
Pokrok Západu
_ T?„ vt _ v _ _ m v wThe Chicago Lumber Co of Omaha ZPRÁVY ZÁMOŘSKÉ Vojenská předloha v NémeckwV p rr iNeuase v ínov rvieste na
Moravě a zničil ji se všemi zásorozpočtovém výboru říšského sně-

mu německého pokračováno byloJest Jedinou společnosti kde lze výhodné nakoupit! stavební dříví bami lenu Oheň vypukl v kůlně a
rozšířil se na celý závod Soudídne 22 února v jednání o vojen

14tá a Marcy ulice

Z epigramů o českém Ivo

Cizinec mluvi:

Je divný této země mezi všemi

zjev:
pod orlem dvojhlavým spí dvoj-ocas- ý

lev

Domorodec odpovídá:

ské předloze Na denním pořádku se' že bylo založeno Škoda páčíFxanlc iFřiloorslc'
prodávat OMAHA NEBRASKA byla položka o rozmnožení jízdy

Ač ministr vojenství Goszler dovo
se na 10000 zl Závod byl po-

jištěn u banky "SlavieV

Důl "Na fitáiu" u Kutné Horv
♦TOIIIV BOEKHOFF

VELKOOBCHODNÍK

lával se toho že východní hranice

jen rozmnožením jízdy německéd42tf
—

Čerpání vody ze zatopeného dolu Nuž počne-l- i lvu orel ze dvou

Rakousko-Uhersk- o

Krist uhenká jest roiřtiena
Předseda ministerstva Banffy
který se opíral o dvoutřetinovou
většinu již odstoupil a na jeho
místo postaven jeho prostředník a

vyjednavatel Koloman Szell který
prý se těší přízni nejen velké Části
liberální většiny ale i stran oppo-sičníc- h

Proto se soudí Že tomuto
bude možno snad zjednati jakéž
příměří mezi rozvaděnými strana-
mi uherskými Nelze pochybo-vat- i

že Szellovi se v brzku podaří

může býti chráněna s dostatek
pokračuje nyní bez překážek a s hrdtl pěti

proti massám ruské jízdy "mas
pravidelným úspěchem Ze za pak má se chlapík ten co pane

všeho druhu vínem lihovinami a likéry
413415 jižní 15 ni Omaha Neb Telefon 805

BeJlepM druhy Jak v trbu k dostáni jsou mám na skladě Prodávám je na quarty 1 gallony

sám jakéž v historii ještě vídány topených 300 metrů vysokého je
nebyly" byl přece požadavek vlá

dy jež chtěla míti 482 škadrony

oháněti!
#

#

Náš chrabrý lev vždy na rozpa-
cích stojí

zamítnut 16 hlasy proti 10 Také

již 140 metrů vyčerpáno takže v

dole jest dosud 160 metrů výše
vodové Na tento čas dosud

plnými prameny voda zřídla Bar
borky se neobjevila ale nacházejí

návrh na 480 škadron zamítnut 15Lee-Glass-Andree- sen Hardware Co
hlasy proti 12 Zůstane tedy při když ožírán je hmyzem protivným
472 škadronách a sterým

havětí Mně zdá se že se bojí

— prodávají ve velkém s—
Tlačené vyrážené a lakované plechové náčiní—Cínovaný plech
železný plech a kovové zboží—Ostnatý drát hřebíky nožířské
zboží bicykly střelné Zbraně náboje a aportovské zboží

i2I9-'22- 3 Harney ulice - - --

'
OMAHA NEBRASKA

se opět jinde vystupující prameny
které snad pod bližším vyšetření
nahradí ztrátu vody Město zá je sehnat ocasem" — "Máť dva

nový kabinet sestaviti a snad dříve

ještě než kabinet bude jmenován
skoncovati s opposicí jednání o

kompromiss Szellovi opposice
povolí indemnitu a nebude se bez-

pochyby vzpírati ani proti tomu
by revisí jednacího řádu technická
obstrukce na příště se stala

sobeno jest bohatými sice prame
snad neví kterým!"

