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v Blatré, zeť pí. Kocavé,maj.|Rodfck pisec,ký p. Karel Weber 
| restaurace v Písku* * I dirigentem filiéiky Komerční 

V Strakonicích zemřel T.lteanky v Úetí u. Orlicí. JSat. 
| prosince p. Jan praibec, bývalýlproí. na £. st. j:. r. gymn. v 
Schwarzenb. vrcjin zahradník! Prachaticích J. Nový prpfeso-

|v Drahonicích, ve věku 84 let.Irem ad pers. Revident nejvýš 
Tamtéž zemřel p. Fr. To I účetního kontrolního úřadu F. 

mek, býv. řed. cukrovaru vlMalý, rodeip s^-Písku, účetním 
Přelouči, stir 72 leta. I radou. Učiteli 9. hod. tř. ad 

Dne 22. listopadu zemřela! Pers. dílove-doUcí: R. Fabian 
< PatiyiuBmmůmj » <m| v pj2ni pí. £m. Krohová roz.|a 1- Požárek na st. odb. šk. 

Fichtlová, Vdova po inž. EdJ^távkařske v _ $trakonicich, J .  
Krohovi, v prvém manželství! Fuibrer, R. Grpnzer, J. Nou-
( )d r. 1868) choť spisovatele! za, A. Oswirttfj a J. Schofl na 
Bernarda <jruldenera, xodáka| st- odb. šk. pro zprac. dřeva 

v Kašperských Horách a učit. 
v Lomnici n.| rod. škol. i M. Hoškova-li»ichle-

rová v Písku, J. Loucká v Stra 
konicích* J. Pauerová v Pra
chaticích. Def. odb. učiteli: V 
Chrastil v Březnici a J. Si lha v 
ttožmitále (obé o. blatenský). 
Def. ué. «T. Hejlek v Mal. Zá-
blatí (o, písecký), F: Rezanka 
v Netolicích (o. prachatický). 

Spolupracovník našeho listu 
p. I). Lifka, rp.utk z ítadomy-

•, povýšen byl na čes. univ. 
na (Joktora filosofie 

Čestným obíunem obce Kíe-

iHOá m pouao na př*apiatn4. 
M|ity» • iotUium *o éomu 11«j tjdaě, kolektorla 

' Jj»4notUT* euia i —atr. 
F l i D r t i T l i l  

• hraniolah mft»t«ký«b potili m pou»» 
pfoAplatnt roCné ^ 
|f«dpUtot na pAl roku ............... 
př#dl>iatc4 na Čtvrt roku 
předplatné na mésíc _ _ 
fgltou oa Ttncltt mimo n&Asto. roCBě 
Poitou na venek, mimo méito, pdlrofině 
FfeúpUtuft na v*n»k. mimo mAtto. Čtvrtletně .. -

ttrnil- ili*l MUqr» 
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horažďovického 
1ST V ja k# Máéi 
P-P ) :;C 

V Strakonicích zemřel 21 
• J4,601 pros. p. Karpl da£t£, obchod-

*>,í# nik, stár 67 l#t. 
10. ledna z&mřéf v Pwůe p. 

I r. Muzika, vr. rada z. s., ro
dák z JuUčkovic u Mirotie 

11.  října zemřela v Podolí 
u Prahy pí. Barbora Wegero 
vá, róz. Cúsa#ová, vdova po 
pevním řediteli í-tát. reálky v 
Sušici, v stóií 60 lot;, skoná 
a náhle ii urna p jejím pope-

> < •  

m 
Strunkovice, Zíchovec a Dvo
rec. "• ?. 

"Pro se st. J^sy ^ ftatjiy jiho-
eské zríze^o Jt»ylo ředitelství 

státních lesů a statků v Třebo
ni. Z našeho okolí patří k ně
mu velkostatky: Štěken, Proti
vín, Netolice, Libějice. V Pro
tiví ně jest právě jako první 
správní instance zřízena stákt-
ni lesní správu^ 

Městské reálné gymn. v Stra 
konicích bylo postátněno. 

OVč. šjcola dívčí v Prachati
cích přeměněna byla v^ amise 
nou školu občanskou. 

