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Každý den přináší nám1 více obchodu s obuví což je
správné Nenaleznete nikde v Omaze takové výhodné
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koupě obuvi jako u Ncbraska Dobré a laciné střevíce
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s pálkou přkný norek dobré zhotove-
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Muži najdou ve výkladní skříni naši obuvi na 15 ul"
jak ušetřiti mohou peníze j

Mužské přkné Good yesr Welt Selected Rubí8í a Box Calf černé neb
žluté Vici Kid aneb Vesting ivršky motfizné niklové neb oby
cejné háčky $300
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Letní ienuki střevíce
Hutá oeb íerná weltoxforda novou
EnRlfsh Iplíkouétrerloe Jet pHnái
od W60 do t300 kdekoliv v mnt
uoá „ tíM

Ženské Southern Ties
Černá ventlnK svrkm Jukoí I eroll
Cloth Top oxfords nejeovíjíi viork v
Jdou nejlépe na odbyt Jinde ISSO
u nái Dii prodej 75

rso n oa li so noo cietfite procent

Záchvaty trvale vylétaný Záchvaty a on

imlii po jednodenním aiívání Dr
Kline š Great Nerve Rudlorer Zaí lete sl pro
$2 00 láhev narkouiku Obdríito JI tdarma
Dr B Kline Lid S31 Arch St PhllndelphlaPa HlUDT&tf

Hledá se fiCšT kslhoty ves- -

MxS Jos Papet Albion Neb

Iflpdlí dobří íesk Jednatel Jonf byBC věnoval poJUCování a ko
lektovini pro Prudential Ins Ca Ulaate se
vdaleaot Browa Blk i

Farma na prodej tillZ
Nob mile od North Loap 140 akr 6 vidél£
no Obydli sije a studně fc tu akr Třetina
botoví ibtek na Oplátka pfi í proo íroku

J Blias STO New Enchanire Bldgdt78tř Bo Omaha Neb

Bia prodef velmi lacino sikD
mek v So Omaze blíže Jatek v pěkném okolí
Tltleílstí Prodá ae buď za hamvé anebae
{ástpoíká ale za botová ge dá pěkná sráíka
K doptáni u právníka Berky New Vork Liře
Bldif v Omaze aneb u lana Rosického v ti-
skárně Pokroku Západu gnt

Sil nmAfii írmaoiBOaWřechTgtan- -

irUUťJ tonCoblížeClarksnNeb
Na prodej na libovolné splátky 2ao akrĎ zd
lno ostatní luka a pastva Vle oploténo
Véecky stavby qo farmé nálezl v dobrém po-
řádku Žlvf potok protéká pozemek Celá
farmajB bez dluhu Koupi obtlv nechť se
blási u V C Macha Clarkson neb u 3o Kaí-pa- r

v Prague Neb dtfcibllítf

Vyléčím koktání
RtrKRMCB: NeJpfednřISI Ukuti v Omaze

dUHrl m ttamire Uldir OmibR Meh

OBURTON O

Douglas Block Omaha Neb
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piti i obchodu dopllte ml
Mám pozemek oa rfminu xa obchod taille

obchod za tóo Hotel za UTR Máslárna iífjř
Hostinec MU0 Grocerle 7H0 Uolirna ři60

obtiCiaDé farmy t Nwbrasce a Coloradu na

chodem nalézt) buďkuuceaneb prodávajícíhoJakémkoliv Navitlvte mne

31 Douglas Block Omaba Neb
"nil Telefon im

Pftl SVÉ WAVŠTÉVÉ VÝSTAVY
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MOORISH CAFÉ
ZAHRADU A RESTAURACI
na východní Mldway

LenMbo Obsloužení a tak levnZ noHn
stane se vám nikde dt04m3

VSecbny krajany uctivě zve
4

C3aas StlUor

-- nejlepší pflňy l lůnkM
tent ma babku!