Kara Ben Jehudany svatovojtěšskýmijež však nyní
Osudné chyby Jest mnoho těchnásledkem sucha nevydávají nor-

mální míru vody takže se obecen kteří provazují lékařství že skoro při
každé příležitosti nerozpakují se po- -stvo na Šetření vodou upozorňovati

musí Pravidelné proudění vody

South Omaha Brewing Co

vyf

výtečné pivo obyčejné jakož i zvláštní druh "Pale Export"
Telefon v South Umaco 8

dati morffm kokain a jiné omamující
léky Nepovážf že utišujíce bolestnastane zajisté při pozvednutí se

niveau vodního jarními srážkami

Z ČESKÝCH VLASTÍ

Připráci zraněn V Lefendově

závodě v Olomouci udeřen byl dne

18 února dělník Moric Fryčr při

práci hnacím řemenem který se

přetrhl do hlavy Omráčen svalil

se k zemi narazil však nešťastnou
náhodou hlavou na kus ostrého
železa které se mu zarylo hluboko
do spánku Smrtelně zraněný
dopraven byl do zem nemocnice

Loupežná vražda v Brní Dne

21 února zavražděn a oloupen
byl v Brně zlatník a hodinář Ant

Francie Ve schůzích senátu a

poslanecké sněmovny přečteno
bylo dne 22 února poselství no-

vého presidénta republiky Lou-bet- a

Poselství jež v senátu i ve

nastalého

Zastřelen v souboji Před poro
tou v stal dne 22 únorasněmovně učinilo nejlepší dojem a

přijato bylo salvami potlesku pře
asistent státních drah L šl Wag
ner Týž měl v měsíci srpnu mi'METZUV PIVOVAR

Vyrábí vyhlúSený a po celém M A+Tiiir 1AŤílr Objednávkám věnuje se

vážné většiny nese se duchem
rozhodně republikánským a jeví
se v něm nezvratná odhodlanost

nulého roku souboj na bambitky
se svým kolegou Fr Pillarem K

takovými způsoby podporují větší zlo
Nenauční nemohou býti dosti opatrní
v tom co užívají a shledajLli že jsou
užíváním takových léků na nejlepší
cestě přisvojiti si nebezpečný zvyk
mají ihned ustati Jako illustraci
hořeníbo uvádíme případ paní R
Rudyové 625 4ti) St Fargo N Dak
Paní Rudyová píše Dru Petru Fahr
uey- -i z Chicaga lil následovně: "Ne-
mohu vám dostatečně děkovat! za
vaše léky zvláště vaše Dra Petra
Huboko jež jsme v naší rodině déle
než dva roky užívali Byla jsem ne-

mocnou po 10 roků a měla všechny
lékaře v tomto okolí a v Minneapolis
ale nepiospělo mi to Všichni z nich
88 mne vlastně vzdali Jedině eo mi
dávali a co mi bolesti ulevovalo byl
morfín Věděla jsem že bych neměla

západe1 za uejlep&í lyJflVsXUT ICá-Uf- zvláštní pozornost souboji došlo pro poznámku kte
Podrazil jenž byl 27 let stár svočehti co nejrozhodněji veškeré

agitaci a všem proudům namíře boden a pocházel ze Zidlochovic
ným proti existenci republiky V Brně měl najatý krám teprve od

minulého prosince Byl nalezenSrážka mezi Albánci a tureckým
Omaha Brewing Ass'n Pivovar

vyrábí výtečný ležák

asi o půl šesté hodině večer v tra
tolišti krve ve svém krámu obli

vojskem Turecké vojsko přitrhlo
do Dibry v Makedonii aby tam

zjednalo pořádek Albánci však

rou učinil Wagner o Pillarově
manželce Podmínky souboje by-

ly nejtěžší Při třetí ráuě skácel
se Pillar střelen do prsou a za 3

skonal Obviněn ze zločinu sou-

boje postaven Wagner před poro-

tu a byl na základě jednomyslného
výroku poroty žaloby sproštěn
Obecenstvo přijalo výrok poroty s

bouřnou1 pochvalou Státní ní

ohlásil stížnost zmateční

čejem dolů Stěny a skříně byly
též krví postříkány Za záslonouje přepadli několik setnin od

nalezena krví potřísněná sekýrka onen lék briti Počala jsem mvaletizbrojili a jednu dokonce zrubali
Následkem toho byly do DibryRTOVY LEKY jíž byl zavražděn Všechno pá- - na Dra Petra Huboko o němž jsem

tolik byla slyšela a rozhodla se zk ušiti
je Využívala jsem dvř láhve a'e
ještě jsem jista zdali ml po

milému jí wtúlo yrčt&í oblibu ponč-vad- ž

jsou spolehlivé n léčivé LITERATURA
Brtovi arniková a kouzelná mast hnjl rány čer

