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1 1 000 kUKl prý KohH ti Koti
♦'ih krijsa) ktell maji cvslu do

III BBflicky ťiht ý plit I lilii vfttialho molm KcMttiavi kli-tuíti- a

pro ichopBiho prodiviča Itl tht)l vtboial pobivili a

Místa ssa Dtr Swib- - li bv Bivlilviu módami sarUnj1
t Ohio ptohtál "poktu" v mUl

ostfih klubu ť 1417 ritaim
mini tlil s ''TIib Iloys' líomt
Silooa" db rohu ti Howard

ul v lMth tooi 1901 Koti
ni jvhol militelem il surf V")

(menu náknlili fMn'"h d?mO
lák p Ant KWtk U Blokntůi ÍUoft lo imtalného klibii

botie u llibru' i loh i) i
Willum ul olml vlvoJt ibí-m-

obiihtoy hostiosk Kml
ChUboriJ Krom nho poilou-I- I

vám Unmintnt čárll Bfjlřpll-m- i

dotitolky likéry jikot I chul-Dý-

tákuskam jo— tl

kterýmiž prý pvoíit prehtál

Hamotllnyrli kořalrk

špi tni dodivilelé
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tstirtnoif VlriliU tm víi
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a
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Eicelsioi Springs Mo
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OMAHA NEB RAŠKA

dosisnetB v kaldou dobu Čerstvý

lliný Slersóv leták jskal I li
Bsjlfplí pivB lihvovl Nl Bejeo

také kaldého ivlášť lituje V

VycIiAzkové obloky

Kdlviijf se kiižtlým rokem oblí-hciijšlii- ii

Pl() obchoJ vychátku oebo ei tvatu oeol ničeho co vhllH

pěkolii nebo co jeti pohodlnějšího k nošení od nynělki
al doprostřed lářl Nastřádili jsme obrovský výběr těchto

obleků koupivla je od Dejmodnějlích velkovyribilelů Tyto

oblvky jsou shotovany jemných tropických worstedů I pro-

slutých cizích továren pravých Doneial (importovaných)

homespunú neinovlšlch tweedů a homapunú velmi msmi- -

$15 dolu k $5

lilobl se uvádí le klub isřldil 1

mlstaosieuh lvích obyčejné kar
o llinivé ala i o Midové stará se

Bál Tonik Výborný "lunch'
l mické doupl jtl prvý rok Udil

teplý I studený k doslaní jut polim druhý rok pik prooiil j

dvojm kirbiaíkům se řemesli 11

lijO mlslčol Žalováni jsou lilo

velikáli demokratičtí: Janus C

toa i) Ittdflii ul 40—

— PŘIJME SE ilulki itl
rytol vo vil práci domlcl ivlálil
it musí býtt výbornou kuchsrkou

Mill lodioi-lá- dnl dítky Do

mácl úklid il vykonán Mida 16

týdní Illiiu it v í 1970 Píci-fi- c

ul 40—

PŘIME SE ichopoý dMolk

kler'l vysoá dobtavolboru
aztaáiském Stálá mino dobrý

plil Hlasu it u Jot Vopálky
tunika oi 3 Williím ul

Omihi Ntb 41 —

— PRODÁ SE kvót (9 úplni
nových jehel (piles) Krtjiná jil
budou luvěti t budou jehel potřt-bovtt- i

učiní dobře kdyt p''pujl Di ceau jich u Aol Kfecki
o ia 1 Williím ul 41 —

— PŘIJME SE prodivički v

pekilském krimi J V Kaipara
č 1734 jil 13 ul Omana 43 —

Dahlmis člen demokratického

národního výboru Edward E

Howell dřívější nivrlenec pro
úřad miyori Robert E Lei
Herdmin bývalý klerk oejvylšího

— Minulou Hledu odpoledni
odbývám byli v Orphium divadle

státní demokratická konvenci li
účelem jmenování 16 delegátů do

ntrodnl demokratické konvenci v

St Louis Konvence ti byli četně
oivliiveni a počítá se le bezmála

tooo delegátů se všech končio

sťtu Nebr saky v ol usedalo Po

úplném vítězství stoupenců h

v okresních předvolbách
dalo le předpokládali le Williím

Jeoniogs Bryio hráti bude hlivní
úlohu v konvenci léto To také
stalo a Bryia se svými věrnými
svedis v konvenci národní se svými

