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13 střihů nichl si ls vybrsii

výprodfHÍ een
ft 90 Za peníre

ty mdle te koupili tik dobrý oblrk

jiký nekoupit od nikoho ti méně
neliti 30 Mám tét jiný výběr

klerýl vyprodáváme po f 4 90 V

tomto nalétnete pěkné černé oble

ky Výběr ČIs 3 výprodrjní cena

I3 90 potúttává 1 obleků l pík
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Pořsdiiié připravili nlvtilvn)
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Dobiál a lid w ar 4 líosewstrr

o livotí t láslohách Jan

Amose Komcoského velikého

Čecha a oejilvnřlího vychováte
le vlech národů Ul&l progrsm
sestávat s četných čísel zpěvných

Výroční PLES

Cliliii(wk(1 poviiil obloky

po $300
%(Ut thltprtkCdi oMků jll kktivNUlliOIIAlM cínu jist tde ivlálll 'o-e-

trhlo lýilrn Činím výpověď tuto timyslnl —

vlttuf 0 čem mluvím (pětueme jrdmí ve proapích H l

ts vlch podmlurk t okolností lIJný oděvní obchod v it
lim okolí nrptedlolil vám dosud taký výběr chlsprckýth

obleků nenabídl vám hodnoty jské jsou ve sMrce těchto

tlldolsrových obleků

bádáme vát aliynl porovnali střihy lilky UJ po-

všimli ti obtvláttl le vnitřní Části jsou ljni dokonsle sptt-cován-

jak j ony tevníll Lálky jsou silní a pevní lkaná —

vlrchny lvy dvojili Kdy! jsle učinili přesné srovnání

můlrte říci rozhodni le osle chlapecké obleky ti Iři dolary
mají při nejmcnlím o dolar neb dva vlce ceny
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K hojné návllivi zve v úctě 'nťl ful tjtor

olových sborových r č(el hu

deboleh a přllrlitostoých dekla

hlili i oprávněnou hijoul nt)ea
B mnohé domovy {ti svfm čle-

nům umolotl nýbtl
těl ot víill lti počet domovft

jel esvohoteny byty ctd dluhů

ili rit jrlio pohodlné tpůtoby splá-tr-

v minulých ai letech jeho tr-

váni Vyjisoslil sebýti vldycky

Spravedlivým v jetnání séin se

tvými tleny t lárovefl mil vidy o

m) tli tmlrnění břemen dlužících

te ktelll joou skutečným livotem

tpolkn Msjlce tuto skutečnost

D třeleli uvlují řiditelé spolku
tohoto o dodatcích k domácím

pravidlům jei dileko vlce jeitl
umoiof usnsdnl dlužícím te

splácení dluhu mnohem rychleji

macl Spoluúčinkovali pěvecký
klub Lyra malá Lily Uetánkova

sl Marie Preyerova sl BUlkov
a Franseeova dítky nedílní Ikoly

oého ktlmíru černých thibetů

itd Mužské kalhoty výprodejní
cena tl i) jsou nejlepll kílhoty
t též oejleplí jkosti jské vůbec

kdy byly nsbldnuty Mezi těmito

oslernete osle corduroy kslhoty
Krátké kslhoty mající cenu 30c

ta 33c Chlapecké dobré obleky
St 48 Kovněž nabízíme velké

i yrm rrčeské sl P Votavova a St B

Letovský ml český kostelní sbor

Julius Fettner Edward Musil sl
ká čet Dřevařů Světa cvičí pilně

pod kapitánem L Chlebotádem 1

túčastní se závodů jež uspořádá-

ny budou v d?n j"d 1 Převřů
Elu Berka a pil Zástěrová a

— Minulou neděli zastavil se v

Omaze p J F Sadílek z Wilber

nléze se na tpáleční cetlé 1

Verdiere Neb kdež řečnil při
slsvnontním otevření řádové siní
SlávnoKt vydařila prý te