Ktvé I znHiHrlé ví rážkv na těle i olillčf II
Revmatlsm dna a hostec mile býti vyléčen

užíváním léku kTý Je připravo-
ván e lékař předpisu Cen l00 láhevsvěděni llftt je opary a spáleniny Ona 2Jo

uiábá nebo ne než pokračovala jsem
v užívání ho a nyní jsem s to vyko
návati všecku svoji práci nevyjímaje
ani prádlo atd Je nás šest v rodině
takže mám dosti práce Jsem nyní
úplně zdráva"
Dra Petra Hoboko jftst čistě ro

Brtflv bílií llnlment jest od dávna oblíbenBrtóv cílení talsám proti kaSIl pícháni na
pritou zAiluie rai ťinováiií aprauím kře- - užíván proti ruchému lámáni otekllnám

pí háui na prsou a v kříH NeJlepSÍ prolim CenalžftaMu
nircutrR pn revumuuKycu pripuuecu uena

Krvetlstltel lesí potřnhný kaiidámu objvláíť ao a nucmim
Jarní dobou HrtftvkrvečiBtitelJiiHni Imrvu

stlinným lékem rozhodně prostým

Národní Album Na českém li-

terárním trhu objevila se novinka
budící všeobecnou pozornost a ne-

zvyklý zájem Jest to "Národní
Album" vydávané nakladatelitvím
Jos R Vilímka v Praze Publika-

ce skvostná jakými honosí se jen
světové literatury předvádějící

Bolení hlavy pocházející od zácpy bděni pit
lIAného pltí horkosti i eh nervo-nos- ll vy
léčí se rychle užíváním Brtových kapsulí

tvre diiilává tělu silu asvětonti léíi vy
ríikj na tile závrať a růži Cena 11 láhuv

Brtflv talsám pro Játra a ledviny vždy nomS

všech nebezpečných omamujícfch sou- -
Ižena ZA centu

Brtflv lék proti choleře a průjmu jest úplně spo
lehlivf ve všech nHoiLllHt-- letnfi-- nnmM{

čás'ek Neuí lékem lékárnickým ale
prodává se lidem přímo skrze místní

te ixihwtem v zádech a v kříži úílnkujío

'mu mít - fl 1 ' II i U I K 1 III KrvnTV--

diu řlenvi kolice a průjmu Cena & a 50 jednatele Dra Petra Fhrney 112 —

114 S Hoyne Ave Chicago IIIcenin lanev
veškerý duševní svět český české

aa ledviny lci obti2ne močeni fezuvku
močeni krve pisku a xaražení mole tlena
bniiílú0

Brtovy Ciscarln pilulky (červená) lnou nejspo-
lehlivěji ve vecb pMnadecn zácpy ti- -

K vrat) Juternfm chorobám nechuti k jíd-
lu Jsou čls bylinná Cen 250

Brrtv cervokaz Jet pravým huhltelem těchto
trupitem maličkých Jest příjemný k už
váni tak že matky nemají žádné nesnáze
auay přimetl no užívat Cena 25 centu

spisovatele básníky malíře so-

chaře prúu yslníky paedagogy
herce politiky obchodníky —

všecky ty kdož na svém místě a
ve svém oboru a svým směrem

IRučíme krajanfim za spolehlivost našich léku neb jsou pone lvice připravovány
dle předpixů lékařských které se nejlépe osvědčily Nejsou to žádné vše léčící vy-

nálezy ale léky které pro rozličné neduhy jsou spolehlivé a připravované z nej-lepi- ícb

látek bylinných jaké Jsou t trhu k dostání

Krsjané přející si léky naše kde nejsou k dostání v lékárně zaSlem vypacené
na požádání když cena léku Jest přiložena Adresujte: t7blr

1207 Donglas ulice

mají na skladě všechny druhy
správek ku kamnům vařícím i to-

pícím nechť jsou jakéhokoliv
jména neb výroby

působili dle hřivny své o rozvoji
národním Národní Album neu

BRT & CHALOUPKA WILBER NEBR
vádí jen pouhé suché podobizny
Co strana to po skupině podobi
zen Skupiny sestavovány dle růz

ných směrů činnosti dotyčnýchPředplácejte na "Pokrok Západu" a "Knihovnou Americkou"

