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nikoy adný neměl vyjma že byl Osudná srážka Horníci 'v konvenci

V Pittsburgu zahájena v pondě
lí sedmá výroční konvence Národí

KOVE ZPRÁVY DOMÁCÍ

POLITICKÉ

Z kongresu

I
Uejlepší TVRDÉ aMĚKE UHLÍ

Rock Sprlngs Obio Hanna VYalnut Block atd

NejlepSÍ Illlnolské v kusech $390 drobné $525' Cberokee drobné ta"
425 nejlepíí uhlí na vaření NaSe Beacon Nut uhlí $350
t jest velké íletó a dobré Přesvědčte se o tom

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Sklad 17 a Mason Pígáraa 1402 Faraaa St

Poštovní odbor rozhodl se opa-

třit] pro Kuku nové známky po-

štovní a nařízeno vyhotovení zná-

mek 1 2 3 5 a 10 centových

Zprávy z armády
Generál major W R Shafier

odjel v pondělí z Washingtonu do
San Franciska aby se tam ujal
velitelství odboru tichomořského
V dnech nejbližších vypraví se z
téhož města generál Merriam do
Denver jsa jmenován velitelem

jednou členem státního senátu

byl ale velitelem presidentským v

roce 1896 a jednou byl kandidátem

pro kongres proti poslanci Bynum
kterýmž byl poražen Harris by
dlí v Indianapolis Ind a jest
jedním z předních právníků onoho

státu
Senátor z New Jersey

Republikáné ve sněmu new jer
seyském odbývali v úterý kaukus
a usnesli se na tom podporovat!

poslance v kongresu J M Keana
a zvolití jej za senátora na místo

James Smitha

Dsvls poznovu
V Minnesotě usnesli se republi

kánfití členové sněmu zvoliti zno
vu nynějšího senátora Cushman K

Davise na dalších šest roků

Senátor Hawley
I Connecticut docílil ve středu

sen Hawley znovunavrzeni do
senátu v kaukusu a sice při sedmém

hlasování vzdor tomu že měl

proti sobě dva silné soupeře

Bulkleyho a Fessendena

Bude to Clark

Republikánský kaukus sněmov

ní ve Wyomingu rozhodl se pod-

poro vati CD Clarka za senátora

což jest ovšem totožným se zvole
ním kteréž odbývat! se bude

teprve dne 24 ledna

Nástupce Morrlllův

Guv Smith ve Vermontu usta

novil v úterý Ben F Fifielda ná

stupcem zemřelého sen Morrilla

avšak týž 7 rodiných příčin ne

mohl úfaa phimouti a proto ve

středu ustanoven byl Jonathan
Ross senátorem kterýž hodnost

přijal
'

$10X00 zt hlas
V sněmu státu Montany způso

beno bylo velké vzrušení minulý
úterek kdy sen Whiteside z Fiat
bead Co odevzdal £30000 s tvrze

ním' že tuto částku obdržel od

jednoho z kandidátů senátorství

W A Clarka za hlas svůj a dvou

kollegů Obvinění toto jest vy
šetřováno

Lodge zvovuzvolen

Henrym Cabot Lodge známý

přistěhovalcožrout o němž ale

nevíme že by namítal co proti

přivtělení deseti milionů žlutých

hnědých červených a černých di

vochů a lidožroutů byl v sněmu

massachussettském zvolen znovu

senátorem jednohlasně

Senátor monopolista

Chauncey M Depew známý

magnát bude v senátu

nástupcem Murphyho z New Yor-

ku Tak rozhodl republikánský
kaukus a sice jednohlasně

KRONIKA UDÁLOSTI

Jedná se o miliony
V Quincy III zahájen bude v

dnech nejbližšfch soud v němž o

miliony jednati se bude V letech

třicátých zaujmul totiž Thomas

Baxter čtvrt sekce na níž nyní
město částečně leží a dědici jeho
nyní na půdu onu nároky činí

Patentem na pozemek se již vyká-

zali hůře na tom však jsou strany
druhé neboť nemohou v knihách

žádný přenos od Baxtera nalez-nou- ti

Na pozemku onom stojí
oyní pošta pivovar Dick Bros
síB Turnerů továrna Collins Plow

Works jedna hoblovárna dva

mlýny několik jiných menších to-

váren a značné množství stavení

obydelních '

