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čena nebylo lze výrobu udrŽeti v

předešlých rozměrech a nastalo

velké stěhování dělnictva U nás

bude zjev podobný Továrnám

které odebíraly uhlí z kladna nebo
z revíru Ostravského jest se nyní
ohlížeti po jiném dodavateli Sta-

ré obchodní spojení bude tak zru-

šeno a zahájeno nové A toto

spojení snadno může se státr trva-

lým — A což není nebezpečí i v

tom že v nedostatku uhlí saháme

po různých jiných náhradách uhlí
a že tedy nové zvýšení ceny uhlí
k němuž dojde tak nebo tak bude
míti za následek omezení spotřeby
uhelné vůbec? Uhelná stávka
bude se as dle všeho ťozvíjeti

ještě dále ntboť dosud nedošlo
ku shodě a tak stávka rozvine se

v hospodářské poklesnutí průmy-
slu uhelného neboť nepromluví

potom toliko dělník a zaměstná
vatel ale i průmysl a obchod a s

těmi někdy nelze vyjednávali Tu

je krise Na půdě společných
konferencí budou snad objasněna
stanoviska obou stran a snad bude
možno nahlédnouti poněkud do

zákulisí boje v němž proti převa-

ze mrtvých millionů stojí šedesá-titisícov- á

převaha lidských těl???

Dělnický požadavek vyšší mzdy

představuje asi 2 hal na centu
Ale je otázka o kolik cent uhlí se

tím zdraží neboť uhelní baroni

budou chtít na stávce vydělat!!!j
Že stát pochopí svoji smírčí úlohu

Je to to plavé
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lení dnešní fabrikace bude v růz-

ných skupinách spojeuo s retro-

spektivní exposicí V paláci de
korací a nábytku zaujmou místo
hlavně skupiny 66 (stoláfské
umělecké a zámečnické mechani-

cké pokrývačské práce atd) 67

(sklářství Mualtové zboží) 68

(papírnictví) 69 (hotový laciný a

ozdobný nábytek stavba pian
atd) 70 (člounictví) 71 a 72

(keramický průmysl atd) Za
monumentálními stavbami espla-nád- y

invalidů bude umístěn Cre-tonsk- ý

domek a "mas"' (venkovský
státeček z Camargy) z francouz-

ského jihu A Saissy

Ticbomořský kabel

Nynější kongres musí co nej
dříve rozhodnouti otázku telegra
fického spojení s novými osadami
Tichém oceánu Jsou tu dva

plány kii spojení severní Ameriky
Asií telegrafem podmořským

Jeden navrhuje položení kabelu ze
San Franciska do Filipín přes
Havaii se stanicí na Guamu druhý
odporučuje kabel z Puget Soundu
na Aljašku a odtud přes Japan na

ťilipiny
Plán přes Aljašku vyžaduje ka-

bel mnohem kratší a proto také

lacinější a žádoucnější Nejkratšf
dráha pro kabel přes Havaii a
ostrov Guam na Filipíny obnáší

7095 mořských mil kdežto přes
Aljašku a Japan obnáší jen 5550
mil Když pak by měl býti kabel
přes Havaii vedený prodloužen z

Filipin až do Japanu byl by 9949
mil dlouhý Dle toho tedy kabel
přes Aljašku a Japan Vedený na

Filipíny by byl o 4382 mořské
míle kratší

Je tu však ještě jedna přednost
jií má kabel přes Aljašku Nej
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ww jvuu úé veuený po dně
mořském by obnášel 858 mil

kdežto bavaiský kabel vyžaduje
jednu Část jeho v nepřetržité délce
2639 mil Průměrná hloubka moře
podél dráhy alaškého kabelu obná-
ší mezi 9000 a 13030 stop kdežto

podél dráhy kabelu havaiského
obnáší 15000 až 29400 stop
Doprava depeší po kabelu alaš-ské- m

by tedy byla dvakráte tak
rychlá jako doprava po havaiském
Porovnání vzdálenosti a hloub-

ky moře ukazuje že náklad na
kabel přes Aljašku by byl ani ne
poloviční ceny kabelu havaiského

