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irdecný dík ta v pravdě plátcUké

pohoštění — V jiném rbchoJř

pozemkovém zaměstnán jest mla-

dý krajin pao Jar Groulík který
H tvého ttmcstoavatcle UŠÍ ae
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dychtivého oltťcrusiva neboť soi
Z daleka neočekávali něco tak im

posanlnlho a tárovrřl lfitojn!ho
Na každém bylo t řiti milé vzrule
ní a ntllčtný údiv V tle prft-vod-

jel na bujném ušlechtilém

oři maršál p Alb Halaun ta ním

jeli rovněž na pěkných koních Šer-

pami a jinak ozdobení čeští mladí-

ci pak následovala dlouhá řada

krásně okrášleoých povozů mezi

raní Laura S Webu
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okouzleni ovčačkami Buďte

štědrým neboť malý dárek za
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byly dosti vysoké nebyly by vás

pane ani hodny K oám schází
OSnnifll-M- rr hant a Maiťnal Kank Omnhai 1'arkrr'a Kailnnal Mank Nmilb

tiiaaliai tk tlmalia Nat i Hana ho tlinakai vtilmy aipraainl a IvlRanlfnl tp Tse jen elita a my chceme ušetřili

vidětí ll rtovati bohyně tance s

finančníky a ministry
Vejděte dovnitř! Za půl louis-dor- u

obdržíte pěkoé sedadlo

Usadíte se Však před vámi

naše hosly od styku a lid-- m vše

lijakým" Na podobný důkaz

Velká oblibi sedící dáma s vysokým kloboukemnení odpovědi V Paříži se vše-

chno musí zaplatili křišťál aPan 1'rink 2růst který le lem

oristihoval i Nebrasky vlattoí
zaclání vám hlediště Jest vám

kroutili očima abyste uhlídal hruubrousky Flanderské bezvadná Ccská nemocnice v Crctc Neb
nimiž nejlépe se vyjímaly a každej
ho zrak na se upoutaly dva velké

případně vyzdobené vozyoa nichž
-- I ! k nll

bil 4 kravata sklepníka břicho herců na jevišti Neosmělíte sezde pěknou farmu jil vlak sám

pbchodvedoucího pověšení kabá ioiti námitek Francouzská ga- -jsa svoboden nevzdělává Také
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VliTiWEofCARDUjnou oa níž nacházeli se řečníci se modrokrevníci s červenokrev-nik- y

Tu hraběnka neb markýzka

W Carpenter jehož obchod pro
lolidnl jednání požívá té nejlepíí

Tímto tivalí et krajunntn v tnamnat )e Dr Kan í II Itmuer
llál vtrAatnlfrtbo potu plcapolnkli ni moriijS h klH k nřinii

(lotřete rHilií pravidelnou
-- H-í 12 M OCMC I-- IO-

a Jest nyní pMpravnn t lřnm krajanftm a kraJnnkKm lps pnalmižill nei
kdykoliv (JHvo ] dokonali! íf Izcnu pod voděním lišení" tenki
oelřovalelk a phjlinajf so iicniocnl Teho dluhu vyjma nakaílivvch n --

moři Di flreurr mA ku pomix:! dva dobré lékaře a vito Jiil iuIijo ku

prováděni vAecli opifracl
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Z obědvá se svým miláčkem tam
kteří jeden po druhém pronesli

pěknou řeč k shromážděnému zde

obecenstvu Pan Doogres oslovil markýz neb bohatý noančolk po Julius Treitschke
olK'hinlník lmprioranml
I domácími

chutnávi si na obědě se svoushromážděné anglicky a p Krou

pa česky Obecenstvo vyslechlo
velmi pozorně vzletné tyto řeči a

maitressou onde známý spisová
tel jemuž nakladatel vyvážil zla

tem jeho román

Tajemníci divadel pařížských
často odměnilo mluvčího bouřli

víny a lihovinami
vým potleskem

zapomínají oři výtečném oběděMorální úspěch slavnostního řízným pírem a
Jemnými doutníky

mm ůM započalo 1 ěí
fc líntiilnn

OBtouzeti kočovnou íešnou herečku

v divadle X Onen pán jenž
501 503 a 523 jižní 13 ul

tohoto dne pro nate krajany byl

nezměrný neboť všude chval
ně o Češích vůbec se mluvilo

Bolivarští češi mohou být hrdi

zdá sc zkoumali křišťálové české zdtirmn
OMAHA ni:nnsklo očekává zde svou žačku již

