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a odebralo se k továrně Pickově
Zde počal ohromný zástup který
stále rostl křičeti hroziti až ko-

nečně počaly se sypati kameny
četnická posádka skládající se
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Ve Vídni stať tuto pokládají za

inspirovanou a soudí z ní že se v

Pešti nevěří v dlouhé trvání vlády

Thunovy Jednu věc však musí

prý hrabě Thun před svým od-

chodem ještě vyříditi: zákon ja-

zykový # Jen že ten jazykový
zákon dokládáme my má tisíc

obtíží a tak snadno se k němu

Thun neodhodlá Znamenáť on

skoro smrt pravice a proč by tu

Thun přitahoval? Pro nesvornou

opposici?
Sotva sotva proto Snad z

důvodu ale jiného
Thun usne as a možno že bude

chtít odstranit jako Gautsch ká-

men z cesty k dohodě a vydá pře-

ce jazykový zákon aby nástupce
mohl Němcům říci: hlavní překáž-
ka shody jazyková nařízení jsou
zrušena jazykovým zákonem a

pravice je pryč — ale i tento

pokus bude marný Neboť Něm-

ců neuchlácholí a Čechy vzbouří
Krátce je zle A přece recept
je tak jednoduchý: "Spravedlnost
všem národům!" A bude pokoj
hned!

Sním království teského Těžiště
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Předplatné obtiási

aaSeí Jařdý předplatitel obdril 26 velkých sešitů nejlepSích románů kaídý
aeiit o 6 ktrinicb celkem 1664 stran Adresa :

100 bušlú ovsa po akru

Jest zajisté yelkon sklizní
a takovou akllzrS ponky tnul AVCC I
minulého roku 1898 náá rKUBalltK UYtl

ICeny naše

vždy nejnižší

NA MNOHA PAHMAOH-VId- ílt Jste ten krásní paílt na omafaká vyataví? Vypěstován byl
téhoi jara a obdivoval Joj kaídy To spořivá v dobroti semen a Jedině taková dobroty dosta-
nete u nás a vidy poctivě dle Jména semen Udaných Semena oase Joou dobře vyzkoušena
a Jsou bujného vzrostu Máme nejrozsáblejií obnos výtečných drubo semen polních zellnáN

s aazatmu nu
vboval nechť

ten áe hodláme zlskati si vail pMzefl cestou

HSTEBieSK

The Champion silou

Týotředník clil excentrické koleřko

Tento výgtfednfk p&íobí svýSení lílyo
16} procent při vázání a stlačováni

snopku atprošťuje stroj veSke- -

rého napínání

arasuy (ilustrovaný Katalog zourma nuu uj
táže se vydavatelstva t listu a bude pfesvěd- -

záslužnou a poctivou a na dále ji udrieti

SEED CO'
OHAIIAi NEBRASKA

působící samovazač

L"-
-i

Silou pfisobící vynáška

Tato vynářks zamezuje veškeré ucpává-

ní se a trousení obilí a zabezpečuje
dokonalé vynášení obilí k pako-vařfí- m

a vázacímu ústroji

v Council Bluffs lowa

LEKY

tevnstlsn da hostit mliíe bftl vy Mřen
uplváním Krtova láku ktpry Je připravo-
ván dle lékař předpisu Cena II tu láhev

Brtflv bílý llniment Jest od dávna oblíben
užíván proti suchému lámáni oteklinám
pícháni na prsou a v křííl Nejlepai pro
středek pM revmatlekýcb případech Cena
SS a 60 centu

Bokaí blavy pocházející od zácpy bděni plť
1 líného plti horkosti neb nervosnostl vy-
téci se rychle uiivánim Brtovch kapsuíí
CenaZ5oenta

BrtAv lék erott choleře s přijmu Jest dpině spo
lebllvy ve všech pMpadech letních nemoci

zápalu střev žaludečním kreiem krvavé-
mu ilemi kolloe a průjmu Cena fttH
cenl6 láhev