Dobiášovi Obrtvi w pro láce ve výpravném tboži Chla

ví in i ii ni — ii --

rjřpecké koiile 13c nazůvky 3 páry
za 10c kožené rukavičky 13c

Svět na světové výstaví v St

Louisů Již přítomnost čety této

ttjifiťuje Háji Marta hojnou
obecenstva neboť při [LJJUXiíspodní práJIo 13c jeden oblek

dobré mužské košile 33c mužské ttttttttttttttttttttttttW A J a j _ I I 1 I ř9
vstupném 30 c pro pána dámu

A & i A k w%nAim mm j rm r+t ss ai i
:i mořme- - riiKiiwnani

tt J Vt iw uaill U nu u tivues m i
li 30 střevíce 9BC mužské klo-

bouky 33c a 48c a mnohé jiné vý-

hodné láce

the i Aiuxm: iiotiiimí co
1319 1321 Douglas ul
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jakýmkoliv ujmixiIk-ii- i Hm'-- ku Z
xíittru pointánktivého ulmu trnSe- -

ho jx! Ailíinřlio niiniiliiu nolxilu

vefrr v ulili p J W Hrocha Z

nám tvé jméno t tdretu a my vám

zaSleme jednu ze svých vzorko-

vých knih

ZvIKtnfmi ňíky pak lniie zívá- - m

rAny p Jak Ilnilimu Vt jj
IVchutuvl z vkinné vyztuben( Z
(ní pp Fr Lb napnulo vl a Kr m

1'fchotcvl ri jnxliv4n( llulkfi a Z
pp I"r Iloliim 1'ctru Ttclimu Z
a Jak Hriil)j'inii la obětavé ! ní- - f
by za níltrvnnu a p Janu Clil-lx- -

JJ
ráduvl za uluíbu 11 rruMru lilky Z
tmíc riiílt-ž- i éi Čcakému lliirti-u- - m

nlmu HlKjru za vrfirnoujichocho- - jj

Udtlejte til DlíMí ncdéll

NojvíftSí obchod na zilpadC

Vše co lze nositi
ZA NEJMÍRNĚjSf CENY

yvltlHttií výpal:í Uttkilý dii

Mužské jarní obleky
Nejmódněji! a nejtrvinlivíjlí obleky pro

jsro— velkostí vzorky hodící ie viem

za nejlevnější cenu
Dvé Hpeťiullty:

Tcčcr dostaveníčko v Koko-lovn- é

v níž pořádána bude
akademie Pércckého Odbo
ru Sokola na oslavu 6Ietá- -

zajisté oinao ujit ptneziioti pone-

chali se Udnými výkony bujsré

čety při tom výborně se pobavili
v kruhu rozlaíoých Dřevařek

— Sobotní pomláskový ples

pořádaný Táborem Myrta Č 923

Královských Družek v síni J W

Hrocha vydařil se celkem uspo-

kojiví Návltiva byla ilulná ač

proti viemu očekávání jen nepa-

trný počet tousedů do plesu te
dostavil a též četa ponejprv snad

zi tvého trvání zapomněla te do

ma Z to ti sousedé kteříž Druž-

kám vypomáhali bavili te zname-

nití v kruhu veselé mládeže již
dostavilo te hojní 1 tinee potrval
skorém až do rám Byl to ples

pomláskový opravdu neboť Druž--

ky přinesly celé hromady vijec
pravých i cukrových jež ily vý

boroi na odbyt Tábor Myrta
může být výtiedkem pomláiko-véh- o

pletu plni tpokojen

— Velké oblibi u českých ho-

spodyněk tělí se výborné zboží

ho trvání Jest to noorve
co Ke péveckÝNDoIek vnusí
české osadé dočkal tak

1 tu Na konec dekujeme vřele &
vem iifílelíiin naSlm příxiiív- - m

JJ cum KUJ'! v Uk hujiiím puCtu JJ
W do pomláskovho plru naHrho ae

(kmtavili JeHí jednou diky W

2 Vířili! 2
Z ' Tábor Myrts í '22 Krá-- Z
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dlouhého trvání
V pondělí ráno zastavil se v