udílí tvtdUnl hodiny Koketa vy Nellnpaf lo titulek v mento Chutní

pověsti Pan Zrflst jot mužem

nanejvýš intelligeotofm ryze Šle-

chetné povahy i svým poctivým

jednáním získal tobě nesčetných

přátel kteří vesměs o něm po
chvalně se vyslovují Kdo na něho
v případě prohlédnutí li nějakého
pozemku se obrátí může být jist
že Frank nezištně a spravedlivě
mu poradí neboť on nezni klamu
Také jemu jsem nelíčenými díky
zavázla
PřiCiněaím jeho bylo mi velkým

potěšením seznámit! se t následu-

jícími krajany kteří v dnech slav-

nostních přijeli do města: Pp
Frank Sixtou St Jos Jarešem
Vác Sojkou jehož ct manželka

líbila časem nějakým dopisem do

našeho listu plispěti Víc Wo-strčile-

pokročilým rolníkem

mužem nanejvýš energickým
máť pan Wostriil velkou zkuše-

nost za sebou neboť z Iowy pře-

stěhoval so do Arkansasu kdež

ItntuOst vás nutí k opatrné mlčen-

livosti V meziaktí chcete ae pro-

jiti Dáma se obrátí Proboha
co vidíte? To je má domovnice

Její dcera má známost ae žurna-

listou který jí dal volný lístek

Divadlo vám způsobuje také

malé nepříjemuosti Jste li blízko

oapovědyslyšíte ho více než herce

otírač loží na vás Žádá malé zpro-pitn- é

aneb "nezapomefite na mne

laskavě" Jsouť tito lidé moro-

vou nákazou divadel pařížských!
V meziaktí chodby oživují a

vějíře počínají svou hru Povídá

se klepá se Co oového does?
—Ministerstvo podalo demissil—

Je li možoář — propos pan L
bankéř oženil se a onou malou

černovlasou tanečnicí — Jaký
skandál!— Takové a podobné no-

vinky přetřásají se v meziaktí na

chodbách

Je li nám dovoleno navštívili

též ono zapovězené ovoce—záku-

lisí tam mnohý pěkný obrázek

můžeme zahlédoouti

Paoa ministra kterého jste vi

děli does odpoledne ve sněmovně

bájiti tak vážně a horlivě svilj
ni-hle-

vidíte zde seděli ve fauteuilu

Na kolenou mu sedí hezounká

"kočička" která se pranic nebrá

itiiilené zákimkv Me ih praven v I Rohrbougi Bros
držovaná bohatým obchodníkem 48 JULIUS TllEITHClíKK

výsledkem jakého uspořádáním
této slavnosti u jioonárodovců
zíikali přemýšlí kterým druhem jídla by

přilákat! mohla nějakého fešáka

Známkou drahého restaurantu
V neděli ráno 27 září rozlou majitelé 17 a Douglas uliceABSTRAKTY

VVIIOTOVDtR -
čiv se přítelem p Zrústem na- -

jsou zvláštní kabinety kde oběd
toupil jsem cestu k domovu kamž

vaií "zamilovaní" kteří pijí z
jsem přijel v pondělí v 6:30 hod

ráno S M Sadlerjedné sklenice aby tím spiše byli

Ukončuje popis prvé mé cesty jedné myšlénky Stará vína jídla

připravovaná mistrem kuchyně
17th and Farnin PatU-rao- Klk

jako cestujícího novinářského jed
zvláště Vezmete svou přítelkyninatele srdečně děkuji ještě jednou Zeptejte te naA u tnbílo llatu Tel 1829
kolem pasu ona zavře oči a brání

se slabě Kýbo výral Nešťast
všem těm již jakýmkoliv spůio-be-

obtížné cestování mé zpří
Hospodu u Šňupcenou náhodou zavadíte o zvonek —

jemnili
Pán si přeje?— Špatně jste slyšel
-- Sklepník se vzdaluje a vy mú

žele směle ve svých výzkumech

VLA8TNl

Franci a Vávra
oa roba 13 a William

pokračovat!