Dohrou trvanlivou n lad
nOU OblIV kenpltea

Muilké llirsssá klOÍOBky~lvas Milani M klwi 1'nrlo Itlrn
l'lini ld Ntnorhylin nJvřlI nejvellkdepjtl ahlrki alimnl
klolinnkn kdykoliv Omt vylnten Ve né a modn( le de

nilrrll Všechny novA mody t jiopuMrnl Ai 4?()
ceny Vlzts velké výkladní okmi-- od UU iptftltf

soudu Frsnk A Broidwell klerk

dístrkmlho soudu J E Boyd Ant BílkaEdgsr Howard vydavatel časo

pisu "Columbus Telegram" Wal
ler Moit a Harry Hayward John V £ft I 3 l6 ÍÍŽOÍ I t lil

Murply a loho Cavers těmito

prý Kosi brát v karty Mimo to
kc má bojnfi iá+ Uvu} I ohnTi
nk pro ilrttriy Uk pra pAny nH
ním JhIio Jo uby hMv kdo u lilio obuv

celý den Pro ty jil jsou milov-

níky doušku tlioéjllho opatřil
Anton výborný Itol "Benloo" a

lepších doutníků nenajdete v lád
oém hostinci v měsll Krajanům i
venkove doporučujeme vřela "The
Uoys Horna Saloon'' a podotýká-
me la paa Antoo Japaoca v ho-

stinci svém netrpí Teleíoo: A

1316 —I

— Minulou neděli odpoledne

pořádali Dlevali Světí i Douglis
okresu důstojnou slivnott v Hans-co-

psrku Zs velkého účasten-

ství členů a přátel a příznivců mo-

hutného spolku toho odhsleny

pomníky a ozdobeny hroby zesnu-

lých členů Průvodu jenž vyšel z

budovy Dřevsřů Světí Dl 13 1

Howard ul zúčastnily se mimo

obrovsuéko počtu členů též Iři

uoiíormoviné čely a sice Táboru

Alpha č 1 Táboru Seymour č

16 a českého Táboru Nebnsská

Lfpi č 183 české Tábory Co-

lumbus Nebrasská LIpi a Come

díui byly členstvem hojně zastou-

peny Průběh celé ilavootti byl

nanejvýš důstojný a slavnost do-

padla ninejvýi uspokojivě

jsou uvedeni v žalobě členové neboodpůrci boj naneivýl tuhý jehoi
výsledek však nelze předvídali

mn iryi uiiismj ri'ii(rtMi isimmu uru
A 1 — i n _t - „i i

— NajstarSím proto také

hostincem v české úřadníci klubu s kterýmiž Ross nití jun in nnjinnii imiut mm rnv ibtoií
V __lta_ mm4- -ilBfSUTISJ II (JIoehrál: W II Herdman výpo

Konvenci zahájil ve 3:40 hod

předseda státního výboru HallPraze jest bez odporu hostioec

řízený po léta krajany pp Sloupem mocný městský návladnl Ed P

Smith loho J 0'Connor FredProzatímním předsedou zvolen byl Velkou tiUibii krťuýi U šperkftv(lio
Iruhii Klifl n noli Wullham hodinek sa Krumlem na rohu 14 a William H II Haoks z Otae okresu J B H Comrove nřlručí městskéhoul Pfijďte do útulného hoitiace Donovaa z Madison prozatímním
binli-1'fi- l pottehy mii( nt aliUHe

Bratří Friotovétajemníkem a výpomocnými tajem
toho kdykoliv vždy najdete tam

četnou společnost a za nálevaou

kontroloři John Cook a Robert

Atchison Robert G Kot bydlel
dříve v Omaze so svou matkou a

tlíte!!? měini
niky zvoleni w tl ureen z

Creiehton a lohn M Leyda zusmívavé tváře starých známých
rodinou a sloužil ve vojitě za vál

pp Adama a Prokopa Kdo v ho ho]iníři
v Čísle 134H

jižní 1 3 ulice

OMAHA NEB

ky Ipanělsko americké Matka

jeho jak uvedeno v žalobě tvřfila

Plattjmouth a organizace tato uči-

něna trvalou Na to jmenoval
předseda 7Čleoný výbor na reso- -

stinci jich zastavil se jednou ten

přijae podruhé zase neboť nikde
e mu nedostane lepšího 'ItotVaoi mu kolem 1 března 1901 1jooo

nu xitpfi(it
Výběr velikých new-yorsk- ých zásob

SWEETSEIIPEMBIIOOK&CO
Veškeré zásoty odhadnuty u $1200000

aby je uložil pro ni u Cudahy
luce jemuž svěřeoo vypracování

platformy Předsedou výboru tohoochotnější obsluhy Při hojném sl o tenv tilln k M 7 15 a 21