Budovu pro inspektorát v Pí
ku postaví leU^ Jihočeské e-
ektrárny.^ Vypluto o^'ei't-

ní řízení. „ 
Poštovní i5řr*d v Bernardi 

ích bude re nyní jmenovali 
Jernatice'u Tábora, Malá Chy

ška — Chyšky, Milčín Miličín 
Nezdášov — ^íeznašov, Stálec, 
Stád leč atd. Nejsou tyto novo-
cřty- upřílifiněiiCf v 

GENTSKÝ SYSTÉM PODPQR V 
NEZAMĚSTNANOSTI. 

lun uložena njft hřbitove vino-lsťovice zvolen lamní řid. uci-
hrads-kéni'. Pocházela Jse slaréltél p. Auy. SpiiKup, který i>6 
i diny litorny&Lské, jíž i jirá-|jet úspěšné v tamní obci puso-

|nek vzpomíná ve ^yých "Pa lbii. 
inuítech." Z její*.'h 7 sou rozen-1 jP. arch. Šebánek vj^ko 

*d»im * pruwxlntch- zjevft poválečné doby jest značná ™ »pi«ov»t«lk» P«-H 2i- Hstop^u II. stát. z.kou 
pi oto ve vSoch evropských .státech větší dl Miinc <*# re<l. sU na vy^. ^»lv arch. a po

mylo býti nahnuto k zákonným opatřením „by to.e Sko y .«• sp^ovatele Vikto-Uem. stavt. # dvojnásobným 
Ira kanul* Jeřábku v Obra-1vyznamenáním a byl prohla-

nech u Brnkli' ( 
!  ^ , , |šen inženýroA'. 

5. prosince' 1925 Éemřel v I Asistent biolog. úat$v» froť 
Kružnici p. Matěj Jančar, řid. |Dr. iRužičky y Praze p. Vlad 

|iv*itel v. v. ve věku 81 let. lBergauera v Pí^ku, prohlášen 
10. prosince zemřel p. Voj-1 byl doktorem véd lékařských 

Itčvh Vávra, bbk. notář a ťa-| Starostou města Mirovic zvo 

Hfe/aíTiestn 
menši měrou i 
těýíi, kteří bez vlastní vii^y ocitli se bez jakéhokoliv zdroje 
Ipříjmt', byla podána pomocná ruka přiznáním finanční pod
pory. U m's v#díe přímých podpor bylo značné snahou úřa
dů, aby púsebeno bylo na jednotlivé zaměstnavatele, aby při 
omezení provoKti dříve redukovaly pracovní dobu, než by při 
kročily k propuštění zaměstnanců. I tak v r. 1923 vyplaceno 
Ha podporách v nezaměstnanosti asi 400 milionu Kč. ' , , , 

V nejbližší době má vstoupili v platnost t. zv. gpntský v Rudolfově u Budějovic; len oyl p. Vai;l. Zimmerhakl 
systém o podporách v nezaměstnanosti. Zákon ten je již star-| °'/yr{1^ kaplanem ve Vaoové ulpiednořta stjnitv1. 
Siho'data, innesen byl 19. července 1921. Nemohl býti v š a k  Volyně a v Jistebnici u Tábo- Slč. Marie Spiihgero^rá * Pi 
proviíulén, poněvadž je určen pro dobu mírovou, pro normál-rH a ^ ř* lfl6 farářem vRu-jsku prohlášená byla na čes 
ni i)^niéry, kdežto veliká nezaměstnanost po válce byla a jestldolfově. luniv. doktorJcou věd lékaí 
zjevem mimořádným, který bylo hojiti prostředk y mimořád-| 26. iirosince zemřela v staíílských. ^ 
nými. V tomto .směru zavedení gentského systému v nejbliž|^ rolui pí. Johana Kohnova,! Misti Otakar Ševčík vrátí 
áí době je novým dokladem, že V hospodářském životě dostá-| 'J> v* obchodnice a ma.átelkalse ze svého amerického pobytu 
váme se do doby mírové. I realit v Let-ich; pohřbena by-lor>«t do Písku, 21. prosince. 

