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rozednfvalo a tu kde jaká loď byla děla byla postavena ústími naproti
čtvrti domorodců Mnoho Fili-pinan- ú

se vystěhovalo z města z

NOVÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Říjnová zpráva o stivu osení

Lupiči chytili policajta
V Schell City Moř v 1 hodinu

v noci na čtvrtek přepadli nezná
mí mužové na ulici policajta a ho-div-

mu na hlavu pytel svázali
ho Na to se vlámali do banky
výbuchem roztrhli pokladnu a se-

bravše tu I3500 zmizeli beze sto

Nejlepší tvrdé a mgké uhlí
Dochází nás nyní lesklé suché a dobře prosáté tvrdé uhlí a radí-

me svým zákazníkům aby se uhlím na zimu zásobili poněvadž cena
v brzku stoupne - Prodáváme též vSeho druhu uhlí měké od 400 do
8700 tuna -

COUTANT & SQUIRES
Telefon 930 Skladi 17 a Mason Písárnat 1402 Farm

Provolání k ct české veřejnosti!

Až do nedávné doby byli hudeb-

níci čeští velmi špatně sorganiso-ván- i
avšak dnes jsou skorém

všichni až na velmi malé výminky

členy Omaha Musicians Associ

ation (A F of M) unie to ku
které náležejí hudebníci omažští i

jakékoliv národnosti v

počtu kolem tří set a jež jediná

obavy před vzpourou k níž však
nedošlo

Ještě další tři policisté manilští
byli zatčeni pro spiknutí jsouce
vyzrazeni svými soudruhy Z toho
se soudí že Filipínci nabývají dů

věry k Američanům
Plukovník Cheatham na pocho

du podél jezera narazil na silný
sbor povstalců u Muntinlupa
Strhl se prudký boj v němž byl
tři američtí vojíni zabiti a dva ra
něni povstalci však byli zahnáni

Jeden poručík manilské policie
byl zatčen na udání jeho podříze-

ných že je chtěl přetnluviti ku

vzpouře naproti Američanům V

klášteře Dominikánů byly zabave
ny mauserovky revolvery a nábo

je Když oddíl vojska amerického
zbraně zabavil protestovali mniši

proti tomu tvrdíce že zbraní
těch chtěli používati v pádu po
třeby pro vlastní obranu

v Manue Dyio 13 mna v 10
hodin večer pocítěno zemětřesení
Dva silné otřesy trvaly po několik
vteřin

Z KUBY

masieaicem stavicy aeinicke v

Havaně byly příjmy v celnici ve
lice zkráceny tak že během měsí-

ce září obnášely jen $150000
Do Santiaga přijelo z Baracoa

32 Dominičanů kteří byli po dva
měsíce drženi ve vězení pro pokus
vpádu do republiky San Domingo
gen Jiminezem Na svobodu

propuštění Dominičané si trpce
stěžovali na Amerikány že s nimi
ve vězení hůře zacházeli než Špa-něl- é

Jeden z nich ve vězení ze-

mřel a několik je jich následkem

útrap těžce nemocno

DROBNÉ ZPRÁVY

N New Yorku bylo dne 1 2

t m vysazeno na břeh americký
i 00 přistěhovalců evropských

V Deadwood S D napadlo
13 t trii na 4 palce sněnu a celá
severní část Černých vrchů jest
sněhem pokryta

V Denver Col chce městská
rada dostati do své správy vodo-

vod a povolila k tomu cíli vydání
dluhopisů za $4700000 Spo- -

ečnost vodárnu tamní vlastnící
žádá však 9 milionů a obec snad

postaví svoji vlastní

V okolí Laramie Wyo se
bral W H" Reed pro Carnegieho
museum v Pittsburgu mnoho ko