Pakliže jsem snad někde po-

chybil mají čtenářové úplué ptá
vo v dopisech jei budou uveřej-

něny v P Z náhledy tvé podati
tím prospějou nejen krajině kde

bydlí ale i těm kteří by rádi do-

movy fvé zaměnili

Jstfcť přece v restaurantu
Obědváte li se ženou tu jistě

ni když ji pan ministr bere za

bradičku a kolem pasu Tam starý

vážný senátor obdivuje lýtka aviž

né baletky Tu král ve vyhnándostane se vám špičaté poznámky:
Prosím tě len si tak ncprohllže Mví baví ie ol ůtfáiy tvých bý

ÓMAIíA NEB

Pol míl avm tnAmfm a krnjunfím
vidy tím riťJmnílUfm Kclilltrvým l!ií-ki- n

a vifltni (Iriiiiy vonných doutnfkA

laliwlnými llkíry a po cely den t bniiiw
luntem

Víorní obsluha- Tel A32M

K tJHHV—Pral(Iln ohobodnl prípramf pravlilHnf lonřn t bplaack atrajapl
Kck tlftitrrnl krylMirk krMilnlr:k právní :kjl a Uiimi'n

VÝHOtir-Kolf- Jnl kkimli kolejní arknatr literární auolek iprcliorí I4néba ran tlakirna a VMlnJné tamty
POIZIMNl (ilirKípn t liti No tKrty vlh ndUorrtck
PkAcK Za STItA VU—Mirara poakrtnuu na tH hod Inorou kafclutitnn! prací
KATAliOO-KIirn- tnl sov lllutriinf katalog kabinu wlarrna'
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řvO MORE BLTJE-MONDAY- S

SWIFÍ PRIDE

SOAP

Good in hard
water and good

in soft water
Jlndeby SWIFT & COMPANY

HwiřUifo Prlile nidlo Jest nejloptím mydlum jskťliog lze ku praní prriilladoitst

Sctřte Hvého príitlla— nikoliv obul A v "

valých poddaných onde Jiný poPísemnictví

'Wja" vydávaného řtvrt- -
sud "tinný" počítá kvítka na

živůtku íešné baleríny Všechen

VÍechcy Jeny což já již jsem (4

Omrzela?
Mužíček jen! s chce své že-

nušce zavděčit! objednává nejlepší

jídla a vyhlášená stará vína Za

oráSená a pavučinou obetkaná

letně "Svobodúou Obcí" v Chica

gu vyšlo Clilo I ročníku X s

obsahem bohatým a zajímavým

ttn "výkvět denní mravnosti

vysocí důstojníci bohatí finanční-

ci továrníci hejskové kteří pro Ua Nnum)t nlklr "rlkfte- -

pro čtenáře svobodomyslné- - —
Ovšem Člověk nesmí přeplnlti své bíjejí předem své dědictví baví se 1'' i

' :$'K n aiílf rikMwri )hhi ' wi

tf rtt o iui vrhlwlu
S'""'"'' l''Milra )lh

' W ví5 I irnall ntkolma lídniv-l-

% %K"-'in- tl "aiMSí na Utm na Jak
' Vfit Ul qinuhojwiti aruřri

zde v dobré shodě a ku podivu

diplomati a poslanci na tomto
A I w KuimiII umu ani- -místě ahodnou ae vždy Tanec

jako hudba zjemňuje mravy

mnohdy šlo mu i o život Když
Jsme se spolu stzoámilibyl Václav
ve zvláítě veselé nálaJě a jeho
obličej jen ítťstfm zářil Častovat