BrtAv cervokat Jest pravm hubltelnm těchto
trapltela maličkých Jest pHjemn? k níí-vá-

tak ze matky nemají ladné nesnáz
ditky přioiětl bo nlivat Cena & ceotft

osvědčily Nejiou to íádné víe léčící vy

The Warder Bushnell & Glessner Co
CHICAGO ILLINOIS

— —T~~ línn ve Sjpzizigrfieldl Ohlo

certu a u věku ta let výminečně

přijat byl do pražské konservato-

ře Řiditel konservatoře' p Ben- -

newitz vzpíral se tenkráte houžev

naté přijetí ialetého hocha a jen

profesoru Otakaru Ševčíkovi
lze děkovati že Kubelík pro mládí

své nebyl odmrštěn Pro
žáka konservatoře bylo

pravým štěstím že pprof Ševčík

jenž proslavil se činností svou na

carské konservatoři v Moskvě

stal se jeho učitelem Vlivem to

hoto vynikajícího paedagoga je-

hož škola zavedena na četných
konservatořích vyvíjelo se nadání

Kubelíkovo úžasnou měrou a tím

stalo se že když 31 března 1898

hrál v koncertu pražské konserva-

toře Brahmsův houslový koncert
rázem upoutal na se pozornost
všeobecnou a i německá kritika

pražska zahrnula jej neslýchanou
chválou Z konservatoře vedla

jej cesta přímo na podium kon

certní a Vídeň byla první jež
uznala jej za nástupce Paganini-ov- a

Pohoda Prší

Konečně— ale přec Zahradníci
si libují rolníci též Oteplilo se

dosti a tak snad přece letos něco

sklidíme Pozdraví- - ica

Mnoho životu zachráněno
Skoro v kaídém sousedství jest

někoho Jenž zachránění svého života

děkuje ChatDberlain's Colic Cholera a

Diarrhoea Remedy aneb někoho kdo
lékem tím vyléčen z cbronic průjmu
Tací šťastně vyléčení nikdy neopome
nou sděliti to při příležitosti jioým
trpícím v nadíji že tak stanou se za
cbrnncí jich životů — Na prodej u

všech lékárníků

V žádné domácnosti by
neměla cbyběti "Pražská domácí

mast" - Test osvědčeným prostřed
kem proti zapáleninám ranám
vředům a oteklinám které zhojí
v nej kratší době Jsou z lékárny
Dra Fragnera v Praze a hlavními

zástupci téhož pro Spojené Státy

jsou: Ivdt6ih5tf
Prague Import Co PO B 253

New York City

STeJlepši ze vóecli
Po navdeaáte let Mra Winalow'a Hnntlilna

Syrup matkami podáván Jich dítkám v dubl
aaya dostávají touoicy jsi vyrušovaní
noci m tDavovani apanxu cnuravym nsalea
kem boleni tuba Dlaíicím dítkem? Jestli ano
zaílete ! ihned pro liber "Mra Wlnslowe
Soothlng Hy rop" pnidllky dostávající zoubky
uena jeno jest nooanaanuiema uieviUDone-m- u

trpícíma ditku Ihned Spolehněte ae naB
matky Vyléčí prfijem irearuluje ialudek a
tretra vyieci kom ku smekne aaaeě amirnl
zapai a auaa arezesn ceiemu ostrojí "Mra
Wlnnlow' Hoothlriff Svron" Dra dltkr annbk
dostávající Jtt phjomné chuti a Jest před n

ledne niulnríich a nejleD(ch Ěenakfch- — —j
—

leaareK aopairovoio ve n'oj eutecb Jest
na prodej u všech lékárníka po celém tvíte
Cena £c láhrv Buďte jisti m požádejte
'Mra WlnKlow'8thlrfr tyruD'r

12 čtrrtsekcí pozemků
v stanton county eb

8 mil jihozápadně od Stanton Neb

Pozemky ty rozprodáni v dílcích 1A0 akrG
I více din pláni kupujících Nejdou písčitá ve-m-

prérijní pozemky a za ceny 6 aí 125 akr
Podmínky prodeje: v hotovoatl čtvrtinu tbt-vají-

na Metá splátky a 6 proč rocnicb úroků
bkoro na kaldá itvrtce Jet živá tekouc! voda

dt63b&ml Plité na

L V Craves Leigb Nebraska

MAŠIÍVDA
nejstaríi teský lékárník v Nebratce

má lékárnu v Prague Neb

Je vidy čerstvě zásoben všemi do-

mácími hojivými prostředky Byliny
květy kořínky kapky olejíčky sťá

vičky prášky mastě pro různé bolest

jako podlom [fellon] maat pro otravu
Krve začínající v končetinách mastě

pro kofiské boláky léky pro koňskou
koliku rozuá mátání pro lidi i pro do
mácf zvířata to vfie připravuji dle
dlouholetých osvědčených zkušeností