vedení pro:rmu velice zamlou-

valo a mnozí z přítomných se vy-

jádřili že si přiStí ředili zajedou
do South Omany aby jeítí jednou

potěšili se mistrnými výkony

účinkujících lil— V South Omaze

pořádána bude slavnost Komen

ského příští neděli večer v síni

Laitoerovi na ao a Q ul Vstup-

né 3jc osoba

— Výborná povísť české ho

spody "u Šoupce" pronikla i do

vzdálené vlasti staré a žoviálof

hostinští Franci a Vávra mají z

toho velikou radost V Omaze ví

již každýže v hospodě "u Šfiup
ce" možno se posilnit! nejen vý-

borným ležákem z proslulého pi-

vovaru Schlitzova barvy červené
i Černé ale i jinými nápoi řízní

sorty té nejlepíí Vedle toho

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za něco

stojí Krajané t venkova učiní

dobře když za pobytu tvého v

Omaze navštíví hojpodu "11 Šil lip-

ce" roh 13 aWilliam ul ix
— Předminulou sobotu navští-

vil nás starý a vážený přítel pan

Jan 1'abián majitel strojnické

dílny v Prague Neb Přijel do

Omany bývalého tvého domova

za obchodními záležitostmi Je-

likož zde má hojni přátel a zná-

mých ietřil licbvářsky se svým

volným časem Sdělil 1 námi že

se mu v Praze vede dobře práce
Že má dost a vůbec Že se cítí spo-

kojeným Přejeme příteli Pabiá

noví vleho sdsrui

— V pondělí večer překvapil
oás návštěvou milý přítel oái p

F J Fitle z Lincoln Neb Pan

Fille přijel do Omahy za obchod-

ními záležitostmi Sdělil t oámi
že jest vřelým ctitelem prof Šim-

ka jehož znamenitých přednášek
láČBKtnii se v So Omaze v Lin-

coln i ve Wilber Slíbil nám že

Omaze prof B Šimek kterýž mi
tvlált

nulý týden předoáiel ve Schuyler $1250
Mužské novomód-

ní obleky po $7501"" obleky poPrague Lincoln Wilber Ná

vítivi přednálek ve Schuyler a v

Prague následkem (patného po

výroční rlCo t
„upjlMÍ

časí nebyla velká ježio pouze
domácí lidé mohli se oa nich po
dítěti nicméně byla tluiná a prof
Šimek byl 1 poaluchačttvem tvým

úplni apokoien Ovýsledki před

aÍSíy'rr°f Šimka ve schůzi vzdi

I Báj Marta e 10 Krom llmhlčeského řezníka Chtt J Passickt
Knjmé kteří s venkova za obchodem do South Omahy dut-

ají míli by te abytovtti v

Metropolitan Hotel roh 27 a Lulvr o

f v sobotu dne 16 dubna'04

jehož obchod nalézá te na 10 1

Baueroft ul A není také divul

Vždyť u mistra Passicki doslsnou

nejen vždy čerstvé maso vleho
lavacího klubu "Komenský v

Lincoln přintiíme zprávu oblír
nějfií na místi jiném Prof š'mek druhu tle i výtečoé zboží uzenář

vyjádřil te ntnejvýl pochvalní o

ktarf I vlaatnl ekralal nám bmtlmkr 9

FapOŽL Hottl tento jett řízen

podle evropského způsobu Pokoje jsou velmi čisté i vůbec fl

celá obsluhi jett ti nejleplí Nikde nebudete lépe i levněji ?

