
"

"IP!11"

Zitailky ilíoiítloCfcI Oíctndpiávrt t NArmlní Dané 9 A Docílil ickimhi vr viilu

OtttéM' t Vkrhi M Mil
lodního HitruJtnl fřt íVjMhi fitmky

♦
1 ulii

Mtr rboít

Krbí-- f f f4 tu w vl"buie
t !Ukv klubllVliÍní ItU
kl 1 ldIV Uv lř bbfy U
tnvdil nttl 1 uiVJlt tA in

II ) kvttt (fintil 4fjt
A Jdi

i?'! U l'''tV Mpfř U 4plik niti

Í 1'fttllvky jrklitnl rlllé t
likwli UobriUuiity 24 Iv Idl
I'ÍÍ
Kridi o l h 4 1 ( h t idnntmir

i 1 I lil

W Mí kdy i jk ulfl Vvti t K)

niahy k Mni vímí !áo

lundnym úmvlům
Na itdivsu elnniyh lidi kleM

Miftil ivn nljuky milí iduiot i

wfa neb v jtnfíubt úsiiivM nri"i-h-

tofk voUiiie bv kdko
váni pnri při tieml b

tiiu l'f# lořdtbi vie mA hýli pro
intimit iwdrířiia nlbk luřtiepti-knid- i

dc bUlliným doiiinřul

b by miniMr íinanel M kd Jiný
v republice e ní uM hwh i

nu Id hikoliui lit ii t jillll lUíl Ji lkU

imiTí - V ' Ministr tiiiftiol

iik)miii o I Nitiodiillio sbroiiiMldé

id pniue t iiiu'iiřid aby prutc-d-

vnipU vii lni inajcthi a aby pí i

b(liii#
tolililrhrul
iVlotudo

Wmbuíittxii llť
Klu lni

Ilhllltllrt

l'Wfl i

V 4tvk vfifr ilM ltitmn
h 00

Volku iJ dne 2H ki'!li tlk aby
11107 ku vy i umu tuje m ihhtt u liejdihe řlmíí do tich v thdip

Kvitpoiiitd lubku l libry ryíenejvítší bídy bludu hši 2 i0
limoofl librř bíltí nimikv n liliry nileM IťilV HUIim KilMy ť

dU n prnní Itolirnnmdy HO I

ber rboH
riípildtl os1al rhnAÍ již Hul n

hotové nkamJíie iuJti'i v úterý
kolkováni ndstranil iiendravnn A- -Krabice V tl fVilM oblibujeH Omaliy 1'nn Cyríll Hrntiiek im

l(i a William lil opatřil 2A ImmImí plavu papirovýeh Muf adre- -10 liber kávy 1 lilru kořeni A II
! I

ubil íiislí bnukovrk Inkou státu"oober rylo i liber krupice ií librypřesné velikosti jaké tuu k iwt

kladu tm tělo lodí hýli ttui?ih Pflje i libry eoeoii (1 lilier lidé

lfiUluÍ lodtf-- CliiiifM UyndyMi

10 4i ♦ 41 1 aiíjia i
1101 w intM mn
m:i:a mm au:
uvii h nvtHi

2ÍH0 2Í4O0 IIHHM
l lu ISimii IMfUu
iu:n2' mw tm imvja
WIMi iCiMto mWM lUtHMW

liU7ii?:lí h:íii7:i7
W2H0 :i:nm tniVMo

2tl 10 20 lu
IMHV1 óíio iíaium)

IM!: ihi7
M'il 1H)7AhA

I:tti2l7'i M MiíJií"!
2ól227 2I227
ÍMIOMÍ 2VÓ0 H4(iH(i 2001X1

7221 !IA ftiiim 7277HA tm)
20I7! 4Nl 2IUI1!!
24277lt 2:ilHl 2iíX7!l
íl'01'' fiíW WíViri ItHllkl

