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přátelé pana Karla Bartoše nalé-

hají na něho aby se o nominaci

ucházel jelikož uznávajíc 'že jest
zapotřeby aby čeští voliči měli

též zastoupení v městské radě a to

by mělo patrně býti z druhé war

dy kteráž jest oejčeštější Pan
Bartoš se posud nerozhodl zda-l- i

se ucházeti bude aneb ne Na

každý pád však v druhé wardě

bude zápas asi dosti tuhý když je
tolik uchazečů Mezi demokraty

4 prodej ženských plášťů pokračuje vesele Chladnější počasí

připomenulo těm kteříž se zdrželi ie nesmí déle odkládat!

však těm kdož použili úplného výběru bylo to ku prospěchu

Takové koupě jako se nabízí v tomto oboru nyní jsou přede
všemi jinými nabízenými této zimy Pamatujte když se k

nám přijdete podívat aneb koupit naleznete pouze jen šatstvo

nejnovějSího střihu — všechno náležitě zhotoveno Kdežto

velký počet šatů ceny vyšší byl již rozebrán jsou mnohé né

koupě v druzích cen od S1500 do S3000 jakož i

oněch jež prodávají se po Jiqo až #1250 -

My poskytneme vám aneb vaším přátelům najisto nejlepší

koupi jakou jste kdy viděli
1

Prodej pokračuje den zo dne až budou Tšichnl

náležité oblečeni

FRED BEíiDVE

bývalý dlouholetý osadník druhé wardy kterýž již dříve wardu

tu zastupoval v městské radě oznamuje všem svým přátelům a

známým že jest letos kandidátem pro navržení k témuž úřadu a

žádá o podporu všech svých starých i nových známých při nastá '

vajícícb republikánských předvolbách

Úmrtí a díkůvzdání

Všem svým pMtelAm toAmfm sdělujeme tímto truchlivou zprávu
le milovaná manželka matka dUj

Jnna Kxeciiler
'

- životní pout svoji dokonala v pondělí riínn dne 29 ledna a ve sttarfn dne
84 ledna na fenko nHrmlnfm bHitoě unena liyla V neikooiMm loH nA í

jaitinu(in nemftžrme opomenoutl Tdíil njsrtleěněM avé diky vftem
těm pMielnm zesnulé kteH hřbem ncdliMilié avikok trapné nrmm-- i

anMlli w bo'eft lou& nf jcjl i"tem JI i nám fmfrnltl Hl ní riík neruř
pfiime pHtt-- l nái p Cbaa Drrf?ďanký za nednavné nMouJení reinulé
bebem nemoci Jitkož i ft-tn-é prn( ku-r- é n yil Její nAvitěvami neb Jinakém
pfiiobem bledily osvěžili Ďl necbf přijme vřelé diky pan Jun Itimiť-k-

řa dojemní lo úifcby v dumě mutkii I na břtillově jímlznidi noKftMlé
k dHlifmu fiii v bolu nrra Kiilnil l)Al sUn budiž neirdeMěJ( dfk
rodině p Rusii křho za mění nu nrA 111 Nitrodní TMkŇrny (Nalinii! Piiitlno
Co ) Til Jednoiě Sokol LoH Jan Hur U 1' Táboru Coluralua fialo 6

WO Wpílnfim Em tVrmdkovl a Ant Stelgrovl aleěmim a Kildie
Auiuatinnvm plm TobÍNové a Mhidwvf Sr tu tkvotlné věnce a květiny
kterými iUev drNhé teeanulé k ImiiNtě nzd'blli Drile necbf přítmou -

vřelriAi dlkv pěvvký odbor Ti l Jvil ISokol zn dojenmv pě v domě omtit
ku areta Til Jed Kokoi kierii pořledni lulu prokiízln vt}oremá ii vloivi Nemi-n- dik nertf ři ]mou pnnf Bmidliamrovil paní
Mi' lilov4 Je£ draboii vnniilou píi vklndml do rnkre olulmižilv n rnkev
JkJÍ ozdoHly Koneíně necbf píiitnou ardefné díky v&icbnl t! 'i ln přátelé
drabé zesnulé kt-ř- í ním oul rst svoji v této trudné dolie projevili k po-
slednímu odpoMnku v tuk neobyčejném mnojstvl li doprovodili 8utrat
a pMlelft( ykťt h utkvi nlim pUmi-- nefnisíniťlnym v rdcrb nniich a bii
de nds slliti na ůnlii klopotné pouti íivol Jedě jednou ardeěoý dik v&em

