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hOYÉ ZPRÁVY DOMÁCÍ

Politické
X V Keatuck) panuje státe ne-

jistou kterak politické záležitosti

e atončí Legislatura pokračuje
ve vyšetřování volebních podvodů

t g výslechu svědka vysvítí pa-

tra že obe strany se dopouštěly

všelikých úskoků ' Rozhodami

legislatury zdaž republikánský či

demokratický guvernér má býti

považován za zákonité zvoleného

jest stále nejisté Ač má strana

demokratická většinu jsou někte-

ří zástupci demokiatičtí odpůrci
Goebela kandidáta demokratické-

ho a bude li jich několik hlasovati

republikány bude Goebel pora-

žen Po venkově a hlavně v

krajinách panuje veliká

netrpělivost a do hlavního města

Fiaakfortu přijíždějí horalé ozbro-

jeni s odznaky republikánskými
na kabátech počínajíce si tu vý-

hrůžné Dne 24 ledna přijela
celá setnina těchto horalů do mě-

sta sorganisovani co pravidelné

vojsko ale brzy se zase z města

vyklidili Očekávali asi rozhod-

nutí legislatury ve prospěch Goc

bela a chtěli demonstrován na-

proti němu Zatím však ještě k

rozhodnutí nedošlo a může se

očekávali teprve během tohoto

týdne
Z WMtllftMl

t Předloha o zbudování prů- -

plavu oicaraguaiského byla výbo-

rem změněna v ten smysl aby

kongres povolil 1140000000 na

práci tu al prozatím aby z ob-

nosu toho bylo jen f 10000000
povoleno na předběžné práce

Výbor se též radil o položení tele-

grafního lana na Filipíny aviak

Člen výboru Swayne z New Yor-

ku odporučoval přenechání pod-
niku toho soukromé společnosti

% Výbor kongresnf pro zálež-

itosti vojenské započne v tomto

týdnu vyšetřovati záležitosti jež

e sběhly v Idahu kde vojsko za-

kročilo při stávce děluick K

vyšetřování tomu byli co svědkové

povoláni též guvernér a auditor

tátu Idaho jakož i velící generál
Merriam

Senátní výbor pro obchod

vyslýchal mnohé obchodníky kte-

ří se přimlouvají za změnu zákona

o mezistátním obchodu Zástupce

mlynářského průmyslu A- - Gall-agh- eř

ze St Louisů přimlouval
se za dodatek k zákonu dle nějž

by bylo umožněno všem Železnič-

ním ' společnostem se spojovati

Kdyby všecky dráhy v zemi se

mohly spojití docílili by mlynáři

výhodné sazby za dopravu tak že

by prý mohlo veškeré obilí je! se

nyní odtud Vvižf býti zde to

a vyvezeno jako výrobky

mlynářské
% Senátní výbor zabýval se zá-

ležitostmi ostrova Portorika a

změnil v některých věcech před-

lohu ostrova se týkající Vyškrtal
z předlohy veškerá místa která se

zmifiují o ústavě poněvadž vláda

jaká se chce zavěsti na Portoriku

s ústavou nesouhlasí Výbor uza-

vřel změnu peněžní soustavy ostro-

va a sice aby Španělské peníze

byly nahraženy americkými Na

ostrově mají zatím vláduouti vo-

jenští guvernéři vládou ustano-

vení

% Sam Gompers a některými
vůdci děinictva měli rozmluvu s

presidentem u nějž se přimlouvali
ta některé opravy zákonů dělni-

ckých Žádali o zaměstnávání
všech dělníků ve vládní službě 8

hodin denně o zákaz dovážení

práce trestanecké z jednoho státu

do druhého a o obmezení spolko-

vých soudců aby nemohli ve spo-

rech dělnických vydlvati soudní

zákazy
X Společnost která ei obrala

za cíl darovati Paříži sochu Wash-íogtooo-

obdržela od městské

rady pařížské dopis v němž se jí

oznamuje že pro sochu tu určeno

bylo náměstí kde re křižují třídy
Jena a Trocadero Pomník bude

celý v Americe- - zhotoven i jeho

podstavec Socha má býti v Pa-

říži odhalena 3 července a jest na

ní dostatečně peněz sebráno

Zkoifresa
Ve sněmovně zástupců jednáno

bylo o náhradě kabelové společ-

nosti maiilské za přerušení tele--t

rafiakébo lana Několik řečaík

m vystffdalo ale vlickai ili tok I

i Krutá bouře

Na moři Atlantickém řádila 28

ledna krutá bouře Uk že během
toho dne do přístavu new-yorské--

jen jediná loď vploula Byl
to parník Dean ze západní Indie
plovoucí jehož kapitán pravil že