pohostíoi neb Papež rnije roletou rkuleoost vyhoví kiJdiímu í

i pak fest til výborný společník Z vzornou obtluhu ručí i

iaSMtiíS a AUGUST PAPEŽ

v Koknlorně naJIS a Dnrt-a- s

'tk fíllIKllD i In
Vborná biullia buds líMnkovall

Vslupni fii t ňimnu Vc
DMI dám Zhc

' ( pHjimimiM Ziíbavu bud pcf-llv- fi

piHittrAno
K hojili! HiívSlfvS uctiví tré

t při zatíai smen!ačm vydlnf

— Nejoblíbeněji! Itací Žízni-

vých kraianl kteři míjí centu do

města stal in 'The Boy' Home
Saloon" na rohu 13 Howard

ul jehož majitelem jet řtarý ko-ti- k

p- Ant Křeček U oího

dostanete v každou dobu čerstvý

řízný Storzav ležák jakož i ta

nejlepít piva lahvoví Než nejen

0 Žíznivé ale i o hladové atará e

náS Toník Výborný "lunch''

teplý i studený k dostání jest po

celý den Pro ty jil jsou milov-

níky doušku řlznějSího opatřil
Anton výborný Itof "Bentoo" 1

lepllch doutníka nenajdete v žád-

ném hostinci v místí Krajanům z

venkova doporučujeme vřele "The

Boyť Home Saloon" a podotýká-

me že paa Anton Jipance v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A

2526 — if

— Minulý Čtvrtek odjel z Oma-b- y

do Chicaga mladý krajan nál

p jos Freuod jenž poslední do-

bou iimlstnio byl jako kterk ve

velkoobchodu Hiydeo Bros Pan

Freund přítel k náhledu že d4

kladná znalost aogličíny jest ne-

vyhnutelnou pro každého kdo se

chce v této nové vlasti asií dodě-

lat! úspěchu a koneční se roz-

hodl fe pojede do Chicaga kdež

bodli oavitévovati tkolu Máť v

Cbicsgu bratra jiné příbuzné a

bud mu tudíž toáze věnovali se

(tudiu um než zde kdež byl od

kázán výhradní jen sám na lebe

četné přátele své vlak ujistil Že

c později opít vrátí na západ

kterýž 95 mu vlmí ismlouvá l
nejspíie zvolí Omanu za svůj bu-

doucí domov Přejeme mladému

příteli svému mnoho zdarul

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kte-

říž se cbtíjf výborní pobavit! mí-

lí by navltívíti moderní zařízený
hostinec 'u Habru' i x rob ij a

Wíllíam ul v nímž vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Cbleborád Kromě toho poslou-

ží vám iaramantnl čárli nejleplf-m- i

doutníky likéry jakož i cbut-ný-m

zákuskem 30— ti

— Byli jsme velice potěiení ná-

vštěvou p V Jansy jenž před
více než ao roky míl v Omaze

řffzný obchod Nyof vlastní

péknou farmu blíže Touhy a jest
1 postavením svým úplni spoko-

jen Přivezl do trhu south-omat-skéb- o

náklad hovězího dobytka
tížoval síže mohl zaR dotlatijdo-m- a

vylil cenu než v trhu Prová-

zel jej oejmlsdSf jeho synek jemuž
se prý v Omaze znamenití líbilo

Pan Janta nám slíbil že vyřídí p
Mackovi srdoícý bii poaluv

— Na osiřelé místo "vrchního''
čílnfk oblíbeného hotelu Praha

dosazen byt po dlouhém hledání a

pátrání téměř ve vlech koutech

zemí žoviálním majitelem p Dob-

rovským pan Víc Váchal víeo-bec- ni

známý krajan Utrbačné

jazyky rozoliejt za prý se tulil
dva podaření kosi a veselí společ-

níci kteří prý rozveselí i kámen

"My pak doufáme Že "jmenování'
toto půjde botelu jen k duhu

vlasteneckém hnutí četkých um

vmitoícn ttudujících v Lincoln s

očekává 1 jistotou že nadšení již
ovládá Členy klubu přenese se v

brzku i na ostatní české poslucha-
če universitní kteříž dosud cho-

vali se vůči probudilým kollegům
svým chladní Též i přednálkt

1 wa VVHOlt

prof Simka ve Wilbtr v neděli

Riloy Brothers Co
(ItAItttttttttt 1 1 f 1 1 1 1 1 tj
l Kalikový ples!čtenářům "Pok Záp" sdělí struč