několikrát až konečně jsem výzvě
děl co jest toho příčina V

pon-děl- í

21 září t r rozmnožena byla
totiž jeho rodina o dva členy na-

jednou Milená jeho manželka

obdařila cj dvíma velice roztomi-'?!- ri

dceruškami Nechť" ct ro-

dina páni Wostrčilova přijme

JM upřímnou gratulaci! — Také

mladý pan Sixta byl velice potě-

šen synáčkem jejž k potěše

jeho milená choť mu povila

Jeho rodině platí naše gratu-

lace Dálo pp M F Divin

první český osadník v ídejíím
okolí Jan KlekarVác Procházka

Jan Kocian Vác Židlický Jos

Jílka Jos Votruba Jos Mikulka

Mat Novák Jan Novák a Vác

Kojetín Všichni jmenovaní kra-

jané jsou velmi zkušení a osvěd-

čení jil rolníci jež žádni svízel

ani nezdar v prvních počátcích

obyčejný nezastraší Již nyní
možno pozorovali jak pilni ruka

a železná v6lečeského rolníka do-

vede úspěšně (army dříve opuítč
ué vzděiávati jak mi p Jan

Kroupa krajanům známý dopiso-

vatel do různých časopisů slíbil

hodlá í v našem listu občas uve-

řejnit! zprávy o pokroku tamních

íarmern Pan Kroupa zabývá ae

též vedle farmaření prodejem po-

zemků Jelikož jest zde hezky

V Paříži každé divadlo mi evou
uzavřenou společnost avé obe

censtvo tvé toilety a tvé mody
své herce a herečky tvé spiso-

vatelky a tvé kusy

j r rs v' ua vfiiďTana nu

inntr Hlnliy kutré nU'lf imrr
nall pwlril "iu barvu po cl vaia tul a

)auu liulnějil 1 tlawinc aalrtii pravá
7UU rtpliluraná hoillnkr

InvacK natahu)kl a tíilcl m ! kll'lu
kvwin ri pro panr n li 14ij m a nJlHp
tno tmfrUUfm alrijkin plnA druhokmir
opntthr tinri4 a urirnvifiA ('OJ HZIkO
a pipruarii t4ylku 1'roljltdka lulurrra plMl
tapla'fiiri Záruka walki lt a ptUnf

nl dániakr lrviitl eúti k a (! ml

(ni In klínil lliiil" II Viiv taalanu a olijMlna
ku dáma clarina pian praun a ntUmi
killiikr piKm rKKtfofnné xlnrrria-jwlr- if

nwili u II aiieli prodat II

l'll i:lil-l- l maUUé aU daiiaké

ATLA1 JPWELkV CO 461 Metr polino
Biack Chlcato SU tnitf knuio iiiiiují
cl fi řfuiiíi-- řmdiirt-- kl ři"ft fitnrif' b
kMlln rik rviilvř tfťttVtto ttiiíf
liulái khonain( Ilnlek slmA I(liyl4 ld
fH)mmm po oijdrtanl lo Kil k ion tr

V divadlech pařížských dávají

"Svojan" pořádá pečlivě p F B

Xdrůbtk Předplatné na celý rok

obnáší pouze 80 centů jednotlivá
čísla se prodávají po 35c Ob-

jednali si lze "Svojaoa" u p AI

VafiouČka 150 W izth Street

Chicago 111

Došel nás redakční výtisk spi-

sku: SvoMvmytnd výchova dílek"

rukověť pro rodiče a přátele Na-

psal Dr Frant Iška V před-

mluvě praví spisovatel: "Rodin-

nou výchovu považuji za oejdůle-žitějšíh- o

součinitele při budování

blaha lidského V rodině musí

vypučeli co kvétti má v vlasti"
Ano ve zdárné výchov mládeže

záleží blaho vlasti Spisek tento

vydaný tiskem a nákladem Atig

Geriogera 150 W tath St Chi-

cago III doporoučíme svobodo-

myslným nsíím krajanům Stojíť

pouze 30c poštou 33c

(ZASLÁNO)

si zamilovaní sva aosiavenicaa
neboť jsou tam mnohem bezpeč-

nější než v čekárnách omnibusu

Zde se sejdou stisknou si vý~

známně ruku a žhavým pohledem

břicho chce-- ještě večtřcti

Jest osm hodin a za půl hodiny
zvedá se opona ve vtech divadlech

Však i v restauracích laciných je

Živo Živé štíhli brunetka S

čistou bílou zástěrou obsluhuje s

usměvavou tváří zaměstnance ob

ebodního jernuž právě nese nějaké

jídlo masité za 30 centimů sou-

kromníka jenž poručil si teleti s

bramborami za 60 a obchodníka

ji?muž chutná nejlépe skopovi za

50 — Za dva sous chlebal— Půl

láhve sodovky slečno!— Hýžový

koláč!— Volají oa sklepnici která

by ráda všem najednou povloužila

Starý páo akrývá svůj nos v novi

nách přední dělník usmívá se na

ni Jsme v dílně kde čelisti jsou

stroji kam chodí se pracovat ni-

koliv bavit Hrubý ctující(
jenž trápí venkovské hotely zdá

se že zmoudřel

"At what o'clock your dinnerř"
—"Haif past íx sir!"— "Very
welll"--Odpovíd- á vrátný velikého

hotelu vypasenému synu Albionu

Nelze tarn jfsti brambory lžicf

aniž by nevzbudil nelibost uražené

miladv!

