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—- Minulou siltU vspluli li'il

nl v plUtav msnlalshé pan Kurl
špalek slč Aanou Miliikeu
Mla-Um-

pliilí nslwmti %Utnt

linea tm pltt"na vlaho blaha
Itistl w novém jich natu

— Pani Anna Jallnkovl b)dllil
r% 7 1 l"W't ! tetnemehlí
st aai pltd čtrnácti dny slav jrjl
stal a tak válným la nemocná

pani museu býtl ve Člvttrk plevě
lena do nemocnict iv Jotris kd

podrobena byla tdslilé operaci
Nyní daři se jl mnohem lépi má

nalřji na briké uzdraveni

— NejstsrKm a proto také ne
hostincem v České

Praze jett bez odporu hostinec

řízený po léta krajany pp Sloupem
a Krumlem na rohu 14 a William
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VMiiluu íOr n :l"r

►si Program uvrden bud přltlé

Wt1 1 1 v 1 1 1mvt v 1 1f m?t a
MIRKA t ftltUŽITObr k li-

skáni Jobtá msdy mtki4 m Um

hltili hy ihtlli ulalití vpatrnf
obeos paallitý do osptloého rJ
niku státu Wtthtoiton Jli-ho- l

illtti pilet fcildim n
lu!u k)u Um iottk buJouc-not- i

(Um kulil veliká vfhody
této poulijl Ctil Um lto( pout
ft$ meii i$ 15 láli Spoli-t-bsí- I

tato dstejs Jt! :Uto tttftra
mlvT atd mima la isřuuja toi-ihl- i

parol pily 01 taiáol frkán
tavtbofho dříví rííhUUy dřj
ttl nejdéle do t j illt Uliltl

podrobnosti sdělí ústně neb pi-

lám ol O jelen lajjjilnl 14 ul

neb v pokoji £ jit-31- 4 Omihi
National Daok Otiuha Neb ll

VVPKODÁ SI£ ta výhodných

podmínek hoilinec v Omaze oa

lézající la na místě velmi výhod
ním v jehož okolí jett mnoho
čechli uměno Obchod jda velmi

doble a jediní 1 chledů zdravot-nic- h

ta vyprodává Blížil bude

ochotně aděleno v a Inutnsiřaci

"Pok Západu' Otruba Ntb 3

— Vpoilednlch dnech pováŽIM
roznemohla te asi mim roka
tará Marie dcerulka manželů p
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Kloboukové oddělení "Nfbraky'' samo n sob nrjětli
kluboučnica i ohilmd v Umase plné al po kr nn ý '

podxiinnlch l řrni ukitujlc vlethny batvy s i I"
rbatveal pocháirlcl od nejrtspělněíích liolovitelft klobnnia

na avřiě Nad to ma oprávnění omsIUtl ednatrlé a hiavf !

stau pro proslulé John II Stction & Co'i klobouky -- m l nět

nestává lenlírh lima Iřps vypraveni tásobiti vás potlrbnými

klobouky a ulrlřilivám peníz na valem podiinmlm klolmi ku

nel kterýkoliv jiný obchod v Omaze
Nale Nebraska ivláltnost— Tvrdý nebo měkký $t 30

Nale oblíbené druhy po Ji a $1 jo
— nemíjí sodě rovných

za lu cenu

HtctMonovj klobouky po MM -t-vrdé neb mokktf

ul Přijďte do ótulného hostince

toho kdykoliv vždy najdete tam
četnou společnost a ta nálevnou
usmívavé tváře starých známých

pp Adama a Prokopa Kdo v ho-

stinci jich zastavil se jednou ten 'tri 77f
přijce podruhé zase neboť nikde
ae mu nedostane lepšího 'štoíu'aoi MAM! Mleti al proochotnější obsluhy Při hojném foilete al proJiřino atiryno v clí 1723—14 nál nový kitaloí]nás nový katalora Center ul Jt pláním aby pé líŮLMWmm podzimního

ztožl
poízlmnlho

ztožl

— SmiWa ptvvttf shot "ly
tsH mpoMdl kll koiuM v So

kolovnt v nettll dne 1 h)iu
t 04 tttt ia poluuhnketlftl
latmtttítrho víituou ns In u p
I t Ifks a naJaa#li pianítly p

tt li ltlavkíio ml I tcgtsn
stiikl vinili 1 ctnnýtb ťli
Mvvdemt iitl Vstupná 010I

