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Domněnka tato jest velice po rojram sprostředkujícího ústa-

vu "J Ledvina Praha"
však že Havana a Ponce zmohou

se na městskou správu kteráž Užitečný a laciný dar d
který můžete věnovat svým x

manželkám i dcerám

etedokonaiy šicí stroj?
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zené kterýmkoliv t!n vm časopisem ieským Kadý rok utvrzuje pás v tomto pfe- -

komu by se nelíbil v Jakémkoliv ohledu tomu vrátíme peníze pit a příjmem
stroloď něho po zkoušce takové přece nsud nepřihlásil se nikdo Jeni by'byl
chtěl stroj vrátit! To Jest dostateíným důkazem že ileí řtroje "Pokrok Západu"
Jsou nejdokonalejSíml tak dokonalými Jak vůbec které stroje nalézti může
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vzhledem ku obyčejné ceoě krámské

Západu čís 5 s třemi

jeamra uprostřed wovv
každé straně a Jedním

vyoprazem íow
šuplíkem na každé straně

z4w
prodávat! budeme též nadále jako dosud

minula leta oateraieium nas im a jejicn
siroj roKro znpauu j
následu jící ceny:

Stroj "Pokrok Západu" íís 5

s 8 Supliky po každé straně
a jedním uprostřed $2400

Tentýž stroj čís 4 8 2 šuplí-

ky po kaídé straně a jed-

ním dlouhým uprostřed Jak
vidět! na vedlejSím vyobra-
zení $2800

Tentýž stroj Čís 8 s jedním

Šuplíkem po každá straně
a jedním uprostřed $2200

VSechny tyto stroje Jsou téže sou-

stavy a téhož dokonalého se-

stavení Rozdíl v ceně Čínl

pouze a jedině jen počet šup
líků Stroje dodáváme buď z
dřeva ořechového — tmavé aneb
z dubového světlé dle přání

časopis na rok

anglickým návodem k zacházeni s nim

vloží se do éluuku a pouhým zatáhnutím
Jest samousazovacf totiž vložíme U Jl
bez lakékoliv zvláitnl pozornost! pou

Americký Imperialismus

V Chicagu odbýváno ve středu

spůsobem slavnostním 37 zaháje-

ní Školního běhu university chi-

cagské při kteréžto příležitosti
slavnostním řečníkem byl známý

politikář Carl Schurz a sice thé-mo- u

jeho byl — "americký impe-

rialismus" V dlouhé řeči své

rozbíral podrobně politiku rozpí-

navosti dovozoval že chybou

jest přivtělovánl jakéhokoliv úze-

mí dobytého a předpovídal vážné

zápletky pro Spojené Státy pakli
že Porto Rico a Filipiny k Sou-

státí přivtěleny budou

Z řeči jeho podáváme následov-

ní zajímavé výHatky:

'Kdyby bývalo nás došlo po-

selství carovo v zájmu všeobecné-

ho odzbrojení a v zájmu světového

míru před rokem tu bývalo by

nadšeně uvítáno každým Ameri-

kánem co důkaz vítězství systému
našeho Tehdy mohli jsme o

sobě tvrditi že republice naší a

ne ruskému monarchovi přináleží
předáctví při tomto důležitém

kroku v zájmu civilizace

Pak ale přišla válka se Španěl-

skem a několika mocnými ranami

sražen byl chabý nepřítel bez-moce- n

k nohoum našim Celá

scéna míru a pořádku — bez

jedinkého mráčku kterýž by nám

býval hrozil se změ-

nila Dle slavného prohlášení
vlády naší podniknuta byla válka

jedině a výhradně za účelem osvo-

bození Kuby byla to tedy válka

humánní a ne válka výbojná

Snadnými několika vítězstvími

byli jsme však namlsáni a když
zbraněmi našemi cizá území do-bv- ta

tu rázně požadováno aby
slib neslib podrženo bylo vše co

dobvto i Filipíny na druhé polo
kouli a co týče se Kuby tu prý
neodvislost měla býtí pouze jen
formou přechodní A proč ne?

volalo se Nenesla se republika
od samého založení svého zásadou

rozpínavosti? Což nenabyli jsme
Louisianv Floridy Texasu o

hromnvch oněch lánů jichž získali

jsme válkon mexickou a Alasky —

a nestrávili jsme to vše dobře?