2U4li720 24Ó44i 2J2l(i7 V000
402llti:i 402J!I1 l2O0tMI

WM 4IÍMfi0
itvoo uriHi

timxt "oiki iioov
jmvjXi iís(h) iio2um(
201 hi Luirut
i7!ill i7!4l

IHIOO I4M(KI 1(HI00

liOi'J20 251HI (iWH20 ri(l(H

20'jtiioi 2:i(i (mi Luiau(ii (íóooo
207' 20I7Ó

(I tmu i si puk bude s bauknV'

Unii dít iieinuiie rorbodovatl r

tíiianef sám Na to musí b

V

1

Li

k libru pokoliídv 12 liber lil V22'l st huiXC Jen V těchto
dU 2 libry Ňkrobu h Httf libr14 K možno rboití poslali K

t 1 1 t t
iiMMiKv ujiiroiiiiiiiv w iner rno elým NArodiilin slironiáMénliii ii

IčImii Klikou stejné jako piišli
lirmá dosti řboží mi plnou bednu

muže se smluvit! no rnáinýtu a lvn

neb tíi bednu v plnit Každá
majetktivii daň bude předpÍMivii27"IK)Krnbice V tt fJAlHHI nUnhujo

Illliioi"

' blcm(i
Kania

tmiisiniin
M my lund
Mtissiii Iiuh IIh

Michinn
Mmiiesotii

New Jťfsry
New Vol k

N hukotu

"rcifoii
Míssoiirí

Moiitiimi

Nebriiskii

Ohio

Mklulioiiui

KIiimIc Isbuid
s Diikota

Texiis

W Víi KÍuiii

'il'KÍlii'

Washington

IViiiisylvniiiii
Wiseonsiu

WyoiníiiK

l! lieciov'k koudeliKiViiuelio lidbednil lllllsí býti VloŽCIIIl
kn ti liber kávy '2 libry énjo 2moku vým dehtovým io pírom
mýdel nit praní '1 mýdel mi mypak [uiscm nu koncích

obita Itcdny musí býti poslány
tí 1 K'ilbiii peiiliill oleje 2 libl

eoeon ju iiner rye a iniry pepo EXPRESSU tnk n!y do so

boly dojely tl't New Vniku VY- - pře libry ziizvoru 5 liber kru

pice li Spolek nití 11 2 puklíky j"PLACENÉ na adressii: 1'nilc

nu dle rákiinu který Národní

shriiliiitždélil píeib' schviilí ilc

ledy luiMú iiespriivedlivust a kru-los- i

viVi chudému lidu iiialýui
nIiVuIiiIíiiii vyloučenu - Každá

struna která by chtěla uéco liko-véh-

provésl byla by svými i

sf it iní siii)tciirt Menší
nlmot v fy zadržených bnnkovik
imisí být hned po knlkovaeíui tý-

dnu vráceny jejich innjiielňm - --

Doufáme že minisi r financí dá v

tnmlo sniéru přesné ujisléuí di-nu-

by celá akce byla ohrožena
Kdo byl již dříve tak rozumný ž

bel růané velikoKlí )ubroiiiudCzcclmslnvak Reliéf l ili — Suti

Ave New York City Nu bední IIO liber lboží
Krnbiee (I Kil i21(Hll) olooibiljenechf je též jméno zasílatele a je

li celá bedna pro jednu osobu v

řVchách nechť jo lili nf celá li

2tlH0
2) liber Kvujiorulod mléku 5 li

ber kávy 'I libry Pje K liber rý
že 2"i liber bílé mouky ft 10 libeldrrsn v Cechách' V bedně iieehf
mýdlu na prnní Doliromiidy 7