30c )}c Had 10 ptý vtlrji f
knifti nově araniivsn4 L

ty' p'vti nati thysiajl čtikétnu
obecraitvu viácnon crnnon tl
battt
— V nlli vfřfř odbýval

nroJvulý politický klub v

svou sch&si ve klrtrl
trvala se sotKanisnval l'ltdedou
kluba ivolen Kud Havelka ml

slnpieJnudou Hed Sllma tajsm
nlkem Kar Frýzek a pokladníkem
John Matliauitr Klub bude i

plflti ivou rchůií v n 1 ř i

va a hod odp v Sokolovně Ve

schůzi té plijímáoy budou stanovy
a záf0vN noví členové Klub len

bude ptý trvalým

— Krajané již jsou milovníci

výtečného moku Schlitzova a kta

říl se chtějí výborně pobavili mě-

li by navštívili moderně zařízený
hostinec 'u Habru' 1 z roh 15

William ul v němí vévodí zná-

mý a oblíbený hostinský Karel

Chleborád Kromě toho poslou-
ží vám laramantní čárli nejlepší-m- i

doutníky likéry jakož i chut-

ným zákuskem 30— tí

— Zábavní výbor Těl )ed So

kol činí pilné přípravy k pouti a

posvícení jež pořádány budou v

Sokolovoě v neděli dne 16 října
Bude to opravdová pouť a oprav-
dové posvícení a účastníci nalez
nou tam vše co v Čechách oa

poutech vídali: boudy peroikářské
preclikáře lidové zpěváky atj
ano i oblíbeného "oriíčka" budete
si moci zahrát Pouť i posvíceni
zahájeny budou ve 2 hod odpo
edne večer bude pořádána hostí
na a po ní taneční zábava Inu
bude to prý něco co v Omaze do

sud nebylo
— Téměř zázrakem unikla smi-- ti

minulý čtvrtek odpoledne 4té á

dceruška Freda Vincenta bydlící-
ho v Tizardově čtverci na 23

a Davenport ul Spadla 1 oku
ve třetím poschodí dopadla na

plachtu skutálela se oa kameni ý
chodník a dopadla oa hlavu Lé

kař k malé Marg leritě přivolaný
shledal že kromě několka nepa
trných odřenin a velkého uleknutí

neutrpěla žádného vážnějšího zra-

nění

— Česko s! ovanský klub odbý
va! schůzi min nedělí v síni Tom

Dopity na 4 a Woolwortb ul

j ž 4 súčastnilo 41 krajanů a v níž

byli zvoleni následující úřadníci:
K Volešeoský předsedou Anton
Loužman místopřed V Vomáčk

taj John Krejčí S Daniel a

Josef Kupička výbor Klub bude

odbývat! schůzu každou nedali vt

2 bod odpoledne v síni T Dopity

VWilltý IhIkiiI

ci lékařské po lihlo ti malou trpí-tetk-

od ilýcb následků uchániti

— Anton B U-- majitel roi
hlého obchodu obuví aa j iní 13

odbytu nemdže býti jinak než že

na čepu jest blále čerstvý řízný
MctzQv ležák a co se týče likéru a

doutaíkQ tu dostanete to nejlepší
zboží v trhu neboť Sloup a Kruml

žádný "šmejd"' nekoupí 23x4

— Miuulnu středu ve 4 hodiny

Když navštívíte Oimihu
učiňte liliirnfni Mimem sv$ni

BOSTON STORB
Sejvétsí obcliod nit ziípnlé"XejřlleJsí
a nejzujímavéjší místečko v Omiize

Iludctc velmi vítáni

Počínije 10 zářím popřejeme

jeden m&síc ncjvCtsřcli výprodeji
jaaé jsme kdy pořádali

Velká příležitost k nákupu pro návštěvníky karnevalu
Ak-Sa- r Bcn a emažského kořlského cirkusu — Podzimní zásoby
v ceně jednoho milionu dolarů za zvláště levné ceny

Brandcisovy ceny vždy mírné

Brandeisovo zboží vždy uspokojivé'