Nebylo území ono mnohem větším

než ono o které nyní se jedná?
Strávila-l- i republika naše ono

proč nestrávila by i toto? Jaký
vlastně jest tu rozdíl?

Rozhlédněte se pouze jen zra-

kem jasným a poznáte záhy roz-

díl a to rozdíl kterýž výstrahou

jistě vám bude V rozdílu jest

pět důležitých bodů:

1 ) Veškeré ono území nalézá

sena naší pevnině a s výjimkou

Alasky přiléhalo k hranicím na-

šim

2 ) Leželo ne v pásmu horkém

nýbrž v pásmu mírném v němž

daří se demokratickým institucím

a kamž lid houfně stěhovati se

mohl

3 ) Byly pouze jen velice řídce

osazeny — ba téměř bez veškeré-

ho obyvatelstva kteréž by nové-

mu osadnictvu závadou snad býti
mohlo

4 ) Mohly zorganizovány býti
v území dle obvyklého spúsobu s

nadějí že časem přijaty budou do

unie co státy s vlastní samosprá-
vou a s lidem s naším totožným

5 ) Nevyžadovaly žádného roz-

množení armády a válečného loď-

stva ani k podmanění jich vládě

'naší a k obraně jich proti cizo-

zemského útoku kterýž vyvolán

býti by mohl tím že do rukou

našich se dostaly

Porovnejte nyní stará zabraná

území v bodech těchto s novými
državami našemi

Državy tyto neleží na naší pev-
nině nephléhají k hranicím na-

šim — ba Filipiny nalézají se

dokonce na druhé polokouli světa

několik tisíc mil od hranic našich

Všechny leží v pásmu tropickém
do něhož lid krve severní nikdy
houfně se nestěhoval aniž trvale

se tam usazoval a po převážné
většině osazeny jsou hustě — ně-

které hustěji ještě než ku př
Massachusetts — a obyvatelstvo
skládá se výhradně téměř z ple-

men jímž podnebí tropické svěd-

čí — ze španělských kreolů po- -

míšených s černochy ▼ Západní
Indii a z Malajcfl Tagalfi Fili-pín- ft

čífianO Japonců Nigritft a

celé řady různých plemen barbar-skýc- h

na Filipínách

Na otázku zda doufati bychom
mohli v to že državy ony systé

mu vlády naší přispúsobímt
nim přátelé rozpínavosti

li prý alby je "zamerikinuuje-ca- "

Tfca tnad chtí říci že

AzztrSas pottaíiteloé velkém

cztlztH se tra vystihují a do--f
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bude právě tak dobrou jakou měl

New York za vlády Tammany a

že Manila bude míti o málo méně

ctnostnou radu než jakou Chica-

go se honosí

Nemůžeme očekváti že v Porto
Ricu na Kubě a Filipínách bu

dou udržovat! tak spořádanou
správu jakéž my zvykli jsme
může jim však po řadě let poda
řili se zavésti přec jen jakýs takýs

pořádek jako ku příkladu poda-
řilo se Mexiku pod administrací

presidenta Porfirio Diaze zavésti

vládu kteráž vyhovuje povaze i

zájmům lidu tamního

To stane se možnějším když
bez přivtělování a ovládání ostro
vů těch jednoduše lid tamní na

vlastní nohy postavíme a vše-

možnou pomoc mravní mu po-

skytneme Za účelem tím měli

bychom držeti vojsko své na

ostrovech tak dlouho dokud by
lid tamní nezorganizoval vládu a

vojsko vlastní za účelem udržení

pořádku Vojenské obsazení

ostrovů těch nemělo by býti co

nejvíce možno prodlužováno
nýbrž pokud možno co nejvíce
zkráceno"