Pickíng Co u níž byl Ross za
krmeny !rnnUfví tpony a Jclillr ne

kouiille nikde lovní1!! ekknrt upriívky
odbytu nemůže býti jinak než že

na čepu jest stále čerstvý řízný
městnáa avlsk syn prohrál je prý

hwtkb I liodlniik vykunilvsjl vkiuné
levni 'í% ptkcX svou rufív 'pokru' v místnostech Jicksonito

klubu Několik dní vyjednáváno
Metznv ležák a co se týče likérů

doutníků tu dostanete to nej' a učinil obrov- -

— Krsjsoé již potřebují dobrou

práci zubiřskou oecbť se obrátíš
důvěrou na osvědčeného zubního

léksře drs Biileyho jehož úřa-

dovna nslérá v 3- - poschodí
Psxtoo Bločku Omihi 8—

Nál osobní zástupce obstsral luto koupi

iký nákupzboží v trhu neboť Sloup a itnl Česká lékárna a poštabylo o urovoáoí skandálu toho

cestou imíroou ivlak nebylo lze
žádný "Imejď nekoupí 23x4

— V pondělním večerním zase

dání Ikotní rady oedoSlo k jméno

jmenován byl Bryao Kdyi byl

Bryan přečetl plai formu jím sa

mým napsanou a když tato jedno-
hlasně přijata přednesl Bryan
delší řeč načež přikročeno k jme-

nování delegátů do národní kon-

vence Jmenováni byli: William J

Bryao z LaocasterW 11 Thomp-
son z Mali C J Smyth z Douglai
a Walter Phillips z Platte za celý
stát J M Gilcbrist x Douglas
H J Ward z Johnson J

perwaithe z Holt a M C Dsvis z

Ricbardssa za náhradníky za telý
stát J A McGuire z Liocister
Frink E Morgin z Cist zi prvý

Nyní ve výprodeji
Dámské živůtky

vání učitelů a učitelek pro přlitl

docílili žádoucího dohodnutí tak

dostala se záležitost ta do veřej-

nosti Přiví le že se karban v

místnostech klubových děl v době

ooé i úředním schválením Jick-tooia- n

klubu jehož Členy byli též

Georga W Sbields bývilý okres-o- f

oávladní a nynější "opraváři"
I J Duon a Elmer E Thomas

Naše "Civíc Fedvrstíoo" může

rok a záležitost ta odložena do

příští schůze James C Lindsay
zvolen byl jednohlasně zi Člena

Uíirvy
olovo

oleje

mtky
fckIotd

Vše zseeny
nejlevnjií
a rnnií
jakosti

1 'JiUtg' [ikolní rady na místo poděkovavší zvlAStní
CENA 69c a 95cho rady H F Mclotoshe když

Jjikub Svačina
lnt

ELEGANTNÍ A HOJNÉ
ZXSODENÝ

srocernf obchod

ré ItOOJIŽ Blke

tr li ihl řf oíixi iřril
) tímté prvé lmwll Mlr tuliH
nok u Klr}M( bvj tra noknulixl

ní)r l" MvltlTiJJ
JkIimiu a pvttvlié LilijlaU mm

byt K A Beoson přijeti úřadu

toho rozhodně zamítl V téže
započít! ihned se zamýšlenýmischůzi zvoleni vlichni dosavadní
opravami společenských řádů v

ikoloíci NnJVríl kH poullají k of inu
ivé Ukfk6 ptedplsy

distrikt Logao fenyeart z Oloe a

D B Greeoíield z Pswnee za

náhradníky z prvého distriktu— V neděli krátce po 10 hod

dopolední skonala na cestě do ne John A Creíghton z Douglas s

Riloy Brothers CoW H De France z Douglas zimocníce sv Josefa ajletí pani
Christ Christenseoová kteráž v

VELKOOBCHODNÍCI
úmyslu sebevražedném vypila 4

unce karbolove kyseliny Mladá ňlejí Ntro

druhý distrikt Dr J P Clark t
Washington a Howard Whitoey
ze Sarpy za náhrsdoíky J G