(Vlkemse nalézá téj nu jednotlivých ba fioiíMi" !ini)iM +iitiior22 (oo(m 4:ivoo

i—~--lícfcli adresa zasílatele I jiříjcmcc peněz neschovával domu jo ri'ouv
kádi a dul si je do ienPžnílio li

b úml
Krnbiee j zn 2"ilMI obxnbuje Celkový joíjem v Imiovosij

stinu biidc ušetřen shonu zlrňtvVirucík komaiidér II 11 íírowli liber kávy 1 libry Pnje )2 libei Haň v bondech KvoImmIv (W)OOO

rýže 10 liber mýdlu u praní 1' který výkonní m- - svým bydropbiIiiiú v nsiinrnýcli ziiámkáeh iHVoo
iber Kvuporated iiilékn (1 21 liber iicih ctyřiidviicíliliodinovv ]cl

dle" mouky Doliromiidy 71 liber Celkový juíjepi Národní Dnné ijijjo) M'f 'orlolk Mi ples Aewpori
íboŽl lncws a imlintiore a opci ne zpět

Krabice tukem & mutem Přehled!

v Cechách po případe i nilrrftn

druhého příjemce pro jiřípnd h
by prvý nebyl k nalezení nebo

byl mrtev
Uroniek přispěje pn bule

ni rudou a zároveň hc uvolil hvi

výčlku jioskytnoiiti k tomuto ií

Pelu plechovky hc sádlem atd jak
si kdo bude přáti zi nrjnižší
ceny
Dále oUporiičuju otuažský vý-bo- r

aby totiž ten kdo ne

muže ji buj neltuati zboží nebo

Pusu a mrzutostí pii kolkování
nezíská nic tni ani nncii

vlastenci již Jirovozují své

dílo Do Peských krajích rozšíři-
li iiejnesinyslučjší povést I aby lid

byl znepokojen — Hcz zákona
bez souhlusu Národníhi) hromáž-den- í

tnsnií vzít a také nevezme mi-ujs-
lr

financí nikomu ani zlámané
Krcšle A Národní shrouiáždéní
udělá jislé lo co si bude iiřát Pe

RASÍN0VA BITVAkteré budou iirolilcdmity inspek
1'řříJKM:ry vlidy Spoj Ktňtft jimi o

ťSzovfiny pro export juk pravidla Na hotovosti t074H(ii7

!)13(iJ7

VYDÁNÍ

asláiio Nár Jdnlc v

Paříží lljediui iMM:U?12
Zasláno Nár ldé v

' oldedu toni miřinjí: DodMteéné

'
IViihy se píse dne 'ÍW února:

V nadcházejícím týdnu bude uči-

něn poéálek velké fikce minister-

stva financí no zjištění vňclio mu- -

KrHblce I za $1000 oblibuje a I 'sporné válečné

známky lW2(íli ský lid
0 liber Speku a f liber přeškva
enéliO NÍidlA I)oliroliindy 1" li Zn bondy odkoupené ("' jetku v ('(koslliveiiské republicebedny ntd poslal okflinžité nn Pe- -

Nár Sdruženímber zboží

iíí5'j

ilKKIOO

moooo

Soupis lejito který pocpe kolku- -

hifi i 24 dubnu

Nýméiui eaiiíid jícné

1'lakáty letáky nálep
ky vý)oinoe jiimtovné
Xiisláuo iiniiádé sibiřské

)kolovefmk' koiiNiilňt v New
huli-obuost- i celé kolkovné! akce

budou s veřejností sděleny v nej
bliŽMch dnech 1'okul iďc o děl- -

L boudy odkoupenéKrabice 1 zh tlO(K) idwiibuje vánbii bankovek od 10 1000 K
" " ' I 111