Ruský velkovévoda Cyril Vladi

mírovu v New Yorku

Četl jsem o něm v ranním časo

pise "Times" ze dne 3 ledna že

navštíví ruský chrám na 2 Ave o

půl jedenácté ráno Zrovna v tu

dobu mně bylo jiti kolem zašel

jsem tedy do chrámu a tázal jsem
se česky zdaž mohu býti též pří-

tomen Odpověděno mi s rado

stí: "Nechť čekaj pán" Stálo

tam as pět Rusů a asi šest zpra
vodajů časopisů Asi za deset

minut přijeli v kočáře ruský vy-

slanec z Washingtonu Cassini se

svým tajemníkem new-yorsk- ý

konsul Teplov též se svým písa
řem Každý z nich zaujal místo
mezi námi jako praobyčejoý děl

nik Asi za pět minut přijel vel

kovévoda Cyril Vladimírovič se

svými dvěma pobočníky Když

vstoupil na stupně do předsíně
chrámu přivítal jej pan Vasu

Paskevič předseda ruského ko

stelního bratrstva Pravil: "Vaše

carské blahorodí vítáme Vás my
všickni Rusové v New Yorku dle

našeho tuskébo obyčeje Těšíme

se velice že Vás Bůh na dlouhé

Vaší cestě zachoval a radujeme se

velice x že nás VaŠÍ návštěvou

ctíte" Velkovévoda pokročil as

čtyry kroky od dveří chrámu a

byl uprostřed malinkého kostelí-

čka Poklonil se a byl vítán

biskupem Nikolajevičem krátce a

tento dal mu políbiti zlatý kříž

pak políbil biskup sám velkové
vodu na pravém spánku Archi

mandrita Raphael jej pokropil a

dal mu též políbiti zlatou kropen
ku Velkovévoda stoupnul pak

zpět mezi obecenstvo Stál jsem
třetí od něho a viděl jsem že v

ruském chrámu nejsou žádná
sedadla bohatí i chudí jsou si

stejní Jejich mše neb bohosluž

by odbývají se v slovanském jazy
ku Modlili se za svatou Rusu a

za celý slovanský svět za cara a

jeho rodinu MŠe byla krátce

odbyta Pak duchovenstvo po
zvalo vévodu do prvního poscho
dí ku zákusku Ai za deset

minut byli hotovi Během toho

času isem tam viděl též p Torná

še Čapka ale při bohoslužbách

jsem ho neviděl Vévoda sešel

dolů v průvodu biskupa Nikola-

jeviče na stupně předsíně chrámu

a dával s Bohem biskupovi Stál

jsem vedle něho a vztáhl jsem
ruku bych stiskl též jeho ruku

mně podávanou Byl jsem pře

kvapen a pronesl jsem pouze
slova: "Jsem Čech ať žíjou Slo-

vané!" On se mi jako každému

uklonil a řekl: "Žíjou!"
Velko-vévod- a

Cyril Vladimírovič jest
krásně rostlý muž bezmála šest

stop vysoký štíhlý íifokých ra

men vysokého čela Jak jsem

pozoroval a slyšel jest mírné po

vahy a dobrý vojín- - Je bratrovec

nynějšího cara Mikuláše

Vác Pavelka
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chybenou
Táži se ve vší upřímnosti bera

presidenta McKinleyho za slovo

zda násilné přivtělení Filipín ne-

bude vlastně kriminálním násilím

a doznaným zločinem? Táži se

dále jsou li Kubánci jak kon

gresem prohlášeno "právem" a

mají-l- i býti svobodni a neodvisli

mohl by mi někdo uvésti příčiny

proč že by i lid na Porto Ricu a

Filipínách podobně svobodným a

neodvislým býti neměl? Můžete

svědomitě uznávati právo ku svo-

bodě a neodvislosti jednomu a

zároveň upírati totéž právo dru-

hému v podobném postavení se

nalézajícímu a zároveň k tomu

ještě majetek jeho vzíti? Nebyla

by tato dvojitá hra hanebností

nejvyšší?
Neklamte sami sebe Pakli žé

obrátíme onu válku kteráž slavně

zahájena byla v zájmu lidskosti a

práva ve válku výbojnou tu

ztratíme veškerou mravní váhu

svou před celým světem a pro-

hlašování našemu nesobeckosti

dobročinnosti a lidskosti nikdo

nikdy více věříti nebude A ta-

kové že stanovisko měla by velká

republika naše mezi ostatními
národv světa zauiímati? Naše

americká sebe-úct- a měla by proti
tomu co nejrozhodněji protesto
vat!