Co ustanovuje tento zákon? Své jméno nese po jněstě,!lřl 28. prosince na israel. hřbi-l Do výslužby da:i byl po skon 
kde byl prvně zaveden. poc|#tatě zákon tento 'praví, ie| tově v Zalužanech u Mirovic.l čenéyi disciplij uním řízení pí 
nárok na Ntátní příspěvek v podpoře nezaměstnanosti ma.iíl V Hradci Král. zemřel -dněl sec ký rodak/^^da zem. ». Mi 
élbnové odborových organlsací zaměstnanců, které podle! '• ledna ve věku 44 let písec-l los JV^člen^i, .ie^c^ jménp z\ la 

'•vých členů a pravidel poskytují podpory svým členům. Stát! ký rodák p. BoJiuirlav Baudys,lště gd procesu Mužova, v něm 
potom bude připláceti k podpoře v nezaměstnanosti, kterou! Pr<>fesor gymnasijní. Působili ríilijl vyšetřováni, ' často je^t 
vyplácí odborové organizace stejnou, jako jest ta, jíž vyplá-lve Výškově, Příbrami, Uher-I jmenoiváno. Dlužno pochybo 
cí organizace. Při tom je stanoveno, že členství v odborové!SKalici, Bratislavi a od. rokulvati, že pensionováním jest ta 
organisace nesmí býti vázáno jinou podmínkou, než tím, žol 1^21 v Hradci. Král. Všude zalto věc doíinitivně skončena, 
dlen jest zaměstnán v příslušném pracovním odboru a platil nechal po sobe památku odborl P.ílovedoucí jia st. o<,íb. 
orgaiiisaci příslušné příspěvky. Zaměstnancům musí býti zaI nika oddaného evému oborul v Kašperských Horách A. Fry 
ručena plná svoboda ve volbě organisací. Dále pak stano-l Pv'írodopianému a milého spo-l povýšen ^yl 10* bod. tř 
V®ní státního příspěvku bude vázáno na průkaz, že se, neza-| lečník^. lad p^rs 
městnaný marně hlásil o zaměstnání u sprostředkovatelenl V Antalov»;e v Podk. Rusi ze| Na trvaly c^íQČjinek ^y|i dá 
práce. Odborová organisace je povinna podrobiti se státní-l niiela 5. ledna Pisečanka pí. B 
mu dozoru. iJirovcová, soukromnice. 

Zákon o gentském systému podpoř v nezaměstnanosti! Na Pleši zemřel 22. lednal-ťovicích ío. pisecký), K. Ilo 
přenáší tedy žnačně z agendy péče o nezaměstnané na odbo- Jp. Boh. Marouš, evid. rotmistr,l lccok ve Vol.iovech ío. susic 
Irové organisace, čině při tom veškeré opatření, aby tohoto! ̂ 54 léta stár. Pohřben byl vlkv ), F. Junek v KvásřiQvicich 
.prostředku nemohlo býti použito stranicko-po'iticky. Hlav-JPísku. I (o. strakoniiky); dfef. uč 
ní výhoda tohoto zákona spočívá v tom, že odborové organ i-I V Klatovecji zemřel 2r7. le-1V a cl. v Neiolkích (o. p rachá 

Jiiíce budou musiti prováděli kontrolu při vypláceni podpor vidua p. MgPh. Jindřich Schi-ltický). 
. nezaměstnanosti, poněvadž jsou na placení tom účastněn v I mann, lékárník, Uár 76 let. Zel Panu y. Milbauerovi, pc»jist 
'piat.erielně stejné jako státní pokladná. Má-li tento zákon! snulý byl rodák z Orlíka n.l matematiku Penústavu pru 
|»v,iněsti prospěch, musí odborové organisace zaměstnanců u | Vltavou, kde otec jého byl-kní-l mysl. ukrov. (rodem z Pfoku) 

v|(řédomiti si svůj smysl; v tomto smyslu dosud nebylo často u|žecím inženýrem. Studoval vlpřiznán byl výnosem min. veř 
:Jlás rozlišováno mezi organizacemi odborovými a politickými.I Písku a v Praze. R. 187í> pře-l prací stavovský titul inženýi 
.^ož vedlo k boji o odborové organisace, který jistě nebyl kijvzal lékárnu Heritesovu v Ne-I Pí. Marie Ditrichová, pošt 
• .'prospěchu pro členstvo. Rozdíl tento *v cizině a zejfaéna vl tolicích, odku# 1M&2 p|»aiiUill úřednic^ ve Vršovicích, byla 
*1 asické zemi odborových organisací^vv Anglii, se dodržuje Ido Klatov. " • I přeložena do Npvěhp Knna. 
•^eiini přísné. * I V Písku zemfeli v líštoíía^lu:|Slc. Pét.ákcva z Písku stala se 

ni 
ftíd. učitelA. Soukup v rKře 

10. DUBKA 1924. ; 
W l  'mPu?1 "•"i — 1" •* 

PO CJiVE^ANDU 

yvvy^wvvvvMvvv-rvvv 

ono BOBEl 
NATĚRAČSKÝ a  PAPÍRO-
VACSKÝ KONTRAKTOR 

2369 VÝCH. 74. UL. 
Vykonává Veškeré práce do 

oboru toho spadající se záruce-

.tv'EROVY LCM UDRŽUJI ZORAVI 
v rodině.. 