odpoledne setkala te t úplným
zdarem S večerním vlskem t til

te prof Šimek do Lincoln v
VELKOGOCHODNÍCl

impořádá

Stior HfMi Nové Bolí Likéry adoutníky
Old MMlíury Kye — IMiímond H llyv

N II Archer Hourbon

111H Iiiriiam Ht M AHA

é 80 i 0 1)

Z v soboto 13 dubna '04 Z

ské u velkém výbíru Hospodyň-- :

ka která koupili v obchodí lom

jednou nepůjde podruhé jinam z

nic oi tvěti Zkutte tol 37x4

—- Včert lorgioitováni byli v

Omtze tfžsřikí společnost pod
iménern "The Gold King Minerál

Mining Co" Předsedou společ
nosti té jest p Jos Matoušek z

Brainard tajemníkem právník
C II- - Kubát z Omahy Společnost
vlastní zlatodol v Colorado 1 za-

počala již prodejem dílců Dol

larový dílec ttojf 23c Huda jest

prý 01 zlato velmi bohatá

— V poodílí odpoledne zasta

vili te u nát ni okamžik bratři

Václav Antonín Palašové od

Wali 00' Neb Přivezli do trhu

touth omažského hovízí dobytek
1 cenou obdrženou nebyl! vlak

valní spokojeni zvlálti pak 1

cenou vykrmený dobytek Byli

jsme potíleni jicb návltívou

— Ttrokáři pozorl Přlltí ne-

děli odpoledne otevřen bude tltv-nostoí-

způsobem nový hlavní

stsn tirokářů v hostinci p Ant

Křčki na rohu 13 a Howard ul

K tlivnottnímu ztbájení sezony

učiníny velkolepé přípravy Ni

valáty vysazeny zvláltnl ceny
Dostavte tel

— V pátek o 3 hodině ranní
vznikl t neznámé dosud příčiny
požár v noclehárnl paní Joseph
Butlerové v i liti looet ul W

pondělí ráno přijel do Omahy
odkudž te odebral do Council

Blufís Zde nivltívil vyšší Ikolu

oačež odjel do Carroli rovněž na

prohlídku vytlí Ikoly odtud
vrátil te do tvého domoví v lowa

City V krátké době nastoupí

vědecký výlet do ttarébo Mexiki

po návratu tvém ti tak z lest

týdnů hodlá opět oivllíviti Neb

risku lby zde uspořádal celou
řadu přednálek v zájmu Matice

vyllfho vzdělání Nechť jest
a obětavý krajan nál

ujiitín ie neičetní přátelé jeho
v žíruérn státu ntlem tilí te srdeč-

ní ni příltf návliivu jeho

— NiUiííui a proto také nej

% v Sokoloval 13 t Dorcit ní g
2 Vstupná ti Z

Jj KaUtak t bol mt JJ

2 (t veker pohortlf a ůoUtnu jj
i hudbu plni poataráno ta

2 KaWá dám t zdvuflle Uiik m

Z tia by ndrvxdala M vchodu liaiřl- - JJ
) Krk kalika svých Kut A vobílce 0

tllltllit)lltlltlttl

MWollstein&Co
prodá vám gallúu

dobrého clareluM0 za 65c

Přineste vlastní tvůj plucar a bude vát ttáti pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-62- 4 jlžni 13 ulM Omaha Nob

oblíbenějším hostincem v české

Prize jest bez odporu hostinec

řízený po létl krijany ppSloupem
a Krumlem aa rohu 14 a William
ul Přijďte do útulného hostince

toho kdykoliv vždy nejdete tím
četnou tpolečnost a za nálevnou
is:s-'vsr- á tviís starých známých