podobnou bouři za svého soletélio

plavectví ještě nezakusil Očeká-

valo se do přístavu o

toíio dne asi 5 parníků evrop-

ských ale Žádný z nich se neob-

jevil ani na obzoru ač některé

jsou již o několik dní déle na

cestě než obyčejně

Továrna rozbořena

V Pittsburgu se udál 29 ledna

strašjý výbuch v železárně Phil-

lips Nimick a spol který celou
budovu rozmetal Čtyry parní
kotle praskly zříceniny pak po

hřbily mnoho dělníků kteří se

právě do práce ubírali Ze ssutin

vytaženo bylo 5 strašně zohave

ných pirtvol a těžce raněných neb

opařených je asi 10 mimo mnoho
lehčeji raněných Výbuch spůso-bi- l

i na okolním majetku mnoho

škody

Z FILIPÍN

Pozemní vojsko podporováno
válečnými loděmizmocnilo se celé

řady pobřežních měst na jezeru
Toal které jest vlastně zálivem

mořským avšak s mořem je spo-en- o

jen mělkou vodou Město

bylo bombardováno z dělovice
Marietta načež Vzato útokem
Tak dobyto nejprve město Toal

pak Sorsogan Dougal Bulán a

Segáspi V přístavech a okolí
měst těch se nalézá asi 200000
žoků konopí manilského připra-
veného k vývozu V Segaspi za-

páleno bylo asi 8000 Žoků konopí
pumou z dělové lodice Nashville
vrženou Povstalci všude prchali
do hor zanechavše na bojišti
mnoho mrtvých Domorjdci všu-

de kam vojsko americké přijde
eví lhostejnost a stěžují si na ne-

dostatek potravin
' V severní části ostrova Luzonu
zmocnila se jízda měst Santa Cruz
Luzena Tayabas a okolí při čemž

bylo ze zajetí filipínského osvobo-

zeno 20 mužů a 5 žen španěl-

ských Více Španělských zajatců
bylo odvedeno povstalci do hor a

nalezen byl také zápisník v němž
se udává že li amerických zaja-

tých má býti odvedeno na jiné
místo není všik udáno kam

Zvláštní depeše N Y Heraldu
z Manily dí Že válka s Filipíny
jest skončena nikde není již větší-

ho sboru povstaleckého a učiní li

kongres moudré kroky k uspoko-
jení Filipínců že přestane i válka
v malých četách

Gen Otis oznámil do Washing
tonu Že poslal do Španěl 74 dů-

stojníky 1000 vojínů 22 civilní

úředníky ii žea a u dětí vesměs
ze zajetí Filipínců osvobozených

Filipínská junta v Hongkongu
koupila 5 malých parníčků chtíc

je vyslati na různá mí ta na Luzo
nu aby odtud mohla tajně přepla- -

viti Aguinalda do Singapore Ne

bylo však možno dostati na lodi

ty mužstvo pokud by neplouly
pod praporem americkým a listiny
k tomu smčřmící nechtěl amenckv
konsul Wildman vydati Členové

junty chtějí obdrželi lodní listiny
od anglických úřadů avšak ame-

rický konsul požádal adm Wat-son- a

aby vyslal do přístavu v

Hongkongu něiaké válečné lodi
které by střežily pohyby těchto
lodí filipínských

Z JIŽNÍ A STŘEDNÍ AMERIKY

V Rosario na řece Paravě asi

330 mil od Buenos Ayres vypukl
hlízový mor Vláda argentinská
nařídila přísnou karanténu v městě
onom