Nový létací stroj
George Wittum z Omahy tvrdí

že podařilo se mu konečně rozře-

šili záhadu větroplavby a na Žá-

dost odboru válečného předložl
tomuto plány a rozpočty své tak

aby přesvědčiti se vláda mohla

zda vynálezu jeho ve vojenství
by se nedalo

Satli lonpei
oznámena v pondělí z Fort Scott
Kan — Dva zakuklení lupiči pře-

padli na jedné z hlavních ulic k

rána policista svázali jej a dopra
vili jej do lesa as mQi vzdáleného

načel da města se vrátili a 9 mužů
v hotelích Cottafe a Sayers obrali
Při tom postřelen byl strojvedoucí
E lfead jeden z obraných a čer-

noch G H Youog kterýž při
pronásledování lupičů pronáaledo--

vsteUsa ča ctj se vjlcL— Ko--

dvou osobních vlaků udála se v

pondělí po poledni na dráze

Lehigh Valley nedaleko West

Dannellen N J a 16 osob na ml
stě zabito a více jak 25 těžce po-

raněno Neštěstí zaviněno bylo
spletením rozkazů strojvedoucím
daných a spletení to zaviněno bylo
zase vyšinutím se z kolejí náklad
ního vlaku u Bound Brook ná
sledkem jehož v jízdě vlaků změ-

na učiněna býti musela neboť tro-

skami trať jedna úplně zatarasena

byla Srážka udála se mezi vý-

letním vlakem jímž as 200 výlet
níků z Mount Carmel Shamokin

Mahoney City Hazleton Ashland
a Pottsville Pa do New Yorku
vezeno a pravidelným vlakem

mezi Bound Brook a New
Yorkem jezdícím Neštěstí událo
se v prudké zatáčce a v hlubokém

průseku tak že strojvedoucí vla-

ků neštěstí spozorovali když na
zastavení vlaků již příliš pozdě

bylo Oba vlaky jely rychlostí as

25 mil v hodině a výsledek srážky
možno proto snadno sobě předsta-
vili K odstraňování trosek a k

zachraňování raněných přikroče-
no se všemožnou rychlostí načež
těžce ranění dopraveni do nemoc-

nice plainfieldské kdežto lehčeji
ranění do Jersey City neb do New

Yorku odveženi — Strojvedoucí
vlaku místního ač těžce raněn
tak že sotva mluviti mohl prohlá-
sil že ví jak neštěstí se stalo a že

vypoví to jakmile mluviti moci
bude

Příliš" lacino

Kon náš v Birmingham Anglii
Halstead ve zprávě své poukazu
je na chybu kteréž prý se naši vý--

vozníci houfně dopouští — prodá-

vají prý příliš lacino tak lacino
že tak nízká cena vůbec ani nut- -

nou není Tak ku příkladu uvádí
že americké šrouby a matice pro

dávány jsou o 2 až 5 1b šterlingů
pod cenou za jakouž výrobek an-

glický nabízen jest a to prý jest
úplnou zbytečností Postačilo by
prý když nabízeno bylo by zboží
naše o 5 neb 10 Šterlingů níže —

snižování však tak velké obchod
ním prý není a jest prý to ožebra
čováním trhu kteréž na konec

špatně vyplatí se těm kdož tq za-

počali
Před soudem

V Pana 111 vyvolán byl v

pondělí soud se 70 horníky a obča-

ny pro účastenství v známých kr-

vavých výtržnostech stávkou hor-

nickou tam vyvolaných V 59

případech žaloba návladním stát-

ním byla odvolána a ostatních 1 1

uznalo se býti vinnými a dostalo
se jim nejnižšího možného trestu

Chřipkou

zasaženo jest město Maryville
Mo tou měrou že celá jedna pě
tina obyvatelstva k lůžku jí upou
tána jest V mnoha případech
následována jest tam chřipka zá

palem plic neb zánětem mandlí a
několik úmrtí z příčin těchto se

již událo

V xájao drily
Posledním Činem odstupujícího

guvern minnesotskeno Uougba
než úřad nástupci svému předal
bylo zrašení "deedu" na 271565
akrů pozemku vystaveného audi-

torem Biermanem co komisařem

veřejných pozemků Great North-

ern dráze na zbytek údělu jejího
Pozemky tyto dráze se nelíbily
an pry dosti cennými pro ní ne-

byly a proto požadovala by nový
výběr učiněn byl v£emž ji koneč-
ně odstupující pan guvernér vyho
věl Tím není věc ještě však
skončena neboť učiněno bylo
odvolání k soudu kterýž rozhod
ne zda guvernér práva podobné-
ho měl