Yorku peníze ji aboží dle liále
Svazem KiifoljckýmCi liber Speku 4 Jibry uzeniny bo !0HJ8 " "'' nieiicKeno uzavřeni uránie

dujícího návodu i

vřzí a (i líbfr ]iíeHkvaf'euélio mí
J HKite "VUPvM lícil "lili

:J2:J7í! IH7ney oftir" nu ťzpcboHlovHk Citi dla Dohromady lit liber zboíl

Krabice K za lVMK olmalinje:

repuoliky bude sloužili zu pod-

klad k vypsání majetkoví' dnné

jejíž výnos má dáti fiímueiif zá-

klad naseuiii mbidéiiiu státu My-

lo nevy bniiteluo liijlti do jiosleduí
chvíle podrobnosti celého plánu

nuI iejiirfll (Tribun Hldff Nw
100 liber Kvapornled mléka 1K Za reviini výbor

FliANK C LA V KU

York N Y) v obnomi ceny kr-bi-

i)ía ozninieiiýcli h dopiwni v liber bílé mouky 10 liber kSvy
JUXDA RICHARD DCHL5 liber Paje 20 liber mýdla f0 li

niky
'
a úředníky přislíbil ministr

financí že uéíuí dostatečná oat-řcii- í

aby mzdy n jáže JcátP před
vsliipmu iln kolkovacíhn týdne by
ly vypliieciiy v penězích již kulko-Milýc-

Děluíkfiiii jirfimyslovýeh
závodu bude iiiiiožiiciio aby své
hotovosti nekolkovaných jieiipz

Kpráví svého podniku
která je muže odevzdat ke kolko
vání nujciliiiiii Délnfei ožebraPf
ní válkou nehnilou mít i ováeui

kterém iihziihPíIc juknu ki(ibic klďí' biiile Imliiťnii hiidiiliiiiicl
St Louis Mo(iiebo krabice) k přejete zaslal p'' H''V 20 liber Mulla ph-nkv-

a

ní odbočky (' N H teletrafovtil všech lidských sil ve stálé ke jře- -

— ť Ptvrtek dleli v Omnzcsvy iu iiiatelfini v t eskosluven- - " """""""" jihu M Scejniii Uo New 1 orku o iicrnluí bitvé s válcéuými zbolint
dy :)m liber zboží áuové Karel ledlíéka a Leopoldskýcb zemíi-l- i 1'veďte jméno a a blizsí inforiuaec tykající se zasí- - líky Ministr fiiiiiucí dr RnSín
Krnbiee h za f JHVIK) obsahujedresu avojl jakož I jméno a adre láni beden a dárky jež budou vy- - podstupuje nke jaké jsme dosudHlilPek obil ze Schuyler Ncbr

leří obstarali zde záležitosti tí100 liber Speku 2" liber přeíkvnau komu zásilka má býtí dodána praveny zvlaátm lodí do slaiv nezažili a jro tuž není v ilPjinácl]
retiého sádla 00 liber rýže fo JiPro případ z by adresát byl in1 kající se úmrtí a pohřbu jejich vlasti Krajané zajisté jsou příkladu Nepalfíine ke ctilelfuii svými hotovostmi mnoho Marostl
ber mýdla Jí liber Kvaporaledzvístným a dodávka nemožnou Svakra j Kinila í Malého? chotnl jioslati svým milým ruzuú osobnosti drn Ibišími iiiáuic také lluře bude h tPml kdož juVd tvářitě

dárky a jedná se jen o to v in- - pneliylmosti o loni je h právř on cele obec puneMiii balíky nalichje dobře když udáte jiné jméno ™ - "b(r k"vT
r Uher raje

a adresu OHoby které v idípudii
& ™ li"'r íxm&y Dobronuidy Naše návštěvy kých obalech mají být i uloženy a l'1'1''"1 nejsclKpupjsíiu enerá- - vařených a dosud tajné ukrytých

jak velké balíky budmi iieipříhoil
k ['uvi i('u iv' ''"vržc penc ke kolkovné! komisítV) liber zbožítukovém mé zásilka hýli doruée

ni nu iilflí! iuyifiA A 1„ &!„ Ina Kdyby ani druhá osoba ne nPjší k uložení do lodiKaždý uiňŽe objednat a poslal
tolik krabic mnoho lí l přeje —