AljaŠský kabel by stál od 3 do 5
milionů dolarů kdežto havaiský
od 15 do 18 milionů tedy o 12
až 11 milionů méně
Nechť však kongres zvolí kte

roukoliv cestu pro kabel: hlavní
otázkou je tu máli iei Doložiti a

vlastniti vláda nebo soukromá
společnost Pozoruhodno

"

však
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Jisté a spolehlivé
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jest že jak vojenské tak i civilu
vládní autority souhlasí v tom

aby kabel ten byl vlastněn od

vlády Z ohledů vojenských i

vládních je to nutné a dále ktomu
i finanční otázka nutí Vláda se
může vydlužiti k tomu účelu do-

statečné množství peněz na 2

procenta kdežto soukromá společ-
nost musí platiti nejméně 4 pro-

centa z vydlužených peněz Kdy-

by se vláda vydlužila na podnik
ten £10000000 platila by ročně

$250000 úroků kdežto soukromá

společnost žádá od vlády roční
podporu {400000 Již jen rozdíl
mezi podporou tou a úroky z ka-

pitálu by obnášel $150000 ročně
mimo jiného užitku který by ka
bel přinesl z depeší soukromých
Kdyby však dal kongres před-

nost kratšímu kabelu přes Aljašku
a Japan nestál by přes $5000000
tak že by úrok z dluhu obnášel

jen $125000 Tím by přebylo
každaroČnč $275000 z částky
jakou soukromá společnost v)ža-duj- e

tak že by jen tímto spůso-be-

byly výlohy kabelem spůso-ben- é

v 18 letech zaplaceny
Nechť se tedy záležitost tato

posuzuje z kteréhokoliv stanovi-

ska jest patrno že položení a

vlastnění kabelu tichomořského
vládou jest nejžádoucnějŠÍ Však
i dějiny nás poučují že první ka-

bely ve Spoj Státech byly vlast-

něny a spravovány vládou Během
občanské války r 1862 byl po
ložen první kabel z Wilmington
Del do Fortress Monroe kdežto
o 4 roky později byl položen
Fieldův kabel' Atlantickým oce-

ánem da Evropy Ještě téhož
roku 1862 byl vládní kabel z Fort-

ress Monroe prodloužen na Roa-nok- e

ostrůvek v sev Carolině Po
skončení občanské války vlastnila
vláda Spoj Států skoro 2000 mil

j
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ských telegrafů které všecky byly
zařizeny k účelům vojenským od

vojenského sboru telegrafního -

Do Glen Carbon III a okolí!

Náš dlouholetý ochotný oběta-

vý a nezištný jednatel pan W
Primas oznámil nám že násled-

kem pokročilého svého stáří nelze
mu jednatelství nadále zastávati a

navrhnul nám za nástupce svého

p Vác Kibikazé Glen Carbon
111 Krajan tento ochotně uvolil se

přijmout! na se jednatelství listů
našich a jest proto oprávněn za-

stupovali nás ve všech záležito-

stech našich a předplatné na listy
naše přijímat! Milému přítelilna- -

Semu panu Primasovi vzdáváme
srdečné díky za jeho dlouholeté
nezištné služby přátelské
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strace po každé volbě pouliční

projevy zpěv volání: "Hanba
Staročechům !''— toť pardon ještě
průvod policajtů — jsou zase ob

vyklé zjevy Politika a smír ozý
vají se zas na četných schůzích

jichž sta a sta Poslední byly
Praze na Smíchově v Karlině na
Žižkově v Křivoklátě Terezíně

al w a jv inov jweste v rarauDicicti v

Plzni v LytomyŠli atd atd
Ruchu tedy hojně až mnoho
Ozvěaa po smírech — žádná

Doplňovací volba za Slané Louny
atd na říšskou radu koná se 5

února Kandidáti 4 Mladočeský
dr Dvořák býv ředitel Herolí

ovy kanceláře radikální učitel
Mrázek nadaná hlava národního
dělnictva redaktor Klofáč bývalý
redaktor "Národ L'' a kandidát
internacionální