stí předvěkých zvířat jichž váha

obnáší 52000 liber

Zprávy spolkové

Tábor Colnmbus čís 69 WOW

Bratří! Oznamuji Vám všem že

Tábor Columbus přestěhoval se

do místnosti p los Klepetky zv

Prague Hotel v 3tím poschodí a

proto jste žádáni byste do příští
chůze která odbývána bude dne

Tělocvičná Jednota Sokol

Odbývá mimořádnou schůzi v

pátek dne 20 října v 8 hodin
večer Jelikož různé důležité zá-

ležitosti ve prospěch sboru předle-hitj- f

jsou všichni členové žádáni
by se určitě dostavili

B Bartoš taj

TRŽNÍ ZPRÁVY

Chicago 18 října 1896

Zprávy o deitick na severozápadě kdež broži
lo plenici snebo jakol 1 hojný pWvoi pfisoblly
na tm pšeničný a proto jeel k zaznamená
n! klesnut! v ceně Ozlmka čerreaá eis t pro
dárala se dnes pfi závěrce trh o za 71@72H pro
proulnec 11% a krěten 74 Jarka Ms 2 Je za
m&7U% a trrdá K@67
KakuHce jer! těž cena ochableji! ěíslo 2

pro prosinec )% a květen 82

O? es r sonblasn s plenicí a kaknflc! též do
klesnul v ceně Čislo 2 prodává se dnes za 224
Blit S4K®2Sl
Žito prodávalo se po Mtf
ucuiuen jesi t poamuie ceny nezměněn Dro- -

aara se po 88M@M dle jakosti
Lněné semenu lit i vystoupilo na 1127

Dobytek hovězí byl dnes ceny pevná Jateini
voly dobře vykrmené k vyvozn prodávají se po
3B0O700 obyčejně S4MQ575 volr k iira
8 000 80 a krávy a jalovice 200@47I

vepřovy aooyies naprou torna lest ceny
Mhablé nížil Pěkný těžký je za I42O&450 a

lenky 4 25©4

Omaha 1(1 řijna 18M

Přívoz dobytka vleho draho byl v minulém
týdní poněkud ochablejším dle výkata následu

jící tabulky
Hov Vaof Skon

uetaem ta min tvaen W4U 85194 20 mm

uaen Konc t runa xiw nn sums
ryaen Hune au zari 33M4 60018 41062
ijuou uuc nr OlHM 90200 WltIM

Ceny jevi zlepšeni sa minulý týden a stoa na
dobytek jateční o 10 U lScntt Větllna dobytka
přivezeného bylo ovsem pastvin % nichž ponze
nepatrné noauo se na jatky a ostatak llo na lír
Pěksý dobytek k lira se hodící sdílel stonpnnll
ceny dobytka ji tečné no Dnes byly ceny opit
pevně JaleEných vola bylo ponse jen dvi stáda
v trav Jel prodány po S sBQBBt Voly k iira
prodávány po 88000480 a Jateční krávy a jalo
více po IS0OQ4B ji r '

Vepřev dobytek tak Jako v trzích ilovch
1 trpěl í zde klesnod a prodával šedna no S416
©480 větltnon kol 84 W

Vejce Čerstvé jsou ceny perné aa 17c tacet
Háslo jest ceny nezměněné obyčejné prodává

se za 14 centĎ nejlepil stolní domácí 10Q17
s másloven 1SQ28 centá

Drůbež jest ceny ustálené slepice prodávají
se za 7c Jarní knfata 7K kachny a husy
živé za 8®7 krocaní živi za 10c

Brambory Jsou levné aa 90®25c bull
Seno je ceny ustálené nezměněné Zvýlln

pěkné Je za 1850 prostřední 80t z nižln 86 60

tana dle jakosti -

St Lonis 18 řijna 1880

Plenice jest ceny ochableji! a nlilí Ozimka
iervená č 2 1t za eJí@70 pro protlnec 70! a
květen 7Mí Tvrdá i 8 je z 88Ka89
KakuHce Jst též eeny nlžli za ai@32
Bavlna je ceny klidné prostředni za 7c

— Předoláceíte avtfm nrír!ftm Hn

Čech na Hospodáře: uouze 1150 rořnž
T

Střevíce pro děti

prodává Anton Bílek dá ko levněji
nežli kterýkoliv obuv ní oh hod ve mě- -
sté Činím tak proto abjch seznámil
obecenstvo I našimi výteřnymi školními
střevíci Na5e zásoby pochází od h

vyrabitelĎ jsou úplné nové a
t nejlepSích továren Prodej dobré obu
vi pro žáky lacino jest mou specialitou
Jestli hledáte obchod kde nejvýhodněji
koupili obuv pro iáky pamatujte si
místo