Vláda brazilská vyslala 4 dělo-
vice a značný sbor vojenský na
hranice bolivské aby tu obsadila
krajiny které jí byly smlouvou
mezi Brazili a Bolivii přiřknuty
V Colombii měli povstalci ob-

lehnuté město Tumaco které by
se bylo muselo vzdáti když do

přístavu vjela německá loď Vo-lumn-

Velitel města nechal
rozšířiti zprávu že mu na lodi té

přijelo 500 mužů vládního vojska
na pomoc a povstalci zaleknuvše
m toho má města odtáhli

náhledu aby se náhrada nedáva

la že by se tím zavdala příležitost
mnoha jiným obchodníkům neb

společnostem tak že by se žádosti

o náhradu jen hrnuly Bylo po-

ukázáno na to Že společnost
kabelu toho učinila během dobyco
Dewey vploul do zálivu manilské-h- o

více obchodu než dříve za 10

let Záležitost ta byla odložena

bez vyřízení

KRONIKA UDÁLOSTÍ

Lyní v Colorado

Z káznice v Canon City Colo

uprchli dva zločinci Reynolds a

Wagner zavraždivše nočního

strážce Rooueye Za zločinci se

pustila četa stihatelů se slídnými

psy a podařilo se jí zmocniti se

Reynoldse Zatím co čtyři muži

byli se zatčeným vypraveni do

Canon City postili se ostatní za

druhým uprchlíkem Wagnerem
Když průvod s Reynoldsem přišel
do Canon City bylo dáno poplaš-

né znamení lid z celého města se

seběhl přemohl stráž a zločince

oběsil na telegrafním sloupu na-

proti vězení Vše to sběhlo se v

rychlosti bez rámusu a násilí

neb nikdo ze zástupu nemel ani

zbraně

Amerlísaé postříleni
Do El Paso Tex došla ze

státu Sonory v Mexiku zpráva že

šest Američanů bylo zastřeleno od

vojska mexického na rozkaz gen
Torrense na úpatí pohoří Baca-tet- e

Vojáci mexičtí viděli lidi ty
v důvěrném rozhovoru s Indiány
kmene Yaqui proti nimž vojsko
mexické bojuje a proto byli za-

střeleni co zvědové Konsul Sp
Států v Guayamě byl prý požádán

aby zakročil ku ochraně těchto

amerických příslušníků on prý to

však odepřel Někteří ze zastře-

lených byli známi v El Paso co

prospektoři a za tftnže účelem se

asi zdržovali v horách Bacatete

v domovině to Indiánů Yaqui V

Arizoně a Novém Mexiku bouří)
se pasáci a horníci nad zprávou o

zabití oněch šesti amerických pro-spekto-

a vybrcŽuje se vládě

mexické že bude podniknut vpád
do státu Sonory Nejen Indiáni
kmene Yaqui ale i ostatní obyva
telstvo státu Sonory není přátel-

ské vládě mexické a kdyby se mu

dostalo pomoci ze Spoj Států
nastalo by tu všeobecné povstání

jako před půl stoletím v Texasu

Mezi lidem v Arizoně a v Novém

Mexiku se vypravuje že oněch 6

amerických horníků bylo zastře-

leno na rozkaz samého presidenta
Diaze a že nespáchali nic co by

smrti zasluhovalo

náboženství ve škole

V Columbuf Cí byl předložen
státnímu zástupci dotaz z obce

Fulda může-l- i ve veřejné škole

kde jest obyvatelstvo vesměs kato-

lické býti vyučováno katechismu

a biblické dějepravě Státní ná-vlad-

na dotaz ten odpověděl že

jestli se kdekoliv ve státu něco

podobného dělo třeba se svole-

ním Školní rady že se tím pře-

stoupil zákon a podobné přestu-

pování že ruusf býti zamezeno

Američanka odsouzena v Mexiko

V juarez Mex zavraždila v

květnu pí- - Ricbovi z Chicaga
svého muže a uprchnuvši do

Spojených Států byla vydána
úřadům mexickým Dne 36 t

m byla uznána vinnou vraždy té

a odsouzena na 14 let do žaláře

Když jí byl přečten rozsudek v

celi žalářní počínala si jako šíle

ná a dva muži měli ji co držetiby
se na uraaouy nevrtila ač mi
zlomenou nohu Právníci její se

chtěj' odvolati z rozsudku a vybí

rají k tomu účelu příspěvky ve

Spojených Státech V celi Ri-cho-

byly nalezeny jedy jimiž
se chtěla otrávit

Zásoby pro AnflIČany
Z Fiodley O bylo zasláno

308 kusů hovězího dobytka do

Newport News kde mají býti na

loženy na loď a dopraveny do

Durbanu v jižní Africe Dobytek
ten jest určen pro armádu gen
Bullera V Kansas City nakupují
jednatelově angličtí veliké množ-