Prostředky skoro okamžitě účinkující

proti pícháni v uších proti rýmě pro
ti bolení zubů a loleoí hlavy mast

proti kuřím okžm užívání pro játrr
a ledviny Elexir pro změnu života o

ženských a kdo ví co jiných věcí

Tím mi ovšem zásoba léků vzrostla

Uk že mohu vyplnit každý recept ať
bo psal kterýkoliv doktor Dovolává

je se Vaií přízně doufám že v čat

potřeby navHivíte vid

A HAllfDD

Neobtěžujte si
dopwti pro nás če

sny Hooinaraij
zlatnicaT cdi
kdyi nyní aoebi
svátky néco t obo-
ru toboto potřeba
lete Zarufujem
Vám ošetřeni od 1

do t3 na každých
hodinkách

Vám lkoa cásobn zlatvtb Docl

BÝrh I atřibravch hodinek pro dámy 1

_ pany tíž řetízků naninh

jehlic prsteno td

Odznaky pro 2 C 15 i
kritné zlaté 1J I

zásilkou

V ZJ UsetHte peníze a obdrft
te zboii "trvanlivé kdyl

jeobdaits) Ze távoda

W J Wí£a o Oyn
jsi xr uti st aicti in

PfeslpUftc oa HotpodUe
perxe f i rc£ii '

počala zatlačovati lid avšak dav

ozbrojil se tyčkami z plotu a čet--

níci byli nuceni ustoupit! až k sa
mé továrně a nyní počal se dav
do továrny dobývati a kameny
házeti Dav stále rostl a někteří
oddělivše se ubírali se na náměstí
a pokřikujíce "hanba1' vytloukli
Jakubu Pickovi a purkmistrovi
dru Dvořákovi okna vypáčili ná-

silím dvéře domovní a rozbili
okna u některých židovských do
mů na náměstí a hnali se dle své

ho křiku "do židovny" totiž do
židovské ulice Zde počalo bom-

bardování oken Ve všech do-

mech židovských klacky a kame
ním okna byla vytlučena načež

několikatisícový zástup 3 různými

výkřiky hnal se na nejživČjší ulici

Kamenici Také zde pak na ná-

městí okna židovských domů roz-

bita do vlnitých plechů a krámů

kameny a klacky tlučeno čímž

vášeB tak byla rozpoutána že zá-

stup za zpěvu různých písní počal
dílo zhoubné dílo za něž každý

pořádný občan styděti se musí

To nebylo již to klidné dělnictvo

jakému jsme si zvykli to byl již

rozvášněný dav kterýž se dle na-

šeho mínění sehnal nejen z Ná-cho-

nýbrž i z okolních osad

Nejprve vybit byl dům kořaleční- -

pa Horpáczkého proto že v okolí

domu bylo střeleno Na to vy

pleněny některé krámy jako
Hellerův kdež i wer-theim- ka

byla rozbita dále krám

Muellerův Laudesův MusekAv

do ohromného skladu Krausova

na náměstí se dav nedostal neboť

několik četníků majících záda

kryta tomu po dlouhém zápolení
zabránilo Krámy jsou zpustoše

ny k nepopsání Na ulicích ráno

nalézalo se mnoho plátna Ostat-

ní zboží veškero bylo pobráno
V krámě Muellerově vypukl oheiS

kterýž byl uhašen Vojsko do-

stavilo se až k ránu ačkoliv bylo

již večer žádáno

Nový sborový velitel a velicí ge

nerály Praze Nově jmenovaný
velící generál v Praze polní

zbrojmistr Ludvík Fabinijest zde
osobností známou Sloužil nej

prve u 28 praporu myslivců --byl

pak jako setník přidělen ku gene
rálnímu štábu v Sedmihradsku a

přišel v letech sedmdesátých jako

major generálního štábu do Prahy
kdež postupoval v hodnostech

až se stal velícím generálem 17

brigády Roku 189 1 byl přelo-

žen jako divisionář do Lvova a

před dvěma lety byl jmenován ve-

lícím generálem 6 sboru v Koší-

ci

Nový feski Paeanini objevil se v

Praze v průvodu rovněž slavného

kolleey ' Tsou to: houslista Ku

belík a pianista Málek Mladiství

umělci přišli z Vídně — věhlas je
předcházel a osvědčil se V sobotu

v koncertní dvoraně pražského
Rudolfina nával bvl tak ohromný

jakoby vstup byl volný a nadšení

obecenstva neznalo mezí Mladiství

mistři v pravém slova smyslu oča

rovali vše napořád Všechny zraky

tkvěly jen na jejich kouzelných
rukách a ve dvoraně vládlo pft
uch přednesu ticho tak velebné
že ani dech je nerušil A kdykoliv
zavzněl poslední akord některé