prozrazují: Miluji vás! aoeb vě

jířem dívají te výmluvná znamení GudahťsUultitnl

Standard
Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscnnsinu Chica-

go St Paul Minncapolia & Oma

ha rlrAha m na prodej při nízkých
čenich a výhodných podmínkách

platebních at 400000 akrů vybra-

ných pozernkt rolnických Ti
litx Šunky jsou n5o za nejlepSí uznávané

iunky S vyiímkoa naiich Diamonddlouho usazen zná dobře í chou

"C lunek jsou nevyrovnatelnéhokdož koupi zihy mohou vytratí
Čechům a Slovákům iijldm v Htinl! do zevnejfiku chuti i ucbovaclc

vlastností

lostivé stránky zdejší krajiny a

proto může také každému nejlépe

posloužit!
Pan Zrost provezl mne po kra-

jině a tu viděl jsem dosti pěkných
míst i špatnějších pozemka Kra

si pozemky při krásných ítkách a

jezerech v nichž jest hojnost ryk
a je2 poskytují nevyčerpatelný

zdroj vody jak pro rodinu tak i

dobytek

Pozemky po většině jsou zales

Frotty úplni oné drsné slané
chuti tak odporné osobám jichž
ialmlky nejsou tak silné jak

Pijřš-I- i oemlaskej jazykem byť by hýl mohlyjiná kudy jsme jeli byla někde

mírně lámána a jinde zase dosti něny pflda jest úrodnou a aoadno jemné lahnrjrtl haMé- -

rovná a opět jinde cesta byla vel

Vytrucovala tama sole"

Bělice odplula jednou do moře

jen proto aby sklamala rybáře
kteří te chtěli na její útraty bavili

avšak nevrátila te více protože ji

slani voda zabila Můžeme z

příhody této čerpali dobré pouče-

ní Není třeba abychom te chy-

tili na vnadidlo abychom koupili

nějaký bezcenný lék jakými jest
trh právě teď zaplaven a přece
nemusíme zahynouti zápalem led

vin jenž se docela dobře může

porovnali se ziádným mořem

jen když máme Severův Silitel

ledvin a jater Lék ten přemůže
zánět oičí kyselinu močovou

pomáhá ústrojí vyměšovali neči-

stotu a posiluje celé tělo Jest
to neocenitelný lék jehož b měl

užívat! každý jakmile ucítí bole-

sti v zádech nebo na stranách

při prvních příznacích žlučoatosti

a žloutenky při obtížném a krva

vém močení kamenu a jiných
obtíží toho druhu Cena 75c a

ÍIJ5 K dostání ve všech lékár-

nách nebo přímo u firmy W F

Severa Ca Cedar Rapids la

' llie Codíhy Picklnf Cozpracovatelnou Chicago Milwau-ke- e

St Paul Minneapolia Soutn Omaha Keb
mí kamenitá a jízda po ni dosti

obtížná Na této objížďce zajeli Duluth Superior Ashland a četnt

jiná prospívajíc! města na dráze

bylo víno seba lepši!
Dobrý ton vyžaduje bya po

obědě zdravil

Paříž zůstává věroa svým sta-

rým zvykům!