C J Carhon 107 jil ró
7ml naproti Hayden's

na blízku spěchala ku pomoci
Cestující a lodníci naskákali do

vody a byli vyloveni do člunů a

jiných pomocných plavidel přece
však několik lidí zahynulo Tři

mrtvoly byly vyloveny z vody
jak dalece se ví nejméně 5 lidí
uhořelo v lodi poněvadž požár

jim zamezil útěk V lodi byly
náboje které vybuchly a tím asi
neštěstí zaviněno Loď shořela
až ku hladině vodní

Srážka lodí

Na jezeru Huron vrazil parník
Ketcham do malé lodice a potopil
ji v okamžení Na lodici lé se

nalézalo 7 lidí z nichž 4 utonuli

kapitán a dva lodníci byli zachrá
něni

Srážka vlaku s károu

v uaiias lex se srazila pou
liční elektrická kára s vlakem

dráhy G C & Sta Fé V káře se
nalézalo 49 lidí z nichž málokte

rý vyvázl bez poranění Tři jsou
poraněni smrtelně 6 těžce a mno
ho jiných lehčeji Na křižovatce

nebyla hlídka a kára při přejíždí
ní byla zasažena zvláštním výlet
ním vlakem

Soud v Portorlku
V Ponce na ostrově Portoriku

odbýván byl první porotní soud

13 tm dle zákonů amerických
Obžalován byl Izaca Diaz reda
ktor časopisu El Combate pro
rozesílání nemravné literatury po
štou Na porotu vybráni byli

nejpřednější domorodci a ti odsou
dili Diaze na 18 měsíců do vězení
a ku pokutě $500 Diaz vydával
dříve časopis La Bomba který
pro svou protiameríckou tendenci
byl potlačen od gen Henryho
započal vlak nový list vydávali
pod jménem El Combate v tomtéž
směru který mu nyní vynesl ká

znici

President na cestách

President McMinley s družinou

svojí projel severní a jižní Dako
tu zastaviv se na různých mí
stech aby promluvil

zástupům lidu I kde vlak - za
stavil pozdě v noci nalezl ještě
mnoho lidu shromážděného který
byl žádostiv viděti a slyšeti presi-
denta Na cestě té mluvil presi-
dent ve Wahpetonu Abérdeenu
Sioux Falls Redfieldu Yanktonu
a j v v sobotu v nocí pak přijel
do Sioux City la kdež strávil
celou neděli Aby se vyhnul ova
cím nechal zastaviti vlak na vý-

hybce asi tři míle od města a do
Sioux City teprve v 10 hodin ráno
dorazil na nádraží President s

manželkou a některými členy své-

ho průvodu se účastnil bohosluž-

by v methodisticko-episkopální-

kostele a odpoledne navštívil ne-iěl- ní

školu jiného kostela Večer

po 10 hodině odejela celá společ-
nost na východ

Americká loď vitlií
V závodech new-yorský- mezi

americkou yachtou Columbia a

anglickou Shamrock zvítězila po
prvé yachta americká Třikráte
se závody nepotkaly se žádným
výsledkem pro slabý vítr až v

pondělí při čtvrtém pokusu před
jela Columbia Shamrock o 1%
míle a v čas o to minut a 8 vte-

řin kratším Ještě dvakráte se

musí závoditi a pakli po obadva-krát- e

americká loď zvítězí pak
teprve bude uznána za rychlejší a

podrží pohár vítězný který již od
roku 1851 se nalézá v rukou ame-

rických sportsmenů

Z FILIPIK

Sbor gen Schwan-- a vpadl do
Imusu a rozehnal povstalce na

vlečky strany Plukovník Chet-ha- ní

je stíhal '

ještě
' kolik' ' mil

sraziv se několikráte s ustupující-
mi povstalci Na pochodu tom
ztratil 3 muže mrtvé 2 raněné a o
jednom se neví co se s ním stalo
Povstalci utrpěli ztrátu asi aoo

mrtvých a 400 raněných pozbyvše
mimo to ještě množství potravin

Také gen Young hnul své voje
Arayat oa sever a západ roze

hnav povstalce s jedinou Škodou
tří raněných I on ukořistil skla
diště potravin povstaleckých