skladby zaburácela bouře potle

sku takým mocným a nekonečným
hlaholem že v pravdě všechny

salvy jež jsme kdy v Rudolfinu

slyšeli mizely před ním ozvžnou

Kubelíkovi podán byl skvostný

stříbrný věnec s věnováním: Mi

lému svému rodáku občané michel--

£tí" Málek opět zahrnut byl

spoustou věnců vavřínových Ku-

belík hrál v sobotu poprvé na

bežském nástroji Quarneriově

jejž pan Lautner z Itálie objednal

a jenž má cenu 12000 zl Dvorní

a komorní továrník pian p Ehr-ba- r

slavil rovněž svým jubilejním
klavírem i druhým neméně nád-

herným pianem neobyčejný úspěch

Ponechávajíce-
- umělecké ocenění

výkonů obou mladých virtuosů síle

povolané podotýkáme jen k do-

plnění zevnějšího obrazu že ještě

po koncertu ačkoli trval téměř do

10 hodin byl Málek nadšeným
obecenstvem přinucen k přidání
drobné koncertní skladby

Jan Kubelík narodil se dne 5

června r 1880 jako syn obchodní-

ho zahradníka v Michli u Prahy
Otec jeboVpostřehl u něho již v

útlém mládí neobyčejné hudební

nadání i začal učití jej' hře na

housle brzy vlak předstihl syná-

ček otce proto byl vyhledán

jistý učitel houslí v Praze Ko-t- di

činil pekroky Uk tlztué U

LA Devine hlavu' jednatel

BRTOVY

V Praze 12 dubna 1899

Situace Ve Vídni konaly vše-

cky německé strany pilné porady

svých delegáta Sic každá země

má zvláštní porady separátní ale

všecky elaboráty které jsou pod-

kladem porad mají dvě části:

jedna se týče společných požadav-

ků všech Němců a to předem
zrušení všech jazykových výnosů

a zavedení státní němčiny 'druhá

zase obsahuje zvláštní požadavky

německých obyvatel té které země

Ale ani v první části Němci ne-

mohou se shodnouti Jedni chtějí

státi se za heslem "Pryč od Říma"

zreformovanými Prušáky druzf

chtí německé souručenství třetí

chtí sprostotu a la říšská rada za

Badeniho Jak se má tento pra--

zvláštní koncert říditi? Sic páni

rozháranost zakrývají a když se

poprali v plenu delegátů honem

na zastření nesvornosti zvolili

subkomitét aby ten stvořil zá-

zračné dítě shody y požadavcích

německých Leč vláda měla

by míti na těchto poradách dosti

naučení Jak vidět s Němci ne-

pořídí nic neboť ti nevědí sami

co chtí!
A co dělá naše drahá pravice?
Inu sladce spí Teď sice kdy

opposice tak krásně doznala svou

nesvornost a nesjednocenost mo-

hla pravice krásně ukázati naproti
tomu svoji sílu a jednotu Také

předseda Javorski nejstarší člen

pravice rozeslal už k poradě

předsedů a delegátů většiny po-

zvání však — z nepochopitelných
důvodů (že zasedají zemské sně-

my) pozvání bylo odvoláno! Pro-

spíme ťedy zas klidnou ale vhod-

nou chvíli a probudíme se až za-řin- čí

znovu obstrukce Potom

vláda ze strachu couvne zase —

dnes z radosti nad nezdarem ob-

strukce byla by ne-- li přiznala
barvu tož leccos jiného učinila

Co bude —_ co Uhry co Cislajta-n- ie

co vyrovnání? ptá se dnes

svět Odpověď nese "Pester

Lloyd" plnou maďarského vědo-

mí Ti jdou vždy v čas — vždyť
i sám president uherského mini-

sterstva Koloman Szell honem

navštívil Thuna ve Vídni aby kul

železo dokud měkké A píše

uherský ten list --- inspirován
úředně z Cis i z Trans --- toto:

"Buď celní a obchodní smlouva

bude parlamentní cestou obnove-

na a pak nebude třeba nijakého
samostatného opatření se strany
uherské čímž odpadne i neoblí-

bená za Litavou "formule" aneb

rakouský parlament selže opětně
a pak Uhry uzákoní samostatně

vyrovnání smluvené mezi oběma

vládami zachovávajíce přesně

jeho obsah a měníce pouze jeho
formu při čemž se bude píedpo- -

kládati vzájemnost se strany ra

kouské Vzájemnost tato ne-

znamená že by Uhry chtěly stra-

ně rakouské smlouvu vnutiti

Nehledíce k zásadě: Volenti non

fit injuria a majíce na mysli že

záleží jen na Rakousku chce-l-i

udržeti i starou formu vyrovnání

Uhry nechtějí činiti na Rakousko

nijaký nátlak nýbrž zřídí jen pro
sebe základ hospodářských pomě-

rů a ponechají Rakousku aby si

buď zřídilo také podobný základ

aneb způsobilo hospodářský roz

kol jehož 6i Uhry nepřejí jejž
však nebudou moci zameziti bu-de- -li

íim se strany rakouské vnu

cen To jest smysl nabídnutí neb

odepření reciprocity se strany
rakouské a bude povinností ra

kouské vládv aby vládě uherské

svým časem podala vhodný ná

vrh o způsobu této vzájemnosti"
Shrnuv pak ještě jednou své úva

hy v slova ze zdar neb zmar vy

rovnání závist pouze od Kakou-k- a

"Pester Lloyd" končí: "Ne

jsme přátelé secessionismu v

umění tím méně v rakouském i

uherském umění státnickém Ale

hospodářský zdar a zdravý politi

cky život Uherska jsou nedotknu

telné statky na jichž účet nesmí

se smlouvat! s nikým nejméně

tlr neiasnvmi rakouskými stran

nickými požadavky s panovačno
stí vzdorem nesroiruvosu
Buď se v Rakouska odhodlají vy
loučit! svoj poměr k Uhrám ze

mwértt ttirodnostních zmatků s

t-- M nemá rranic společného
r— a vid &z:'-3-u ti daleko že

' "ir --

:r::ri-

ntxléznjí wtille vótňí olliln ponč-vad- ž

jHoii spolelilivé a lééivé

sněmovní činnosti je teď v komi-

sích Ty pilně pracují i ve dnech

kdy sněm nezasedá Zejména
komise rozpočtová se tuží aby
došlo letos i v plenu na zevrub-

nou debatu rozpočtovou v níž

bude věnována velká pozornost
českým menšinám I jinak sněm

se rozhoupal Poměry tlačí po-

slanci musí Zejména jednal
sněm o těchto věcech:

Debata o odpovědi císaře na

adresu sněmu království českého

o té odpovědi nemastné neslané

bezvýznamné je už zde Začal

ji dr Engel odůvodněním svého

souhlasného návrhu v řeči ne dosti
břitké sic (jaký to rozdíl jindy a

teď) ale přece dosti dobré Ko
mise má o debatě záhy rozhod
nouti i bude příčina tedy k zvlnění
klidné hladiny sněmovní Debata
musí být rozhodná a bude—jinak
mine cíle

Strakova nadace vydržuje synky
šlechtické ve studiích Nadaci
založil český šlechtic hrabě Straka

pro české šlechtické syny ale tito
užívají Strakových stipendií k ně-

meckým studiím Tuto nesrov
nalost káral poslanec Březnovský
který dostal se do křížku s posl
hr Palfym ale — vyhrál Na

pranýř nesrovnalost dal

Nlmci maji přijití na sním Ko

nečně po interpellaci posl Baxy
pan maršálek je vyzval Přijdou?
Toto! — Zbaví je tedy vláda
mandátů? Ale kde! Raději za
vře sněm! A přec ti nevděční
Němci Thuna nenávidí a — Češ
mu slouží!!

Volební opravu na sněm dle po
čtu obyvatel a poplatnosti navrhl
dr Škarda Ale ve své řeči pří
liš kouřil pod nos šlechtě až se
mu udělalo zle samému K

čemu to? Věc naše je správná
My se výpočtů zemského výboru
nebojíme ať dopadnou i pro nás

nej zloděj štěj i my musíme získat
A šlechta ať kus privileje povolí
Nebude-l- i to dnes po dobrém
udělá to zítra po zlém

Dva maUry staly se na sněmu
království českého Budova ta
je tak nedostatečná že je tam

hrozný pobyt Horko dusno
tma Ondy při řeči své omdlel
dr Škarda a co ho vynášeli
omdlel v restauraci posl Janda
Pěkný to parlament kde lidé

omdlévajf jako hniličky

Trvání snlmu království českého

odhaduje se tak do 8 května Ale
to jen v nejlepšfm případě Spu- -

stí-- h se tuhá politická debata

spadne guillotina hned

Bouře v Náchodí Na hranicích

českých kudy valily se r 1866

proudy prušácké jsou dnes bouře

protižidovské Ale ne jak se líčí
z národnostního ohledu ne pro
náboženské otázky ale proto že