ství mul které mají býti zaslány
do jižní Afriky Též tu bylo ob-

jednáno tooo koní kteří mají býti
dopravení do Anglie poněvadž se

tasa koal nedostává následkem
silni jik odvodí do Afriky

Výbuch dynamitu
Při neštěstí jež se stalo v Ash-le- y

N J na dráze Peiinsylvania
Central dne 35 ledna přišlo pět
lidí o život Těžký vlak' po sva
hu jedoucí nedal se broděním

zadrželi a vrazil celou silou do

lokomotivy v cestě mu stojící
Náraz ten způsobil strašný vý-

buch dynamitu v jedné káře se

nalézajícího což učinilo strašnou

spomtu Kára v níž se dynamit
nalézal roztříštěna na třísky a v

zemi pod ní udělána veliká jáma
Šest lokomotiv a 70 kar bylo roz-

bito a nádražní budovy poškoze-

ny Při odklízení trosek bylo

teprve nalezeno pět mrtvol a osm

těžce raněných lidí I v blízkých
obydlích výbuch rozbil okna ná

dobí a poškodil domky při čemž
lidé i k poranění přišli

Spor o poštu
V některých částech státu

Washington vypukla neštoviční
nákaza a v sousední Kanadě byla
prohlášena karanténa proti po
štovním zásylkám přicházejícím
z té krajiny Na hranicích v

Northportu jest nahromaděno
mnoho poštovních zásylek jež se

pošta kanadská zdráhá přijmout'
pokud nebudou dezinfikovány
Pošta Spojených Států však se
zdráhá je vykouřiti že to náleží

poště kanadské když nechce aby
tam nákaza byla zanesena Před-- '
loženo to bylo vrchním poštmi-strů- m

obou zemí k rozhodnutí

Lupiči zastřeleni

V Quiocy 111 byli v noci na
33 ledna zastřeleni dva lupiči a
třetí postřelen Jsou to Členové

pověstné roty lupičské která v

Omaze minulého léta spáchali
krádež v Shukertově kožešoickém
obchodu Provedli na několika
místech smělé loupeže hlavně ve

státu Illinois a policie různých
měst po nich pátrala V sobotu
se ubytovali tři muži v Moeckero-v- ě

hotelu a hostinský dU podpisů
v knize hostí měl je v podezření
že jsou to titíž kteří se u něho 5

ledna ubytovali a zmizeli po lou-

peži která spáchána byla v b ido-v- ě

Building & Loan Association
Sdělil své podezření policii a ta
dávala na podezřelé pozor Když
pak detektiv chtěl jedooho z nich
dovést! na policii vyláli! revolver
a hned nastala střelba v níž se

podíleli též druzí dva podezřelí a

několik policistů v hotelu čekají-
cích Dva z lupičů zůstali mrtvi
na místě a třetímu byl rozstřelen

kyčel a on zatčen Všichni byli
pěkně oblečení měli hojné šperky
a nnoho peněz při sobě V jich
zavazadlech nalezla policie různé

lupičské nástroje a dynamitové

patrony Ač se na různých místech
různě podpisovali a zatčený ne-

chce žádné jméno udati má se za

to že jsou to Tom Monagham
Chas Dennis a Chas Prince
daleko široko známí lupiči bank
kteří i v Omaze loupež kožešin

provedli

Příval do Aljašky

Časopis Tacoma Times udává
že do nalezišť zlata v Cape Nome
se odebéře odtud aspoň 15000
lidí Lodi z Tacomy Seattle a

San Franciska které z jara do

Aljašky poplují jsou již přihláš-
kami zahrnuty a mnoho horníků
se chystá též z Dawson na cestu
do Cape Nome jak jen řeka
Yukon rozmrzne Lodi z pobřeží
tichomořského ohlašují svůj od-

jezd na měsíc květen ale znalci
tvrdí že ještě ani v ten čas nebu-

dou moci přistáti v Cape Nome

pro ledy Horníci kteří poplují
po Yukonu Dawson mají prý
vyhlídku obsaditi naleziště zlata
na pobřeží dříve než se tam proud
prosptktorů ze Spojených Států
dostane Již asi za 13000000
zboží jest připraveno k zásylkám
do Aljašky a parníky které budou

propuštěny ze služeb Spojených
Států pro dopravu na Filipíny
budou všecky upotřebeny ku do-

pravě lidí a zboží na Aljašku

Souhlas a Boery
V St Louisů byla minulé nedě-

le odbývána velmi Četně navštíve-

ná schůze v níž vysloveny sym-

patie s Boery V resoluci zde

přijaté se vyzývá president Spoj
Států k zakročení ve prospěch
Boerů a k úřadnfmu uznání jejich
zástupce ve Washingtonu Po-

dobná velkolepá demonstrace od-

bývána byla v I! iaaeepolis ifia
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Z KUBY