Běste ze Cedar a Dao VStephent
z Dodge za třetí distrikt W 11

Žena ta provdána byla asi půl

$500
Koutrí práxdný 'ot 47x111 n lf ullnl
zrovu JIA uá Unti illAMA-n- ullcn

atoks plyn chodník lie Aplu
znlene tl stopy n'l iilleí Právéeena
mlen sa dlouho nepotrvá
xed-J- se h nás na M t IIH S V

llf NVVKKT A HKHT Tel 147! 44

VVheeler & Wilson
Green t Knox a Patrick Gleasoo

Likéry adoutníky
Old Mllltiiry llye — Dlaniond K Kye

N II Archer Hon rbon

11 IN I iinium Ht 03IAIIA

Omaze a nejlépe učiní když si

vezme do prádla nejdříve právní
své rádce

—- Výborná pověsť české ho

ipody "u Sflupce" pronikla i do

vzdálené vlasti staré a žovíálol

hostinští Franci a Vávra mají 'z
toho velikou radost V Omszi ví

jil každý že v hospodě "u Šflup

c" možno s pouloíti nejen vý-

borným ležákem z proslulého pi
voviru Schlitzovi bsrvy červené
i černé ale i jinými nápoji řízněj-
šími sorty té nejleplí Vedla loho

po celý den chutný zákusek

notná pores humoru také zi něco

itojí Krajané z venkova učiní

dobře Wyž za pobytu ivébo v

zcela nové kteréž se pro-

dávají po f 35 k dostáoí

jsou za 130 Hlaste se u

z Burtzs náhradníky CD Cosper
a Dr C P Fail z Giga zl čtvrtý
distrikt C W Nunamaker ze

foMnHoOialraJe!]
Salině a Thomas Menmhao z York

za náhradníky f O Walker z

riilmore a Dr I II Englind z

Kearoey za pátý distrikt Dr K

MWollstein &CoC Cas z Frootier a 11 WRisley iHostinecSSfJohnRichesHall za Dáhradoíky T J

Omaze oavitlvi hojpodu "u Mlup prodá vám gallon
O Keeííe z Box Butte a J J Wil

sod z Custer zi lestý distrikt C c' roh 13 a William ul 17X

E Spencer z Dawsoo a X Puse

V ČÍS a4o4 N UL V SOUTH OMAHA

Na npii aiile fVsiv ík t Imutntt pivovaru Vfiitlai vlri ty
iK jlepM ktdslky a doutníky na sklad ( Imtn tepl zlkiisek od 7 bodln
ráno do O hodli 11 nt Vborni ftirsliilia
4UuH TKlKfOjf 120 O bájnou pKrn krajanů žádá JAN řllCA ft

chi s Howard za náhradníky Do

druhého roku a od čtyřech měsíců

kdy porodila synáčka jevila patr-
né zoámky duševní poruchy Před
několika měsíci vrátila se z ná-

vštěvy rodičů svých ve Valley

Springs S D k nimž ji staro

silivý manžet poslal v nadějiže se

tam mysl její upokojí V neděli

ráno vložila synáčka svého do

dětského kočárku a dovezla jej z

obydlí svého č 1311 jiíuí 3 ul

až blízko k elektrárně oa 4 a

Jooei ul kdež v rozruleoi myili

napila se karbolové kyseliny Na

to poklekla a napila se jeltě jed-

nou otravné tekutiny načež se

vrhla os trám Zmírající žena

naložena byla na policejní vůz

aviak na cestě do nemocnice ze-

mřela

— Elegantně zařízený a bohatě

zásobený obchod doutníkářtký
vlastní paa Václav Duiátko v č

1260 jižní 13 u! Na sklade má

velký výběr pěkných dýmek Špi-

ček importovaných tsbatěrek

jakož i velké zásoby tabáku knFla

vébo IBupavého a žvýkavého
Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místnosti tf

národního výboru jmenován James
C Dstilman z Dotíglts — Demo

dobrého claretu za 65c
Přinesla vlastní svůj plucsr a bude vál státi pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
622-62- 4 jižní 13 ulf Omaha Neb

kraté státu Nebrasky zantoupeoi

— Vb čtvrtek krátce po 3 hod

odpolední nalezena byla v úžlabí

ai cestě vedoucí od icverových
rohu v Hinscom parku mrtvola

C L Ssylors t č 1331 Grorgii
ave ředitola úřadoven Armour St

Co v South Omize Ssylor IrpM

skoro již po celý rok rozruleoím

nervů a v posledních dvou týdnech

budou v konvenci oároduf muži

schopnými a bystrými již zijisié

uplatní vliv ivů] oa jmenování
Zboží

vžily

spolehlivé

Ceny

vždy

itcjniŽKÍ

lístku presideotského

— Včera večer Xikíjvo byl
Mpolr-hllt- ř lhnl KcJtititlřieBší stMInke í lift i Omabr I Sfnkera lmlnovém Auditorium řada ilavooslí 4

odevzdáním budovy městu Omaze Elogiiíitne zařízený HOSTINEC f
kunvelkolepým dedikáčním plMm