Židé český pracující lid vyssávají
že nechtí mu dáti což jeho aby
lidsky byl živ Dělníci stávkova
li — ale kde židi nechali je stáv-

kovat a hladovět až krise (hlad ji
dohnal) dostoupila vrchole Stáv
ka začala v továrně Pickové — a
trvala y neděli 5 dubna 'vyjed
návalo se a tkalci požadovali na
některé zboží konečně to procent
a na některé 15 procent kdežto
továrník Jakub Piek nabízel na

veškeré mzdy přídavek pětipro
centní Marné bylo domlouvání

členů městské rady a zejména
předsedy sociální komise na obou
stranách tak Že smíru docíleno

nebylo Při stávce byl úplný
klid až do 5 dubna po nezdaře
ném míru Po 6 hodině večer

kdyi dčlnictvo se ubíralo z tová-re- n

hrnuly se zástupy nejprve na
nlxZzí fíei ila Jakuba Picka

tíi frTv:'lrii} ti "Lixta" ati

Brtovs tnlková a kouulná mast hojt rány fer- -

stv I zasiarais vyrážky na tie 1 (ibliceii
svěděni lisuje opary a spáleniny Cena 2uo

Brtiv Hicsf tsl prou kašli píchání na
rsou zaauoe zaaieroovani a prsním xre-i-

f Cena%a60o

Krveílstltel jest poth hn kaidému obzvláiť
jarniaooou nnuv arvecutiiei jHsni narvu
tváře dodává tělu silu a svěžesti lééí vy-

rážky na těle závrar a rMi Cena II láhev

Rrtiv fealsisi oro látra a ledviny vidy porn 5- -

tě bolestem v zádech a v k Ff 21 oclnkujfo
aa ledviny Véli obtížní močeni řezavku
Dioteni krve pisku a aaraieni moCe Cena
bnáái 1100

Brtovy Catcarla pilulky (fervené) Isou nejapo-ieijllvěj-

ve viech případech zácpy zá-

vrati Jaternlm chorobám nechuti k Jíd-

lu Jsou íls'á bylinná Ceo Zbo

Ručíme kralanfim za spolehlivost naSicb léku neb jsou ponejvíce připravovány
dle předpisů ldkařikých které se nejlépe
nálezy ale léky které pro rozličné neauny jsou spoieunve a připravované i nej-lepS-

ícb

látek bylinných jaké Jsou v trhu k dostání

Krajané přející si léky naie kde nejsou k dostání v lékárné zsilem vypacené
na požádání když cena léku Jest přiložena Adresujte: ťttlr

BRT 6 CHALOUPKA VVILBER Í1EBR

$3000 hodinky a řetízek
Douzdro iehlici a nátirsní7in li y 1 1

II CJJaiMAWlIJlim 7 W A
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tvauy niue zisaau iuio vei--

Driliiailt kou nabídku
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Žálaý bsmtaf I
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Nebude vás to nic etátt
Ka rychlésaa oWuáai výroby aailrh doatalkt aabfjfsM dotjb ksprla avlááiat

tato pnalL Cdejle aau svotl mtrwm a zaHcm váss ka pmhtlde brdaKka aailck výve-ayc-h

aoatalkl s ptldiaM co praštil 'dáatké ab atalkéi se T kaněny
Drzí dobry (aa pouzdro fest M kar zlatem platyrovaai a tancujeme Je 10 let

Jana tak dobrá Jako kal-1- 4 tD00 fcodloky Zatleme via doutníky hodinky teti sek
ávlsek Jehlici a ápraal brllllaot ka prozkoumáni aa vali eipreasai staoict able-dáte-- U

via správ oá zaplatíte jednateli salBorád eene nM a zásilku a vie jest Vale
jinak aesausiu platit ani ceaC Tle co sl přejeme js Vat od poručeni sousedása
Maoat Jednatelé vydělali a smi doetafky WUW devaá Mlsaorádaá tyto aabid

ky aáa stoji stea peníze lei ziakáoM Uk hojooa odběrateli Kdo nebydli potrate es
presenl staaJee zailens sta objedaivka poátoa ssaai vlak aapfetf taaiat paaiaa-t- a

aaJI správaoct rafi kaldá kwaka aeb Eipreas OSce v Chlcau 1 vyaarauiMra
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