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NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ ny v prozatímní nemocnici Poli
cie zavedla důkladné vyšetřován

jeho přijela v sobotu když byl dl

v bezvědomí Otec mladého

vojáka byl hrnčířem ve velkém a
zanechal téměř milion dollarů

Z KUBY

Pověstí značně si

kolují ohledně směru
ného povstaleckými

Hejleřší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ
Rock Springs Ohio Hanna Walnut Block atd

NejlepSÍ Ulinoiské v kusech $550 drobné $5 25 Cherokee drobné za
1400 nejlopfií uhlí na vaření Naše Beacon Nut uhlí 83 50

Jest velké čisté a dobré Přesvědčte ee o tom

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Mason Písérna 1102 Famam St

Po indiánské válce"
Zvláštní depeše z Walker k

Journalu v Minneapolis praví:
George Burnett náčelník indián-

ské policie přijel z jednatelny
včera (ve čtvrtek) časně ráno a

oznámil maršálu O'C0nnorovi že

syn a

a právě při-

jeli z Medvědového ostrova a pro-

hlásili že se vzdají maršálovi

'I

odporující
nastoupe- -

náčelníky
Tvrdí se na příklad že generál
Calixto Garcia odhodlal se spolu
působiti s Američany a vybízeti
Kubánce ke složení zbraní Však

přátelé starého bojovníka pova
žují tyto zprávy za lživé a říkají
V_ V r u 1

ze vsicnni náčelnici horují pro
úplnou neodvislost a nepřistou
pí prý na žádný kompromis
S té strany jest se obávati znač

ných nesnází Někteří vynikající
Kubánci říkají dokonce že sebe
menší odchýlení od původní re
soluce kongresu ohledně Kuby
bude míti za následek branný od
por kterýž třeba sebevražedný
pro Kubánce způsobil by mnoho

útrap výloh a ztrát na životech

lidských mezi Američany Ne
zdravé počasí samo vyžádalo by
si velký počet obětí jak ostatně
přesvědčili se už američtí velitelé
za minulé kampaně

Ať z jakýchkoli pohnutek Špa
nělové povzbuzují Kubánce v je
jich Snahách a zdržování vyklize
ní ostrova má prý mnoho společ
ného s touto situací Spanělo
v případě vypuknutí nepřátelství
mezi Američany a Kubánci spojil
by se s poslednějšími proti ameri
ckému vojsku

V neděli odpoledne Regla před
městí havanské bylo celé vzruše
no sensační událostí Vlak z Ha
vany zastavil v kubánském táboře
Rafael de Cardenas kde několik
set osob přisedlo Mnozí z no

vých cestujících měli kubánské

odznaky Španělský jeden plu-

kovník jenŽ ve vlaku jel prote
stoval proti tomu a ve zlosti str
hal odznaky s prsou jejich Zá
roveS nařídil policistům kteří
vlak provázeli aby zatkli strojří
diče i konduktéra kdyby se odvá
žili zastaviti ještě jednou v kubán
sfcém táboře
S

_rnf - ir m 1 t
jivi používané vojensKymi u

rady pro vládní účele od kapitula
ce Santiaga bylo tam posíláno ze

Spojených Států po JS12 za fůru
počítá-l- i se doprava a výlohy s

nakládáním a skládáním To bylo
zbytečné vyhazování peněz Lesy
kolem Santiaga jsou plné stromů

vhodných pro všecky vládní úče-

le 'Na okolnost tu upozorněn
byl vrchní dodavatel Knight jenž
požádal o nabídky místní firmy
nadále dostávati bude dříví asi po
$4 za fůru

Dr Donaldson výběrčí v pří
stavu vrátil se z Manzanillo
Praví že v celnici je tam živo
Za minulou sobotu přijal prý
53000

Robert Lyman ustanoven byl
celním výběrčím v Baiquiri stře-

disku to hornického průmyslu

Odbor války obdržel popis
havanských a seznam

zbraní Mimo stará děla nalézá
se tam 43 děl nových Posádka
havanská čítá asi 100000 mužů
z nichž polovička je dobrovolní-
ků Zbraně španělské armády na
Kubě rozděleny jsou asi takto:

Mauserových ručnic a karabin
1 310 15 Remingtonových ručnic

137974 zbraní soukromých gue-rilák- ů

14000 celkem 282989
Z tohoto počtu pouze asi 30000
je nových Patron mají pět mi-

lionů

Dle zpráv došlých do Havany z
Trinidad v provincii Santa Clara
veliké škody byly v okolí tom na-

tropeny nedávnou bouří Mnoho
domů bylo odplaveno osm lidí
usmrceno a na sta kusů dobytka
utonulo

Seňor Benitz tlumočník španěl-
ské vojenské komise oznámil

komisařům že generál
Blanco nařídil vyklizení strategi-
cké čáry x Jucaro do San Fer-nand- o

pěší vojsko odebéře se do

Cieníuegos kdež očekávati bude

přeplav jízda pojede do Placetas
kde prodá koně a pak též odebéře
se do Cieníuegos Očekává se
Že vyklizení vojska bude úplné v

první týdnu v listopadu

Američtí komisaři povolili 20- -

000 porci potravin kubánskému

vojsku v provincii Pinar del Rio

Povolení ku stavbě elektrické

dráhy ze Santiaga ke hřbitova a
do El Caaey vydáno bylo gener

a činí náležité kroky ku obmezení

nákazy Mr McCloud připlul po
Vukonu na parníku Clara Po dva

dny nežli dojeli k jezerům musili
si raziti cestu tenkým ledem Par
níky Nora a Irving měly odejeti z
Dawson 26 září a budou asi po
sledními neboť řeka brzo potom
zamrzá do veliké hloubky U Fort
Selkirk potkala družina 250 jízd
nich kanadských policistů kteří
ubírali se do Dawson City kde

přes zimu zůstanou McCloud při-
náší také zprávu o přistání v Ju- -

neau parníku Excelsior s velkým
počtem prospektorů z Copper
River kteří praví Že asi 500 mu
žů budepřezimovati na jezeře Klu- -

tina kdežto někteří zůstanou
Alberta Kapitán Abercrombie
pečuje asi o třicet mužů kteří by

jinak hladem zahynuli Několik
životů lidských bylo zmařeno pH

pokusech dostati se ku pobíeží ze
vnitrozemí Poslední družina jež
překročila ledovce ztratila 2 své

členy jichž jména nebyla však

zjištěna Jeden probořil se skrze
sníh do úžlabiny kdežto druhý
sklouzl do propasti sta stop hlu-

boké

Proti expressnfm společnostem
Úřadníci různých expressních

společností provozujících obchod
v Saint Louisů nemálo jsou po-

bouřeni brožurkou vydanou Nati-

onal Association of Traífic Com-missione- rs

ohledně placení kolků
na expressních stvrzenkách a ob-

sahující návrhy na rozšíření poš-

tovní dopravy paklíčků ve Spoje-

ných Státech Zamýšlí se iti

agitace po celé zemi na

doplnění zákona o mezistátním
obchodě v ten smysl aby expres-sn- í

společnosti dostaly se pod
právomoc mezistátní obchodní ko-
mise a pravidlovíny byly ještě v

jiných způsobech Expressní
společnosti nejvíce ovšem prote-

stují proti tomu aby poštovní sy
stém rozšířen byl na větší paklí-čk- y

Brožurka byla zaslána ne-

jenom

I

všem obchodním organisa-cí- m

ale též členům senátu a do-

mu zástupců se Žádostí aby po-

starali se o přijetí nutných
zákonů Rozšíření systému poš-

tovní dopravy paklíčků připravilo
by expressní společnosti téměř o

polovičku jich příjmů a tu lze
očekávati Že se budou bránit zu-

by nehty

Dost peníz v lowé"

Čtvrtletní výkaz o stavu stát-

ních bank a spořitelen v Iowě za
období skončivší 20 zářm byl
dokončen auditorem McCarthym
Oznámené vklady celkem Činí
$61 506858 čímž jeví se přírů
stek $2 770000 nad minulé čtvrt
letí Auditor McCarthy srovnává
to se zprávami posledních osmná
cti měsíců a shledává že přírůstek
u porovnání se vklady před rokem
čtvrt je $16000000 Výkaz

netýká se národních a soukro

mých bank které dle náhledu
auditorova rovněž takovým pří
růstkem pochlubiti se mohou