pp Adimi a Prokopi Kdo v ho-

stinci jich zastavil ie jednou ten

přijae podruhé zsse neboť nikde

5rJllílnřjí stMik erki i Oaiahy I venkeva Jest

ný obsab oanejvýi poučných před-niie- k

víhlasoého oaieho řečníka

— Včera odpoledne přisel se

os bát podívst vážený přítel nál

p Fr Hanzl od Dodge Neb- - v

průvodu tvého syna Emila Pan

Hanzl přivezl do trhu soutb-oma- ž

ského dobytek t i on nebyl t ce-

nou obdrženou tpokojen Při

příležitosti té navttlvil syna tvého
Václava kterýž jest kněhvednu-cí-

ve zdejším pivovaru Willow

Springt Pan Hanzl jest pře-

svědčen že zakládáním farmer-ský- cb

elevatorů a vůbec společ-

ných farmerských podniků dalo

by te nejlépe čelit! vydíračným
trustům korporacím Bylo nám

poižíiíui íuáiníti se p Han-

zlem

— Přlítl neděli dne 17 dub-

na večer pořádali bude v Soko

lovní Piv Odbor TU Jed Sokol

akademii na oslavu 5letého tvého

trvání Pořádající výbor připra-

vil pro četné př tele a příznivce

program krásný 1 velice bohatý t
jest jist ie i provedení jeho bude

zdařilé Program tettává ce spi
vů sborových i sólových t čísel
hudebních a deklamací Pivcký
Odbor zapije dva smíáeoé tbory
sólové cpivy přednesou slč Ter

Boulkova tlč Bessie Jablečnfko

vt a paní Tiucbenová hudební

čísla přednesou tlí Lilly Book-meyero-

a malá Mařenka Mikova

jež ponejprv veřejní vystoupí pp
Karel Nepodal kornetista a Vác

Chvále trombooísti přednesou
krásné duetto dále účinkovali bu-

dou jeltl ti Šrámková pin šrá-

mek a více jiných Z tohoto vý-

tahu jest patrno že při nedělní

akademii budou účinkovat! nej-

lépe! ml tily a ie českému ota-censtv- u

naskýtá te výborná příle-

žitost výtečné se pobavili Dou-

fáme pevni le ipěvumilovoí kra-

jané Dali dostaví te do akademie

v počtu co oejbojníjiím a přítom-

ností tvou povzbudí Pěvecký Od-

bor Sokola fc dalsl úspíieé

C Newline zpozorovtv požár Elegantní zařízený HOSTINEC
''ktmtfl vtaaml

Toa ZtTcvdlr titi 15 a Howard ni °

CackloyBros
výhradní majitelé

Jitckihw a 1'urc Peter
Htiinožltriťli kořalek

Západní dodavatelé

Roďcrlck Dna íkotski koflíky

Etctptrnonf 1 Vlr Inli Diri vfs

Keptoldovýct Kalifornských vis
a pálenek

31filt Ifiárrov#
Escelsior Springt Mo

roi

Též

"AToiloriei"
Jediné imerické přírodní katari-ck- é

vody

OACKLEY BROO
ImportH i

HboTlnaml

OMAHA NEBRASKA

učiniv poplach vynesl 1 hořící

budovy manželka tvou a tři dítky
Rozespalých obyvatelů domu

zmocnili ie hrozná panika Kirk

te tria nedottane lepáíbo 'ltofu'ini

ocbotnijlí obsluhy Při hojném

odbytu nemůže) býtí jinak než ie
na čepn Jest itile čerstvý tížný

Vjlitf Kfiiifftv "Cslilnat" stal na černi }aknl I nJIpi( tl labvo
vá 5 klade ni poitMi tt DoJlapSI ví Jiiío4 llkérjr výhorné doitinf-k-

thutn z4kuaf-- ídi no ru!
ť- i- O aojnou pHíí krlanfl JUU JOH JíOVáK

Andertoa vyskočil t okna třetího

Metzův ležák I co te týče likérů a
I trjrUtmt pralfflsrav

FÍSII"! ECLESTEI!
doutníků tu dostanete to nej'
zboží v trhu neboť Sloup a ť --ml