Civilní guvernér NuHez žédal

mayora města Havany o předlože-
ní obecného rozpočtu ku schvále
ní dle dřívřjšího' splsobu španěl-
ského Mayor Lacoste však to

odepřel řka že byl požádán od

vojenského guvernéra gen Lud-low- a

aby jemu rozpočet předložil
Civilní guvernér se dovolává své-

ho práva a obrátil se v té věci na

státního tajemníka avšak gen
Ludlow se zase odvolává na roz-

kaz presidenta který mu uložil

aby bděl nade všemi záležitostmi

obecnými
Kubánci nejsou spokojeni s

ustanovením Sbarrettiho za bisku-

pa havanského a byli by raději
viděli v úřadu tom některého Ku-

bánce I gen Maximo Gomez

zavrhuje ustanovení to
Vrchní Školní dozorce Frye

obdržel již oznámení z 879 míst

že tam zařízeny byly obecné Školy
a přihlášky docházejí stále čet-

nější ' -

Družina gen Wooda byla velmi
okázale uvítána v Santiagu kdež se

Kubánci s Amerikány předháněli
v okázalém uvítání guvernéra Na

tisíce lidu vyšlo hostům vstříc a

večer byl dáván skvělý banket
Gen Wood pravil že všude na
cestě viděl známKy pokroku na
rolích a v dolích pak jest vše za-

městnáno ''

DROBNÉ ZPRÁVY

Loď která na pobřeží New
Foundlandu asi před 14 dny se

stroskotala není dosud zjištěna
Z moře vyloveno bylo prkno s ná-

pisem Merrimac a tu se má za to
že to byl parník Merrimac který
plul z Quebeku do Belfastu a od

27 října nebylo o něm ničeho sly-

šeli

V Cincinnati zavraždil kože-

luh Bartruff manželku a dvě dítky
načež převrhl žhavá kamna chtě-

je příbytek zapálit! Policie zatkla
vraha v hořící světnici a zdá se

Dýti šíleným

Ze zprávy berního úřadu ve

Washingtonu vysvítá že ve Spoj
Státech vyrobeno bylo v roce mi

nulém 79695744 libry padělané-
ho másla

V Deerfieldu Wis vyloupe-
na byla banka a lupiči odnesli z

ní asi za % 17000 peněz a cenných
listin

V Des Moines Iowa byl za
tčen Kar Newhouse poněvač své

tchýni v Albia ukradl $600 Když
byl zatčen vytáhl z kapsy balík

peněz jež se jal trhati a žvýkali
tak že jich značnou část roztrhal
a snčdl

V Yanktonu S D zorgaoi-soval- a

se společnost včelařů kte-

rá má miti své odvětve po celém
státu

Do Xfiříže
Kdo se chce letob podívati na

výstavu učiní dobře když si po
jistí místo ihned poněvadž později
bude velice nesnadno místo ob
držeti Firma F Brodský & Co

1389 Second Ave New York

zastupuje všechny evropské linie
a může každému posloužit! dle je-

ho přání Firma F Brodský & Co

má jednatelství pro následující li-

nie: North Ger man Loyd přes
New York Baltimore a Galveston

Hamburg American Line Red

Star Line Holland-America- n

Line Compagnie Générale Trans-atlantiqu-e

American Line White
Star Line Cunard Line a Anchor
Line Dovědět! se ceny přeplavu
a lístků ieletníčních stačí zaplatí

poštovní lístek a8tf

IÍ11H II ZiŽltzX
Krásné dva litoprafované ofc-a- zj

fedstavnjíc( Ccské velikány Hu&a l
Zi iku bodící se pro apokové a veřejní
místnosti Jakoi i pro rodiny mímt
nyn sklad Prodiriai j obh po
SI 9 e mnm k Pok Zátw4 u

(ZASLÁNO)

