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nalézá té ve známé
#

lékárně Jilm fiermáka

zpronevěření peněz obžalován jest
a očekává se že přelíčení nejméně
do konce tohoto týdne se pro-

táhne

--NaŠe Jupiter Lump nhlí
za $550 jest nej lepším pro va-

ření i topení Telefon 1238

Hald & Rlce 506 8 16 st

— Před soudcem Scottem vy-

volána v úterý Žaloba proti Jos
Dufkovi vlastnícímu farmu u Lin-woo- d

kterýmž správcem kon-

kursní podstaty Omaha Fire Insu-

rance Co žalován jest na částku

$tioo kterouž prý v roce 1890

podvodným spůsobem na společ-
nosti oné co pojistné vylákal
Hlavním svědkem proti obžalova-

nému byl syn téhož Josef kterýž

právníku tomu sdělil Že otec sta
vení své sám zapálil aby pojistné
obdržeti mohl Dle výpovědi své

probuzen byl v osudné noci

Pravili jsme vám hned minule že máme zvláště cenné

chlapecké krátké zimnÍKy po $125 $150 a $250 a dnes upo-

zorňujeme vás na to opět Neboť zdá se nám žé mnoho vás

ani nemáte ponětí jaké zvláště dobré zimníky to jsou jinak

bychom nyní neměli žádných po ruce jelikož velkou zásobu

jsme takých' za tu cenu získati nemohli a tedy neměli Ony

za $125 jsou velmi dobré a teplé malé zimníčkys knoflíky

mosaznými i jinými a dle velkosti máme jich pro chlapce až

SUté Ony za $150 mají všude cenu $250 a ty jež vám nabí-

zíme za $250 žádná matka jinde by nekoupila pod čtyry doll

Poslednější jsou' krátké zimníčky velmi ozdobné z měkkého

teplého chinchilla a máme je pro chlapce až 1 5leté Kdybysme

mohli ty tři druhy pěkných krátkých zimníků vzíti do škol a

tam v šatnících porovnati je s oněmi tam rozvěšenými rozpro-

dali bysme je jistě v jednom dni jelikož však to nám učiniti

nelze tedy zveme rodiče aby nás navštívili aprohlédli si je

Máměť i kalumky pro chlapce jaké by rodiče bez odkladu měli

vyrovnal a stížnost proto odvo-

lána Podobná stížnost podána
byla proti seržantovi Deboltovi

kterýž zdráhá se účet lékaře za-

platit
— Paní Carline Shortová dala

v pondělí zatknout! manžela svého

pro cizoložství a stání na toho
prosince ustanoveno Paní Shor-
tová pochází z Mount Pleasant
Iowa odkudž manžel její počát-
kem srpna odešel a v městě na-

šem v nedovoleném prý poměru s

jednou ženštinou žil

— Různé organisace v městě
našem pomýšlí na postavení audi-
toria v kterémž by valné schůze
občanské a konvence pořádány
býti mohly a schůze za účelem
tím odbývána bude v dnech nej-bližší-

Doposud v záležitosti
této hlavního zájmu béřou rytíři

klub obchodníků
Central Labor unie bursa pozem-
ková a klub omažských maloob-

chodníků

— Nic na plat Zvonečková mou-

ka jest přece jen te vlech nejlepll
Tento úsudek pronáii kaídá hospo-

dyni a proto jest k dostáni vlude tl

— Dle zprávy pokladníka
městského nalézalo se počátkem
prosince ve školním fondu I21- -

si přijít prohlédnouti
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UHLÍ!' UHLÍ!Jste Vlchnl zásobeni nhiira na přicházející zima? ťak-1-1 ne přijďte ke mni mám ubit

