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p ěvoclcá Župa JY(ě lrriclcá -JVtarti novskóřro
(sdr'uŽanó zpov. spolky xe St. Boloslavi, Irysó, JVtolníka, JVtšorra a Yysoké)

poíádá

poc{ pr.otektor'átenr sI. ntěstské nacly města Star.é )3oleslavi
Ý neděli, dng 19. května 19o1

.c.2-5}s.*
Dopoledne náštěva lázeňského místa Houšky a Brandýsa n. L'

odpoledne v 11', hod. přivítání členů župy sl. měst. radou v St. Boleslavi, na to ihned společná zkouška'

llázelrrl l}. }rridin1'

-.rt-\ Kofie ERT župř{
za spoluúěinkování hudeb. odboru zpĚv. spolku ,Boiana. v Brandýse n. L.

s nríslcclujícírrr 1lořaderrl :

}}' \\řtlrr<ller: Modlitba na Řipu, rrrrrŽsliý slcor Žrr1lrr, řÍclÍ Ii. ]}crčv:Íř'z }Ičlrrílil.
.I. I)řibíl(: Furiant, 1rrtl sruyčc. riroiiestt' - . - lrud. trclbrrr' ,ol}ttjtlrl:r:r, i'íilí 1r. J. lir,strli.
n'l crrtlcllsstllrrr_I}errell: Poutník, sbor pro srrríŠ. lrlas.1. - -
H. l)rrl]a': České tance, 1rr'cr uruŽský sbor' (II. řadrr,)

J. x{nl:ít: Vesnické obrázky 1rt'cl trrclrestr -

A rrt. l)r',oř"lílt: Hymna českého rolnictva, 1lro snríšcrrý sbrlr'
s prův' 1riilrra

.I. I]rrtr lirrer: a) Jabloňka, ) dvojzpěvi' 1lr'o Ženslié
ó) Vzdechy nevěsty,) lrlas"v s průr'. 1riarra

l}. Srlrctltrta: Srtrěs z uProdané nevěsty< pro clrclr' tt1rrar'il..J. lir'stllt
ll'. l'itlk't': Jarní večer, 1rro sruíš' sbor' s pl'ůr'. piartrr -. - _ _ ';\I1ig|n1'.
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-lý-1,!pl11'n{..1 zc N{št,rtir, ř'ttlí 1r. L' tr[lltčtr,lrlr.

z1lčv. sptl1tlli }[čllrricl<ý, ří<lí Iiar.cl ]}rič.l'ríÍ..

- lrrrtl. titlllor uIlojri,rra'l , řídí p. .[. l(r.si,li,

žrrpa, Íídí p. l'. Suchý zrl ňt. lJirlr,sltrvi'

- .lDalibrlr'< z }.'só, řítlí 1r. Il. Ilrlr'rLrr.

S.

1).

10,

Irrrtl' oclb. > l'}rrjattir<, řítlí 1r..l. lir'scli.
zc St. Iirlltrsltrl'i, řítlí 1l. l,'. Srtl'lr1í.

Žrr1la,, Í'ítlí 1l. l!tl. IJrlr'irrr z l,r's,i.

Vs|upné :

l'i'tltlpr'orlcrj lístliťr

I)rrtrz5' zodp<rví jedtratel žrr1lrrÍ

--gSrL*-
sedadlo do sálu 50 lir., k siáni 30 kr', galerie 20 kr'

nlrí 1r. IirrreI BltíIra, cttl<rlíř: v Staré I}rrlcslrrvi, rril rtiíttlčlstí'

I(arel lierjvítř rla lllělnÍce, atlelr Karel l(onečný' jednatel zpěv. spolku v St. litllosltvi

l{nilrtiskítrna J()s.,Ii]lellit rra Měluír:e. Nákl. Ž.upy