V Manile byl vyzrazen plán
vzpoury ve čtvrti domorodci obý-
vané avšak rázné zakročení voj
ska amerického zamezilo jeho pro
vedeni Ulice byly střeženy dvo

jitými hlídkami vojenskými a dvě

Dle říjnové zprávy odboru ho

soodářského iest stav kukuřice

dnem v října 827 naproti 852

před měsícem 823 před rokem

701 před dvěmi léty a 819 pru
měru desítiletého Jest tedy le

tošní úroda o 8 bodu nad průměr
a nebude tedv tak hojnou jak se

ořed dvěma měsíci ukazovala
Během září neudála se žádná pod

statnější změna v žádném z hlav-

ních kukuřičných států vyjma 1

Iowě kdež se zlepšila o dva body

Předběžný odhad sklizně ovsa

jest 307 bušlů po akru naproti
278 bušlů minulý rok 281 bušlů

před 2 léty a 257 prům desetile-

tého Co se týče jakkosti letošní

rok iest Sqá proti 815 loni a

876 před dvěma léty Stav zem

Čat dnem 1 října byl 817 napro
ti 863 před měsícem 725 přej
rokem čt 6 před dvěma léty

737 průměr desítiletý Tabák
se zlepšil o 1 body v Conneticutt

a Ohio a o 14 bodu v New Yorku

naprot tomu se zhoršil se o 5 bodů

ve Virginii Keatucky a Wiscon

sinu 6 v Severní Karolíně 2 1

Tennessee a' 3 v Pennsylvanii
Stav bavlny byl dnem 1 října
6a 4 naproti 68 5 před měsícem

754 před rokem 70 před dvěma

léty a 735 průměr desítiletý
Během září zhoršil se stav bavlny
skoro všude jmenovitě o 7 bodů

v severní Karolíně a Indián Terri

tory 4 body v Jižní Karolíně 5 1

Georgii a Texas 6 v Alabamě 1

Loaisianě 9 v Mississippi a Ar

kansas 10 v Tennessee a n ve

Vireinii a Missouri Ve Floridě
zaznamenáno zlepšení o a body

Průměrný stav jak zaznamenán v

různých státech: Alabama 70

Mississippi 69 Louisiaoa 68

Texas 6 Arkansas 53 Missouri

74 Oklahoma 60 a indián Terri

Adolf Poly v Denver Col udal

vlastního syna Emila co vojenské
ho sběha úřadům Neučinil to

však z vlastenectví nýbrž ze žárli

vosti Měl u sebe hezkou Kana

ďanku Maud Bradleyovou do níž

se mu ale teď syn zamiloval Aby
se soka syna zbavili udal ho úřadu

spolkovému že uprchl od 13

pluku pěchoty spolkové v Hono-

lulu kdvž se Dluk ten nalézal na

cestě do Manily Emil Poly pro
dělal válku na Kubě a súčastnil se

bojů v okolí Santiaga nechtěje
však ubíjeti povstalce filipínské
desertoval Za to sedí teď ve vě

zení ale tátovi zrádci to nic ne

prospěje neb Bradleyová se chce

nechat oddati s Emilem Poly ve

vězení

LopiČka prchla
V Tucsonu Ariz byla uvězně

na Pearl Hartová pro oloupení
pošty Cekajíc tu na soud 12

tm se prolámala skrze zeď věze-

ní a uprchla Ve výši 10 stop
nad podlahou vylámala otvor ve

zdi v průměru 15 palců jímž vy

lezla a jest nyní na svobodě Není

pochybnosti že jí při práci té byl
někdo nápomocen Krátce před
tím než uprchla z vězení vyslo-

vila se že se nepodrobí zákonům

jež ani ona aniž její pohlaví má

právo dělali Jak viděti z toho

emancipace ženská íiní valné

pokroky

Dynamit ve dřÍTÍ

Ve Fort Dodge la koupil F

Scougil klády k topení a když syn

jeho z klád počal dřiví Ktípati

udál se prudký výbuch jímž chla-

pec byl strašně potlučen Vyše-

třováním se zjistilo že v dříví

byla zavrtána dynamitová patrona
a kdyby se byla dostala do kamen

mohlo se státi ještě větší neštěstí
Kdo dal dynamit do dříví nebylo

ještě vyšetřeno

Dewtjr v Boston
Admirál Dewey byl v sobotu

vítán ohromnými zástupy lidu v

Bostonu kdež se odbývala též

jakási přehlídka vojenská

sbory massachusetské
odevzdávali tu své prapory pod
nimiž bojovali na Kubě v ruce

civilních úřadů k čemuž se sjeli i

veteráni x občanské války Po-

sádka z lodi Olyropie se nalézala

též v průvodu a byla hlučně

py leprvé ráno bylo započato
ve stíhání lupičů ale tito byli již
přes hory a doly Banka oloupe-
ná byla pojištěna u společnosti
která ztráty lupiči způsobené je