Cbicarské jubileum mim
Zdá se jako by všecko to nad

šení jež president McKinley pří-
chodem svým vzbudil v Omaze

přeneseno bylo do Chicaga Tam-

ní slavnost míru byla opravdu vel-

kolepá Úterní schůze v Audito-
riu v níž mluvili George R Peck

mayor Harrison arcibiskup Ire-lan-d

a soudce Ernory Speer se
súčastnilo pět tisíc osob Během

odpoledoe pořádáno bylo pět
schůzí v různých Částech města v

nichž řečnili: Albert J Beveridge
Cyrus Northrop předseda

minnesotské generál
Miles generál Duffield Booker
T Washington sekretář země-

dělství Wilson mayor Rose z
Milwaukee Samuel Gompers a
vrchní poŠtmistr Charles Emory
Smitb Ve středu dopoledne ko
náo byl ohromný průvod městem

kterýž přehlížen byl presidentem
McKinleym a jinými hodnostáři
civilními i vojenskými Večer

pak vystrojen v Auditoriu banket
pro 1200 osob Pres:dent odpo
vídal ku přípitku "Naše vlast"
Včera president McKinley muvil

jeltě ku železničním zřízencům
kteří v Chicagu zahájili svůj sjezd
To bylo jeho poslední veřejné

V 11 hod večer dru-

žina presidentská odejela po Penn-sylvans- ké

dráze do Washingtonu

POLITICKÉ

Z Washingtonu

$ Komise vyšetřující správu
řízení války vyslýchala v úterý
důstojníky hlavního štábu sedmé
ho sboru armádního a důstojníky
i mužstvo druhého': pluku z Jižní
Karoliny Plukovník Maus vrchní
lékař svědčil že nemocným na

potřebách sice nescházelo avšak
ovšem neměli lahůdek z počátku
války tak jako mohli obdržeti ke
konci Podle jeho náhledu nebylo
nikdy války v kteréž by bylo pe-

čováno tak dobře o nemocné jako
ve válce minulé Plukovník
Wood hlavní zásobovatel v tábo
ře Cuba Libfe pod gen Lp
svědčil že byl v úřadě od 25
května a byl vždy pohotově a

mohl poskytnout! zásob a potra-
vin jež byly plukovníky" požado-

vány Z počátku se stalo jednou
že se 150000 liber masa zkazilo a

též v některých sucharech naleze-

ni byli červíci kteréžto zásoby
všechny byly zničeny Mnoho
stížností že potraviny nebyly do-

bré zavinili důstojníci plukovní
kteří si čerstvé potraviny jež ob-

drželi dobře neopatřili a tyto se v

podnebí tamnějším ovšem snadno

zkazily Někteří členové výboru

kterýmž uloženo bylo vyšetřiti co

je pravda na pověstech že tábor
ve Fernandina byl umístěn proto
aby dodal ceny pozemku patřící-
mu synovi sekretáře Algera podal
zprávu Že vše bedlivě vyšetřil
schvaluje to že tábor tam polo-

žen a neshledal že by Alger neb

který jeho příbuzný měl tam něja-

ký majetek Ve středu vyslýchán
byl Dr Frye z nemocnice třetí
divise Týž svědčil Že někteří z

lékařů neměli dostatečných schop-
ností a v nemocnicích že nejsou
pravidla jakých by mělo býti
Major Creager svědčil že v sed- -

mém armádním sboru nepanovala

nikdy žádná citelná nouze Z po-

čátku bylo stěžováno trochu na
šatstvo avšak později stížnosti
ty byly odstraněny Plukovník

Campbell který byl poslancem
kongresu a vzdal se toho místa

aby vstoupil do armády svědčil
že všem Žádostem podaným váleč
nému odboru bylo vyhověno tak
brzo jak možno Jediná stížnost
o které věděl bylo že čerstvé ma
so kteréž bylo dobré když se vy
dávalo se následkem tepla kazilo
Tomu se konečně odpomohlo tím
že se nepožadovalo žádné čerstvé
maso Nemoce zaviněny byly
podle jeho náhledu příliš ranným
cvjčením v rose Dr Frye svěd
čil že v táboře Montauk nechybě
lo na ničem Příčinou tyíusu v tá- -

uore v jacicsonviiie souai ze
velké části byla neopatrnost vojí
nů samých Prádla v nemocnicích

bylo nedostatek O posluhova-
čích v nemocnicích se nevyjadřo
val pochvalně Byli prý jen tak

všelijak sebraní a sehnaní Též
nechválil mnohé ze zjednaných
lékařů z nichž mnozí byli mladíci

právě z lékařských kolejí gradu
ování

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Železniční lupldl otlalovinl

