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jak jsme zvěděli podílel ae Piv
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neínfi mualla Jaom výhradně len rovnfi v Ilolyrood Kaa

pfebarvováoí šatstva a obleků schůzi této jednáno o veledůleži P Iležetl a často nucena Jsem byla apátl na Prodáváme pouze zboží nejlepíívltitniPrý se mu přece jen líbí nejlépe týxh opravách a zveieDenicn na zemi míito v noatell IJvĎ krabičky
mezi námi ve společnosti české Doan'i K Id noy PI1U koupené v Kuhn & Rud J KirchnorJak nám sdělil hodlá podobný zá Co lékárnfi roh 15 aDouglua poatupne

ml ulavovaly až boleitl dpln6 zmizely"
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V České této lékároě naleznet

úplný výběr viebo zboží do ob
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vlaitoi
jediná česká
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nečně krajané naši ae vzchopili a

dokázali že mají zájem o naše

podniky Je těch našich podnikl
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otázkách týkajících ae spolků i
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— Václav Vokál z Cuba Kan

zemřel po delší trapné chorobě v

nemocnici av Josefa Byl 5a roky
stár a do jeho domova zaslána
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tečným naším pohrobníkem p Fr

Jandou— V téže nemocnici pod-
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Workman 36 roků stará zemřevši
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