Vjrittřsjfcl komise

má stále ještě v prádle špinavé

prádlo — jakkost armádě dodáva-

ného masa — a v pondělí téměř

po celý den nalézal se na stolici
svědků řiditel jatek a nakládáren

Swiítových v Chicaga kteráž fir-

ma jak známo kontrakt na do-

dávka masa pro armáda naší měla
To se rozumí la tvrdil le maso
dodávané bylo výhradní jen té
nejlepU jakosti le dobytek před
porálkoa i po ttle důkladné pro
hlídce zdravota! podrobován byl
a pepťral it ty poelfráao bylo

jii' "v i~l iz' c=i-d-i k

ní Unie hornické za účastenství

627 delegátů jež mezi jednotlivé
státy rozdělení byli následovně:

Pennsylvania 76 Illinois 234
Ohio 142 Indiána 68 Indián

Territory q Arkansas io Kansas

10 Michigan 1 West Virginiaó
Tennessee 4 Kentucky 19 Iowa

20 a Alabama 20 — Prvé ďva dny
stráveny hádkou ohledně jmeno
vání výborů při čemž úřadníci

organizace obvinováni že fondů i

vlivu organizace používají k úče
lům soukromým

Dilnická osada

V Sioux City la zakoupeny
byly dělníky zaměstnanými v jat
kách Cudahyho čtyry čtverce po-

zemku poblíže jatek oněch ležící-

ho na němž založiti hodlají no
vou osadu dělnickou již 'Cudahy-tow- n

pojmenovali Se stavbou
domků jež podobati sobě se mají

jako vejce vejci započato bude s

jara a budou tam výhtadně jen
zaměstnanci z jatek Cudahyho
moci bydleti

Úplatnost

vyšetřuje přítomně sněm montan-sk- ý

Senátor Whiteside prohlá-
sil totiž v úterý Že činěny byly
pokusy na uplacení členů sněmu

zájmu zvolení W A Clarka z

Butte senátorem spolkovým a toto

tvrzení své opodstatnil odevzdá
ním balíčku obsahujícího {30000
v samých tisícovkách kterýž prý
mu zástupcem Clarka k podplace-
ní Členů sněmu doručen byl —

Clark kterýž členem senátu jest
sám požádal o jmenování vyšetřo
vacího výboru jemuž prý dokáže
že celá ta věc jest pouhým spiknu
tím se strany jeho nepřátel a že

on na tom žádného podílu nemá

Sněmem postoupena celá záleži- -

jst velké porotě kteráž zítra s

vyšetřováním započne

Výstava v St Louis

V St Louis odbýván ve středu

sjezd zástupců států Arkansas

Colorado Iowa Louisiana North

Dakota South Dakota Minneso-

ta Nebraska Oklahoma Wyom-in- g

Missouri Kansas a Montana

ža účelem vyvolení místa v němž

by v r 1903 na Oslavu odstoupení
v roce 1803 území onoho státy
ony tvořícího výstava světová od-

bývána byla a vyvoleno k tomu po
krátké poradě město St Louis Z

přijatých usnešení dlužno uvésti

Že kongres o povolení $5000000
k podpoře výstavy požádán býti
má

Státní pozemky

Státním pozemkovým odborem
south-dakotský- m oznámeno ve

středu že letos prodávány budou

státní pozemky v okresích Bon

Homme Brookings Brown Coll- -

ington Deuel Grant Kingsbur-r- y

Lake McCook Minnehaha

Moody Turner a Yankton Pro

dej díti se bude mezi 16 a 25

březnem a pronajímání dne 2ho

března

Unořel

Ve středu k večeru zničeny byly
v New Yorku požárem tři nejho-řej-šf

poschodí sedmi patrové budo-

vy na Franklin ulici a škodaf ioo- -

000 přesahující spůsobena V čase

požáru nalézalo se v práci na pá-

tém poschodí 35 mužů jež všichni

se zachránili mimo jednoho kte

rýž v rozčilenosti své místo dolů

po schodech na střechu vyběhl a
tam bídně uhořel

'
Přiznal se

Z Mansfield Mo oznamuje se

že úřadům tamním podařilo se ko-

nečně dostati se nejenom na sto-

pa ale i zatknutí účastníků oloupe
ni Missouri Pacific vlaku Ma-com- b

před vánocemi spáchaného
Děkovati za to mají E Byrumovi

kterýž pro podezření z účastenství
v loupeži oné zatčen byl a úplné

vyznání učinil Co společníky své

udal L Neigha svého tchána O
M Raye Joe Sbeparda VVm

Jenningse J A Faglcyho a JC
Wrighta — Ve Wrightovi ztotož
něn známý železniční lupič Ken