Velká porota v Kansas City vy
nesla žaloby proti Jesse Jamesovi
synu pověstného bandity W W
Loweovi jenž k víně se přiznal
Charles Polkoví Andy Ryanovi
Caleb Stoneovi pro zadržení a

vlaku Missouri Pacific drá-

hy na Belt Line Junction v noci

33 září Chlapíci pozatýkáni byli
během pondělí odpoledne Mladý
James předveden byl bez odkladu

před trestní soud a na dotyčnou
otázku prohlásil že je nevinen

Byla mu diktována záruka #8000
kterou složili za něho bankéř C

P Swinney a jeden z obhájců ob
žalovaného F C Farr

PetHil m 1 feofetmvf

Graham A Young z Louisville

jenž zemřel v nemocnici na Wil-leť-s

Point blíže New Yorku byl
dědicem milionu dollarů Odešel
z domova před rokem a řekl své

matce že hodlá vstoupilí do Sko-l-

Před vypuknutím války přidal
se vlak ku sboru inženýrů a byl

poslán k Santiago a odtamtud na

Porto Rico Vrátil se před třemi

týdny onemocněl tyfem Matka

Krvavá výtržnost
Ke krvavému výstupu došlo v

jednom hostinci ve Phoebus blíže

Newport News Va v úterý večer
Přihnalo se tam několik podnapi-

lých vojáků z pevnosti Monroeovy
a za krátko slyšeti bylo z místno-

sti střelné rány Když se kouř

rozplynul shledáno že jeden vo-

ják byl usmrcen jiný smrtelně
zraněn a tři více méně nebezpečně
postřeleni Z civilistů nikdo nebyl
pošramocen Vojáci nejspíše po-

střeleni byli majitelem neb zřízen-
ci hostince kterýž vlastněn je P
F Eaganem Po osudné střelbě

zapálili vojáci hostinec a neustali
ve svém vyhrožování až když se

bráni byli přivolanou patrolou
pevnosti

Dewey přijede
Dle tvrzení časopisu Evening

Post v San Franciscu přijede prý
tam admirál Dewey na parníku
City oí Pekin 6 prosince Dewey
súčastněn )ev několika hornických
podnicích na pobřeží Tichého mo
ře a ty vyžadují jeho pozornosti
Psal prý svým přátelům v San
Franciscu že požádal uŽ za dovo
lenou

Do Manily
Parník Senátor vyplul ze San

Francisca do Manily s 800 vojá
ky Je to mužstvo třetího prapo
ru 23 pluku pěchoty a baterie D

kalifornského těžkého dělostřelec-tv- a

Všecky parní píšťaly na ob
chodních parnících i v továrnách
na pobřeží hlaholily a tisíce lidí

přišlo se rozloučit se statečnými
hochy kteří vesele st ubírali na
dalekou cestu

Vážné obvinění kazatele
Rev George R Parish kazatel

kongregaČního kostela v Marshall
town la zatčen byl detektivem
Koachem z Pinkertonovy jednatel
ny a příručím šerifem R J Hal
combem z okresu De Kalb v Mi--

noisu na obžalobu z padělání
Zatčení provedeno bylo na žádost
American Bankers' Association a

americký sbor cizozemských missií
také súčastněn je ve 6tíhání Ve

lebný muž ošidil v červenci 1895
banku v Sandwich 111 pomocí
falešného "čeku" na jméno missi- -

onářské společnosti Učinil pokus
ošáliti ještě jiné banky ale nepo-
vedlo se mu to Parish rozhodně

popírá vinu a dobrovolně provázel
tajné policisty do Sandwich

Zápas na strese
Dva pokrývači Patiick Roshe

45letý a John C Rise 3oletý při
práci na střeše Čtyřpatrové budovy
v Bostonu dostali se do hád-

ky a lidé dole viděli jak chytli se

do křížku Muži blížili se stále
ke kraji střechy a konečně ke hrů-

ze diváků svalili se do hloubky
padesáti stop Oba se děsně zra-

nili a zemřeli v nemocnici když
lékaři na nich pracovali Příčina
osudné hádky známa není ale po
vstala asi následkem malicherného
nedorozumění ohledně práce