Naše nové podzimní střihyul obdržel velké zásoby té na
lepil a trvanlivé obuvi pro Bkolof

dítky Po celém městě levnřji ne odpoledne přišel o život Joe Etrin

ger bydlící na 21 a Parker ulici
koupíte obuv tak dobrou Jelikož
Bílek jest zkušeným odboroíkem

ve stoce v níž pracoval na 43 a

Lake ul Etringer vyhazoval ze
A k1 5

Mužských clilapeckýdia
dětských vymokoocn-nyc- h

obleků

jsou nyní přichystány k va!emu

prohlédnutí a schválení Koupíte-l- i

ivůj oděv u Haydena jste jist
že dostanete

objednává obuv jen takovou o

které jest úplně přesvědčen že

každému maže za ni ručiti Proto
také obchod jeho těší se velké

stoky asi 11 stop hluboké blínu

když se pojednou stoka již dělní-

ci opomněli prkny ohraditi sessu- -

la a Etringa úplně zasypala Na

pokřik Jamese Rileyho z č 3522
přízni krajana Kdo koupil u Bil

ks jednou přichází rád opět po-

druhé
— Výborná pověsť české ho

N ul South Omaha pustili se

ihned do práce aby nešťastného
ce do jnkmtl lili'ks

r do Ul kr
c d stHíiuNejlepšsoudruha svého zachránili avšak

pody "u Šfiupce" pronikla i do
vzdálené vlasti staré a loviálol

s při f líí dp')f pokud se ceny týlenepodařilo se jim to Etringer se

hostinští Franci a Vávra mají t
Dcwey&StoiícFiiriíitiiroCotoho velikou radost V Omaze ví

11151117 Jiirimm Ml f Ouuilirt

Není vám

již každý že v hospodě "u ŠBup

ce" možoo se posilniti nejen vý

borným ležákem z proslulého pi
vovaru Scblitzova barvy červené
i černé ale i jinými nápoji řízořj
Éímí sorty té nejlepší Vedle toho

po celý den chutný zákusek a

notná porce humoru také za něco

stojí Krajané z venkova učiní

dobře když za pobytu svého v

Omaze navštíví boapodu "o ŠOup
ce" roh 13 a William ul 17X

Xa&e měně btvené alilrky
Jichž mime nemnírtiy vytřr insjl vfco-ili-

víbody a vjtlulnost střílní Jou
doliře fiioloveny a vykonají vím iliitm

Ínko oeJlepCI 11 n ztMkn Mnli inly
ly vit oliíly dvakrát tolik kolík

my IMúme

HU mif Klrní kataloz

ktorýž junt nyní hotov k mrctfUnt
obasbuju jiopias rzurky velmi iiinokýcb

vnýrli Uct v muUkýcb rlilajieckycb
a (iÉiakycb áiUeb

Vyplatí se rám telíc

zílli II al tmto kUlo({ oliJ'lnítii
al avtij zlmrí nUr u nás

I'ilťt aáia svá chlednárky
nellvž prozkomufijle orlřv co do jukootl
Útky prsce a atřihu skimta Jej op tM
výldek pak bude ňplné unpokoJinl s
vniírn nákupem 1'akll lynl l niiho
don nnbyll ipokojťiil pokud ijVe
padnutí bsrvy nuli nřebo (Inlio junis
bntovt to nspravitl aneb vrátili viim

poníe po vrifconí tml
Proř platili tlm když mdMv to

koupili litcliiéjl zde

známo m

zadusil Nešťastný muž dle vše-

ho svobodoý přibyl do Omahy

teprve před několika dny a přijal
práci u kontraktora Z Cuddingto-n- a

z č 1517 Farnam ul

— Hardiog Creamery Compa-n- y

jejíž závod nalézá se na rohu

Harney a b nl j2 bez mála rok

vrtala artézskou studnu a minulou
středu asi ve 4:30 bod odpoledne
přiSla v hloubce 800 stop na mo-

hutný pramen vody Voda jest
Čistá jako křišťál a teplota její
obnáší 59 stupfia
— Povolení k sňatku vyzvedl

si minulý týden 34letý Leslie K

Sabině z Omahy s 22letou Barbo-

rou Blažkcvou rovněž z Omahy

— Nale hospodyfiky upozor-

ňujeme na grocerní obchod jejž
zdárně vedou chvalně známí kra-

jané CHLEBOKÁD a KAUT

SKÝ v Č 1255 jižní 13 ul Na

skladě mají velké zásoby vždy

mma

že máme na skladť' vel-

mi velké zásoby všelio
druh 11 nábytku a že iel

— Podp Sokol Tyrš č I osla í

prodáváme za XEJXIŽ- - v

v
VnptfťíÍM it ůoUrj nabdporjíidRi uti-l- i zimního iW'VH

#
na 4- - a Woolworih ul

výše
výše

výle

výle
výle
výše

výle

HAYOEH BROS 16 a Dodge ul Omaha

Dubové houpáky Jl 1 75
Skřífi na knihy dubová neb mahoganově polírovaná 750
Dubové stoly do jídelny 5 75