Rlfzkn mZatatih Ul t
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Hlcka m Board oř Trade Bld- -

Omaha Nebr

Hcyn-fi- v dar ješté mésíc

Kaldí vL ie ndílnn nim ht tuijkoflík - první cena — aa krásnou fotografii
v nedávné lonvencl fotORranstt — vzdor to-
mu budeme vlak dávatl zdarma kráannn n
dobiznn ve vodovch barvách v pěkném
rámcL s kazdm Jednotlivým tuctem platino
kablnetrlcb aneb véUicb fotografii podo-
bizna v barvách vodových sama má eeau
tzSO Presvédcte set

fotořrafista
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CHRAŇTE SYtCll OČÍ! f

bó3en a bydlel se svojí ovdovělou

matkou na 12 a Harney ul rtí
pad tento je zvláště tragický Sta
řeaa před několika dny sražena

byla V zemi károu při čemž utrpě
la zlomení ruky na dvou místech
a syn její přšel 0 Život pouze ma

lý kousek cesty od příbytku její
ho Benson Čítal 33 roky a za
nechal po sobě manželku a dvě

dítky K hasičstvu přistoupil
roce 1895 a dříve býval truhlářem

Hopper byl svoboden a čítal 30
roků Hasičem stal se v r 1893
Poručíkovi Adamsovi byli 32 ro-

ky truchlí po něm manželka a
malé dítko Nežli vstoupil do ha- -

sičstva oaiažského byl členem

požárního odboru v South Omaze
a před tím provozoval své řemeslo
kovářství Ranění se oba pozdra-
ví Při požáru událo se ještě ně
kolik jiných nehod Hasič M

Gilbert pořezal si ruku a kapitán
Cuff přemožen byl hustým dýmem
Walter Gearhart zaměstnaný u

Mercer Chemical Comp sražen

byl proudem vody s pátého na
čtvrté poschodí kdež zůstal v

bezvědomí ležet Byl v čas nale
zen a tak zachráněn před zaduŠe
ním neb dokonce uhořením
Škoda požárem natropená odha

duje se mezi $20000 a $25000 a

kryta jest pojištěním Včera za

přísábnuta již koronérova porota
jež ve 2 hodiny dnes odpoledne
zahájí inquest Městský elektrik

Schurig vyjádřil se že prý zodpo
vědnost za neštěstí snadno může

býti uvalena kam patří ale bliž
šího vysvětlení odepřel podati
Patrně bude jedním z nejdůleži
tějších svědků při inquestu Po
hřeb Adamse a Hoppera konán
bude dnes odpoledne kdežto Gie
seke a Benson pochováni budou

nejspíše v neděli Tělo Hoppe- -

rovo odvezeno bude do Waterloo
la a tam ku věčnému spánku
uloženo Mayor Moores vydal
provolání k občanstvu v němž

vyzývá je aby sebralo $5000 ve

prospěch rodin zabitých hasičů
Prvních sto dollarů bylo složeno

jistým vynikajícím občanem jenž
býval členem hned starého dobro- -

volnického sboru hasičského Pří-

spěvky mají býti zasílány na Fr
Murpbyho pokladníka

- fondu
aneb na náčelníka požárního od
boru Reddella

- Kao chce mít zuby bez
bolesti vytržené neb dobře vypl
něné ten jde k A P Johnsonu
zubnímu lékaři 1402 Farnam ul
Telefon 1561 _

' tf

— Komise veřejných prací pro
hlédla volební budky a shledala
že nestojí za správku Dle kon-

traktu s okresem měla totiž obec

budky udržovati v pořádku a ko-na- ti

všecky správky a aby se tomu

vyhnula dala je prohlásiti za ne

potřebné Doufá že tak kontrakt
s okresem bude v právním smyslu
přerušen a okresní komisaři stanou
se přístupnými uspokojivému do-

hodnutí

— John Heider 81etý hošík

jenž se svojí ovdovělou matkou

bydlel v č 2013 Martha ul zabil
se pádem se zelenářského vozu na
rohu Martha a 16 ulice ve středu
krátce před polednem Hoch spadl
po hlavě a narazil těžce na tvrdou
asfaltovou dlažbu Zadní kola

přejela ho pak ještě v půli těla a

způsobila zranění tak těžká že
skonal v několika minutách v blíz
ké lékárně Vozka povozu jme-

noval prý se Smith ale adresu

jeho nebylo lze vypátrati

t5STTenhle hostinec Havelkův
vedle Creightonova divadla je čím
dále tím větším magnetem Teď
Rudolf čepuje též pravé importo-
vané plzeňské jako malvaz To
e krása to je rozkoš ta pěkná
bílá čepičkal A což ta chuť! Ja
ko křenl Když jste "v městě"

neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se
budete cítit jako doma

QEUDATJBDU
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a Paul Charitou zvolen jednotila
sně za tajemníka Byl učiněn po
kus na změnu v úřadě knihovníka

kterýž až dosud zastáván byl sl
Tobbittovou avšak dřívější kni
hovník B H Barrows obdrže

stejně hlasů s ní a tak celá zále
žitost odložena do září

— E C Hunt oznanruje ' poli
cii Že někdy v pondělí byly mu

ukradeny zlaté hodinky z reda
čních místností World-Herald- u

— Chcete dáti svým dítkám
dobrého obchodního vzdělání ?