7l&#iMwou. 4&M-

S E V E R A  5  
E S K O 

Aijtítep^íeká Rjatf 

Urceqd i\d úlev/li 
Kpfcq#c) 

CENA 30C ni 

:0S&r 

Dj". Z^iert F. SneB 
*e Snellova wikromého 

ANT. HYRMER I ve své úřadovně 
412—414 Erie Ruining 

PAPlW>yAČ 4 NATÉRAC I ^ ̂  Ayc 

3648 vých. 135. ? Vníonl op NEpEjLC 13. DUBNA 
Vykonáváme práce vkufeně a| SOBOTY 19. DUBNA 

1 POUZE 7 DNl. 
Doktor léčf vSechny chroniokř nontO-

ci i zmrzačeni mužúvi "'Jřffl1 A V 
mnohém pffpail>" t>ýti zabr&ni-tio 

oporii.fi, mn v léř-ent. 

jí® ji V 

W. F.Sř /ERA rc  
CEDAR i'AP!U-:i. a\«A 

levně. QJ^raťte s$. n$,, ̂ .l}e s 
důvěru. y 

mm. 
Rozpočty na požádáni. Bu-

dcíe-li potřebovati mých s^u^eb, 
zavolejte: 

Randolph 3662 J. 

t 

Prováděcí nařízení zákona ogentském systému, na ně mži 13. p. AI. IJiuška, nádle.iní I úřednici Báťovy továrny ve 
pracuje, ehc«-,v praxi žjednati záruKv objektivjííhí 'posky-|v. v. 60 let ; 2^0. p. Albín Vy-| inline I 

Přejete-lj si mít Va
še zuby v pořádku— 

ošetříme vám je prvotřídní 
prací se zárukou. 
Zuby trháme bez bolesti. 

Navštivte 
PR. KESSLERA 

5621 Broadway 
Uřcdiú  hodiny :  
Od 9 If. do II :30 hod. dop. 
Od 2 hod. odp. do 8 h. več. 

* 

N Á B Y T E K  
npvý aueb z druhé ruky,| 

vždy levně koupíte u 

* B a 6 O 
3440 VÝCH. 54. UL., 

blíže Hamm Ave. 
a Broadway. 

jProdat, koupit ne^ vymanit 
obstará pečlivé 

VČELA REALTY & 
INVESTMENT CO. 

LOT 
FARMU ne&o 
DÚM 

5733 BROADWA# 
Union 953 W Broad 890 

vání podpor v nezaměstnanosti prostřednictvím od borových I skočil, niaj. výr. sodov. vody,I Nová »a Šumavě 
organisací. V zásacé bude požadovati, aby tato agenda podl§1. role; 23. p. Fr. Siu,mpi.|ze Susiec na Nezdíte do Kašp. 
jpůrná byljp vedena přísně otlděleně od jiné agendy o.dboro-| nadnes ni v. v. z Čej*v. Úje^da,|H;.r zahájí ^ozJL>u pro dopi*a-
|fých organisací, dale pak, aby státní správě, která na věci j<»|*$8 let: p. Karel Ludvíkovsk,v,jvu osob a zavazadel. 
limotné ihterussov.ina byla zaručena veškerá mozn°st k(xn-|otec prof. Dr. Jar. ^.uilvíkav-l y listopadové schůzi 
3troly. í# £ Igkého; v prosinci; f. slč. ^.npa| b(>ru prp chov koní při piin. 

