni plo itlla ns řopu
Nujleplil vína llkiíry a Jnmné

doutníky itiils v rAsolií

Vtorni obsluha Chutné ti

Frank Semerád
na rohu 16 a William ul

ftírny Mt7rif Iniiik siKle na řepu
Praví! plM-fik- l ririvovsrnřiibo pi-

vovaru z 1'lznA wýuttwi Korlmlova víns

kořalky sty nrjlnpií doianlkv Tvlf
zškiiMik po rely dun VzornA obulubs

TUL rmi KKANK HKMEKAI)

vlsatnf

Vác Přibyl klerk

Myrta Camp lí 02SÍ It H oř A

odbývat! bude pravidelnou schůzí

příStí nedtli (7 června) o 3 hod

odpolední v Sokolovně Jelikož

předléhá velmi důležité jednání

jest žádoucno by členkyni určitě
v plném počtu te dosttvily

Kateřina Vclechovská taj

Tábor Kuluniliiis IMo (III W OW

pořádali bude tvoji pravidelnou
schůzi v nedčlí 7 června ve dví
hod odp ve spolkové místnosti
v hotelu "Praha" na rohu 13 a

YVillíam ul Jest Žádoucno aby
všichni Členové tchůze té te súčast-nil- i

neboť bude ae přijímat! návrh

nových domácích pravidel hlavni
zavedeni pravidelné podpory v ne-

moci a placení pokut
St A Iieránek klerk

TYKSACI POZORI

Slavnost toletého trváof Podp
Sokola Tyrl č II odložena byla
pro deštivé počasí na příští neděli
dne 7 června Doatavte te všichni
v úplném tlejnokroji určitě v 1

hod odpoledne do síně p J VV

Hrocha odkud aeoJebéřeme spo-

leční do South Omahy
Simon Rokůsek

náčelník
t

lltězda Kté Diiliy li Mi i ( I)

bude příště odbývali tchůze spol-

kové každou třetf neděli v měsíci

v Národní síni p J Ondráčka na

rohu 13 a William ul

Vil liarlol ttj

Koncert (tni R&icny Maturové

Příltf pátek 5 Června večer

odbývat! te bude v Sokolovně

schůze zástupkyň zdejlích žen-

ských sborů zt účelem portdy
zdtli by tltvná 'primidonna Ná-

rodního Divadla pražského měla

pozvána býti též do Omahy k

uspořádání koncertu Jestnsnejvýi
žádoucno aby te do tcbúze této

dostavily zástupkyni viech dám-

ských tború t Omahy a South

Omaby Výbor

kumy po celf tlen 1 4

Bratři Nepodalové
173] jiinl 13 ul

Vlity "cratvl a Jn 11 nllpl mao v trhu
a 7born ttiranvanl a ďkunsla flifvo
nl vyrolikr umniUié ilakslf t

noraiuu 0I1 hoilu imiu N nnflch
hfiiitynká(it jrwt aty ptn vlsaml avl do
liro il"Mílly Ih iImII IfiII
vlhy a lpll ulMlubf pensjrtou nlkils vmi

Ovaa I I Ml

Žito llalol kdddlaf

Jroan k piv Iřllim k I- - dáni

Mimi ka krmnl k 4'idinl

Irfilnl no I mno
Smiio knjliiki 'llmoibřl

Sanwna lalalnl

I)r Č Itosowater
ČESKÝ LÉKAŘ

15 V dcUS HKATftl XEPODAIOVK

Zivj dobylthi

železniční lístky do Nebraska City
kdež te konvence v tobolu večer

odbývala Iirzy na to vlak ozná-

meno it vlaky po Missouri Pa-

cific dráze přistaly jezdili a déle-gát- é

jimž byli peníze za lístky
vráceny vrátili te rozmrzelf doma

— KRAJANÉ když zavítáte do

Soulb Omahy a budete ti přáti
prohlédnout! zdejlí jatky obraťte

te na starého hostinského

VÁCLAVA MIIKLKU
v č 3701 y ui

na západ konci mostu kde te vždy
domluvíte česky a vysvětleni ob-

držíte
' Obsluha co nejvzorněji!