Zda-- li ano nechte je navštěvo

vat Omaha Commercial College
Jestli k tomu se odhodláte tedy
se dříve přihlaste v tiskárně P

Západu a dozvíte se jak ušetříte

peněz na školném ft

— Dvaatřicátý dobrovolnický
pluk kterýž odváděn byl ve Fort
Leavenworth Kan a do něhož

přijímáni byli rekruti z Iowy Ne

brasky Missouri a Kansasu jest
již úplný a proto další přihlášky
jsou marné V departmentu Mi

ssouri přijímáni jsou rekruti pro
pravidelnou armádu a poněvadž
hlásí se jich více než třeba dú

stojníci si vybírají

— Na jiném místě listu přiná
šíme oznámku pana Burtona jenž
zanáší se prodejem neb výměnou
všeho co se prodati neb výměnici
dá Přijel do města našeho

Fort Lufton Colorado kdež za
stává místo poštovského a jest vy
davatelem Časopisu Postavení

jeho mělo by mu získati důvěiy
všech kdož v oboru jeho co činiti

mají Jestli chcete zaměniti ob
chod aneb hledáte místo k jeho

provozování obraťte se naS Číslo

31 Douglas Block Omaha Nebr

— Mnozi Krajane Dyalícl na

jižní straně města neví dosud že

jedním z nejlépe zařízených řez

nických krámů ve měslě nalézti
lze na rohu 16 a Williams Krám
vlastněn jest Jos Nejepinským
jenž každému s ochotou poslouží
nejen vždy čerstvým masem ale
zárovefl vším co v obor jeho spa-

dá Výrobky uzenářské nelze lepší
a levněji koupiti nikde t88tf

— Desátý pennsylvanský pluk
zdrží se na své cestě ze San Fran
ciska den v Omaze kdež bude

parádovati a navštíví výstavu Byl
sem pozván mayorem Mooresem

jenž ve středu obdržel hořejší 0- -

známení od výboru kterýž vypra-
ven byl z Pennsylvanie aby pluk
domů provázel
— Na omažském hasičstvu

spočívá nějaký zlý osud Není

tomu dávno co poručík Ruane za-

hynul při požáru u Allen Bros a
několik soudruhů jeho bylo popá-len- o

a již opět postižen byl odbor
katastrofou mnohem hroznější
Čtyři hasiči přišli o život ve stře-

du při nepatrném požáru v závodě
Mercer Chemical Co na Howard
mezi 12 a 11 ul a dva byli po
raněni Jména zabitých jsou: Oto
Gieseke 1123 Harneyul- - James
Adams 1022 již 18 ul- - Charles
A Hopper 2416 Bancroft ulice

George Benson bydlevší na rohm

25 a Jones ulic Poraněni byli
Albert T Livingston z čísla 181 9
Farním ul a G C Farmer z Č

917 již 13 ul Požár kterýž to-

lik obětí si vyžádal povstal krátce

po 5 hodině ve světnici kde cho-

vány jsou surové chemikálie na

nejvyšším poschodí Mercer bloku
Hasiči brzy přijeli a v půl hodině

bylo po ohni kterýž ulit byl moc-

nými proudy vrhanými vodní věží
a hadicemi jež vedeny byly ze
čtvrtého poschodí do místností
kde hořelo Hasiči po dokončení

práce žertovali vesele z radosti
že požár hned v zárodku obmezili
a začali snímati žebříky vztýčené
ve průčelí budovy Náhle diváci
na ulicí pozorovali že muži výše
jmenovaní při dotknutí se jedno-
ho žebříku zůstali jako zkamenělí
zsinalí a v několika vteřinách sří-ti- li

se dolů V okamžiku každý
k nim běžela povolaní lékaři na

první pohled seznali že nešťast-

níci dostali' prudkou elektrickou
ránu Livingston a Farmer přišli
k sobě svšak Gieseke Adams