Jci Jisté uspokojí každého tedy i Vái Míli jste kdy Hanna Kg-- ublif Jest za 1600

tuna a Hantia Nut ra lf60 Jest to za tu oenu to nejlepíl uhl! pro domácnost

I LEVÍ 715 jižní 13 ulice

rozeně k síni této tíhlo a učinilo

ji střediskem národního života
Bude-l- i sí3 stavěna tuto zimu neb

budoucí jaro nebude lzespoléhati
mnoho na přispění se strany če-

ského občanstva neboť ač v ny-

nějších dobách zavládly poněkud

lepší poměry nežli panovaly v le-

tech předcházejících
'
přece jen

není většina našeho lidu posud

vyléčena ze stísněnosti do kteréž

několikaletými špatnými poměry
uvržena byla Také bude-l- i se

stavět dle plánu navrženého totiž

pouhá jen sí3 v přízemí sotva

dojde té všeobecné podpory jež

by národní síň míti měla My
máme za to že by bylo lépe po
sečkati až zavládnou ještě lepší
časy tak že se bude moci na obě-

tavost obecenstva více počítati a

umožní se podniknutí stavby dů-

stojné kteráž nynější síně v Praze
se nalézající zastíní

— Tenhle hostinec Havelkův

vedle Creightonova divadla je čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé importo-
vané plzeňské jako nialvaz To

je krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepička! A což ta chuť! Ja-

ko křen! Když jste "v městě"
neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň-
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma 99-t- f

— Jak výhodné jest ohlašovati
v Pokroku Západu to seznal zná-

mý řezník p Kunci kterýž v tyto
dny obdržel objednávku na sádlo

jehož cenu v Pokroku oznamoval
až z Čech Z toho ovšem násle-

duje dobré naučení aby každý
pilně ohlašoval v Pokroku Zápa-
du jestli chce míti dobrý odbyt
— V pondělní schůzi pozem-

kové bursy podána byla resoluce
kterouž združení toto prohlásiti
se mělo proti zamýšlenému odbý-
vání výstavy v 'roce příštím k

přijetí jí však nedošlo a místo ní

přijat návrh aby v ohledu tomto
bursa žádného určitého stanoviska

nezaujímala

— Kamaráde tohle Franclovo

pivko to je věru pravý malvaz to
má chuť a říznost jako křen a při
požití zdá se jako by v člověku
dušička přímo okřála Buď jest
to snad proto že ten jeho Schlitz-ů- v

ležák jest tak zvláštní dobroty
anebo ten čtverák Franta drží na
těch svých sudech barometr a ví
akorát při jakém stupni pivo ža-

ludku nejlépe lahodí Nu tu jsme
pojď vrazíme tam na jednu tf

— Žaloba zadaná paní Annie
McKivettovou ze Central City
Nebr proti společnosti výštavy
zamississippské byla počátkem
týdne cestou smírnou vyrovnána
a sice zaplacena žalobkyni náhra-

da v obnosu $2000 Paní Mc

Kivettová přišla k úrazu v den

presidentův 12I10 října a sice

zachycena byla vraty ve bráně
států jež větrem z nedadání za-

vřeny byly Utrpěla prý poraně-
ní tak vážných že trvalých ná-

sledků míti budou a žalovala za
náhradu v obnosu (25000 Po-

dobným spůsobem vyrovnána
byla žaloba jedné paničky ze
Seattle Washington kteráž po-

dobným as spůsobem v budově

průmyslové poraněna byla a sice
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NejvčtSÍ tobo druhu na ziípadč

pňpraven

vánoční svátky
poschodí dvojité prostranné Jjl

budovv isou nvní naolněnv vzác- - S
J j s ~ é

novinkami jako:
v -

pannami
zbožím porcelánovým

v lisle 1266 již ij ul
blílt WiMam

kdež lze veškeré naše záležitosti

vyřizovali

TISKÁRNA POKROKU ZÁPADU

nalézá se tč 509-51- 1 již 12 nl

I NAŠEHO MĚSTA

— V minulé schůzi školní rady
podal pan S L Kostoryz redak-

tor Osvěty žádost aby zřízena

byla škola večerní pro České obča-

ny k učení se angličině a nabídl

služeb svých školní radé co učitel

Máme za to že jest to myšlénka
znamenitá Zde jest značné množ-

ství českých mladíků ba i mužů

kteří neznají řeč anglickou aneb

znají ji' pouze jen nedostatečně a

mají zapotřebí se jí naučiti Na-

vštěvování školy večerní kde vy-

učuje učitel pouze řeč anglickou

znající a nemohoucí vysvětliti žá-

kům to co je vyučovali chce jinak
než řečí tou tak že jim to zůstává

nepochopitelným nepřináší jim
žádného prospěchu aneb příliš
skrovného Proto také nejeví se