V pmidPlí 12 kví-tn-a na m'í
dnes musí iíti stranou dde o ve nťvr' nm imn nK('' I'011"bvla ualezpua dovoluje zasílatel Pomocná loď má vyjetí v ne i

lib ' ii„i„ iíi„ - "i: " ' " i'i vin raut! a ií i ! j ikk ti ja -
kolík okamžikň v naftí tiskárnP

nnvátívíl nás(dobrý naft přítel draby dar jeho odevzdán byl fesko VM 18 j((Il"J i mr u inm nu niniu n inu linii i t tbližší dobí takže rárky mají bý
isme povinni miložíli ruec k dílu Kí' Ui'"1 Vnnř oxhnl peKloveirnkéniu í ervenému Kříži iro ecn krnlie ziiliriiuto je ve

ti v N" Yorku nejdéle do 2"i inš t i jireeival v í)maze dobře známýákeré vydaní za dopravu 1 eitenioeniee lékař a nyní po více roků již v

vi ooirriu jejicn onenii 11 zašla -

iI„ "kvbon jomolili naší rejiiiblíceci„ i x a

í Th Z ""Í''H'---j- i jiMir všecko jmé pmh peníz nových na kup
k li' Hi ' ' ''''t kwuny síVnlVfi v obvodu jejím se nalézá cen

Yorku až do rukou adresáta a jmiTolik zásilek jest dovoleno za

jístka která obnáSÍ jinak 3 ecn
Chicatfii usídlený Dr 1'ecívnl in'!--

jiným h námi sdělil že nacházel míti připraveno k okamžitíslat od jedné osoby nebo na

jjii adresu kolik si kdo přeje
rmk c tiíi-ini-

li

n k„i--
„ volli v vonci oreii H 1Utň za libru

mu odeslání Jakmile jiodrobnřj bezn i e né zdaníi bobáPri I i "'""J i" '' ev „ omaniObjednávky krabic n připojeObjednávejte vždy pouze dle
se na zpáteční ecstP do svého uy

nPjsího domova z Wahoo Nebr
kde meškal návátévou u své fehý

ným obnosem jieiiér adresujte vý

hniln jen na i ('zechoslovak Con

sípouPenízNeworkudojdebi „„„„ )iaI-((-
(

ř((
0 tou jsi dnes ňsplky rňzné

de dmel veřcjnoMi v tomlo lslé v(j1()s(í „-
-

majetku V' k" MmuM
To ljlk vM ov(h

Pních oeckiivá jisté ozdravění na- -

Dovídáme se že pan Cyrill f v NVirodním slironáždPuí '''I"r('1'1" I'" wvIh hospodář

jiísiiieny A lí (' I) atd

Krabice k prodeji jiou nájle

dující:
tié d Marie Křížové jež trpísul íleneral Tribune Hldtf New
vážným neduhem který ji v jejíYork City New York„Krabíce A za %l)Sl) olmalinje I l_ ffil i t I ského Ale tolik je jisto že dne

í! i:i t 1 i:i IÍ lili
stáří 07 let velmi sužuje Dru Pc

eivflloví za milou iiávstévu dPku- -

iiroincK jiiajnei icziHCKClio on

chodu na JO a Wíllíam ul„ budí

libry mouky V--i libry Paje tt Jí milí iohotovp krabíce na různéjeme a jd Křížové přejenu-
-

by ne

Akce ministerstva financí vy- - šnl zájdava peněz papírových ve- -

volávi přirozeně obrovský roz-- dla by přímo k biiiikrotu a žn j
rlicli jak mezi boháči Jali 1 mezí laké nejvyšší éiis aby se bezimý

malými střádaly a lidmi kteří ma- - němu tiku novíeh peněz ininíro- -

Z OMAHY NEBbry coeoH 5 liber mýdla 2 libry zboží zejména uzenářské výroblékařské vedé a jiePlivému oíci'c- -

mléka 1 libra Škrobu VÍí libry Po
ky které budou moci bili miní jioduříbj úlevy a zotavení pm

ní dusícíkolády m 2 libry rýže i 'ohroma určené ii tni o ihned odeslány
jí domu pakatel několika set ko- - výeli uéinila přítrž Kdyby měly
run Velcí vlastencové kteří po věci jíl dosavadním temnem ne- -Osobnídy 2Wi Wr zboží