Železné postele (dobré 225
Skříně oa nádobí 1700
Kredence dubové 1300
'rádcbiíky dubové 1 100

a vůbec vře jiné do oboru naleho spa-

dající za stqně přiměřené ceny

— Krajané již potřebují dobrou

práci zubařskou nechť se ohřátí

důvěrou na osvědčeného zubního
lékaře dra Baileyho jehož úřa

čerstvé grocerie a té nejlepší jako-

sti jakož i všelijaké importované

lahodky Kdo 11 nich koupil jed- -

dovna nalézá se v 3 poschodínou přijde podruhé zase neboť

každý ví že nikde levněji tak do

brou grocerii nekoupí a není proto oraTam!
divu že jejich obchod těší se lak

velké přízni jak krajanů tak 1

jinonárodovco Za vzornou ob

Paxton Bločku Omaha 8—

— Česká veřejnost a zvláště ct

spolky naše budou zajisté nemálo

potěšení zprávou že pan Stanislav
íi Letovský vysoce nadaný a

osvědčený náš hudebník a chvatné

pověsti požívající kapelník jest
nyní úplně připraven posloužit

vždy tou nejlepší hudbou ať již

pro koncerty anebo í jiné spole

sluhu ručí Cbleborád a Kautský

Clicfttc-- ll ti a dlouho živu býtl
KDKLWKISS ŽínoiJ po ránu míníte píli

žitnouEdelweiSS a Pivo
Po cli ut iid vcícH pak to no wals
není nad sklenku pnlvlio KDEMVKISS
í'( jt vn rlceli hontínclch ptt KdcIwRina huť Mámu blavnt uklwl

C:lioíiofnova piva Ink rv KdnIWelit riJli'pllio to pivu na ZfSpsdi

HENRY POHLFF roh 26 a Uavenworth ul Omaha Neb
Velkoobchod pívm a kotitlkou

40H K hlNKI I K ohrbndití cenlnjlrí prodlít i -

Uk4

— ftiditeié omažského Audito

ria vypůjčili si Í30 000 ca 5

procenta úroku na dobu deMti lt

hé vardv El Arnold z třetí wař-d- y

p Go B Tilden ze čtvrté

wardy a H B Roberti ze šesté

wardy
— Včfra došel nás dopis za

slaný z La Grange Tcx v něrnŽ

nám p E St Vráz proslulý ce

stovafJ sděluje žs te naléíá na

cetě do Střední Ameriky Cestou

pořádal předsáčky mrzí krajany v

Oklahomě a TexaMu Pan Vráz

zdraví srdtčně bodré nale kra

jany

od First National Trust and Sa

1 5 leté výročí svého trváni skvělým
pozvánkovým plesem jejž uspořá
dá v síni Metzově v sobotu dne

32 líju 19U4 Pozvánkové pleny

TyrSáků náleží mezí oejleplí ple-

sy četikými spolky omažskými p3
fádané a tti není divu že přátelé
příznivci oLlíbeného spolku tohi

to jin í puzvání se dostane v

plném pofiu na plenech podob

oýcb tt podílí Čilý zábavní výbor
zahájil j f předběžné práce k to

rnuto 15 picni výročnímu kterýž
má okázalostí svou překonati

vltclcy p!ey dřívější
— Velké oblibě 11 českých ho

ipodyoěíc těSÍ se výborné zboží

českého řezníka Chas J Passická

jehož obchod nalézá se na 10 a

Baocroít ul A není také divu!

Vždyť u mistra Pastička dostanou

nejen vždy čerstvé maso všeho

druhu ale i výtečné zboží uzenář

iké u velkém výběru Hospodyň
ka která koupila obchodě tom

jednou nepůjde podruhé jinam za

nic na světě Zkuste to! 5'm3
— Předminulé úterý oslavoval

vážený český mistr pekařský pan
Šimon Rokůsek 3oleté své niro
ženiny v kruhu rodinném V týž
den stal le nejšťastnljSím člov

kern na svitě neboť milovaná iín
ka jeho obdarovala jej roztomilou

děvufikou dárkem to jejž by

šťastný tatík nevyměnil prý ani
za milliony Rockefellerovy ba ani

vsílícrá pekiady svita Tíu

došlo splnění nejvřeleji! jeho přá- -

ui pinči nuauíct siaťuo pfinii—

boval že bude od nyoějlka ženu

Iku svou ooíiti na rukou pokud
mu to dovolí nově přibylá dceru
Ska a itatoí tři synátoři kteříž

prý na sestřičku svou již velice

žirlí Milému příteli Rokůskovi

gratulujeme!