Návltěva obecenstva byla obrov
ská Veliká iffl byla skvostné vy- -

chorob jfcho vílu zhoriila
Konečně se rozhodl odebrali ts
do Toledo lby lam hledal lékiř-sk- é

pomoci a v čtvrtek ve 4:50
hod odp měl cestu tu nastoupili
Do t hodin vykonával úřadoí své

povinnosti a krátcí potom velel 1

ťylfitým synem svým Howirdem
do parku kdei usedlí na lavicí a

isi čtvrt hodiny apolti hovořili
Na to vyšli oa Park ave kdei syn
velel do obchodu otec pik vrátil
se do parku a zda sa zastřelil

Joa- - aovdlcJí jíž
'

15 s Howard ul y
'

Vftnf nf Kniirftv "í atilnet" aUla na tpu lkoí njlp( pita Islivo--
vá N akladA mi mm ta nejlunsl vln JmnBé HkiSrjr a ffhotué dutril- - °
kv Cbutn sákuai k vídr p ruee
!T-
Í- O hojnou piímn kralant mi JOH NOVÁK

zdobena nejkrásněji vlak se vyjí-

malo jeviště bílící se f bujnou
zeleň palem a kapradm a zelení
tou prokmílaly oádberoé květy

vzácných rostlin V 9 bodm zaujali
řiditelé a úřadníci Auditoria mltla
ivá oa jevilti a hned oa lo roz A řeznickýn iizonářHký obchoď

" vlMtiil krsjaná

aviíMs s prostorooa dvoriuóu
čarovná budbs Znamenitá kspla

V pítek odpoledne uspořá-

dán bude oa oslavu 5oletého trvá-

ní státi Ntbrssky a města Omany
skvělý průvod jehož se sáčastoí z

českých spolků Tě) Jed Sokol a

Podp Sokol Tyri č I Průvod
terárií os 16 ulicí severně od

Webster a bude se ubírat! jižně
-

po 16 ulici k Douglas východně

po DoukIss k 10 ul a jižně k

Faroam západně po Faroatn k

19 ul a jižní k Harney východ-n- é

po Haroey k 15 ul a jižně k

auditorium

Isaszsva zanrlúviU # títrm příz

Kdy: pzcí sayicrcvA ííoíu o

tragickém skonu svého chotě

tílt r rvznemohia a musel k oí

býlí povolán lékař Saylor jenž
se těšil všeobecné vážnosti byl

49 roků itár a ziofchil po sobě

AXTHTKJSKAL A KAKKLCAKA
vila íOJOJIIal 0 ílCahs

Krsjaiiá ohdríl sl vMy rtd a Jen tf nJIlí
jakxatl iiimo nbo druhu Vftnhí mmíitnkíim
f UnU Jako frankfurtská uky rfttiiií vlnná aalá-rn- y

a ímm ifwtii J volká pororno1 a Hiirf
JI' b liH mi a vnikl MKly Kiniifle II u alfb

BolHÍrll oriiou olululiu ruí ID4

zarmoucenou manželku syna a 3

dcery

Výstava dohrího oděvu

Výklad oejleptího zboří jaké trh poskytuje naleznete v

našem obrovském oděvním odboru Výlučnost a aleganca
označují sbírku botových oděvů zd sa nalézajících Nedají
se přirovnali k obyčejným botovým nebo zakázkovým nblekům

Jsou daleko lepší _Va skutečnosti vyrovnají se pokud

střihů — padnuli— a spracováoí se lýf pouze lé nejleplí Iřídé

nazíkíiku tiHmnýcn onieko— s cení obnáší méně než polovici

oné kterou Tysta pUnií řf tyto— Jska spccislitu vyliládáui
řadu obleků jimž není v Omiza rovno zs ceny jež Žádáme