VÁC Dl BĚLKA maj zkušený
hostinský tatf
— Elegantní zařízený hotel a

hostinec na 37 a L ul vlastní

chvaloi známý krajan p August

Papež Krajané jichž velmi mnoho
z venkova do South Omahy za

obchodními záležitostmi přijíždí
měli by oavltívit botel p Papeže
a prohlédnout! tobě čisté a po

SRDEČNÉ

Muliopf-án- f k Hflatku

tli snolnsealre Hlť ni

tftnbonii sfllkman
t pansm

i rit fj

'
I(i ""fflfl

"III

Iasm "

II IftlIITI

14 S1i
fiMum
Il 04H u

tl ♦! 71

Uit-at- m

Ivsiiciri

%i4H til

ivonr
flOII

IITSftDK

Úřadovna: 222 "Bee Bolldlnř"

Od tl do II dopalCfednl kodlnyi Odldol (
"7'

(U:ldol(T Badlll oi II do lil dupni

Tel t iřa4Tně fi04-- Tl v byta 1117

Bydli—&slo Mlt Joaea atlraanem JlrumUm

rtknlal nJlaHvall
II a bani ul k praatladnla

Voli ka kmnl
Hfávf

Itinrirt

TaltU

Taiaalll krml voli

Taiwltl voli paatvla

PranU Uíkl Mjbjplt

PraMU Ubkl vjbrul
PraMU krnM

Ovsa páknl l k vvknnaj
AhSaU

aktaU lisolnl

"Cy HASIÍ KRÁM

10 května

DŮLEŽITÁ ZMLNA
NORTII-WESTER- N DRAlIA

Ranní Noríolk-Honeste- el

osobní vlak truSen
na NÁDRAŽÍ NA WEBSTER ul

a přijíždí a odjíždí t
union nádraží

VyjíiJÍ denně v 7:15 ráno a

přijíždí v 10:34 dop řině
úzké apojení v Noríolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

áo Long Pine
a míst pfed nim ležících

kromě neděle
Městské úřadovny 1401-140- 3

Faroam ulice

vlastni

odbvsasna In SS kvítat WA

Mke svili al VI poff
ale slibu VI nr4oJf
Ilavt lesky ef Vlio ivltl

' dílky rmum Jako kvítf
příroda pak df Vln elowtl
v Kubo Jim asoo bouři

' Z Mtf Bltlke Pfayskaa IleloTt

teui
Antonii Km tni pftdi
Mařit Suchánek laj

Oaake It

Koutský Paint Co
41S R II al Kautk Omaha Krb

m)( na iklidí o]vf-U- I zásobu nellepll
vfty-- r papíru na itinu oejnovéjllcb vior-k- o

svítek od ke nahoru
Maji tí--t vellkf vybr barsv laku var-nls- b)

ttfttfj aikla vlřuodrubu nejlepll
Jakosti za cenu velič nízkou

Vylepujsms pokoji papírem barvíme
itaveoC lakujimt iféi a vt od dřeva
uvnitř

Za tetkera prád raetaM

Dejte il ailnlt a aáa rozpočet aa práce
a materiál ipadajlcl do aaicbo oboro

Josef Tíojcpinský
1401 jižní 16 ulice

Velko- - i maloobchod íentvm ose-oý- m

i nakládaným masem vteťnlrn
sboilm uienáfakfm a vftbec vs(m co do
oboro toho pHnáleíl
Oblednávky moino oflnltl I tslafoneai

a tyto řádn a trchle se vyflioll
TKLEFON 1818 ti

hodlně zařízené pokoje Výborná

kuchyni a vzorná obsluha Proto

také hostinec i botel jeho lili te
veliké přízni jtk krajana tak i

Co mfižc dělali Člověk který

trpí bolestmi v zádech? Míl by

ihntd použiti St Jakoba Oel

Hojí rychlá bolesti v bedrách a

tílt tvalyjinonárodovco'+ ♦ ♦ é