- JIŘÍ KBECHÍER maníci
Omaha Neb 24 ledna 10G0 JAN KKECHLKR aya

D

10 ÚNORA 1900 í

Heyn-fi- v dar Ještě mísíc

KUd ví t ndiUo nám byl stKliraf
koflík — první eaoa - srn krt nou fotografii
v ordám konvenci Hocmflsta — vidor to-

mu baiteme vlak divt sdsrna brianoa po
dotrftnq v vjdovjrh bervácb v pokuta
rámci s kiiófm jednotlivém tuctem pUtine
katHaetnirb aneb vHlIch fotoararii Podo-blsa- a

vb vodorfeb barvách Mma sni eeaa
St 10 flmtSdCUael

fotořrafistj
SIX9USI7

J 1S al Oaaabai

TELEPHONE 431

Itl FAUNÁM ST

Mftžeme Vás rásobiti

nejleptím
01 ví

mňx a UMU
lílILlM V TRHU i

Nejaižíí eeny plni váha a

rychlá dodávka

nulou středu ráno paní Marie Si-

monová 'bydlící na jižní 14 ulici
blíže William Paní Šimonovi

byla asi rok provdaná a brzo pó
své svatbě onemocněla aby i lůž
ka více nepovstala Zemřelá ne
zůstavila dítek žádných
— Sbor Boleslava číslo 60 I

Č D' zvolil si pro příští rok ná-

sledující úřadoice: Předsedkyně
A Machová tajemnice Vine Cer
máltová účetnice Marie Příbor
ská pokladní Karolina Fibigar
— Dr A P Jobnston zubní

lékař 1404 Farnam ulice opatřil
svou pracovnu těmi nejnovějšími
a nejdokonalejšími nástroji a září
zením Zuby trhá úplně bez
bolesti tf

t-

— Brigádní generál a bývalý
vrchrf výplatčí vojenský T H

Stanton dobojoval v úterý odpo-
ledne svůj posledoíboj Života Byl
narozen 30 ledna 1835 na farmě
v letech 1857 8 bojoval s Johnem
Brownem v Kansasu proti otroká
řum pak sloužil v občanské válce
a vyznamenal se v bojích s Indiá

ny Byl výplatčím vojenským již
v občanské válce a sice v New

Orleansu pak v Richmondu a v

1879 byl ustanoven výplatč(m v

Ouiaze Později byl povolán opět
na jiná místa ve Spoj Státech až

zase roku J890 se vrátil do Oma-

ny co vrchní výplatčí kdež setr-

val do roku 1895 kdy byl ustano-
ven vrchním výplatčím celé armá

dy Spojených Států Když byl
konečně dán do výslužby vrátil se

opět do Oirahy kdež v úterý do
konal svoji vojenskou kariéru v

Kiersteadově residenci na západní
Harney ulici Mrtvola generála
Stantooa byla s vojenskou poctou
a za četného průvodu vynikajících
hodnostářů vojenských i civilních

ve čtvrtek dopravena na nádraží a
odvežena do Washingtenu kdež
bude na národním hfoitově po
chována

Prodáváme nej lepší Ohio uhlí
za $700 tuuu Jupiter kasové
$575 tana Tyto dra droby

jsou nejlepSí r trhazknHte nás
Hald Si Ulce 50ti jižní 16 ul

Telefon 1238 Skladiště 20th
& Popleton Ave Telefon 1222
— Městská rada v úterní schů-

zi přijala usneŠení aby se vyšetři-

ly pověstikolující o nepoctivosti a

úplatnosti městských radů Rádní

Mercer sice tomu odporoval1 řka
že veškeré podobné stížností patří
před okresní soud ale návrh byl

přece přijat Z 9 rádních 7 tvoří

tento vyšetřovací výbor jen před-
seda Bingham a' radní Becbel

který nebyl přítomeo jsou vyjmu-
ti V této schůzi byla při třetím
čtení jednohlasně schválena ordi-

nance navržená obchodním klu-

bem pro vyvlastnění vodárny Při

jarní volbě má býti dán k odhla-

sování občanstvu' návrh na povo-le- ní

I3000000 k zakoupení vo-

dárny pro obec a k vydání dluho-

pisů za obnos jakého k tomu bude

třeba Písaři obecnímu bylo ulo-

ženo učiniti1 potřebné kroky pro
zaopatření míst k registraci a vol-

bě městské '