ProU řJRRtéJH.n Orloji m některé ^kupjpy o po-I Stejskalová, m^j. prpeřeje tabal'/ernedelstvj v Praze vedle ji-
l|iční, zejméixa.pak koiiitmisté, kteří veškerou svoji váhu vrhli] ky v Hálkově ul., 77 '» lQ-|a^ho byk> oznámeno, že mini-
ria to, aby dělnické Jhnytí odborářské úplně apolitisovali. Génij pí. Ruž. Řpolcctvá, choť mistra| sterstvo zamýšlí dalším vydá-
V ý systém dáy,á odborovým organisacím velké pole práce,| natěračského; ^3 léta; 23. pí.I váním hřetu^ do soukromého 

"lyelká právA, ale také závazky; zejména bude potřebí od-I M,ja£. Loucká, soukromnice 751 držení zmensiti r<tav ^ř^čii^ců 
jjolitisovatj ž.ivqit y pdboroyýcjh tirganisacích tajt, aby #ákon ohet'j v lednu; 3. p. St. Brychta,! v Nemošicieh ji y Pisku. Zem-
gentském systému, k.tu^rý staví organisačj\é 4a podkladě od-lří^'. učitel v. v., 65 let; 11. p.lska velitelství hřebč^ncii (jpr^ 

.^ořových organisací, mohl v mírové době přispěti k léčení| Ant. Ljenner, mlístr kanínářský.l Čechy jesl v Písku) budou r. 
pedné z bolestných chorob společenských, jíž jest nezainěbl-l 13. p. Jan Brbert, řed. kan.llí>24 zrušena. 

•nanost. * " (kraj. s. v. v., 66 let; p. Kd.l Podle Poš. Kr. jsou pl^ny a 
(fiiiiiový oúhor nuríii|terM|<é r#rty C'ui.) Ipohlreich, podpl., v. v.; Í7. Kal rozpočty na regulaci Otavy o.l 

Jrel Svoboda, soukromník, maj.lsiahíku k Štěkni, Sudoměři až 
Z MÍSTNÍ KRONIKY PlSkCU ké pftdé pradhatieké. -Než ^el realit a býv. hostiniský, S4 lé lpo Křesťany hetavy; ro^Očet 

A PRÁCHENSKA f.V Prachaticích usídlil, působili ta; 20. p. Jos. Uher, mistr stu-I.i est 12 mil. Kč. 
m Táboře jako koncipitgi vl^nařstký, 43 léta; 28. pí. MarieI Min. Nár. <*bK oznámilo 29 

(Otavaq.) kanceláři dr. II. Langa. I Kapustová, maj. utedíosťi NaI prosince měst. rádě v Hóra-
V Prachticích zemfěl 5. pro-' V ř9*eni u Klatov, kde pu-lt^rovně, 00 let. Zesnulá panílžďovicích, že tam hodlá trvale 

•ftiiice p. Juidr. Jut;. Pluhař, zem., so bil 1>8 let, ^emřel 19. listo-jbyla dcerou orvj.ího českého! umísti ti jízd jekou posádku : 18 
.advókáít, bývalý dlouholetý o- pudu ve veku .-60 .let tamní fa-1 starosty v Písku, deklaranta! dust oj niko, :V0 rotmistrů,; 
Juesni starosta a první český »*ář Adolf Mika, rodák pisec- Tomáše Šobra. ' |mužu, 516 Voní. 

'jiívměstek itarovtv tne-,ta. Ze-.ký.. jr í  Jmenováni byb up.: Karel! V Struuknvičich 11. tíl. /aize-
>«»nulý byl známým pilným men Jř Jtyaz,e Aíí^řal pr^iu-.-liiika, rodák z Radomyale, ú-Jna byla od ji. ledna četnicku 

Finovým pracovníkem na' l^r- ce p, Jan špry&l, soudce|ředníkem Smtohovaké záiožny.|dtamcé| lt niž přiděleny obce 

ZENY, JEŽ NEMOHOU DOSTATI M 
9TI ŠIROKOU OBUV, NECHŤ 

ZKUSÍ NAŠI. 

Zvlášť píHehavá obuv pro 
ženy, jjež nemohou dostati 
jistou šířku obuvi, k dostání 
u nás. 

Výhradní prodejna pro 
NOVELTY STOUT STALES 

v Olevel^dě. 

N0YY SHOE STORE 
— 8325 WOODLAND AVE. — 

iGoodrich ráfy * vAiJtřní 4^ 
u ná# v rozumné ceně. 

'•WHÍŽ 4"?^ Qleje.^a maza^pl ^a V||p aut^ , 
' ->•} ' .1 ,u pás k.dodání.^ 

Není přes to, zďa^li máte Vaše auto v dobrém stavu. 

B. & V. TIRE REPAIR CO. " 
JOHN A. VĚSE, mál." V 33?W VÝCH-1»6. UL. 

Ošetřuje veškeré nemoci 
mužů, žen ^ dítek. 