III

Pařli v divadle

V naší době divadlo těsně slou-

čeno jest se životem lidí Jest

nezbytním pokrmem jejich zvěda

jsme též na výslovné přání p Fr

Walenty oa jeho pěkně zařízenou

farmu Pan Walenta bydlíval
dříve v Omaze a jest spokojen-Farm-

obklíčena jest za všech

Národopisná Společnost česko-

slovenská v Praze vytkla ai z

úkol vydali Dějiny a soupis če-

ských osad v cizině Aby však

mohla dostáli svému úkolu je po-

třebí aby v četkýcb osadách za

hranicemi nalezla ochotní y

kteří by chtěli podati
data informace odpovídali na

dotazy atd Výbor Národopisné

Společnosti tudíž prosí aby ti

kdo by mohli a chtěli podporovali

společnost svým apolupracovni-ctví-m

na díle tak záslužném za-

slali avé přesné adresy oa adresu

Společnosti (Praha Smíchov Kin-skéh- o

zahrada) Jakmile bude

práce podia nrčeoébo programu

přehledni rozděleoa budou jim

zaslány formulář k vyplnění a

další informace
Univ prof Dr- - Lubor Niedcrlt

i l ptMlMKl M S 6

Dr Václav lilie

C St P„ M 4 O a na dráhách

jiných poskytuji dobrých trhř pro

plodiny farmeraké

O bliiíí podrobnosti pilte na
Geo W Bili

poaamknrf kamlaaf Hadaoa W

"'"G H MtRat
9 r k at řao' Mlaa

atran lesem Obydeloé stavení

iakoi i stáia a sýpky nacházeli se

ve vzorném pořádku Na prahu
vosti osměluji se říci že divadelní

útulné této domácnosti srdečně

uvítala nás pani Walentová zvouc

BANNEH LKJUOlt HOUSE
vlantoi

EMILHfllISEflUW- -

Výtoné pivo vlila oa íepti Nejlapll vlna a llkry a jamné doutníky
Chutný sákuaek vtdy po ruca Jeat Jadaateltn pro prolulé kantucké

kořalky a výckodni aaimtiltaé Za výbornou Jakil vtebo ibotl as ruftl

HABSHALL OřBESKANSASnás ku vstoupeni do nanejvýš ti
tébo pobodloě zařízeného pří

bytku Jelikož slunko počalo za
Při obiednávkácb které obnáší

padatí večerní soumrak kvapem
f roo a více platíme dopravy sami

rozprostíral se po vůkolí milerádi
C I )1otil SI Sfi

Hoíně zásobenýpřijrouli jsme pozvaní p waieaty
který mezitím vrátil ae i pole HOSTiriEC

chuť bývá hlavně v Evropě až

zneužita Však žádná krise ji

nezastavila

Jiti do divadla jest přáním všech

Pařížanfi jejich rájem Mabomedo-vý-

Pařlžan ač jest švitořivý

jako vlašťovička je přec
aeoti-meotáln- í

Kád pláče vidí li ne-

štěstí "dvou sirotka" a aměje se

žertovným kusém Feydeaua A

všeho ae mu za jeho peníze do-

stane
Před malými divadélky křičí

vyvolávač: "Vstupte pánové a

dámy právě představení začíná

Jest to pro šťastné i nešťastné

Sedadla za 10 franků místa k

HOTEL PRAGUE řE
abychom totii zdrželi ae u něho nésta Prahy
přea noc 2 druhého dna mnohem

ležící ve

velikém pásmu kukuřičném

plod! více kukuřice a prasat a ná-

sledovní i vítií blahobyt nei
kterýkoliv jiný okrea

ta západě

Dotré farmy od $35 do $60 akr

Máte-l- i zájem v zajištěni si domo-

va dopiita na

A JL Shuimvay
poakoTf s H)&vai prrkupnlk

MARYŠVILLE - KANSAS

tatai
lépe se oám pojede nazpět do

města Paní Walentová připraví

Loty na prodej

MAm vfee loto velmi výhodných
podmínek B prodej Loty ty lezl Jedea
tloek vjcBodoě od hlavni obchodní olí-c-

HibtMt ťnirnt Jwrt teprve noo přes
rok Mré a Kle nwiltyU krtjnfim vý-

borná pliitoííltl Jakýkoliv obehod
Dnes Jii I'raha čitá přm Vm obyvaudn
Viecfany poxemkv vstoupají v cn4

rychle nabora Pro bliíftl podrob-noat- l

pííiesi na: ř KWoodraia ťrairua
Lincoln Co Okla Terr vx

FKA5K míjitel

Bratři Semínovó
v č 1321 William ul

Mail na vfbér sidv boinost ěeritvlbo

la skvostnou večeři na níž jsme

na rohu 13 a William ul Omaha

Člitá a pobodlol laHzcoé pokoje pro cestující Jakol I výborná feaki
strav vzorná obaluba V hostinci otxlrílw vtecny 8TOHZŮV LEŽÁK

aej lapil droby vln likérů a aejjemaejlí doutníky
- Krajané tavfUta II do Omaky návštěvou ubytujte M v hotelu Praha a

ntctflU aajeaooa peníz ale zbavíte 1 vtlikch BsnAií S

TelLlf4 O pHzeS krajanfi Udá YISťEXC i BOBBOTKf f

aobl všichni znamenitě pochutná
valí Po večeři bavili isme ae

tiiA trnku Jtirh nzenářské

výrobky tttl m te nejlepéí pověatl

Přijďte a preaTédítaea! Objednávky
aaoino učinit téi telefonem číslo AI17Í

vzájemným vypravováním tak Že

jsme ani nepozorovali jak čas

rychlá míjel načet odebrali jsme
stání jen za 30 sous"