Nebezpečí povodní bylo v Če-

chách po náhlé oblevě od půli
ledna nastavšf Sníh a tání daly
množství vody jež zaplavila nižší

kraje Led se hnul Na štěstí
bez nehody dosud vše Ale —

prší dnes znova i včera Hrozná
to zima Sníh pryč bláto teče
ulicemi Nebezpečí povodně tedy
úplně dosud neminulo Do příště
o tom víc Pozdrav! — ica

Z výstavy pařížské

Dle posledních zpráv kterých
se nám pravě dostalobude svolán
od 8 do 14 července t r do Pa-

říže mezinárodní sjezd zeměděl-

ských společností a hospodářských
svazů Za člena bude považován
každý úd zahraničního zeměděl-

ského spolku který si o rolnictví

jistých získal zásluh Zařizóvací
komisi předsedá markýz de Vo-gu- e

člen francouzského "Insti-
tut'' a předseda společnosti fran-

couzských rolníků atd Členové
odboru jsou vesměs francouzští
zemědělci Hlavní otázky sjezdu
budou: 1 Všeobecné pojedaání
o spolkovém ruchu 2 Nákupn
družstva- - 3 Zařizování tržnic

odbývání zvláštních trbú obilných
atd 4 Asosiace práce a výroby
5 Spolky pro zvířecí produkci
6 Spolky a sdružování pěstitelů
révy 7 Záloženský ruch v rol
nictvu hospodářské banky zálo

hy 8 Dosavádní pojišťovací
ústavy 9 Rolnický mezinárod
ní úvěr 10 Dorost školy sti

pendia exkurse Dopisy aa: L
Milcent secretaire generál hotel
de la Société des Agriculteurs de
France 8 rueďAthénes Paris

K€puLuiá oaivauur která se

doposud nebyla přihlásila zane
Sena právě do rejstříku vystavují
cích států a zaujala své místo
které ji Mexiko postoupilo Sal- -

vadorský pavilon bude zřízen na

Quai ď Orsay sbírky budou umí

stěny v oddělení jihoamerických
republik a částečně výrobky ho

spodářství na esplanádě invalidů

Esplanáda invalidů skýtá již
dnes se svým pořadím ozdobných
a umělecky provedených paláců
po obou stranách avenue impo
santní živý a veselý pohled a bude

proto zajisté hlavním cílem ča-

stých procházek a dostaveníčkem
všech kteří výstavu navštíví Šest

paláců před krásně upravenými

sady a po obou stranách Širokého
stromořadí sahá téměř k samému
"Hotelu des Invalides'' za nímž
se bohatě pozlacená kopule hrobu

Napoleona I zvedá Levá strana

(od Seiny) vykazuje palác "národ-

ních manufaktur" palác různých
průmyslových odvětví palác de-

korací a Bábytkudále francouzské

veřejné stavby a obydlí Pravá

strana vyhražena cizým státům
které následovně sefaděny: Ja-

ponsko Rakoa- - Uhry Dánsko

Itálie 'Anglie Severní Soustátí

Ameriky Německo Rusko a Bel-

gie Roztřídění výstavních před-
mětů bylo a bude vždy nejhlav-nějŠí- m

činitelem úspěchů světo-

vých výstav a proto převzal
namáhavou práci tuto sám pan
Picard komisar výstavy se svými

pomocníky Výrobky jsou umí-

stěny v logickém pořádku jejich

arrangement odpovídá prosté ale

přece precisní koncepci Fran-

couzskému dekorativnímu umění

vykázáno zvláštní místo v XII

skupině Oddělení jsou vůbec o

Ivou sekcích: jedna pro původce
nákresů kartonů neb odlitkůdru- -

bá pro zhotovitele Suroviny

procedury výroby a hotové - fabri

káty budou vystaveny vedle sebe

stroje a aparáty od nejmenÉího do

největšíbo budou stále v práci a

pohybu tak Že se výroba v jedno-

tlivých postupných íazícb před
očima odborníka provede Oidě- -

proto radční

Chceme národní vojsko! volá

dnes maďarský tisk á český to

plně podepisuje Posl Barth
totiž praví doslova: "Císař ostře
hrozil Čechům pro "zde" a béře
do desatera přikázání státního
života: Nechte vojsko na po-Ni-