KatWru a ialuďečním chcrob&m^M 
vénuje" obsvl&átr.i i)OZO(')iOHt. ^ 

Trpíte-li katarem, přijďte ">íítnSi|t# 
se vySetřltl. Nemocnf a choroUpu'>p»-
nékutl napuflenf, méli hy se uchoiiltl 
příležitosti ^®ho návStf-yy. Navm-iVte 
jej a budete u»i»okoj€ni. Jestli-íe Jéat 
Váá případ nevyléf-itelný, řekufe Ví.m 
tak bez okolků a poradí V Jim. i v ne-
ahojiteinosti. ŽAtlný clioropný' mul 
neh žena nemóli l»V, jta»CKe^kati pj3řft-
diti se s tímto specialistou. 

Jste-li postiženi rheuniatismcm, ner
vosou, vodnaťé'lnoBtf, otpkem rukou, 
neb nohou, nesnázemi jater, srdfs*!, 
slabostí nervů neb jinou ehořobou sla-
bostňf, ,-^Rte-li zsinalý, 'trplte-11 zfivra
ti, nechutí k jfdlu. zAcpou, nee&živ^io-
.stí, padouonici neb ialudeCnlml <% 
střevními nepořádky, přijďte li df. 
Sneljovi. • 

Mílte-11 skvrny," krevní, kožní neb 
vlasový neduh, prutri net) klatou itlu, 
vée sp 8 úfpěchem léf-I. 

Pámy 
ochuravPlř bolením hlavy, trurtnomysl 
ností, V)olestí v kříži, zvláštními ne* 
mocemi neb jsou-li * postiženy jinými 
HopravlUelnostml, slabostí neb tte$u« 
hem specielnř ieatski np. /ix'Iy byj» S 
Mnito spťoialistou po;uďfti. 

Choroby vaječníku neb dělohy lé^l 
bez nože. Bylo-li Váni racleno podro
biti se operaci chirurgické, aby od
straněna byla píffina tčehto choroD, 
neb při zlaté žíle a průtrži, neposlou
chejte těchto pokynů a nedávejte svo
je zdraví pod nuí, lancetu peb ranlé-
kařskou jcblu. aniž byste sc dříve po
radily se specialistou. " 

Nehledě k toniu, jaké povahy ^eat 
Vaše nemoc neb JakNdlouho Vás sufvi-
je, poraďte ae s tímto specialistu, 
aby celý Viá b\idouol /Uvot nebyl v 
sázce. ' ' 

Staří i mladí ^iuži 
Nehledí': k tomu, jak jhte nemo|##B» 

nehledú ani k Vaší bezradnosti a B02* 
mulějnosti a nehledě ^ni k tomu, když 
Vám bylo již řečeno, že Vaše nemoc 
jest nezhojitelná, pfijďte a poráďto 
se s tímto výborným lékařem a Jest
li že zbývá jen nitka naděje, na ktérS 
visí Vaše *draví, ihůke' tato véstl k 
Vašemu uidravení, spokojenosti a 
ét^stí. 

ZVLÁŠTNÍ POZÚUXOST se věnuje 
Chemickému a drobnohlednému rozbo
ru krve. moče a chrchlů a vSém trjpj-
chn nemocemi dufievníml á Iterv^y^pl 
komplikaecmi. * 

Všechny dotazy adresujte: 

Dr. Albert F. Sne^l 
nh 9. a Prospect Ave. 

Cleveland, O. 
y.a pani litujte N| j>im • mfato. 

Cřp|pí hodiny: 
Od 9. hod. ráno do 7 h. ve&p*. 

y neděli a ve svátek od 
10 líod. ráno dp 1 odp. 

Aiiressa úřadovny v Cin-
O, 105f ýjfftlfy fy. 

íitimm. 
cesjíý ZUBNÍ UÉKA$ 

úřadovnou 
Tjph výc^. u|. 

• Hpdiny; 
Q^l 9 do 12 bod. v pple4|||| 

a od 1 do 9 hodin večer. 
Dle potřeby v nedali ráno; 

ECONOMY WALT 
niKlt«Mf«IIY 

I Ná||ěn^ý papír, barvy, varni|e. 
' špetky atd. 

; i50^ w. th st, 
Telefon Lincoln 3T8 

W, E. MEIWS&, v 
; , ' manager. 