Hopper a Benson nenabyli více
vědomí Smrtící proud vnikl do
žebříku asi z drátu s něhož tkani-v- o

drát osamocujícfbylo sedřeno

Nejspíše stalo se to při zvedání
žebříku Drátem probíhal proud
2000 voltů silný a tn není divu
že silo( muži byli jím okamžitě

usmrceni nabiti basici tětih se
všichni oblibě mezi soudruhy a
vyznamenali se při mnohých veli-

kých požárech Gieseke jenž bý-

val dříve policistou znám byl
všeobecně jako silák jenž ve mě-

stě neměl rovného Svého času

byl tel soukromým učitelem tělo-

cviku V Omaze vyrostl a hned

Wilberskáťj Zvoneíka a Aksamita

— Následkem soudcovských

prázdnin mnohé důležité případy
nemohou býti projednány Před
okresním soudcem mělo býti vede'
no předběžné líčení s domnělými
paliči Wolfem Zachanou a F1I1

pem Nathanem ježto však soudce
Baxter mešká u jezera Quinne-baug- h

bylo odloženo do září

Před soudcem Scottem měl býti
vyvolán případ proti náčelníku po
licie Whiteovi jenž viněn jest že

bezprávně dosazen byl do úřadu

ale následkem nepřítomnosti soud

covy bylo to odloženo V distrikt-ní- m

soudu zasedá pouze soudce

Baker jenž vyslýchá naléhavé

případy

— Chas Wassman žádá $10-00- 0

náhrady od Omaha Brick Co

v jejíž zaměstnání utrpěl trvalého

zmrzačení následkem sřícení se

na něho velikého množství hlíny
Wassman tvrdí že spozoroval
hrozící nebezpečí hned jak zapo
čal pracovati ale zaměstnávatelé

jeho ujistili jej že nemusí se ni-

čeho obávati

Originál Budweiser — pravé Bu-

dějovické — stále čerstvé na čepu
v Národní Síni Zkuste ho a jistě

po druhé jiného chtiti nebudete

Korbelová vína a kořalky stále též
na skladě dt4itf
— W G Shortlifl žaluje svého

souseda" Johna Lindlanda z Č831

již 19 ul na ř 1000 náhrady

poněvadž prý zlomil si nohu na

jeho bídném chodníku Případ
tento může býti výstrahou mno-

hým pánům domácím kteří šetří

několik dollarů na správku chod-

níku

— Za měsíc červenec zatkla

policie 606 mužských a 17 žen-

ských Z těch 142 usvědčeni byli
z různých přečinů a 535 propu-
štěno Šestnáct provinilců odká-

záno bylo k distriktnímu soudu

— Lehkých iízdeckých koní

nalézá se málo v této části zá

padu Kapitán Wood jemuž své

řeno bylo zakoupení 3000 tako

vých koní pro armádu na Filipí
nách získal jich zde pouze několik
a cesta jeho do Iowy neměla též

očekávaného výsledku
— V pondělí přibyly do města

dvě železniční káry plné všelikých

památaostí a zajímavějších před-
mětů z Filipin Věci tyto umístěny
budou na výstavě ve Filipínské
vesnici

— Nížepsaná vyzkoušená ba-

bička dovoluje si tímto ctěným
dámám nabidnouu svou pomoc

při porodech Za spokojenost se

ručí Anna Svoboda

91tí 1422 Williams ul
--— V poslední schůzi městské

rady dostalo se těleso toto do spo-

ru s komisí veřejných prací Stalo
se to ohledně peněz jež povolová-

ny jsou na počátku každého roku
radním na opravy ulic v jejich
wardách Komise totiž prohlásila
že nadále peníze takové vynaklá-dat- i

bude jedině na zveieoení ulic

a radní Mercer aby zkusil zdali

myslí to do opravdy navrhl aby
z uličního fondu deváté wardy
zřízena byla elektrická svítilna na

západní Dodge ulici' Inženýr
Rosewator při té příležitosti pro-

hlásil že prý rozdílení peněz mezi
radní neni zákonitým ježto zasahá
do povinností a zodpovědností
komise veřejných 'prací což vý-

slovné odporuje městskému char-ter- u

Radní Stuht hájil rozdílení

peněz dle ward načež inženýr
Rosewater poukázal na mnohem

lepší systém ve velkých městech

evropských kde jednotlivé di-

strikty svěřeny jsou dozorcům

kteří provádějí opravy kde je
nutno beze strachu že by přišli
o svá místa Záležitost tato přijde