Ve él vilek f1 kvétiiii zal-- i

Krabíee íl za 11000 obsidnije: Jindřich Douát cestuj vil ne na krátkou chvílí v imšVin Český hoch vyvázl
říjnu miccii io ocnrapieiii ciiici rv v cizině za dva ucho tři

kterým byl každý druhý málo sno- - měsíce vúbee rnkoiihk(iiilAi-líz„- i:' libry kavy 1 libru čaje libei cf zástupce ehvalní známé firmy r t l hi j i i I ' 1závodí mladý dobrý pfíznivee
"lícního J 'ok roku" ihi Karel

SraStne Z riCDCZnCtl 'ennvym ecuein Kiei-- i

juo osvcl pciiez im if tovyi i ul ni V irýže Vt ííbrý pepře Spulek nití "foseph Tríuer Company" v Cbí „

synáéck známého kmjn YV v' "''laoisli ke slulu vyvo- - dnes se takové jřípady vyskytujiliber flvujioratcd mléku a 10 li eaiřu vyrabítelú proslulého Tri 'her jiríPíidívý to rolník m pro i j J j UL'U I V Kil li lili I iUiIiimI ÍAali i ki i ! 11 '
lia l loscla VhhShl bvdlieího V ' ' ' ' " '" ' niiivniii ihiikovck je icelv fakiíber bďj mouky — Dob řoitwJy 2ft nernv líořkbo lPívého Vína iiajmulé farmP u Kriend Xvhr

Kxíyf sí jiau 1'her obnovil jiívd
mihu uvolí mívstívou ftoefil uh Pis 1701 jíž ul„ hrál si ondv )!l''"u"y" ""'"' " ve vJaslei- - prvním krokem k nápravě měny

ve snolePiiosfi svíci drlA m ú !'ví' irpubbka ibrnčí se třebaže s„„d linnl nebude míliMALÝ OZNAMOVATEL v závodí naíz-- v pondPlí Jikv
blíže Hickory ul Pojednou VňV ''l'" ) " Jí lníkavých AějnkAplatné na "Denní a NedPlní J'o

krok" mezí jiným námi sdélílHLEDÁ ZAMtSTííANl nuí! SO V' W v W
hnal k místu tomu (""" senni itutij

Mou kuisií v áfMtm u uM krm ohs poejstoval dobří mi že do Dmahy jííjel iiavlívit své
k nczjíŠténý "':

' "''''lije Od liejvclAiho bohiée
automobil a zdilo se ze mladí ''" llcdmlio keloa z výPcpu vši- -

Jowf 1'ribyl stunese obílí Ur „„ „{„ „„ - r

nl-- ohrt'n? tH hopM rfotjf nik V — Pchož liíkdv rntm to strýce ji Franka Lbra bydlí Poiluiné hlásím 25 mvtii
iho i u Waliiut ul 1'okmli'if m w í M řř Pokrok ruM ' ol 1t t

Omuhu fntl vn"' r' v' wnmm e-- My po e týée ukázky na příátí úrodu

""l 'luí rcxu n v jiných státech tm jihu ta jeř velíee ulíbná pravil fi ('

(ddednébj HdiPc Hlroí ZttHáh) í " -

)" n lobrovonícké íkolc byl to )