Vlak oloupen
Vlak dráhy Northwestern jen

málo mil od Chicaga byl přepaden
rotou lupičů v noci na sobotu
Do stanice Maple Park vrazili lu

piči a svázavše agenta železnič
ního dali výstražné znamení vla
ku Jakmile vlak zastavil vysko
čil lupič jeden ku strojvedou
cimu a b revolverem v ruce mu
rozkázal aby spustil stroj jejž
zatím jiný lupič od vlaku odepjal
Když strojvedoucí neuposlechl
střelil jej lupič do prsou a sám

spustil stroj Mezi tím druzí lou

pežníci roztrhli dynamitem vůz

expresní i pokladnu a sebravše s

ní co se jim zdálo cenného zmi

zeli ve tmě Vůz expresní byl
rozbit úplně tak že další jízda
byla nemožná a poranění strojve
doucího jest také smrtelné I

agent na nádraží byl potlučen
ranami omráčen ač ne nebezpečně
Mnoho-l- i lupiči uchvátili dosud
se neví Pozdější zpráva udává

ze uloupený obnoi peněz obnášeti

bude asi 125000 ale má se zato
že mnohé z peněz jsou výbuchem
roztrhané ntb se v rozvalinách

vozu nalezlo mnoho potrhaných
peněz

MlleacI se vraždi

Ve Fort Scott Kan si měl

bráti James Bish Kláru Steiabroo
kovu za manželku a 13 tm se

omlouvali již o svatbě Tu se

vlak nepohodli neboť Bish chtěl

míti veselku hodně brzy kdežto

Stembrooková nespěchala tvrdíc
ie nemůže býtí a přípravami ho

tova To ženicha dopálilo v ta
kové míře že vytáhna revolver i

kapsy střelil nevěstu svou a pak
sám sebe Kdežto ale upejpavá
nevěsta má naději na uzdravení

jest horkokrevný ženich mrtev

Kotel Blátíčky praskl
Asi t2 mil od městečka Britton

v jižní Dakotě mlátil Petr Ander
son obilí parní mlátičkou když tu
kotel náhle praskl Gullickson

Ahlstrom a dva černoši byli na

místě výbuchem usmrceni a jeden
pomocníků těžce raněn Má se

za to že málo vody v kotu zavi
nilo neštěstí

Lékař lupičem

Před několika týdny byl v Pa- -

atine 111 zastřelen člověk který
se pokusil o oloupení tamní ban-

ky V Chicagu byl od téhož času

pohřešován dr Wm Lewis po
němž se přátelé jeho sháněli a tu

vykopána byla mrtvola onoho lu-

piče v níž hledaný lékař byl po-

znán Přátelé jeho tvrdí že dr
Lewis požíval nestřídmě morfínu

nebyl při zdravém rozumu v

záchvatu třeštivky že spáchal čin

který mu přinesl smrt

Dewey položil základní kámen

V Nortbfieldu Vt položil adm

Dewey 13 tm základní kámen k

síni přístavku to Norwich univer-

sity v níž obdržel své první vzdě- -

ání Nová tato budova pojme
nována jest Dewey Halletn ku

poctě admirálově Kadeti této

školy tvořili Čestnou stráž při
slavnosti této Chaunceý Depew
měl slavnostní řeč ' J" "

Parník shořel
V průlivu longislandském z ne

známé příčiny vznikl obeB na par-

níku Nutineg State který
doprava mezi New

Yorkem a městy connecticutský- -

mi podélem průlivu ObeB byl
spozorován přede dnem a kapitán
jej nepovazoval za nebezpečný

proto nenechal buditi cestující
jichž bylo na lodi asi sto Náhle
však asi po 20 minutách se vyva- -