nedy kterýž jit několikráte pro
oloupení vlaku před soudem se
nalézal a jehož dosud nikdy u

svtdčiti se nepodařilo a v Jenn-Í2£o- vi

ztotožněn xase pověstaý
fcxxdlta Cl Ryan bývalý ttea la--

V senátu v úterý po i Já hodiny
mlnvil ten Mason pro svůj návrh

abv Spojené Státy prohlásily že

nechtí vládnouti jiným zemím

národům bez svolení týchž Po

nim debatoval Turley o nicaragu
anskéra proplavu a den zákončen

tajným zasedáním — Ve středu

opět debatováno o rozpínavosti
země a sice hájil sen Foraker po
litiku presidenta a učinil v řeči své

pozoruhodné vyjádření ře prý vlá

da naše nemá v úmyslu obsaditi

trvale Filipíny nýbrž jen proza
tímně nežli se tam bude moci

vláda domácí ustaviti Při tom ale

hlavní část jeho řeči byla dovozo

váním že vláda má právo ústavní

jiné země zabírati

V sněmovně poslanecké v úterý
i ve středu jednalo se o předloze

pro správu Alasky a mezi jiným

bylo přijato aby v Alasce místo

dosavadní prohibice za které se

lihoviny pašují tom bez závady
zaveden byl systém vysokého li--

cense totiž fiooo a license má

povolen býti pouze jen na žádost

většiny obyvatelů dotyčného místa

Výbor senátu který uvažoval o

smlouvě míru se Španělskem u- -

snesl se jednohlasně odporučili
senátu schválení téže

Vzhledem ku usnesení přijatému
v kongresu aby předložil navede-
ní která byla dána komisi míru

usnesl se president odepříti žádost
tu z příčiny že smlouva posud
není potvrzena ani zde ani ve

Španělsku a že by uveřejnění na

vedení mohlo překaziti schválení

téže

Komise sněmovny uvažující o

předloze havajské usnesla se o

zprávě kterou podati hodlá a sice

v podstatě schvaluje zprávu a ná-

vrh komise havajské Havajsko
má býti territorií s guvernérem

ustanoveným presidentem dele-

gátem ke kongresu a sněmem pro
místní samosprávu Hlavní změ-

na v návrhu spočívá ve vypuštění
článku který ustanovoval že po-

slanci a voliči mají býti držiteli

majetku aneb mají míti jistý pří-

jem Senátoři mají míti majetku
za f 1000 aneb příjem $600

Z Washingtonu
X Nakládači masa pro vojen-

skou dodávku v minulé válce

Libby McNeil&McNeil byli před

vyšetřující komisí minulou středu

a dokazovali že nepoužívají žád-

ných lučebnin k přípravě masa

X Předseda sněmovny Reed ob-

držel z Porto Rico žádost od ta-

mějších osadníků amerických aby

tamější kolísající měna byla ztíže-

na co nejdříve a zavedena měna

americká Též stěžují na clo které

prý jest na závadu obchodu a po-

žadují neobmezenou svobodu ob-

chodní

Od kapitána Barkera došla

ve středu zpráva z Cailao v Peru

že váleční loď Oregon s prováze-

jícími ji loděmi Scandiaa Iris od-

plula přen Honolulu do Manily a

válečná loď Iowa se zásobními lo-

děmi Justin a Celtic odplula do

San Fraacisco
X Neustálenost poměrů ▼ úze-

mích obsazených působí velké ne-

snáze obtíže Noví konsulové

zahraničných zemí nejsou posud
ustanoveni coi jest velice obcho-

du na závadu Nejhůře je na Fi-

lipínách kde ani američtí konsu-

lové nemají žádného práva Za-

hraniční úřad dochází mobé stíž-

nosti a žádosti o odstranění této

překážky obchodu ač je to ovšem

marné pokud se poměry neustálí

% Ve středu ustanovil president
nynějšího vyslance v Rakousku

Charlemagne Towera z Pennsyl-vani- e

za velevyslance do Ruska %

Addison C Harrisa z Indiány za

vyslance do Rakouska Towcr je

zámožný občan filadelfický as 50

roků sUrý a všímající si trocha li-

terárních práci ze záliby V politi-

ce se velmi málo účastnil a kdy!
avé doby byl ustanoven vyslancem
do Rakouska způsobilo to značné