Předplatné obnáší pouze $320 na rok

Adresář spolků
Česko-Slo- v Dllnické Podpor Jednoty

pro severozápadní státy

Minnesota Iowa Wisconsin Nebra-sk- a

a obě Dakoty

osobnostítakže střídavě v každém
sešitě representují se činitelé téměř
všech oborů národní naší práce

MONADNOCK A GEN HUGÍTES
u i mr i i _ r i _

iuuunui mvuoiiuuti icncjuu iiouiy nyi ve svem zíviu Denem ooje u manily
ucuhy ionor jeuo uotoiii mu priniiziu seaosTatecne Ke orehu aDy vrbatl ajohlveliké trapnely přes americké řady mezi Filipínce Brigádni generál Hughes
riuu uatieni uudií zaiozencuo povstalci a licn Dllvrzenci

čímž zajímavost díla sama sebou
se zvýŠuje od stránky k stránce
od sešitu k sešitu Ku podobiz-
nám na zvláštních listech připoje-

ny stručné věcně psané životopifSliilltllil Hlavni Jednota v Montgomery Mhu

poslány posily Jiné posily byly
odbývá své soh&te každou 4 sobotu ▼ městci v
síni V V Stanka o 8 n večer Velkopfedaeda
J Nestával VelkotaJ F V Staněk Vel--

poslány k bulharským hranicím
se

knňCet ik Jos E Sokol Velkopokladník Jo
Haruika

Č I t Montgomery Misn
Tato krvavá srážka Albánců s tu

sy takže "Národní Album" jeví
se býti důkladným biografickým
slovníkem jehož illustrační Část

Jedno natřeni často dostačí I Jste-- H StiŽenl revmatismem ?8
řecký vojskem je důkazem že

odbývá své scb&ze kaidou čtvrtou nectili vW aby vypuzeny byly bolesti z kaž- -
dé íásti tžla vezme-l- i se k tomu Z Albáncům jde o něco zcela jiného

měsíci ťreosecia r K Stanek Tajemník
Fr Mixa Úietnik Joa R Sokol PnkladntkSEVERŮV

slouží ke cti českému umění repro-
dukčnímu a tiskařskému a stojí na

stejné výši s podobnými podniky
světových literatur Pro nás Če

než dosud předstírali í než byloI LÉK PROTI REVMATISMU
Tomái Havel

Čís II Mladocech v Le Snear Center

trání po vrahu jest dosud bezvý-

sledným
Stávka Při výplatě dělníků

zaměstnaných na stavbě elektrické

centrály v Holešovicích došlo dne
12 února k rozporu ve příčině
mzdy Přes 300 dělníků shro-

máždilo se před administrační
místnosti a žádalo větší mzdu
Dělníci zvelili deputaci která má

vyjednávati a shody s podnikate-
lem dosáhnouti
Dva studenti na útlku Před

několika dny uprchli z bytu svých

předstíráno zpravodaji držícími
SEVERŮV

OLEJ Sv GOTHARDÁ

60ctů
Minnesotanad albánským hnutím ochrannou chy Americké Národní Album má

rychle Vám pomůže

$100 odbývá své uch&ze každon S nedSII v mfclrftruku Není více pochyby že dvojnásobný význam Publikací
Albánci jednají jako cizí námezdfiVKřlcl-1- 1 dítě celé nod dostá-fZtrat- jste chuť k jídlu? }
níci najatí proti Turecku i proti

tou jakoby český svět oživl řada

známých tváří defiluje před očima
našima a budí v nás nesčetné

W vá-l- i zoubky a má li horkost f Jste slabými nevrlými ? 1
balkánským Slovanům

vzpomínky na vzdálenou vlast ARusové a pangermanism Ruský
SEVEROVA

ŽALUDEČNÍ HOŘKÁ

Vám chuť k jídlu vrátí dodá Vám

že vzpomínáme na ni rádi bude

SEVERŮV

TIŠITEL DĚTÍ

je utiší nspf & vyléčí
25 ctfi

jeden časopis podává zprávu a

síni IOOF Předseda Jakub Kreník tajemník
V Štěpán Lexlnjrton Mlnn úíetník Jan Bt-ce-k

pokladník Vác Kráva

Č III r St Pani MInn

odbývá svá schtie kaidou S středu v mistel
Předseda TbČlněera tajemník F J PavleS-k- a