Omaha Neb 27 led 1900

Tak jako to nyní mezi námi

Čechy v Omaze chodí pokračuje-
me však ne ku předu nýbrž do
zadu Když někdy čítáme nadše-

né básně Rev J Vránka vybíze-

jící národ ku svornosti zdá se

jako by tu slova ta Šla ze srdce
Však skutky dokazují jinak Tak

bylo opět za příležitosti pohřbu
paní Tesařové jehož zúčastnily
se též mnozí kteří jsou členy ji-

ných spolků než kostelních líbo-l- i

svobodomyslných Přišli aby
prokázali poslední poctu osobě
kterouž znali a ctili Však p
Vránek použil této příležitosti
aby ši na těch nenáviděných svo-

bodomyslných spolcích schladil
Žáhu Nebral nic ohledu na to
že se to při takové příležitosti ne-

sluší že jest to doba smutku a zár-

mutku kde dlužno spíše mluvití
slova povzbuzení nežli rozsévat!
zášť a nenávist a štváti preti těm

krajanům kteří ku svému prospě-
chu uznávají za dobré býti členy
spolků s náboženstvím nic spo-

lečného nemajících Nechceme
se tuto pouštěli do rozbíráni všeho
toho co Vránek spolkům svobo-

domyslným vytýkal avšak nemů
žeme se zdržtti porovnání mezi

obřady u týchž a oněmi jež koná

p Vránek Svobodomyslní když

odbývají pohřeb tedy jejich řeční-

ci o náboženství aneb p Vránka
ani nezavadí a maji pěkné a do-

jemné obřady kterým každý může

rozumět kdežto p' Vránek bre-- i
bentí latinu čemuž žádný neroz-
umí a jestli mluví též něco česky
tedy na místě aby hlásal: ~Pokoj
s vámi'' rozdmychuje nepřátelství
mezi rodnými bratry a sestrami
A ještě jeden rozdsf shledáváme a
to jest ten že kdežto svobodomy-

slný řečník koná ' vše z lásky a

ochoty p Vránek si dá za své
brebentění jemuž nikdo neroz-

uměl dobře zaplatiti Vytýkal
mezi jiným že mrtvola patří do
kostela a modlit se za ní ale svo-

bodomyslní že jdou s mrtvolou
do hálu neb do síně a tam ta je-

jich řeč že jest platca mrtvole ja
ko prach na ulici Nuž jakýpak
jest rozdíl irezi spolkovou sípí a
kostelem ? Jsou to obě místa pro
shromáždění lidu jen že v kostele
se děje více hokus pokusů aby šel

lepší obchod Potom síně jsou
většinou majetkem jednotlivců
kdežto kostely a ty hokus pokusy
si musí chudí lidé sami zaplatit
Ostatně pochybujem že tomu bre
bentění mrtvola rozumí a tak jí
bude plátno jako řečnění svobo

domyslných jemuž aspoň živí roz
umí Nežli začal zde působit! p
Vránek byli jsme na neilepší cestě

my Češi omažští abvehom tvořili

leden národ jedea lid Štvanice
z dřívějška kteréž spůsobil též

takový horlivec jako p Vránek
za jeho předchůdce potrinuly a
Čech ať svobodomyslný ať věří-

cí byl Čechem a každý rád svému

krajanu bodře pravici tisknul Bo-

hužel za posledních let již tomu

opět není ta' a čím dál tím hůře
Podobá se Že "přišel nepřítel a

rozsel koukol'' zášti a nenávisti a

jaká bude sklizen? U nás v Oma-

ze dojista nikdo nepotřebuje stě-

žovat že by se strany svobodomy-
slné děly se nějaké útoky na věřící
a jen kdyby také vůdcové a pře-

dáci poslednější vštěpili si dobře
v mysl slova Kristova: "Se vše-

mi lidmi pokoj ' mějte" a jimi se
řídili pak by také skutečně pokoj
byl

Několik údkyB svobodomysl-nýchspolk- fi

jež byly pohřbu paní
Tesařové přítomny

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAiaAAA

Knihkupectví Pokroku Zapadá
Máme na sklade velké množlví spi-

su zábavných a poučných ce viecb
ložných oborů Divadelní spisy mi-
me všechny joX jsou k dostául v rús
ných sbírkách Pište si setoam a
oodHUtc jejadams Adresa jte jeJ-aiA- e

Mrtk Zéomá
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