valná chuť k navštěvování Školy
takové Jinak bylo by však se

školou navrhovanou panem Kosto-ryze- m

jestli věci dobře rozumíme

V té by se vyučovalo řeči anglické
avšak potřebné vysvětlení podalo

by se žákům v té řeči kteréž roz-

umí totižřeči české a pak by bylo

pokračování možným Vzhledem
k tomu že školní rada již otevřela

dvě školy večerní a ty obě jak se

sdělovalo jsou přeplněny myslí
me že by nemělo býti příliš ob-

tížným pohnouti Školní radu k

tomu aby otevřela ještě i třetí
Však pochybujeme že to učiní na

žádost některého jednotlivce a na-

vrhujeme proto aby podána byla

přiměřená žádost ku školní radě

jménem občanstva českého a aby
sebráno bylo na tuto co možno

nejvíce podpisů Též by bylo
dobře kdyby sebrány byly na

zvláštní listinu podpisy těch kteří

by hodlali školu takovou navště-vova- ti

tak aby školnf rada věděla

jak žádoucnou škola taková jest

— Malby světnic a natěračské

práce nyní za poloviční cenu a na

měsíční splátky hotoví Karel Šte-

fan 920 Homer ul dt24-i- m

— Jak jsme minule sdělili roz-

hodla se Těl Jed Sokol postaviti
si vlastní síň Po našem náhledu

jest krok tento nevčasný My

myslíme že české obecenstvo
omažské očekávalo od Těl Jed
Sokol až se k stavbě odhodlá že

zřídí budovu důstojnou lepší nežli
kterákoliv z nynějších budov v

naší části města Jinak nemá

stavění síně žádný cíl jestli nemá

předstihnouti ty ostatní neboť věru

na síních mezi Čechy nám nechy
bí Jsou tu tři dosti velké a pro-

stranné síně i tři místnosti pro

spolky a tedy jest hojně na výběr
i není zapotřeby stavětí ještě Čtvr-

tou kteráž ty ostatní v ničem ne-

předčí bajak se zdá ještě za nimi

zůstane tak dalece jak jsme měli

příležitost z plánů seznati Pova-žuje- m

dobu a okolnosti za před-

časné právě tak jako před čtyřmi

lety považovali jsme předčasným
úsilí o kupování staveniště Tehdy
'pokládány byly nám úmysly so-bec- ké

a nekalé však Těl Jednota
Sokol i širší obecenstvo mělo již

příležitost poznati jestli jsme do-

bře radili Kdyby se bylo stave-

niště kupovalo před čtyřmi lety

bylo by se zaň zaplatilo dojista
třikráte tolik než se zaplatilo le

tos Ba ještě í před avěmi lety

požadována byla cena dvojnásob
ná za majetek než zač se koupil

před rokem Tak jest to i e

stavbou Jestli se jedná o to míti

čtvrtou tíS a to o aic prostornější
a pohodlnější než která z ostat-

ních pak ovšem jen s pánem bo

bem do toho Vsak my myslíme
ie te jedni o něco více a to fest

důstojná SÍ3 národní vystavená

spolupůsobením větší neb menší

měrou veškerého národně smysle- -

jícího čeistva kteréž by pak při

otcem svým kolem 3 hodiny
ranní v čase kdy kolna v plame-
nech se již nalézala načež viděl

kterak otec sýpku zapaloval Když
proti tomu protestoval bylo prý
mu otcem zabitím vyhrožováno a

když pak na to matkou proti za-

pálení postele protestováno bylo
prý ji podobně vyhrožováno Po

požáru odebral prý se starý Dufek

do Linwood kdež jednateli poji-

šťujícímu udal Že farma jeho ble-

skem zasažena byla následkem

kteréhožto udání pojistné vypla-
ceno mu bylo V souhlase s touto

výpovědí svou vypovídal mladý
Dufek i před soudem a výpovědi

jeho vyvraceny otcem pouze tím že

prý syn na rozumu pomaten jest
Nepřátelství mezi otcem a synem
následkem kteréhož udání se sta
lo datuje se od veselky synovy

kdy místo farmy na hotovosti
$1600 se mu dostalo což málo

býti se mu zdálo Onu okolnost
že teprvé nyní zločin otcův pro-

zradil vysvětloval mladý Dufek
tím že prý bál se tak učiniti do-

kud s otcem pod jednou střechou
dlel Ve středu vyslechnut obža-

lovaný a manželka jeho jimiž
svědectví synovo úplně vy vraco-

váno Jednatel poji ťujícl u ně-

hož Dufek pojištěn byl vydal
Dufkovi svědectví to nejlepší pro-

hlásiv jej za muže poctivého- - Po

skončení svědectví tohoto naříze
no soudcem vyhození obžaloby
an pro tutéž důstatečných důkazů