Co tedy ospravcdlBovati může

politiku nesoucí sebou tak vážné

následky? Projednejme důvody

přátel imperialismu jeden po dru

hém

Křik že republika naše pro nás

již příliš malou se stala jest příliš
směšným než aby odpovědi vy-

žadoval neboť známo přec jest
že nynější naše obyvatelstvo ztroj
násobit! se může a přec ještě dosti
míti tu budeme při prostředcích

jež k uživení většího ještě počtu

postačí Též se nám říká že prý

továrny naše nových trhů zapo
třebí mají že trpíme převýrobou
a že nutně potřebujeme kolonií ve

všech dílech světa tak abychom
si je pro trh náš zajistili Z

potřebujeme více trhů? Rozhodně

ano Což pák ale máme ještě
barbarské ony náhledy že musí

me býti pány oné země v níž trh

najiti sobě chceme? Máme po
ruce úřadní výkazy dle nichž v

posledních letech vývoz náš

vzrostl rozměry obrovskými a to

spůsobem takým že vyvolány

byly obavy zemí jež po staletí

kontrolovaly nejenom trhy své do

rcácí ale i různé odbory obchodu

v zemích cizích

Když vysvobodili jsme kolonie

španělské z dosavadní krutovlády

nenásleduje již z toho že musíme

si je podržeti a to obzvláště ne

když vidíme již předem že jedině
mrzutosti v rodině z toho vznik

nouti by musely a že ty nejhlav-něj- ší

zájmy republiky ohrožovány

by tím býti mohly Nechť si jest

povinnost naše vůči nim jakáko
liv na prvém místě stojí povinno-
sti naše vůči zemi a lidu našemu

a ze stanoviska tohoto pohlížeti
musíme na závazek náš vůči bu
doucností ostrovů oněch a obyva
telstva tamního

Lid tamní bojoval o svržení

jha španělského a my k tomu

isme mu pomohli Pod svržením

jha onoho vyrozumívali neodvi

slost a proto opětuji otázku proč
nemělo by se vztahovati na lid

všech ostrovů oněch ono prohlá
šení kongresu vůči Kubě učiněné

Neodvislost měla by býti pro ně

přirozeným a oprávněným násled
kem svržení nadvlády španělské
Namítá se že prý samostatného
zřízení dosud schopni nejsou
Na to odpovědět! by mohli že ta

jejich věcí jest a že při nejmenším

aspoň ku zkoušce oprávněni jsou
Doznávám že bude-l-i jim příle
žitost ku zkoušce dána výsledek

samosprávy jejich daleko od do-

konalého bude Leč samospráva
žádného lidu není dokonalou

ani nás samé nevyjímaje Může

být že budou se hlqdět mstít na

dřívějších utlačovatelích svých —

však ani my v boji za neodvislost

lépe jsme si nepočínali a po skon

čení války dokonce všechny od-

půrce samostatnosti ze země jsme
vvhnali Možná že dojde ku

krvavým různicím mezi jednotil
vými frakcemi —avšak i my měli

jsme válka občanskou kteráž vy
žádala si statisíce životů a kterouž

téměř polovina země fpustošena
a ještě nyní máme četná lynčo
vání a krvavé potyčky virdenské
Možná že budou míti nesnáze a

divokými kmeny — leč i ty my

jsme měli a zachovávali jsme se

při nich spůsobem na kterýž prá-

vě hrdými bfti nemusíme UftŽe

kýt 2e jjři vlUS své budou míti

{lizzzt a vy 'Inčncil áovílm

jehož účelem jest české křesťanské

závody obchodní a průmyslové

podniky povznášeti jim odbyt a

důvěru zjednávati obchod a prů

mysl v Českých rukou soustřeďo-vat- i

obstarávati zboží importova-

né a exportované atd
Činnost ústavu tohoto jest ná

sledující:
1 Sprostředkovati přivážení a

odvážení koupeného zboží pro
střednictvím drah a lodí a vyclívá-n- í

téhež
2 Vyhledávati spolehlivé kře

sťanské a solidní domy ke koupi a

prodeji zboží a výroby domácí i

cizí

3 Opatřovati informace o po
měrech majetkových a spolehlivých
dlužníků prodávajících a kupují-

cích osob

4 Sprostředkovati obchody oso

bám za jichž zboží nebo výrobky
může se v každém ohledu ručiti

5 Sprostředkovati incasso a

poukázané platy na osoby třetí

opatřovati eskompt směnek a účtů

6 Sprostředkovati právní za

stoupení osob které se na ústav

sprostředkovací obrátí českými

křesťanskými zemskými advokáty
a c k notáři

7 Sprostředkovati prodej a kou

pi výrobků polního hospodářství
řemeslných a továrních dle vzorků
i bez nich surovin všeho druhu