ještě na přetřes Mayor Moores
vetoval ordinanci' kterou povolo-
valo se 12500 na osvětlení ulic

pří parádách Ak-Sar-B- ale veto

jeho přehlasováno Dle oznáme-

ní městského účetního Westberga
hotovost v různých fondech obná-

ší 171205264 Přes' protest
Hermana Kountze bylo usneseno
otevřití sev 13 ulici aby průmy-

slovým závodům jež jsou tam

umístěny dostalo se příjezdu do
města Žádost klubu poplatníků

páté wardy aby rada uzavřela do-

hodnuti se železnicemi Burlington
a Union Pacific tak urychlila
zbudování viaduktu na 16 a 24
ulici odkázána byla výboru na
zvelebení ulic viadukty Na
návrh radního Burmestera domek

kterýž zřízen byl ve Fontanelle

parku pro osoby stížené nakažli-

vými nemocemi prodán byl Willi-am- o

Whiteovi za faoo
— V poslední schůzi knihovní

rady zoovuxvoleui byli předseda

lékárně f!m (permdka

"t v tisU 1266 již fj ul
' bUU WiUiams

MeJ lze veškeré naše záležitosti

vyřizovati

mXÁRNA POKROKU ZÁPADU

awlézá se t 1 509-51- 1 Již 12 ul

MASflY KRAf1

aa£již straně města vlastní krajan

"V U1 Kunol
I244jiíni 13 ul

Keivétší zásoby masa v&eho druhu
lanek salámu šunek a vftbec všeho co
V obor tento spadá

Ceay levnější než kdekoliv jinde

I NAŠEHO MĚSTA

— Minule zmínili jsme se krátce
e E H Hemmingovi zpravodaji
World Heraldu jenž zatčen byl
na obvinění že vydíral peníze od

paní Jennie Robbové Podrob-

nosti toboto případu jsou dosti
sensační ale plná pravda vyjde na

jevo až při soudním líčení neboť

Hemming odpírá učiniti všeliké

podrobné výpovědi a stále říká
ze stal se obětí spiknuti policejních
éřadníků hlavně působením náčel-

níka Whitea a že jednal úplně
správně Ona paní Robbová je
touže ženštinou k vůli níž otrávil

se minulý týden J E Sampson v

hotelu Delone Sebevrah zane-

chal dopis adresovaný dceři avšak

dle všeho zbylo ještě jedno psaní
obsahující velmi skandální udání
o paní Robbové a tohoto psaní se

bnď Hemming zmocnil nebaspoS
tvrdil že má opis jeho Koroner

Swanson praví že ďopis ten roztr
hal ale zachoval prý jednotlivé
kouskv Hemming přišel k Rob

bové jež po čtyři roky zaměst

nána jest v Boston Storu a řekl že

dopis má a že týž obsahuje věci

skutečně hrozné při jichž čtení

vstávaly by jí vlasy na hlavě Dále
Sdělil Hemming ženštině jež jevi
la velké zděšení a mimovolně se

přiznala že Sampson hrozil zane
chali po sobě dopis jenž proná
sledoval by ji až do hrobuže opis
psaní onoho mají mimo World
Heraldu south-omažs- časopisy
Tribune a Stockman Kdyby ne

litovala peněz mohlo by prý býti
před veřejností všecko zatajeno
Robbová pozvala k sobě Hem- -

sainga do hotelu Hillside a tam

vyjednávali o úplatku Hemming

prý nikdy nechtěl udati mnoho-l- i

požaduje a vždycky jenom říkal

2e musí umlčetí south-omažsk- é

Časopisy a pamatovati na sebe

Konečně když se d zvěděl že mi
Robbová majetek kterýž mohl by

býti zadlužen asi za $500 vyjádřil
se že by to postačilo a že by
Robbové vrátil ještě jtioo Veške-

ré vyjednávání dělo se před sestrou

Robbové pani JJunnovou žen
štiny jež dle všeho nejsou čistý
jako padlý sníh a znají ledacos o