Žádný "Imejď' nekoupí 33x4

poschodí a zrtoil tetek nebezpeč-

ni Že lékaři v nemocnici tv Jo

lfa o ozdravení jeho pochybují
Hisič George Pickerell jenž po

mánii při zachraňování nájemní-

ků v drobím poschodí tptdl
nechráněného balkonu zranil te
těžce na hlavě: nalézá ae nvní v

JONII LIHDER velkoobchodník lihovinamirteasatlMU píctiiaí f bocích a!d

— Již příslí lobotu dne 16 mi n tkladl
dubm večer uspořádá oblíbený

DRA KKHTE&A v#tmy
"KOTVOVÝ"

PAIII EXPELLER Clarktonovi nemocnici Dví ma
)'ám 1 maubfíh ítxnlMnA aclných o l U

JÍIÉ3 stará IvMů I isníci Tina lůlli a líry
zvláitě tle proslulou zr 1881 0FC4J8 Ttylor

Za jakost vleho tboíí se ručí jí
Telefon 1815 1209 Douglas ul OMAHA NEB

tnr RWvMkHA kéta I8M

Ho1n6 zásobenýfiwmVI lm M ž Dm

lé dítky Petersooovy tpuitiuy by-

ly i okna 3 poschodí do roztála
oé dole přikrývky a vyvázly té

miř bez úraiu Villina noclehl- -

lieKWKOTVOYtTAiH UKtí
UM kstnfpwminia lék
isltv iMinkhrueo¥Ui tm

řů anikli jen v nočním obleku aMmíwh nm onou trj ý Ixj „vlaatirl

Háj Mirti t lo Kruhu Dřevařek

výroční plet tvůj v Sokolovni
Zábivní výbor nelitoval práce ni

námahy aby nesčetným přátelům
a příznivcům tvým připravil zába-

vu trdečnou jež by každého

plni uspokojila Jak

ie dovídáme hodlají tentokráte
oavltívití plei Háje Marta v pl-

ném počtu členové četkých tábo-

rů Uřevtřů Svita aby te podívali
aa četu táboru Nebrasská Lípa
kteráž ponejprv bada cvičit před
iírif veřejností Jediná tato čes- -

někteří z nich byli lehčeji zraněni

Škoda odhaduje te na I1300 až

f 2000 V dobi kdy požár vznikl

zaměstnáni bvli hasiči hatěním

ajufiajFrr mi
--aa a K cti HkámtVt M pMu Hrm'

f i ! r S l rmr ml

— Zajímavou oovioku pfipri-voj- e

Dámské Sbor Hvltdi Nové

Dobyč 86JČD ivým přítoiveům
v lobotu tj duboi Utpořádá
totii kalikové plet jeoi loudíce

dle přípnvoýcb pricl bada jed-

ním nejleplícb v léxooí

Bratři Soraínové
v č 13 Ji William ul

MJf na vMrvMv kolDxrt řmlího
maaa vleh4 draku Jajieta esaaké
vmbk v létl aa U sajlepaí povfatl t
PHjďt přvédt Ml Oblednávk v

eaofao aěioít tát telefoaees číslo AZ17I

— Fnotilek Jtndt české po
hrobník btltsmovač mi távod
tvůj w čít HjsJÍI ij ul Závod

jeho tátobený hojném výběrem
rskvl a obleků jtt otevřen ve
dna i v noci Číslo telefonu 1984

H- -y

JI TVI att WTVOrtxn
ÍLAI 14 a ohni jenž zničil důra A A Holt- -
Otftnft% tyníbtfciml třkoH

maoi č 1709 Jtckton ul kterýž

odhaduj ti iltodu na 1 900 ~