nebylo

— Policejní komise započala
v úterý s vyšetřováním obžaloby

proti tajným policistům Savage- -

ovi Demspey-m- u Keysorovi a

Sullivanovi kteří jak známo ze

zbabělství obviněni jsou Svěde-

ctví proti nim podané ukazovalo

jasně že obžalovaní i s kapitánem
Coxem jehož přelíčení na dva tý

dny odloženo bylo chovali se

skutečně jako baby a že ani utíkati

nestačili aniž by byli učinili je-

dinkého pokusu chlapům k jichž
zatčení vysláni byli na kůži se

dostati Zajímavým bylo svěde-

ctví dle něhož kapitán Cox chtěl

některé ze svědků "shxovati" a že

podplacením přiměli je chtěl k to-

mu aby před komisí svědectví své

nepodávali

— V úterním zasedání rady
městské přijata byla rtsoluce na

řizující vyšetřování kontraktora

Joe Danbauma kterýž dodávání

jídla vězňům ve vězení policejním
zadáno má a kterýž prý bez vědomí

a svolení rady zařídil si kuchyní na

stanici policejní při čemž plynu
městského nejen k osvětlování ale
i k vaření používá V dalším při-

jata resoluce Stuhtova žádající

prodloužení tratě 13 ulice do So

Omahy vyškrnuty z ní však člán-

ky prohlašující se ve prospěch

spojení Omaby se So Omahou
též přijaty resoluce kterýmiž pro
tratě Walnut Mill a So Omažskou
v ranních a večerních hodinách

jízda v přestávkách pětiminuto-
vých požadována jest — V témže

zasedání jmenována mayorem
Mooresem nová parkovní komise

a sice jmenováni E J Qornish

j L Brandein J F Bartoň II
E Palmer a J H Evans se lhů-

tou do druhého úterka v květnu

roku 1099 1900 1901 1903 a

1903 Bartoň jmenován na místo

poděkovavšího se komisaíeWh ar

tona a Brandeis na místo uprázd
něné Batesem — Na výbor jemuž
vypracování žádoucích oprav v

chartero městském svěřeno jme
nováni: radní Burmester Monnt

a Karr taxovní komisař Sackett

městský zápisník Highby komp-trol- er

Westberg návladnf městský
Connell a předseda rady Bíngham

-

Nynější chladné večery a jitra
způsobující nnavenosl Jt nechuť
k jídlu Dr Aug Kocniga Ham

nurger Tropíen pozdravují a osvě

žují ústrojí t lesné

— V soudě spolkovém projed-
návána jest přítomně celá řada
obžalob podaných pro prodávání
lihovin Indiánům Ve většině

případech uložena byla soudcem

pokuta v obnosu $100 a v někte-

rých případech přidáno i vězení
až do 60 dnů

— Smutného zakončení dosta-

lo se v pondělí svatební cestě E
C Frenche neboť týž zatčen byl
v hotelu Paxtonově pro udávání

padělaných poukázek bankovních
French přijel do města našeho as

před měsícem a ve strávním domě
Hillsidově udal poukázku na io
na jednu banku kte-

ráž později padělanou býti se
ukázala V sobotu vrátil se v

průvodu mladé manželky své zpět
do města našeho a již v pondělí
Hillside o přítomnosti jeho se
dověděl a k zatčení jeho přikro-
čil Při zatčení nabízel se French
částku onu Hillsidovi zaplatiti
tvrdě že prý o pouhé nedoroz-

umění se tu jedná Čemuž však
žalobce rozuměti nechtěl Po

dopravení jeho na stanici nale-

zeno u něho devět dalších padě-

laných poukázek na úhrnný ob-

nos $764 jakož i výstřižek z

časopisu iowského dle kteréhož

podobných podvodů i v Iowě se

dopustil a v Clarinda Red O a k a

Villisca několik obchodníků tím

spůsobem napálil

— Za měsíc listopad vtěleno

bylo u okresního listovního 107

mortgačů na majetek městský v

obnosu $99627 a z knčh vyma-
záno jich bylo 149 v úhrnném
obnosu $166050 Na farmy
vtěleno do knih mortgagú 14 v

obnosu $26017 a z knčb vyma-
záno jich t2 v obnosu $18306

— Zkoste tuna našeho uhlí
Washed Nul je za $350 Hald
& Rice 506 So 16 Str Telefon
1238 5m