překvapení poněvadž se to stalo

tes jakékoliv porady s kterýmko
li ze senátorů pennsylvaaskýcn
Til I!imi arrí DcLea v o--
f- -' r— i c!rr3 atťf ri

Čistý velebníček

V Mumfordville Ky spůsobe
na značná sensace ve středu do-

znáním rev Gregory Doyla kterýž
dosud za to největší cítkevní svět
lo v celém okresu považován byl
že zodpovědným jest za zneuctění
a tím i za smrt dívky Lydía Bra-chero- vé

kteráž as před rokem ná
sledkem vypuzení plodu zemřela

Operaci dotyčnou provedl prof
McChore jeden z předních lékařů
tamních a poslán byl za to na zá

kladě svědectví okolnostního na

doživotí do káznice a dalším vyše
třováním vrženo podezření na re

verenda kterýž nyní k tomu se

kajicně přiznal K činění pokání
zajisté dostane se mu dosti času v

káznici kamž jistě za doktorem

poslán bude

Z FILIPÍN

Z Manily oznamuje se že situ

ace stává se tam kritickou a ze

sotva as podaří se krvavé srážce

s povstalci zameziti Uveřejnění

proklamace presidentovy bylo prý
přilitím oleje do ohně a za násle

dek mělo vydání proklamace gen

Aguinaldem v níž prohlašuje že

boji za svobodu neustane a že

vyžene Amerikány z ostrovů právě
tak jako bpanelé zahnáni byli a
zároveS uvádí že Američané jed

nají nyní zcela jinak proti slibům

učiněným když pomocí povstalců

při obléhání Manily zapotřebí
měJi

"

_V

Povstaleckou vládou uloženo

bylo v přístavech pod kontrolou

Filipínů se nalézajích na veškerý

přívoz cizozemský clo v obnosu

5 proc ad valorem a 1 proc ad

valorem na veškerý vývoz

Z Hong Kongu oznámeno v

úterý že mezi konsulem naším

Wildmanem a vůdci povstalců fili-

pínských došlo ku zjevné roztržce

neboť podána jimi proti němu ža-

loba na {47000 jež prý u něho

minulého Června co u pokladníka

filipínského fondu neodvislosti

uloženy byly Dle tvrzení žalobců

přijde prý při přelíčení na jevo
mnohĎ zajímavých věcí a bude

prý dokázáno Že Spojené Státy
povstalce za moc válčící uznaly že

smlouvu b Aguinaldem minulého

dubna v Singapore uzavřely a že

zbraně a střelivo povstalcům do

dávaly
Z Manily telegrafováno ve stře

du španělkým generálem Riosem

že situace jest tam velice vážnou

Povstalci prý se v okolí města

soustřeďují a pomýšlí prý na útok

na město kteréž pilné přípravy
k obranně činí U Iloilo jest prý
situace dosud nezměněnou a Ame-