6f7 Canton Bt :úí etnik Fr Bělka SM Ool-bo- rn

st U Paul Minn

Karel Havlíček Borovský í IT v

Minneapolis Mina

odbývá svá sch&se kaidou 4 neděli v mMet v
síni i 221 eorner of Washington & Cedar ave
So Předseda Jan 8vitá ktMj Anpatt Menrll
1411 8t-8- o pokl Josef Fospilll aíetnik K
Jindra

rodičů v Karlině dva studentíci
kteří čtením romantických histo-

rek dostali touhu k cestování Pu

Národní Album vítáno každémui nejcestydatějším dosud projevu
čechoameričanu který dosud všef síly a veselé mysli 50c a $100 pangermánských snah o brožuře:
cky pásky s rodnou zemí nepře"Záhuba a obnova Rakouska" tovali statečně ku hranicím králov

stvf ale přes hranice se nedostali
Z Volyně bylo telegraficky do

r s trhl—a těch jest málo mezi námi
SEVERUV BALSAM Proto svým Čtenářům Národní

jež nedávno vyšla v Mnichově
Brožura ta reklamuje skoro celé
Rakousko pro Německo a slibuje

PRO PLÍCE
Prahy sděleno že oba mladiství

Kdo trp la- - Sg
bostl nervů vysí- - Wjf
leností třesavkou
tomu pomůže jen

SEVERŮV

NERYOTON }g

Č T v Nové Praze Mlaacestovatelé byli tam zadrženi a uRusku když k tomu přivolí Halič

SEVEROVY

PILULKY

pro játra npravf
Vám stolici zbaví
Vás nadýmání ob-

tíží zví trů zabrání
vzniku mnohých

nemocí

23 rt

zůstává posad nejlepSím
lékem proti nastuzení

chřipce chrapotu a bole obecního úřadu prozatím ponecháCařihrad za odměnu K nabíd odbývá svá ochoze kaidou 4 neděli v měsief
Předseda Volta Chalupský taj W J Novot-
ný ífetník Václav Pueel pokladaik Jakubni až do příjezdu otců polapenímstem v krku

Vyléčí každý kafcl bvoXKia New Prague MlnnDámy po porodu jfii _ i t_ _ -- U- aaj synků zajisté potěšených
nutí tomu poznamenává svrchu

psaný list: My Rusové nesmírné

pouštěti s očí konečné cíle panger- -
38 a SO ctA mety vj no vniy

UíivaU flUO Mlýn vyhořel Dne 14 února

vypukl ve mlýně p Jos Hellera v

Zákolanech oheB kterýž v malé

Komenský i VI t Haywari
Minnesota

odbývá svá ach 16 1 neděli v měniči Předa
Joa Pell dosnree Jos Funfár taj K Fa fár
Glenvllle Mlnn ařetn k J Kučera sokiaaL
Matěj Bene Oas land Minu

Karel Veliký L VII T Isvé Třeboni
v Minnesotě

mamsmu my nikterak nesmíme
nevšímati si tohoto ruchu anebo
což by bylo ještě horší podceflo- -9 chvíli nabyl takových rozměrů že

xnoie-- ll ODUZO močením

bolesti v zádech žlutou

SEVERŮV

SILITEL LEDVIN A JATER

vati jej Pangermánská myšlenka
y
y
Y

Nečistá krev jest příčinou včt- -

"iiny nemocí Máte-l- i vyrážky
na tile boláky a vředy jste-l-i

ospalí mrzutí

SEVERŮV KRVEČISTITEL

Vás ozdraví $100

na uhašení nebylo ani pomyšlení
Kromě veškerého zařízení mlýnpostupně cd roku k roku nabývá