$10 $1250 a $15
Dokom ý střih eleciolní látky úplně ručně dělány a ooé

individuality mody po niž Šviháci lak velice louží

Zatlete své objednávky prohlédněte li tyto obleky zkusla

ja a budete musel býti spokojeni a ne-- li vrátíme vám rsdottl
vile peníze— Nelze vám pomoci musila býlí spokojeni

CJltOOJSIlIIS! — OTIOOISJUJS!
šítril odkuBRlcí učísl dofcfi přiČtOB-l- l il tyto ctný

ířlvi rI (roupi Jlníi
Čistý třtinový zrnitý cukr ioo liber #4-9-

liílé ruiké Diamond C Swiíťs Pride nebo Armourovo

prací mýdlo bedna o too kusech a 90
Dobrá japaoská rýl libra 6c

j lb krsbice solidně naložených rajských jablíček jtfc
Nejleplí kukuřičný ikrob balíček 4c
Pěkné kalifornské sušené Ivestky lb 40

Kalííoroské bezsemenné hrozinky ?'iC
Výborné čajové podsevky lb 1 oc

Pěkný 13 F Japan Sundried neb Gunpowder čaj lb 15c
Dobrá Saotos káva lb ti'Ac

HAYDBN BROS
Kith k Dodge HtM Omaha Neb

Tm

ni shromážděného obecenstva Po

skončení overtury odevzdal před-

seda Fred A Nash formálně Au-

ditorium občanům omažtkým 1

jménem těchto převzal je Dr

George L Miller Na to kapela
Iooesova zahrála několik koncert-

ních čísel a konečně oáiledovil

ples Dnes započne hudební festi-

val 1 sice koncertem Večer pak

pořádán bude koncert druhý jehož
předními čísly bude zajisté iliv
nostní sbor jejž zapije 600 pěvců

průvodem hudby a psk solo os
kornel "Rusiía" jež přednese

♦vafvvvavaavvvaa-v4vavaaa- atinri Kint zkon
Mt rfutmf pntt X IDOSTLlSTÍ i

ftlMANOVHKÉHO

jiítKzoiioHsKř Tiiř

ryWM tpolelilI?é noucho-tln- y

záducliii kasol lny

katurhy a ve- -

USTRELU
rjlaí irallon V
T I r' I

' i $100(! tě 0 ě

xfisumatfsmrj balení f zááacn i!í
1H(A UlcmtUA trMainéMt

"KOTVOVV

PAIII EXFELLER

Fravá Korbeloví slivovice vládouAkeré prsní plícnín krční
(ručená a pod vládním dozo

Mn W Hrocha 1

l4 H IStk Ml t
Omaha lTe"b í

chorob FrekTapuJící
věhluoý český virtuos p Bohům f

rm iJliilloní ca Z UO

iralla anvb kvartová
Ubav sa $100frvrt %m $ ochrmnnmi Holit" Hlcdky 1 tam kde Jiné

Mca í MMúlnofc IMutfskfcU xi:Vifif

BřVorlil hjM 1697"

Odpomiuji Ora RkMtre
JWTWmr'PAIH UP01ER

t —
reři BtjqúMtJÍia!

prostředky nepomohly
Hal íček $f po$Uu $120
Na prodej r lékárnách
Přímo zasílá: II FŘlma-n- o

vaky 051 Hcott Ht

Mllviaukee Wís

f tófttíiejinutíUffllW

Kryl Paa Kryl koncertoval v

Omize již několikráte a mezi

Čechy omížskými má hojně nad-

šených ctitelů kteříž Ol jeho ná-

vštěvu v Omaze velice re těll
Dovedeť si věhlisoý krajan oál
Wtkati srdce lidská nejen božským
svým uměním ale i vrozeným mu

milým prostým jednáním Paa
Bohumír Kryl pří každém koncer-

tě bude přednákti solo na svůj

t Ul I II v - ííBVtWlNt

Iroatxalztotl a atavitolbm aí dl UkímfkŠ m fětm Hřmi

r 4 Blrklw Um SI rwl L lw
sTrajanf ktcH mají v dnvslu ata?t jakoukoliv budovu acbf m bs bí

olrítl bii(4 skuaeooat bciicmi jmi Mrukou Dopisu Babo Dfeotatia u
vclals t17 ObItbI Bsalevaral anab ZI2H Na UU ML Ommh Sh— iu 1 fMlrtanuy Předplaťte ta oa Pokrok Zápa

Čarovný kornet a krajané naši za 9W9$}du pouze f ioo ročně