ričané dosud prý neodvážili se

vojsko své na břeh vysaditi an to

proto an obávají se že by po-

vstalci provésti mohli hrozbu

svou že příbytku Evropanů jež

petrolejem nasáknuty při prvém

pokusu na vysazení vojska zapálí

Z PORTO RICO

' Americkou kolonií poslána byla

kongresu petice kterouž žádáno

jest by co možno nejdříve zave-

dena byla na ostrově tom měna a--

merická an prý nynější měnou

španělskou jejíž cena neustále se

mění zájmy obchodní citelně po-

škozovány jsou Zárovefi Žádá se

aby zrušeno bylo dosavadní clo a

aby mezi Spojenými Státy a Porto

Ricem svobodný obchod zaveden

byt
Z KUBY

Col GM Moulton od druhého

pluku illinoisských dobrovolníků

kterýž postaven byl v Čelo novi

zorganizované policie havanské
zbaven byl v úterý gen Ludlow-e-m

úřadu svého a nástupcem jeho
stane prý se nejspíše přední ně-

který Kubánec
Z Havany oznamováno ve stře-

do le seňor Períecto Lacost

jeden s předních plaatážnfkfl ku-

bánských jmenován bode majo-te- a

mlžtm a fta ttario tteaočd

odboru coloradskéhO

Pro pražské museum a zoologi-
ckou zahradu v Praze

Při sylvestrovské zábavě v

Dodge Neb sebráno pp I Mat- -

hauserem a A Cechou od násle-dujíc- h

pánů po 25 centech: J B

Mathauser Jind Studnička M

Procházka K Kamenský A Če
cha V Vlach Ant Bartoš Tomáš

Pojar J Wiesner Vojta Průcha
V C Stěch 1 T lunek I Srb a
Anděl po iocr Ant Svoboda

V Mikla í K Vlach T F Srb' J —

Mlynářík k tomu přidal dúst
Jan Št Brož {100 Činí v su

mě ÍS-O- V Linwood sebráno

p Emilem Foldou a p J H- - Čer-

ným £285 od následujících pánů:
Emil Folda Jioo V Sedlický a

J J Fiala po 50c po 25c: J
H Černý Frant Dočekal 1 Hu- -

rianek 10c J Blatný Obě část-

ky zaslány byly p Č Durasovi do
Wilber Sbírka v David City p
M J Boušem učiněna vyueslá
$225 k čemuž přispěli následující
pánové: Alois Straka M J Bou- -

še J Šrámek Frank Sochor po
50c í Sochor 2Kc Zasláno d
Č Durasovi do Wilber

S potěšením jest se zmíniti že
ochotníci v Linwood Neb budou
dávat divadelní představení k 50
leté upomínce na nezapomenutel
ného mučedníka Bnxenského dra
ma "Karel Havlíček Borovský"
jehož výnos věnují ve prospěch
musejních sbírek a zoologické za

hrady v Praze Divadlo dáváno
buJe v sobotu dne 28 ledna 1899

Zajisté obecenstvo z Linwood a
okolí neopomene hojnou návštěvou
účel tak důstojný oďměniti za což
se vřele přimlouváme
Za laskavé uveřejnění srdečné

díky vzdává předem v úctě Vám

oddaný J03 Anděl

Chad Stowell vězněný v stát
ní káznici kansasské pro oloupení
minulého září expressního vlaku u
Leeds učinil vyznání dle něhož

pokladna expressní v níž prý na

#11000 se nalézalo u Gallatin

zakopána byla — když však v na

značených místech hledáno nena- -

ezeno ničeho

Bývalý guvernér kansasský
Leedy vyzván byl na souboj býva- -

ým poslancem v kongresu Brown- -

em lýz obvinu guvernéra z

bůdlerství začež jej tento v od-

stupním poselstvím svém lhářem
nazval

V Iowa City la vloupali se
ve čtvrtek z rána do hlavní budo-

vy university iowské lupiči a vy
pařivše dynamitem pokladnu dli

z ní vše co ceného bylo

Hlaekest Maile být vrléěeaa
místními spllksosml aoněradi se
a Bocn4tttl dosUU Pobm les Jedla
násob TThotenl hluchosti lo leky koasO-- ni

ncai Hluchostm tn4soben ispslssil
llinfch Mm teaajicich ostacbova trable!
Kdl te tato trobk
vůlích a aedoifycbáte kdri se tplst saeeii
aaitoduje ohluchnut a pakU se capal aeed-arra- al

a traMca aepftreda do auf alaiao
atava Jest šlach pro rUj aaleaa
DevtttdesfU pFípadl htne borti Jest s4so

beno kataren eot aeat ale Jtaeao aei sápá
ieaielUaJchblaa
Dáme Jedno sto doiart ca kaldf případ ala

ebaetl (sneobend katareau
btt T7l4ia lokn Hsil i Cstajrra Oare
pma si prs nuisre—aaana

FTodári aa a Mkirafkl ta JW

r i chcxit a 00 toubdo 9
' Halil VsaillT PllalkT Jana a)laaSk

Mime na kladt vela aaoolatrf api-a- fc

ibavajfch a jpoa£ajrcte a vSeck
noiadek obori tiivadelaí rity aaá--m

vsechav id jaoei k inatlat v fta--
aýck atlUck POt u
aálij jti!rr-- v A'--