— Ve středu kolem 2 hodiny
ranní vypuknul požár na 14 a

Pierce ul v příbytku obývaném
M S Schneckenbergerem a rodi-

nou a než plameny přispěchavšími
hasiči utlumeny lehla zadní polo
vina domku popelem Oheň vy-

pukl z příčin neznámých v kuchy-
ni a spozorován byl teprvé když
zadní část budovy téměř již v je-

dinkém plameni se nalézala Spů- -

sobená na budově Škoda odhaduje
se na $300 a jest pojištěním plně
kryta t
— V úterý vypláceno bylo po

kladníkem okresním služné voleb-

ních soude) a zápisníků pří čeaiž

136 z nich sraženy dlužné daně
osobní v úhrném obnosu $35812
— Požárem z přetopených ka

mínek vzniklým zničena v úterý
úplně kára pouliční dráhy na 34
a Sprague uL stojící
— V betelu Langově spáchána

byla v úterý směli loupe! a kořisf

lupičů na $125 se páčí Lupiči
pomocí paklíčů dostali se totiž do

pokoje Fredy Langové a odcizili
odtamtud zlaté hodinky a čtyry

prsteny -

—- Za listopad provedeno bylo
policií 678 zatčení z kteréhožto

počtu bylo 467 Američanů 91
černocha a zbytek na jinonáro-dovc- e

připadal - - Porcí dodáno
vězfiům 2S2a -

— V úterý vyvolán byl v kraj-

ském soudu před soudcem Sla-banghe- m

případ Vm J Bfcbela
bývalého auditora PacíSic Express
společnosti kterýž jak známo te

dt)03tf
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TJplne

pro
Ctyry

nými

hračkami

jež
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— S potěšením tuto obecenstvu

omažskému

mujemeí Že na zamississippské
mezinárodní výstavě byla nejvyšší
cena udělena řepovému pivu (Draft

Beer) vyráběnému pivovarem The

Omaha Brewing Association což

následující orTiciellní oznámení

podstatně stvrzuje:

ZamísstssiDDstcá a Mezinárodní Tístava

chválená usneteniin konyn-s- HpnJ
ťUiů státu Nťtim-k- a v Ame-

rice od 1 forma do L list 'W

Oďbsx
E E BRDCE řed H B HAUDT rýp fed

ÚftADOVNA ÚDĚLOVÉ POROTY

J M WooDwnRTfl phid ídf lorého Tloru
J E Utv místopředseda

V ptsárnt promyslová budovy vitavn!
místnosti v oman Nebr

" '
Omaha Nebr 28 října SpS

Omaha Brewing Association '

549 průmyslový budova

Ctíni pánovi!
Uvádíme Vám tímto ve známost"

le diplom

Nejvyííl odmlny

udílen byl lepovému pivu Valt výro-

by Vpádu odvoláni jste povinni tu- -

téi doruliti odboru výstavnímu před
dvanáctou hodinou poledni dne 19

fljna na tálladř odstavce 11 usta-

novených soudních pravidel
Vúctl Váf J E Utt

výp před výboru údělového

2t

i a '

Tento diplom "NejvylSÍ Odmě-

ny" jest cennější a významnější
než-l- i oděl zlaté medalie neboť

dotvrzuje ie čepové pivo vyrá-

běné pivovarem "The Omaha

Brewing Aísociation" předčí co
do dobroty veSkeri ostatní piva
na výstavě soutěžící Netřeba za-

jisté podotýkali ie veíkerá piva
na výstavě akoulena byla přesně

výborem achopným a dobrota piva

ozdobným klcnotnickým J
vesmí--s hodí se za vánořní dárky

HY1(s 151H521 Dfl

blíže 16 Dl

znalým a proto tato pivovarnická

společnost omažská může býti
hrda na tento nejvyšší úděl odmě-

ny Leč úděl diplomu tohoto také

nepozastaví žádného kdo prohlédl
si a seznal dokonalé a nejmoder-nějš- í

zařízení pivovaru tohoto Jeť
pivovar tento pravý vzor dokona-
losti obsahující stroje nejnovější
a nejlepší jakých nynější světový
trh se dodělal A co snad ku vý-