1 s nitra lodi ohromný sloup
plamenů a celý střed její byl
ohněm zachvácen Tu nastal
zmatek všeobecný a kapitán roz
kázal hnáti loď ku břehu Tato
narazila na skalní pobřeží u Sands
ointu L I a každý se hleděl

zachrániti jak mohl Právě se

zastoupena jest u Federace Práce
a uznávána uniovým dělnictvem

omaŽským i Čeští
hudebníci náležející k unii této
utvořili klub jehož účelem jest
oznámiti ct obecenstvu zejména
pak ct spolkům že zde stává ta- -

ková unie a požádat je veřejně v

časopisech by nás podporovali
V poslední naší schůzi byl zvolen

7členný výbor jehož prací bude
hledět k tomu by uniová hudba
byla všude zaměstnána a kde by z
nevědomosti neb omylem některá
unie neb spolek objednal hudbu
neuniovou upozornit je na to a
žádat je o napravení Jména spol
ků neb unií které by ještě po vy
světlení odepřely uniovou hudbu
zjednati budou uveřejněna v ča
sopisech tak aby každý věděl
kdo jest nepřítelem naším a děl-nict- va

vůbec Toto dáváme ctěn
obecenstvu na vysvětlenou aby-

chom ho vyvarovali před nepří
jemnostmi Když objednáváte
hudbu žádejte na jednateli unio-
vou stvrzenku s jménem Omaha
Musicians Association (AFlófAf)

V naději že ct obecenstvo ze- -

jména pak ct unie a spolky toto
oznámeni vezmou k vědomosti
nás podporovati budou znamená
me za české hudebníky patřící k
Omaha Musicians Association '

- l F Wonasek

Výbor A J Mulač

7mi [ St Maťcha

Pozor pomanači při zednictví

Všichni pomahači při zednicích
omítačích jsou žádáni aby se

dostavili zítra ve středu večer do
dělnického templu 17 & Douglas
ul do schůze unie pomahačů
Důležité jednání Z nařízení před-
sedy Louis Schwer

Alfred Jordán zápisník

stroje z drny rify
Vvsokoramená vfhračnf Rlnrar- %nn
Vysokuramená nscilačni Slnger 1000
NízkoramenáPinirer 500
No Wheeler A WlleoD dobrá 1nlt nnvi 17 Ml

No 8 Wheeler Wllsou 850
No 7 American 760
Dobrá Whfte Kino
Wblte pHUlipíci 500
Domemie 1250
Wilcox & Glhhs v dobrém stavu SOOO

Nová Drop Head Slnger 4000

Opravujem lici stroje jakéhokoliv drubu

Nebraska Cycle Co

15 & Harney bt
OMAHA - - - - NEB

k nakoupení lacino zim- -

nežli kdykoliv bylo

J)o flrainard Jfieh a okolí!

Velkolepé otevření nového okhodu

7 sobotu dne 20 října

Nyní máte příležitost
hfch Zásob _aeeMH

17 října v plnén počtu dostavili

jelikož nás navštíví cvičící odbor
Táboru Alpha Camp Čís 1 a pak
máme důležité jednání na pořád-
ku Přijďte všichni

Frank J Fitle clerk

Praha loie čís 828 AOUW

Oznamuji všem bratrům že jest
důležité jednání na pořádku v pří-

ští schůzi která se bude odbývati
dne 18 října t m a proto jest pří-

tomnost všech žádoucna

F J Fitle taj
Bia Palacký ě 1 ZÍ BJ

Všichni členové jsou Žádáni by
se v neděli dae 22 října v 1 hod

odp určitě dostavili do schůze a

příčinou vybírání příspěvků by
schůze mohla určitě započíti ve

2 hod odp V A Souhrada
účetník

Táber Sebnuka 4771 HWl
Odbývá pravidelnou schůzi ve

středu dne 18 října v 8 hodin
večer Všichni Členové jsou žá-

dáni by se v plném počtu dosta-

vili Jos Přibyl klerk

Čeaký Tfbr pIHiký
Příští schůze českého politické-

ho výboru nebude se odbývati ve

čtvrtek z příčiny té že je to první
den registrace a odložena je na ne-

děli večer dne 22 říj o a

F J Přibyl F Svoboda

taj před

Šatstvo střižní zboží ženské pláštíky
a džekety boty střevíce gumovky
spodní prádlo atd atd

prodá se za cenu levnější
o ní v Braiuard slyŠáno

se
Přijďte a súčastněte se výhodné této koupě a přesvědčte
Ukážeme vam vše ať koupíte neb ne

Vaší sluibovolní

VENGER & KOHN