cenných papírů a valut
8 Sprostředkovati dopravu osob

přes moře do Ameriky a z Amen

ky nazpět až na místo jich určení

9 Obstarávati veškeré zásilky

spediční do Ameriky a zpět počí

naje případem jednotlivým to jest

pro osoby privátní i hromadným

pro obchodnictvo kategorie vyšší
10 Býti konečně prostředníkem

v každém koli v případě mezi zemí

Českou Evropou a Amerikou vů

bec
Vzhledem k tomuto ocenění hod

nému podniku upozorňuje se zvlá

ště česká veřejnost americká by
ve vlastním zájmu veškeré své po-

třeby svěřovala a zboží objednáva
la toliko prostřednictvím Českého

národního jednatelství Jos Ledvi
na Praha Havlíčkovo náměstí č

17 které sprostředkuje vše bez

platně (toliko za náhradu skuteč

oých výloh) a k tomu se zárukou
Že každý obdrží zboží výborné a

za ceny nejlevnější
Nuže krajané! Přejete-l- i si kou

piti výrobky aneb zboží české?

neb prodati něco do Evropy? či

seznámiti se s industruií zdejší?
neb máte snad jiné důležité potře
by k vyřízení?
Pakli ano dopište si na adresu:

Josef Ledvina
Praha Bohemia

a budete obslouženi vzorně

Seznam hudebnin
K dostání za hotové v kniliku

pectvi Pokroku Záp
Česká veselost: sbírka porod humo

ristických zpivb a scén pro dva tři i vir
blasb pr d rodem piana Sbírku tuto
edinou sveno druliu muzeme vřele od
poručit! ct spolkům zábavním a ochot
nickým neDor obsanuje Hojnost prinoi
oých komických výstupů k zábavám be
sedám atd Máme na skladě následujíc!
sešity:

2 Operace komický troizpev pro 3
mužské hlasy 1100

7 Polka pro merlotiny řili brkaky
nunecni zen pro muzne niay s pro
vodem piana

"

9 RoznáSeři kultnrv komické duetto

pro tenor a bu s prav piana wc

15 Bubřil a Záducha komické duetto

pronižii avyiilhlas

Reednf koncerty: sbírka tfin(lních
suiaaeD oDsaaujiri :

1 Pozdrav do vlasti píseu na slov
Bol Jablonského pro teret upravil V

Aouia iieveianau wj iena pnrii
iury i hlasů 4lK

2 fiumarský trojlístek hudební i-- t

ri Z klanuety a latfol o

nrinriftr Klavler fohule VorúbunireD

W Schwartz cena 80c

Titt PvSiInroT- - komické dueto DfO

3 tentory s prftv piana 1120

BV1 nluHUii(nf Ali Kábul Kanda--

tr ITYII komická onereta Cena

partitury i textu

4 Osudná píseň (Hudba a p'
řinohře Elišky Peíkov

Ur div her sv 5J

Za sníženou cenu!

Máme posud nSkolik výtisků spiaa

Královské vénnéměstoMělník

a onres meinicny
který a velkou pfll sestavil a ku velké
ave Škodě vlantním nákladem vydal
fiditel mestaké ikoly pan Lad Boehm
Jest to spis objemný neboť čítá 934

atran velkého formátu 55 obraiy a
— — _ I ~ l tsi mXIi

VmÍA nvitik tnXInirk míl bv ehovati
apia tento obsáhající popiaadíjinv
jeho rodiiti Pan spiaovatel opráv&n-- j
náa ka nabídnu ti sbytka spisu ca

ccaa valn an(2enofl a aice bodem týl
prodirati nynf ca $200 1 poštovní
ráylkoa VfMOi cena $400 žádný
Mefnieaa Bemnai m nyní vymlouvat!
as eean knihy neboť xa tato cena j
r pravdě kvaoa Hlaste se brzy
Adraajtes mrKi--

by se nelíbil Jak následuje:

Stroj Drop-hea- d Cabinet Pokrok

šuplíky po každé straně a

Tentýž 'stroj čís 4 s 2 šuplíky po

uprostřed jaK vioen jesi na

Tentýž stroj číslo 3 s Jedním

a jedním uprostřed
OvSem íe mimo "drop-hea- d cablnet"

strojo obyřejné soustavy jakéž Jsme po
iplné spokojenoelí obstarávali a ice

yobrazeni násUdujícím prodáváme za

Sici stroj "Pokrok Západu" tis 4

V cené kteráž jest výše uvedená za stroje zanrnuto jest ju
i předplatné na

Každý stroj opatřen jest Českým l

VSechnv tvto strole zhotoveny
tson co neldtikladnčil zruřnvml ře

meslnuy z netiepinomaienuiu a
Jsou elegantní úpravy Clunřk Jest
nejnověj&lbo a nejjednoduSSÍho sa--
flzeai tak tvaný samonaviekaci Cívka
za koneo nitě lunek navlečen Jehla
nrtwtfm mfiJiAm An iláhkn tedvtisadt se

hým zastréením sama do pravé polohy Každý stroj má téi samočinný naviják a

vec:bny potřebné přístroje Jako obnibováky zapoilváky sbéráky atd úplnou
sbírka v úhledné skřínce kteréž obdrží se zdarma

Kavedemc obchod v licích (trojích a nrprodáráa j k voli vfdílka Ani Joa stroje kterM

nibtilm- - lptnJH proto Kb U Jw taclnějH Jedujíc pra Jea v propéchii a im nUlch

{leniML opatFnJcoM tyto troj přímo tcvárny hutoiria ta eeny továrnf a afetfiB tím Uk

polovici si t tfetlny výlohy kt-r- by plynula co výdilck do kapes itátoich Jrdiutela a mlrtuich I

poduantrk )rdnatl& kteH vilcbid cbil amaI bfxi Hrl a bmI proto vydělivatU

Opikajcme co Jm rcba pravili:

Zarnčaje m áplnon spokojenost a aabíiíme tScm kdoi stroje od nás koupí Jest
líže by shledali do 80 dně le by v Jakémkoliv shledá bď v dokonalosti

éhledaostl práci neb v Čemkoliv Jiném aeryrornal se nejlepiím stroJAm

níže jej do té doby kdykoli vrátitl a obdrží sré penise nazpět

Kiid Ufchto (troj 6 raln Jrt aa t rokk a i urato) as Jrat SMjnovejil aouUvy
dobt (hotoran i nrjDortjilml idokonalmimi Jd Uk tli s lehe Jk Ja kUrý rtroj JIU alb
a kUrikoilrik tiH by M odU vadooa JakakollTik pSobe a polámala m bad tikrunt
Ziraka aeviubajo m aa pKatrojc nl nt )rhly atd

Rodina
Mimo itrojt vyk andfujcb nabilm odbinteltm nOin Ui
troj UíliiíJIi itkft obrcjn cplry Jind tvým odbtraM&m

spthijl in to m) "Rodina" Stroj tento lili M od vylo

amUnfcb tím i srfra pou J#a pro domaoKwt pro prací

dumici a protc Jnt poniknd akrovnIJII a nikoliv pro veikcroa domid prad pon(a] dpltti a koná

Ji sokoinl pra prici kKjcovnkoa bychom jo) odponCovstl Stroj tonlo jt nnU wllco

jodnodarhd proto trrnnllrd noaiUTy opatha jřat létMaMaMiorad tebloa a mmotlnným anvt-Jika-

tdokoaalonjlail pKHroji Uk )kotroJ Pokrok Upadá a tarncaa Jt na pít rok Tf
prtKláin i opairnjetno aalim odbirnolbm ca aaokdovat áiaani brad emy:

ťis t s I loplíky fU lis 4 t & iaplíky 117 íls S se 7 Šopl 118
V lete eeni laaroaio je evStm lei Jíl pfedpUtod na mk na Pokrok Upadá sw Bonpodář

K límlo atrojam trakd národf ntrnimc Adr vmji jsdnodal:

Pokrok Západu Omaha Neb

a

trvvvvvvvvvvvrwvvvvvvvvvvi
STAVEDHf DÍIVÍ 2tpv2fpři?enrimí

MaieU konpiti sUvební dHvf Uk laciao jako val obchodník a
nietříle Jeho výdélek pro sebe Meailctímo k iadná kombioacL ZaileU
aim áty za doprava Adranojta

CO Winona MinnTJtnON LUHBEB
thfirl Pia