— Před soudcem Vinsouhale-re- m

byli v pondělí a úterý podro
beni výslechu členové školní rady
Hess a Sears pro úplatnost Co
hlavní svědkové proti nim vystou-

pili tajní zřízenci policejní Chini-qu- y

a Bucknánster kteří vypově-
děli kterak Hesse podplatili I40
a Searse I25 00 aby hlasovali pro
uzavření kontraktu na dodání zá-

clon Po výslechu odkázal soudce
oba pány rady k soudu okrskové-

mu pod zárukou 1 1000 každého

— Vyšetřovací výbor školní ra-

dy vyslýchal různé svědkyaby vy-

pátral kde se jaká nepoctivost a

úplatnost provozovala Vyslýcháo

byl stavitel Latenser který vrhl

sice na Členy Školní rady mnohé

podezření ale důkazů podati ne-

mohl Žádných Dále vyslýchán

byl Školník ze Školní budovy Sa-rato-

který vypovídal le byl

propuštěn ze služby pooěvač ne-

chtěl nic ze svého služoého dáti
radníma Searsovi Výboru bylo
sděleno že učitelkám byly vnuco-

vány pojišťovací police na Život

od radů školních kteří bylí agenty
pojišťovacích společností ale ani
v té záležitosti nebylo podáoo
žádného svědectví Výboru vy-

šetřovacímu bylo též oznámeno

že nabídky na dodání různých

potřeb pro školy byly napřed taj-

ně otevřeny aby byl seznáš jejich
obsah ale oper zalepeny

"

Pro
toto tvrzení vlak neoí žádného
talé důkazd Dle všeho se zdá
le 'protí nepoctivým Školním
radům nebode ' finébo přímého
svědectví nei onoho' zaopatřeného
detektivy a tak celi ta věc skotčí
jen IkaadllMi — — —

a'éá m ve tatrné

lihdrně jilm fiérmdka

bliU Willianu

Mel lze veškeré naše záležitosti

vyřizovali

TEXÁRNA pokroku západu

nalézá ae r i 50951 1 jli 12 ul

Wh MASNY KRAM

aaJiZ straní místa vlastní krajan

"VY 3JV IC-uxio- l

#xA 1244 jilnl fj ul

sTaWetJÍ zrfsobv masa vSeho druhu
nasek caliimu fcunek a vdbec všeho co

r tento spad

Cay levnější než kdekoliv jinde

Z NAŠEHO MĚSTA

:— Politický kotel přichází do

Demokraté jak jsme již sdě
tiH -- položili konvenci na den io
étaora kdežto republikánská se

bavte odbývati o týden později
Prisnární volby republikánské v

jsou na čtvrtek 15 února

Nynější mayor Moores napíná
vkcbny sílyY aby docílil znovu
aavtžení i Proti němu vystupuje
ejhorlivěji pozemkový jednatel

Beauwa Kandidátem Hrubé war-é-y

bude rozhodně předseda měst-ŠMrad- y

Bingham V první wardě
máů ' asi dosti tuhý boj Pan
XSaorea bodlá napnouti tam všech

srr síly aby si ji získal V příčině
ndafch udily se v první wardě
rtzaé proměny Podle usnesení
éstiednfbo republikánského výbo-- i

nasají všichni kandidáté kteří se
drtí ncházeti o úřad radního po
drobeni býtí hlasování při primář
af volbě a na lístek mají přijíti
foaze jen ti kteří se při minulé
volbě co republikáié dali zapsati
Jak se podobá opatření toto při-

jal fistřední výbor pouze jen proto
aby v první wardě pan Stuht ne-aeo- hl

kandidovati na lístku repu
fclikánském neboť týž při minulé
volbě odepřel registrátorům udati
své politické přesvědčení ač toto