Album doporučujeme co nejvřele-

ji podotýkajíce že formát jed-

notlivých sešitů jest téže velikosti

jako byla známá publikace téhož
nakladatelství "Letem českým
světem" Sešit 012 stranách po-

dobizen a 4 stranách Životopis-
ných textů stojí pouze 40 kr Na
celé dílo jež vyjde v 25 sešitech

předplácí se 10 zl jež lze po
menších částkách (1 zl 5 neb

250 kr) platitl Každý sešit při-

náší 50 — 70 podobizen Činné
nakladatelství Vilímkovo z Prahy
za účelem pohodlného knihkupec-
kého spojení s Amerikou zařídilo
svou filiálku v New Yorku kterouž
fídí firma F Brodský & Co 1331
Second Avenue U této firmy lze
'Národní Album' jakož i všechny
ostatní publikace nakladatelství
Jos R Vilímka z Prahy odebírat

odbývá svá schása kaidou 4 naděli v městaA Vás rychle vyléčí

i 75ctůa$125
rredseds Jan Klein pokladník Josef Nová
četní k Jan Fillpek tajemník Jan Jindra
Kli keney Le Haeur Oo„ Mina

Č VIII Boraost Owatoaa Mina

ského padlo mu v oběť přes 100

ctů Žitné a pšeničné mouky as

50 ctů otrub a j mlýnských vý-

robku Nájemci panu Karlu Ur-

banovi gpůsobena Škoda 3000 zla

mezi Němci nových a nových stou-

penců a nyní už je silou s kterou
dlužno počítati Jestliže toto hnutí
dosud přímo nehrozí Rusku tají se
v něm velké nebezpečí pro budouc-

nost Jestliže Rusko poddavši se

S žena nebo dcera {atto V
JL S-- I -- I 1 : Z i_ J talaf odbývá svá schlsa kaidou L neděli v měsíci vVypadáváni vlasů jest {Vaie

tým holou hlavu nemá nikdo rád Z jj
Js Ccucsnufii iTri in V

síni Č 8 P 8 Předseda V Martinek tato
SEVERŮV vlastníku mlýna p Hellerovi přes mník Anton J VaHous áčetmk Karri Binc-hnt-er

pokladník Josef A Straníky Owatana
8000 zl Ohefi byl neispíše zaREGULÁTOR ŽENSKÝCH ainiL

Č IX Česká Koraná slatýeh soli
v Piae City Minnesota

NEMOCÍ

fy 0"v? OIUICL VLASU

způsobí Vám bujný vzrůst vlasů a

f uíiní je jemnými

A 60 rtů a $100
učiní ie zdravými kvetoucími

$100krásnými Předseda Anton Párek tntstnpředaeda Jan
W Lorčík tajemník Jos Bartoš btt BerounMin scVtník Leopold Mabermaa pokladaikI rant Pávek

německé lsti a licoměrnému ně-

meckému "přátelství" spáchalo
velikou chybu v minulosti a poz-

dvihnuvší Prusko z nicoty svou

pomocí je povýšilo za velmoc vy-

chovalo si nebezpečného nepřítele
ve sjednoceném Německu: tím spi-

še nyní musí stepovali každý krok
svého ošemetného souseda a para-lysova- ti

jeho Činnost tam kde tato

A Zvláštcí léky za $300 poilete-l- i popis nemoci
Č X Čeekoslevaa v Ollvla Mnu

Y
Y
Y
V

Zachrání dítky
Cbamberlaln Congh Remedy ta

ložen
Čechovi v Kyjevl na Rusi pama-

tovali letos na novoroční dar
Ústřední Matici Školské Péčí pí
Aloisie Křivánkové a paní Marie
Červené uspořádána byla mezi

kyjevskými Čechy sbírka která

vynesla 405 rublů Nyní sbírají
kyjevští Čechové ve prospěch Hu-

sova pomníku v Praze
PoÚr Na 16 února o 1 bod

v noci vypukl obefi v parní tírně

Předseda Jneef Leměka m foto předseda Mat
Petříčka taiemník Frant W Kvar-- am atchránila tisloa dítek záškrtem trpících OIMa Minn tčetník BedHea Botek aoklnaVLék tento nemá tobě rovného vrpftpa nik Vácnlav W Ptoraart

dech nsstn:enfn aneb modrého kalia
ČeeaJe i XL f Ca Omaká Rok

Odbfvá nchtas kaMf Irakř čtvrt mMm
Činnost kloní se k zjevné škodě
Ruska a spojeného a ním Slovan

s j r t Předplácejte na Knihovna Ame-

rickou pouze f iow ročně
d vaa hodin vater vaiai J KMtaaýnnria
sada Váa Sa)r 4awdk Jaa Ka r"tý as t
aQaa I tmmTJaaUaWSamXX fesmt

stva