c

koji!" by nebylo překvapu-ne- ž

jícím kdyby se tento rozkaz

přijal Ať je tedy vojsko osvo
bozené od všeobecné kritiky ale
ať jsou také země osvobozeny od
daní a krve jež na vojsko vydává
jí nechť se tedy vojsko stane ma

jetkem císařovým Nechť si najme
vojáků a důstojníků co chce a

kolik jich jeho statek vydržeti
může: nechť si je vydržují nechť
si je Šatí a vychovávají jak chtějí
ať je vyzbrojí zbraní sedly a Bůh
ví čím ale ze soukromých důcho
dů panovníkových Ať si pak
staví kasárny pevnosti hradby
lodě a železnice jež mají sloužiti
k učelum vojenským na vrub sou-

kromé jeho pokladny pak nechť

platí pensi pak mohou zvýšovati
platy důstojníkům nechť zavádí
děla rychlopalná nechť si jdou

pověřeni jsouce k tomu na Krétu
ať se plaví do Egypta a ať si
mluví jak chtějí třeba španělsky
nebo jak se jim ráčí — Ale bylo
by to tak dobře? — Nebylo Ne

boť nemůžeme přece svěřit ochra
nu trůnu a vlasti takovému poshá- -

nenemu materiálu jaky by se

sesbíral — Vznešené a společné
zájmy trůnu a vlasti mohou býti
zabezpečeny jen brannou mocí
národa Musí se tudíž ono tvrdé
slovo z desatera vymazat Vojsko
na pokoji nenecháme! My je
upozorníme nevykonává-l- i fádně
úlohu jemu svěřenou pokáráme

je nezuá-l- i svých povinností Li-

sař viděl za mladších let jak je
vojsko poráženo Každý mu přeje
aby na sklonku života namáhavé-

ho a těžko navštěvovaného viděl i

vítězství Hledáme tedy podmín-

ky síly a vítězství Ale čím víc

přemýšlíme a čím více příkladů
poskytuje nám vlastní zkušenost
tím více se přesvědčujeme že

první a nejdůležitější podmínkou
je to aby národ splynul s vojskem
tělem a duší — jinak nelze míti

vojsko zdatné Tedy snad jednota!
Ďas už ven tu jednotu která
nemá síly ani spoludržení ani

lásky ani citu pro povinnost
Fysické prostředky a vyšší rozka

zy nikdy nestvořily jednotu mezi
lidem Hloupý systém řečí plu-

kových není prostředníkem jedno-

ty ale federalism Bylo by si

přátí aby i Rakousko přišlo k

blahu Ale to není jinak možno
než když utvoří se německé a

slovanské vojsko jednotně orga-nisova-

a velené — Copak u

nás hledá němčina? Vždvť neisme
Němci Co pak náš důstojník
není 1 občanem?" Věru srozu
mitelná ta řeč je docela

Clm lze státi se v Rakousku mini-

strem to ukazuje nynější ministr
obchodu dr Gall Nevyniká vě

domostmi neboť jako auskultant
nedovedl zastatí ani jednoduchý
referát u okresního soudu na Smí
chově Proto musil býti odvolán
a přidělen k zemskému soudu

adjunktem stal se až v Černém
Kostelci kde jest služba pohodl-
ná Ale: Dr Gall jest synovcem
vrchního rady Forstera jenž píše
články do - "Bohemie" proti rov
nému právu jazyka českého a proti
českému úfadnictvu Vrchní rada
Forster byl zase pravou rukou

presidenta barona Kalliny dokud

byl v Praze a tento opět je kama
řádem sekčního cheía dra Kleina

jenž je v ministerstvu spravedlno-
sti všemohoucím Tak stal se dr
uaa ministrem

_
Tak vida

st
tu

je recept: jednej proti Cechům
kus protekce k tomu ministerský
kabát je zde!

Uhelná katastrofa — Praha žije
lidovém heslu: "Maj' uhlí?"