jest všeobecně známo a to z jedné
příčiny že rakové ustanovení zá-

kona považoval za neústavnf a

tedy deplatné Když mu takto

byla esta zabráněna rozhodl se

ama Stuht vystoupili co kandidát

ttoodvislý a v provolání kteréž

dovozuje Že jedná se

fcbvoě- - bůdlerům o to aby do

iněSfeké rady více neořišel a upo-aoriu- je

že pouze jeho přičiněním
ssatftnuty byly nároky právníků
kteří ustávali nynější policejní
feoaHsi proti dřívější jeho přičině-wt- m

zamítnuty byly nároky
a Clancyho kteří byli v

Lincoln lobbyisty minulou zimu a

xárovefi požadovali plat od města

Jako přičiněním zamítnuta byla
iádost pouličního komisaře Bevcr-yta- V

aby dostával služné za tu

doba co zasedal v Lincoln co po-

slanec ve aněmu hlavně jeho při
Caěnim odmítnuto bylo povolení
{kolika zbytečných zřízenců v

mayora a jiných úřadov-aác- h

hlavně jeho přičiněním ulo-iea- a

byla minule nízká dan a kdy
koliv se jednalo v městské radě o

jakékoliv povolování peněz byl

vidy pro šetrnost a poctivou sprá-

va Z těchto příčin rozhodl se
acklzeti se o zvolení co kandidát

odvislý Ucházení vzdal se v

farní wardě též pan Jordán býva-

ly' Školní radní jelikož prý práce
an aedoroluje a jeho obchod ja

veškerý jeho čas Také A

XL Back prý ae vzdal ucházení se

lakie a těch' o nichž jsme zmínku

feataale učinili zůstal jediný Isaac
IlascalL - Mimo něho však chce

prý též býtí uchazečem bývalý
tsíáí Peter Back a pak atarý Pa
triek s Bancroít ulice V drahé
varcU mimo dřív jíž zmíněných
Kkalwfa Fred 116 j Charlie Ke

gfjt Fred Behma a Mike Lee

£xt kandidátem též ještě p Hald
vmÍMf mezi Cechy obchodník

Jak vyrozumíváme mnozí

r W _J '!

nemecKycn

Pfllíl EXFčLLEn
lhani nla neoí lmiDMb

ťln_ 111 Patři at--
W !'

81 zlatých 8 j medsil
MBIltlTi1'f --irtb ' vlulalakalBtkaM

% M u ttm Thaim ti adnoraotai
mol peadnim unn wacna-- i
(japeotkll-- tr 1 rumu Tfw mj

UM
cíUwaoo--- 1

Tx9l DHicKtim
I
Mpn prou nepa průjmu suna m

— Nejlepší a nejlaciníjíí gro-cer- ii

koupíte u Jos Nováka v Čís

1264 jižní 13 ulice dt

— Před oudcem Keysorem má

býti v sobotu 27 ledna rozhod-

nuta pře pro děliictvo veledůleži

tá Okresní komisaři as pfed
rokem přijali usnesení Že při za
dávání tiskových prací se má brát:
ohled jen na nabídky od těch

firem které mají uniové tiskárny
Dle toho se také zachovali okres-

ní komisaři poslední když přijí-
mali nabídky na tiskové práce a

zadali tisk uniové tiskárně vzdor

tomu že neunývá Festner-Bet- z

schmanova podala nabídku nižší
Na její nabídku nebyl vzat zřetel

proto že není tiskárnou uniovou

a hrma ta se obratná na soudce

Keysora aby okresní radě nařídil

by tuto nejnižší nabídku přijala
— V jedné jídelně ve střední

části města si bost poručil ústřice
a nalezl v tom plovati cosi jež se

podobalo rusíkovi Povstala z

toho hádka která se proměnila v

pranici a ta byla zakončena poli

cajtem Nyní se má Hendncks

před soudcem zodpovídat! z toho
že pro tak nepatrnou věc jako je

cockroacb stropil rámus a pra-

nici

- Sorganisované dělnictvo na
bízí pomocnou ruku společnosti
domácích vyrabitelů k agitaci pro
šíření domácích výrobků Dělni-

ctvo má tu stejný zájem s vyrabi-tel- i

aby domácí výrobky měly v

trhu přednost před cizími

tSfTeohle hostinec Havelkův
vedle Creightooova divadla je Čím

dále tím větším magnetem Teď

Rudolf čepuje též pravé import o
vané plzeňské jako malvaz To

je krása ta je xozkož ta pěkuá
bílá čepičkal A což ta chuťl Ja-

ko křeult Když jste "v městě1'

neopomeňte zajít na 'jednu' plzeň
ského třeba tu velkou a oč že se

budete cítit jako doma
j

— Jaký to shon lidu na třinácté
ulici? Proč sbíhají se lidé před

grocernfm obchodím páně Nová

kovým? Hleďte jen na ten spěch
a horlivé rozkládání rukou toho
davu! či stalo se nějaké neštěstí?