CííckloylJros
výhradní majitelé

Jackdíiw n 1'iire Peter
Síhiioží tilech kořalek

Západní rjodavstelé

Rolcrlck Dhu ikotské kořalky
Escapernoflf a Vlrrlolt Dar vln

PípsoMových Kalifornských vln
a pálenek

nl I fnvrtv
Exci-lsio- r Springs Mo

SdIí a Riicct ffiircrálDlcli rod

víng banky i Chicaga Peněz

těch bude použilo na dohotovení

budovy a vaiiřú! její zíIUíuí De

povodních piána měl náklad na

čenské zábavy Zatím účelem

vzdal se výnosného místa při or-

chestru v Cteightonově divadle a

Zelnai pro svou kapelu ty nej-

lepší hudebníky O bližší podrob-
nosti hlaste se buď v jeho bytě i
2223 již 15 nl aneb jej mono
zavolat! teleíonem č L2684

— Nejoblíbeněji! itací žízni

celou budovu obnášet! (150000

— Z Wilber sděluje se truchli Riloy Brothers €o
aviak ve skutečnosti bude itáti a

1250000 Budova ta pojme v

sebe as 3ooo lidí Gallerie zho

tovená s cementu a železa jest již
skoro hotova a bude v ní místa

vá zvěsť o úmrtí vynikajícího
českého občana p Cefiki Dyrase

Téžvých krajan j kteří luaji cestu do

města ital se "The Boyi' Home
Vážený krajan trpěl zánětem moz

kových blan a vzdor všeliké poSaloon na rohu 131 Howsrd
moci lékařiké zemřel v pondělí

pro 2000 osob na jevilti pak pro

3000 osob

— Elegantně zařízený bohatě
Jediné americké přírodní kstarí- -ul jehož majitelem jest starý ko

VELKOOBCHODNÍCI

Likéry adoutníky
Old Mllltiiry Ilye IHiimoiid 11 Hy

Jí ll Arcber lloiirbon

II IH Itrtuím Ni OMAHA

cké vodyzák p Ant Křeček U něbo
večer na krvácení mozku Pan

Duris podílel se činně v politice azásobený obchod doutníkářský CACKLEY BROSvlastní pan Václav Dulátko Vjč
dostanete v každou dobu čerstvý
a řízný Storzův ležák jakož i ta

Ďcjlčpóí piva íaiivOvá Než oejeu
ImjKjrtřl a j

iiboTinml

OMAIÍA NKBKASKA

ia6o jižní 13 ul Na skladě má

velký výběr pěkných dýmek špi ¬

MTOÍimrMaWajasMBajajček importovaných tabatěrck
iillllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIIIIIMIUIIIIIIIIIIIIIIIIli

f W Malý

několikráte byl zvolen do úřadu

Byl po dvě lhůty pokladníkem Sa

line okresu státním senátorem a

roku 189H navtžen byl r publiká-

ny za atátního sekretáře avšak

byl poražen Podílel le úspěině
v bankovním obchodě a v posled
ní doté byl kasírem u Národní

banky ve Wilber Choť jeho ze-

mřela náhle v březnu t r- - a sa rť

jeho oplakávají dva tynové a dvě

dcery Truchlícín porflstilým
projevujeme upřímnou soustrasťl

jakož i velké zásoby tabáxu kuřla-véb- o

lOupavébo a žvýkavého

Doutníky jeho jsou k dostání v

každé solidní místností tí

— John L Kennedy republí

kánský navrženec do kongressu
oznámil Že se rozhodl pro A W

český

a lei
II J M %J " M

Jefíerise jakožto předsedu nového

MWollstein&Co
prodá vám gallon

dobréha claretu M?Mzn°?° za 65c
1'řirifste vlastni avůj plucar a bude vás stáli pouze 6oc