XAt 'lf "'''""Xl' "l'"'"'H ubV vy ěíil vy Pování JMétly se dfířeanlz by ubl- -mu vaz
jak hy j( „„ (pj vSj(i

iJ" riť„f 'r? "- -ri fcvkř m sedk (UMV(I ZJ!:
er jaklí fotíž néjaká přírodní

ho říwli n nim Mvtna Iskufiijsledkeiit — objednávek získal ljud pohrom iczmaří rolníků uadé

hlá
i Mo řrtwí Utínt hUiíky oPekávářií velkou fiojnosf V (ří jí Ozímní jisVnícc ovsy v oko utrpěl rejublik oklásf V oblastí Pesko mUUjak e dovídáme jc někobk slovenské mmbUky pří nej sil " l'ol„ Ilí„ mužňiM wlvZVZ líeury lojede do Min Krieud jsou pfifomop vcliz-- e

jimI I ' I I - '
icncicfi iKiiHioaeum oemíi při-- s dewt millianl paní ne sciiiíkii !"Mm wlnl iú'l blíiilfí tiU i ti I '"" 1 k'Je zest nemjfi s jk ékilé Někteří rolnicí mají jit řovíeb iPz IVliU ál i llitoiitřfí iwlmfiili Totň fitm k žoéfio vdedku Dtti lojmi kukuřicí tufímii n jíní t ti íe v cclťel l„liVí-- l 1 i„l ltliuhi ihw if]ii#l ve ikoUIrfB'! Atwy 317 - Rali JMf iv u ía „ca CcUí sportovcijiifMiuiii n u 'nu ' ' r' 11 'ii # ě ' I Ul Vl I i '

tUAuVi '„„ "'4ř'' 170(0 bude provede " ooni llie pijciinclio
Munjm tjpei cinnosi ř-- ! '! ii4 mi nro iiíiš c k áťiii

ré polní jirá'' Mriují jžlo 4
VAMtoXVTt % #ATJtU HC él(ácí y dupí# klerý Pátkem íýdne ojt namoklo ib Minulý ílvrlck íownísoval se

(v_ arívííí --i„
1 iii Oylo před v luéováuíiii 1'uwil''M i#ti fftky pfur I d m ním zíl k Otííléoí v "l'kro f r f r r j- f rrr „ t rir ir ' fl r ' I ' - ' w - ' '

iim ludiftí ve ňloíři-ov- í litcli nophU W MwMt) rozhodl e pnu

Ve fvHk ftdiol"Jor luvífí- -

siví v pajdrech yní vyláli ''''''M" 'lPre my povstane
no balíky bankocetlí m uvítlo m ríl v Ívieíeh Hclník ve

denní Nekolkované yniíf ne v r u pk za- -

budou více jdalíf Un lze zjí
il'l'íi "'" zd zajuebá''

lher iiVuuimM toho jKužít k o-- i

váliví jřbuiiýrh v iwiVii mď

t(

vu (iikoslovmský sportovní klub

íbývalý njioHovní kiib 'HnvíV
Již tolo ncdlí zahájí pravíd"!

ný "Iřiiíníng" Krajuní fcleií

l fjoji li ynvi")% trrmmni tm

řM llvkrtg kl#r4 ky tkiíhit n

(nrnii 4'f ¥ mlvWwh t#ť-- tn tt
vylučuj) po ytípit lyh t fimnW
nlifí nutná tt mni 07ii t uv luit
t mUo"9 pwnt fiW M tU4Í

Utí: "iLtvM" i $4n'4éám9 í'k

vil nn v fihvhAn mv V
Íji4

ř vyd#virt K!4llř "Jtr
fímkýe yílíi" Ur U% i
VnUrghM fa-f-

fj krátké

L'éH v r)# r4ji fl

lil klo má dnes koloví onfc l'olrooliifc službu zď wajícf
Tak fni zjiWováuí v4diO #UIÍ " '""i obvyklé
ho n#j-fk- n SH pk "I'wJ'Mjí blá íul jižf pajic

jímají prt mélí by a ku

klubu ťřífilátílí abv tttt Mm
Ďl iruí iHn kfu válí ikntt níc ur tí

"

ř# £0ítlU Pj'Jlflttí fřílj ftod- - Ulflikuf"