Bohpomozit Snad nesešílil někdo

náhle na ulici? I to to nesešílil

ale nebylo by divu kdyby sešílil

radostí nad těmi krásnými 'pré-
miemi jež uděleny budou letos

oejlepším maskám súčastnivším
se maškarního plesu T J Sokol

Za výkladní skříní grocerního ob

chodu p Josefa Nováka může si

každý prémie prohlédooutia jsme
jisti že kdo tak učiní odejde k

domovů 1 tím nezvratným pře
svědčením že letos se také při-

strojí za masku ovšem tu nejlepší
aby dostal prémii Preto pozor
tužte se ať některou prémii zí-

skáte !

— Připravte se na velkolepý
maškarní ples který uspořádá ve

své síni Těl Jed Sokol v sobotu

dne 10 února Skvostné prémie
v cené I50 jsou k vidění v groce- -

rii p J Nováka 39tí

— Fred Hoye — to jest jméno
známé každémo Čechu ďruhé war-

dy Hned od té doby kdy Čecho

vé pivně počali se osazovat! v

druhé wardě seznali záby starého

Hoye a syn jeho Fred vyrostl v
druhé wardě mezi českými sou

drahý a když dospěl pojal CeSku
za manželka Nul Fred jest kan
d id tem o úřad radního Bude se

uctiiui o iiaržeoí v republikán
ské primární volbě a doufá ie
všichni jeho CeŠtí přátelé osvědčí

mu přízeň svou Bude li navržen
a zvolen bude drubá warda a ze

jména Češi míti věrného přítele v

městské radě
-

Chcete li vydělat! #300 den

n& bilte baed lat O A S Silber
mír P J St" PaoUlaa ágo

- Hlaví té H ťna' Mo

vyfO úřední Tpovdení tf olea1

reví_=£3 tlea jit mají pro to

davodi Nyní má skoro

nezdá se býti tak mnoho kaodidá
tů však z druhé wardy navrhuje
se za radního též krajan pan Mik

a při jeho rozsáhlé známosti a ob
líbenosti lze očekávati kdyby při

jal nominaci že dosáhl by jistě
zvolení

— Znalci výtečného moku u

znávají všeobecně že takové pivo
jako Čepuje Henry Vávra ve svých
hostincích na rohu 13 a Williams
a 15 Williams nelze nalézti v

celá Praze Není tudíž divu že

živnost jeho denně vzrůstá a ho

stů vždy jak by nabil Vejděte k

nčmu a posilněte se tf

— K poslednímu odpočinku do

provozena byla minulou středu

dopoledne pí Anna Krechlerová a

tu seznánobylo jak veliké vážno-

sti a úctě těšila se zemřelá mezi

n?šimi krajany neboť přišlo pro-káza-
ti

jí poslední poctu velké

množství přátel z nichž velká

většina účastnila se pohřebního
průvodu až na hřbitov v kočárech
V domě smutku jakož i na hřbi-

tově pronesl pohřební řeč chef
redaktor t 1 pan Jan Rosický
který slovy tklivými vzpomínal zá

služného života zemřelé jež svou

milou a dobrosrdečnou povahou
získala si přátel nesčetných Je
diné oko nezůstalo nezatoseno

když řečník tklivým hlasem vzpo
menul že teho dne právě uplynu
lo jedenáct roků kdy zesnulá ú

častnila se průvodu pohřebního
jenž k poslednímu odpočinku do

provázel milovanou matičku řeč-

níkovu paní Rosickou 'Všichni

přítomní hlasitě Stkali a mocnému

dojmu trudných vzpomínek neo
dolal ani řečník Obřadů smu-

tečních účastnil se v domě zemře-

lé také mužský sbor pěveckého
odboru T J- - Sokol jenž s pietou
a přesností uznání hodnou zapěl
pohřební chorál Ze spolků

se pohřbu Četné členkyně
dámských spolků a z mužských
zastoupena byla lože Jan Hus č