řečnosti a nepřekonatelnosti piva
tohoto zejména přispívá je dobrá
artézská voda jaké se pivovaru
tomuto poštěstilo v nekonečném
množství dostati Pročež chce-l- i
kdo zasvětiti nastávající svátky
důstojně neopomeS si opatřiti
čtvrtku Omaha Brewing Associ-

ation piva u svého nejbližšího ho-

stinského nestojí více nežli jiné
avšak jest nejlepší jest čisté a
hlava po něm nebolí Jest všeobec-
ně známo že každý doorý znalec

piva vždy jen zabočí do hostince
kde Omaha Btewing Association

pivo čepováno poněvadž ze zku
šenosti zná že jest nejlepším

1100 Odměny f100
Čtenáři tohoto Ilta se iU radosti do

(ton to jest jll aleiHB jedna ne noc vMon
a m6ie bf% ve vcb stopnícha to Jest katar Haifa Caiarra Cara

let jediným prostředkem proti této neinool
Jakf nyní lékaři znají 1'onéadt lest katar
nemoci soustavy musí bytí ttt soustavná
leen Ilall's Catnrrb Cureeeutívá vnlito
Aflnkule přímo na krev a aliz-i- á blány sou
stavy tirnt zniti základ nem-v- l antlli oemoe
né a znovu zbudováním oelé V lmni soulavy
pomožením přírod a vykonáváni Její povin-
ností Mnjltrlá tohito tka mají tmu d 4 víryv tento tes za nahizrji jedno to aollará ss
kalrif případ jent by jimi nemonlt vylétea
Doptáte sl pro seznam vys íiitr
Adresujte: rJCHENET CO T LiUOO

Halťt Family Pilulky jaon nejlepli
Na prodej lékárníka cena nwi

1813 Vlatoi il Teleíoi 776
Pradává lacino vnca dekoruje slavnostní

ainá Jako I pohřební liopravuje Je I nl-m- n
roseta puiťw neb po eiprees Jstavt-tán- ia aávltěv kvétnika var

Manieli rsanidku aneb BsJ

pfítaznébo —

níinfte velmi Ifaatafí kdyi obmytlfte
je k rázným vf nořufm dírkem

neb jinými skvoitafntl pftfWtj ptie-k- mu

jel lacico kotipíta a

ĎlzodPcnfbld Co

vyplaceno jí odškodné v obnosu

$1500
— Soudcem Gordonem prohlá

šena v-- pondělí v soudě policejním
za neústavní ordinance kteráž
olovníkům kteří v městě našem

živnost svou prováděti zamýšlí
zvláštní zkoušku ukládá S roz

hodnutím tímto není však město

spokojeno a nařízeno výpomocné-m- u

návladnímu městskému by k

soudu krajskému se odvolaL

— Kdo chce mít zuby bez bo-

lesti vytržené neb dobře vyplněné
ten jde k A P Johnstonu zubní-

mu lékaři 1402 Farnatn tel 1561

— V pondělní schůzi policejní
a požární komise propuštěn byl
ze služby hasič Sterling a to pro-

to poněvadž odepřel jízdné na

pouliční dráze zaplatiti ač v době

oné ve službě se nenalézal Pro

puštění jeho nařízeno komisí

hlavně k vůli tomu aby ostat-

ním hasičům a policistům odstra-

šující příklad dán byl tak aby
tito nadále dobroty pouliční drá-

hy kteráž volnou je bezplatně je
voziti když ve službě se nalézají
nezneužívali V téže schůzi vza-

to na vědomí že policista Šavlík

kterýž obviněn byl že dluh za

nájemné platiti nechce plně se

aareay arjai— a kaaar aodrt) aaoa vaaa
T-- HtTTTrOBT --t) Cl i T- - a r

I BirV tftaaeM doiá abrlsfca s daaaíia vyroseni pfea mm taa rémnttmi We? tr Mas

- Hfcav m psM KJSa doprarfaM kamkoli v mtm fcíri ikas t akll f
b al nvaá ji—- - J—n Imé a teak a abort — pm I MéaM Mř
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