WOLLSTEIN & CO INK
522-52- 4 jižní 13 ul Omaha Neb

30 roků osrčdčcn! kongressiálního výboru a pro II
C Brome-- a Harry G Streighta

SOS Hlckory al Omiha

Krní kteří poiř-lii)- ( trs ohv i
díl snovu mtlmrvitl snob Mkij t
nvA vjrlfltl ow li' )'ii se vil itt I
vřrou ns ulho tm ohtňtl ticlxf ml s
v olnrt tom víceletou Ji rkuke I
at J)l( §

Dra RICHTERA Předplaťte si na Pokrok poiue
li ročně'Artbura C Smitha John CVVbar

tona a M L Learneda jakožto

členy výkonného výboru kteříž

světoznámý
"KOTVOVÝ"

PAIM EXPELLEH

o žíznivé ale i o hladové stará se

oái Toník Výborný "lunch''

teplý i studený k dostání jet po

celý den Pro ty jiJ jsou milov-

níky doušku říznějšího Opatřil
Aoton výborný Stof "Benton" a

leplích doutníků nenajdete v íád
ném hostinci v městě Krajanůrr z

venkova doporučujeme vřele "The

Boys' Home Saloon" a podotýká-
me že pan Anton Japaoce v ho-

stinci svém netrpí Telefon: A

2326 — t

— Rozhodnutí demokratického

ústředního městského výboru aby

nebyly odbývány městské předvol

by nýbrž aby jmenování vodáren-

ského kumisals a čekaoců do

ikolní rady provedli deltgáté
zvoleoí do minulé městské kon-

vence spůsobilo mezi demokraty
mnoho zlé krve Vzdor četným

protestům různých demokrati-

ckých klubů i zakročeni soudní-

mu odbývána byla v sobota kon

věnce v níž za vodárenského ko

misaře navržen Dr A H Hippie
a za členy ikolní rady Joba Rissi

f prvé wardy Emil Čermák s drn

Česká lékárna a poštamu pomohou říditi politickou

kampaň ve spojení 1 většinou vý

jest pplop'™ m hH proti boru zvoleného v republikánské
konvenci Hojno zásobený

tlIllllllltlIIIIIIIIIMIIIMIIIIMIItlIIIIIIHillIllIMIIIIIin

Vzorný Čisti ziřírený

pekařský obchod
vlMtal

Rudolf J Kircliner
v Čís 1504 William ul

Kraltoé oinf dobře kdvf D'lvo olr

— Ve čtvrtek v noci zničeoaloletem nervů rSHif

Brejle
poawlra o ot

25c 35c a!4

Též poštou
po písem-
ním pro-

zkoumáni

zraku

DilM písemná

byla požárem dřevěná stáj nalé-

zající ae za kovárnou Watsono v tocícla ntl
Ukal 1 BHEUÍATICKÍX vlMtnl

Bros na 15 a Harney ul ' Ve

fiSřMASH? KiUlil

aa jti airsn města vlaatai krsjaal

HrřEtří I£uiielov?
ftsU i344)ilnl rj ul

SsJvtUI aaaoby aut vsako drukt

aaeaak ttXitnb Innek a v&bae vlebo co

v obor tento spadá

OBTIŽÍX VŠEHO DEUIir

Ona: 25 c aWc všech lekár- -

í jukaneb prostřednictvím firmy

Bnitři Somíiiovó
v i ijii William ul

Mají na vyMř vidy hnlniMit řrntv:b
' viřbo ilriibu Jnjtcb uzentfaké
výrobky lél ae té nrllepií poviti
fřlJďM a prvC4ft st Objcdaávky

tnoioo oílail téi telefoneos fialo 12 i 7 1

stáji nalézal se náklad aena a pla

meny zachvátily v brzkn celou bu-

dovu Přibyvší basiči v krátké

době ohefi uhasili Škoda požá-

rem zposobená odhaduje se as na

I150 Příčina požáru není známa

A ricMsr&uo
J'1nj( tobt u KinbDT Zboil Jřnt
vMy {mnít a rbiiln ZHaf chléb
robljkv kobtlbr a tttvi koisVco se

týl fk'ti B)ou k "Wtováoí" O
přlMlí knjtnft Udí
♦Hf Itt0ÍIBCHSER

Hf ZOBUCE-Jedoodi- icbf t Jitt
prolředtk k Tjrbubeoí iktha hmfncw roam

Cíoy ItvnéJSÍ oei kdekoliv jfode