Most v Yankton

Most přes řeku Missouri v

Yankton Jižní Dakota o němž
tolik už se namluvilo zdá se býti
konečně přece zajištěn Projektu
ujala se dráha Great Northern a

ta slibuje Že si s prací pospíší
Zmíněná společnost postaví totiž
linii svojí z Yankton do Norfolku
Nebraska a odtud do Omahy
Tím otevřeno bude pro Omahu
veliké pole obchodu jel dosud

Chicagem bylo monopolizováno

Opovrnujf iernýml zednáři
Velkolóže kentuckých svobod

ných zednářů na svém sjezdu v

Louisville jednohlasně přijala ci

kterou se odporučuje pře
rušení styků s velkolóŽÍ washing
tonskou poněvač tato uznává
černošská Čísla Bylo též rozhod-

nuto postaviti ústav pro staré a
nuzné zednáře nákladem 150000
z kteréhož obnosu 140000 jeuž
složeno

Neštovice v Dawsoi City
Dle sdělení cestujícících kteří

přijeli do Port Townsend Wash
Dawson City vypukla v tomto

kapitolu Klondiku nákaza nešto-vičn-L

I B McCloud ze Seattlc

jeni odejel z Dawson 25 září

pravf ie ten večer před jeho od

jezdem tři osoby roznemohly se
neitOTÍcemi a byly ihned isolová
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Z FILIPÍN

Madridský dopisovatel londýn
ských Timesů sděluje:

Kapitán Aunan ministr námoř
nictva obdržel depeši z Manily

oznamující srazku na mori mezi
Američany a povstalci poněvadž
admirál Dewey zapověděl těmto

vztyčovati rebelskou vlajku na je-

jich lodích Ztráty byly prý na
obou stranách ale Američané
zmocnili se rebelských lodí Kde
bitva svedena byla se neudáváale
dějištěm nejspíše byl záliv manil-sk- ý

Kabinet španělský rozhodl
se předložití úřadní depeši o bitvě
mezí Američany a povstalci komi-
si míru v Paříži zasedající

Londýnský Globe přináší roz-

mluvu kterou jeho dopisovatel
měl se zástupcem Aguinaldovým
Agoncillem dříve než týž z Hong
Kongu do Washingtonu odejel
Agoncillo se vyjádřil že Filipma-n- é

měli formální dohodnutí s ad-

mirálem Deweym kterým zaručo-

vala se jím neodvislost za jejích
spolupůsobení Když Agoncillo
byl tázán zda dohodnutí to bylo
písemné odpověděl: "Nepova
žujeme Spojené Státy za uchvati-telsko- u

moc a tu domnívali jsme
se že ústní dohodnutí postačo
valo"
Generálmajor Merritt jenž nyní

v Londýně mešká vyvrací tvrzení
Agoncillovo Měl prý několik

porad s admirálem Deweym a je
jist že žádné dohodnutí nebylo
učiněno s filipínskými vůdci Ge
nerál dodal:

"fkayDy jfinpinanum byla po
volena neodvislost nyní mělo by
to za následek boj mezi vůdci

jenž byl by hroznější nežli každá
revoluce Stoupenců Aguinaldo
vých je málo a kdyby dnes byla
volba nemyslím že byl by zvolen
za presidenta
Americký křižák Boston a uhel

ná loď Nero jež 5 října poslány
byly do Hong Kongu kdyby snad
zakročení jejich třeba bylo při ne-

dávných výtržnostech v Pekingu
a okolí přistály v Amoy na ostro
vě téhož tména v provincii Fo
Kien proti Formose Křižáku
nedostává se uhlí kdežto náklad
Neronu ie v plamenech

Zaručené zprávy došly do Ma

nily o hotové anarchii v jižních

Filipínách Španělové jsou tam
shromážděni ve větších městech a
všude jinde mají povstalci volné

pole
Američané zajímají stále povsta- -

ecké lodi jakmile v Cavite se

objeví Tento týden zajaty byly
dvě

Z PORTO RICA

Admirál Schley obdržel rozkaz
od odboru námořnictva jímž jme
nován ie velitelem stanice v San
uan de Porto Rico Admirál žá
dal aby dovoleno mu bylo podr-že- ti

ve službě tři civilní zřízence
kteří obeznámeni jsou s tamními

poměry a v tom bylo mu vyhově-
no Odbor námořnictva pošle do
San Juanu co nejdříve jiného ve- -