světě daly Hemmingovi $50 za

ničení a když přišel si pro druhou

5odollarovou splátku slíbily že

peníze vyplatí na poště a zatím

uvědomily policii ' Dunnová dala

Hemmingovi znamenané peníze a

en byl s nimi zatčen Až do 9
bodin setrval ve vězení ale potom

propuštěn byl na záruku f600
skiisnou svým právním zástup-cfca- r

V O Střickierem Hemming

byl y roce 1 $96 náče]níkein_det£d
ktivfl od června až do září zrovna

v době kdy policie jevila největší

Sfe&finost při objevování zločinců

Projednání případu tohoto před
oodem slibuje býti velmi zajíma-

vým oeboť Hemming hodlá do-káz-

že se stal obětí intrik ná-Idaí- ka

policie Whitea proti ně-b- hž

přihlásil se jako svědek v

ftfpadí kde žalován jest Že stal
tm správcem policie omalské způ-

sobem nezikonitýni kdežto White

praví ie Hemming až vyškrábe se
% fliomných nesnází bode míti

fZZelitott vysvětlili různé jiné
vid o nichž trestní sikonník se

i— '"j--
"

Hemming předveden
l-- y ve st7ia před policejního

t zlz Gordona a když na doty-C_- ca

etlilm edpovill nevinen

drc£a s ním výslech na 3 hod

— Na poště má nedoručitelný
dopis A Svoboda

CHR DOERING
—obchodník—

s vínem lihovinami
a doutníky

Dobré zákusky Výtečné pivo
Krugovo na čepu

í"![ OMAHA NEB

o6m3W

VÍTEJTE ČECHOVÉ!

VÍTEJTE KRAJANÉ DO OMAHYl

Použijte výhody laciných

TíletnicH cen jízdních do Omany!

Přijdte se podívali na výstavu VttH

Ameriky a uíetřite mnoho penli
nakoupením viech potřeb v

J L BRAJiDEIS k SONS

t MAJITELÉ

severozápadní roh 6 a Doorlos ollc

(ve itfedu tamábo mieta)

Oraalia - !Te"br

Čatí klerkovi 9 kaidém oddílenl

NehltH tátod pro ítrudei v drobnili ka

tApadi 600 proaataéu

lpi J
h!l i

Když piijdrtdo Omabv navíte ten
to závod než odjedete
BostonStore iont nelenom tan nelvčlM

závod pro prodej v drobném na tápadě
nýbrž tároveB ten nejoblíbeněji! a

NaSe pravidlo kupovat! i pro
dávali pouze jen za botové a to za mnoho
milionů rocne Doakvtute nám pfíležito- -
ati kteréž nemá žádný jiný cávod na ri--

padé a proto mužem nabfzeti Ván-- vždy
epsi erozi aa mene peněz oez Jiní
Viditelná zrnit naSeho obchodu den ze

dne jest pnfinou toho že hledíme uapo
koiiti přáni a požadavky tia&ich odbéra
tel 6 Nic nepřeháníme každá vře ae

prodává podle záaJuhy a každý odbor v
natem nesmírném závodě řídí ae tfmtll
pravidlem v každém jeat výběr dplný a
paiezneie tu ve co ie v ncm požaduje
- My prodáváme víe co mul Žena aneb
de ko obléká od hlavy až k pate Jakož I

fdnohé jiná potřeby domácí jako kober
ce arapene inene zooti klenoty ata

Žádáme Vát abyjtte považovali nát
ato za tvá ibromaždiltě když jste v mí-sté- -

My víme tm se vám to vyplatí u nás
kupovati
Četké prodavače naleznete v kaidém

oddělení

BOSTON STORE
: OMAHA

J L RAHDEfS A SOHS naJ
R W Coracr MU Do(UM St

Zveme vás aby jste ustanovili ai sál
távod co místo kde se sejdete kde si od-

počinete dopis napMeU a v&bee kde vy-

konáte via co třeba kde se umyJetevoJ
luně pojítesvé paklíky odložíte kdyko-
liv během denní doby sobi odpočinete
My ošetříme vél nakííky a dáme vám aa
nechecky beze vit výlohy Pro ieaská
vydriajea svláitaf přijímači poko)

Oil mknauau a arahledaeme idar
a a zarařaJřBie as)kejeal

Xamákáai zraka iritokaje boleni
klavy

Maosf Mi bolealisi hlavy trniel ani netáli

vvbraeíchajwh zrak priméfaSýek brelrLsvá přoakoatl a 4a nl- -
IMUsbM 4tMBÍt

H2% Fanaai aL O C31JL4

r n

n