5 R P tábor Columbus Dřeva
IQ Světa a Těl Jed Sokol která

při průvodu tvořila Čestnou stráž

Jmenovaných těchto třech spolků
jest členem syn zemřelé pan Jan
Krechler Také věnců bylo hojně
položeno na rakev a sice od spo
lečnosti "Národoí Tiskároy'' od

zaměstnanců 'Národní Tiskárny
od rodiny p Rosického od T J
Sorfol od lože Jan Hus od lékár-

níka pana Emila Čermáka od p
Ant Steigra od táboru Colum-

bus číslo 69 W O W od paní
Tobiášové a od paní Mindsové st
— Ku konci dlužno ještě podo-tknou- ti

o nepřístojnosti že hrob

pro zemřelou nebyl ještě připra
ven-- když pohřební průvod dospěl
na hřbitov V takovémto případě
není žádné omluvy pro podobnou
nepřístojnost a "případ podobný
za žádných okolností neměl by

býti opakován ani trpěa Působí
to zajisté zvláštní dojem když
přátelé a nejuližší příbuzní rozru-

šeni jsouce vážným aktem musí
čekati až hrob bude vykopán Jnst
to nesvědomitá oešetrnost nejen
vůči účastníkům ale hlavně vůči

nej bližším příbuzným zemřelé
a konečně jest to také proti-

zákonné

— -JS ono te řekne le je ta neb

tna mouka dobrá Ale nejlepll jat
Wilberská Zvoiuíka a Aksamita

— Zítra pořádána jest uměle-

cká výstava ve Škole Komenské-

ho kterou navštěvují povětšině

dítky českých rodičů a vstupné
obnáší pro osobu 10c Vý-tav- ki

otevřena jest od 10 hodin dípo
ledne do 5 hodin odpoledne a jest
k přání aby byla také hojně na-

vštívena se strany našich krajanů

Když otcové dítek nemohou se

dostavili následkem tvého zaměst-

náni měly by tak učiniti české

matky a přispěti ku zdaru výstav-

ky ve škole která nese jméno
slavného českého vychovatele mlá-

deže a v níž nabývají vzdělání
hlavně dítky české Výstavka tato

jest cenní a zaujímá mnoho' před-

mětů jež jsou ve Čtyřech školních

světnicích rozloženy

'ÉtltJLxr Ml +Ě%A --Vit- aat

TCLcrow mia

t
ť "mm a rá w ▼ va my-- n w-- ri ▼

t VELKOLEPÝ

xspoiUdI

j Tělocvič Jednota Sokol J

V SOBOTU DNE

I ve S7Ó síni mezi Dorcas a Martha ul I

každý noíní chodec revolver i bez

povolení a když by ae vybíralo po
l za jedno povolení k nošení re-

volveru byla by tím obecní po
kladna o f tooo roCně obohacena

— Něco akcií neboli podílů v

české dolovní společnosti Bohemia

Minniog & Milling Co vlastnící

zlaté doly v Cripple Creeku jest
nyní na prodej po 12500 jed o a

Ruda z hloubky 300 stop dává za

I2800 zlata z tuny Zbývající
akcie prodávají se za účelem na-

bytí peněz k započetí s důklad-

ným dolováním a využitkováním
zlatodolu Pište o podrobnosti na

J Šebek 101 a N V Life Bldg
Omaha Neb 39tí

— Dopisy na zdánlivě česká

jména nalézají se na poště jak
níže uvedeno Kdo te bude o

dopis
'
takový hlásili nechť udá

fe byl uveřejněn ve čtvrtek —

Mašioda F Veverha J [nebo Ve-

verka]

— Jakub G Svačina kolektor

pro Santa Clara Mfg Co byl
obžalován v policejním soudu že
skolektoval a neodvedl tvým za-

městnavatelům 1I64T7-
- Uznal ae

u sonda yiaoým a odsouzen byl
na 60 do( do okresního vězeni

' T — ' { $

1 V New Yorka zakládá se
klnh ícbJ hodil ořistouniti v době

jU£ do~ Jadoty Čeakýck
Dam _

t tVOIStB Kvcmjm BiBjWfiuB wjrcjy-- ivr mmm mmu m+wmj

mc£tZ2 Mata P"1 tu0w liber- -
pgTÍik rvekl -

i"

-- ti