ítele aby Schleye nahradil a bu
de udržovati stálou stanici na
tomto nejdůležitějŠím strategi
ckém bodu na jihu

KOMISE MÍRU

Ve středu mělo se konati tpo- -
ečné zasedání americko-Španěl- -

ské komise míru ale nedošlo k
němu Komisaři španělští podali
svým americkým kollegům vzkaz
že následkem důležitých depeší
které očekávají nejsou hotovi k
dalšímu jednání Zárovefi Žádali
odloženi zasedáš í do pátku v
čemž bylo jim vyhověno

i Bmi 1M a

Všem tamním odběratelům sdě- -

ujeme tímto že p John Schueller
navštíví je v brzku za účelem ko--

lektováoí doplatků i předplatného
a žádáme je tudíž aby měli proS
laskavě peníze připraveny

jakmile do jednatelny přijde

DROBNÉ ZPRÁVY!

Mayor Ziegenhein zjednal
práci černochům kteří byli do St
Louisů z Virden 111 přivezeni a
železnicí tam zanecháni

Viditelná zásoba obilí je ná

sledující: Pšenice 14598000
kukuřice 24563000 ovsa 6080
000: zita iíooooo: lečmene

2750000 bušlů

Při výbuchu parestroje ná
kladního vlaku na stanici Joanna
blíže Reading Pa usmrceni byli
William Herflicker strojřídič G

Mills topič Willis Woadward
brzdař Harry Huydam kon
duktér '

Vládní inspektor Jackson v

Deadwood Tiž Dak odhaduje
že vláda požáry v Černých Vrších

utrpěla přes £3 000000 škody bě
hem roku

J J Kunkel z Lavrence
Kan odkázán byl k distriktnímu
soudu na podezření že otrávil
svoji ženu

V sobotu v noci William Le-oll- in

bydlící šest mil od Florence
Colo jel se svým ioletým hochem
domů Zbloudili v oslepující váni-

ci v níž chlapec zmrzl a otec utr-

pěl hrozných oznobenin

Také občané z Řapid City
Již Dak zašlou dobrovolníkům z

toho města v Manile nyní meŠka- -

jícím vánoční dárky
V Chicagu zemřel bývalý in-

spektor policie Bonfield jenž vy-

znamenal se zuřivým pronásledo-
váním anarchistů po krveprolití na

Haymarket Jeho zásluhou Čech

Jan Hronek poslán byl na dva-

náct roků do vězení

V Bunker Hill Ind zatčen

byl Fitzgerald Woods na němž

lpí podezření že súčastnil se za-

vraždění jistého i4letého chlapce
asi před dvěma týdny Po dvou

jeho spřežencích pátrá šerif s

družinou Zločin spá-
chán byl z pomsty

Ve Fort Dodge la zmohli
se na pouliční dráhu

V Pequaming Mich uhoře
ly tři dítky Michaela Andersona u

věku 2 4 a 6 roků Hrály si nej-

spíše s ohněm v kuchyni a tak
stavení zapálily

V St Anne 111 zavražděn

byl lupiči 45letý zámožný farmář
Emil Chiniquy a žena jeho Lebky
jejich rozbity byly nějakým tupým
nástrojem Lotři vedrh se do
stavení oknem a odnesli značnou
sumu peněz které Chiniquy doma
měl Dvacetiletý syn zavražděných
manželů jenž spal nahoře praví
že neslyšel Žádného hluku

Zprávy spolkové

Ccdar fftod Camp 19

Všichni Členové jsou tímto vy
zváni by se následkem důležitého

jednání do příští schůze která se

odbývá příští neděli v úplném po
čtu dostavili I M Tobiáš

tajem ík

Draaatlrký Odttor

Těl Jed Sokol bude v neděli ve-

čer v 7 hod odbývat v Nár Síni
zkoušku na "Vesničané" Účin-

kující členové jsou Žádáni aby se
v čas dostavili Řiditel

— Pfedpl4ceit sfm přátelům
"Hospodáře" do Cech pouta II 30
aa kl

r

Woodem I Vyd Pok Zip a Hosp