Tak zní dnes Žertovně i truchle
všude: venku i doma v soukro

mých místnostech i ve veřejných
Velká stávka uhelná poutá vše

obecně Ve společné konferen

ci na Kudné se konečně sešli

zástupci zaměstnavatelů a delegáti
dělnictva Z vídeňských rozho-

dujících kruhů se pak dovídáme
že vláda vážně se zabývá úmy-
slem správu uhelných dolů přeja-
ti ve svou správu — aspoS na

nějaký čas Avšak i bez tohoto
zakročení ochota ke sblížení bvla
by jen prospěchem obou straa
Vzpomínáme stávky v Cardiffu
Trvala dobu neobyčejnou přine-
sla v celý krtj bídu a nouzi a na
konec se shledalo že zasadila

nejhlubŠÍ rány — průmyslu uhel
nému neboť ten ztratil za stávky
velkou Cáit odběratelstva Když!

pak byla obrovská stávka ukon

Plrodnl laforaiaoa od tpravodaja "Pole lap1

Noví ibrojenl — Bmlrovace kue — Choema

národní voJko! — Cira lne ne T Itakouiiku
itatl mililitrem — Uholni kauuuvfn —

Frauoouuike prníie do Čech - Volba

pralk4bo primátora — ItuplOovaui Volba

poslanecká — Noví měrjř na pra&tka rad
nici — Politicky ruch — Smis

V Praze 31 ledna

Nové zbrojeni zavádí Německo

Předkládá říš sněmu návrh na

zvýšení nákladu vojenského ze

168 mil na 325 mil a to pro se

sílení loďstva Chce státi se krát
ce první namorskou moct A co

chce Německo to musí chtít
Rakousko a tak s bolestí i my če-

káme nový náklad Právem o

tomto hýření penězi píše maďar

ský "Magyarorszag : "Namlou-
valo se nám že trojspoiek byl
zřízen proti Rusům Ale události

minulých let nás přesvědčily že
ostří trojspolku proti Rusku na-

mířeno není Ukázalo se že při
výbuchu na Balkáně o německou

pomoc opírati se nemůžeme Vy-

svitlo i že Německo potlačuje
naše hospodářské zájmy Ko-

nečně víme že pro trojspoiek jsme
ztratili sympatie evropských náro-

dů a že na př Francouzi vedou

proti nám opravdovou hospodář-
skou vojnu To jsou naše škody
A kde je výhoda? Praví se: mír
Dobře Ale zač stojí takový mír

jenž nás nutí stále zbrojiti? Ta-

kový mír není dobrodiní nýbrž
kletba A kdo je tím vinen? Zá-

jem německé politiky aby si udr-

žela Elsasko Svatá pravda je
že Evropa vlastně pro Elsasko
stojí už 30 let ve zbrani Ale jsme
my tu pro to aby aás ozbrojený
mír ožebračil jen proto že si Ně-

mecko přivtělilo Elsasy? Ať si

Německo samo brání své věcí

Jak my k tomu přijdeme abychom
byli strážnými psy jeho domu?"

Smiřovad akce začne — Doroz-

umívací konference svolané jsou
vládou dra Koerbra na pondělí
5 února a budou zahájeay jme-

novaného dne o 12 hodině po-

lední v paláci ministrpresidenta
kde budou také zasedali Ministr-preside- nt

dr Koerber uvítá účast-

níky z království českého a mar-krabst- ví

moravského Potom bude
ustanoven modus procedendi
Konference z království a konfe-

rence z markrabství pracovati
budou současně a v některých
částech také společně Veškeré

jednání bude "přísně důvěrné"
Delegáti zavážou se že o něm

nedají do veřejnosti ničeho Bude
však co den vydáno communiqué
urics: za íEcrno poiauacn ao
jde k rokování o těchto záležito-

stech: 1 O stanovení platnosti
obou zemských jazyků ve vnější

vnitřní siužbé zeměpanských
úřadův a soudů Při této příle
žitosti bude hleděno k trojdílno- -

sti(!) nebo snad k jednotě králov
ství českého provedené podle
okresů 2 Stanovení platnosti
obou jazyků zemských v samo

správných úřadech při čemž bude
konati se rozprava též o systemi
sování překládačích (tlumočníci!)
úřadů kterým příslušeti bude

vyřizování aktů jež dojdou ve

druhém zemském jazyku 3 Bude
rozhodovat! se o zřízení kurií na
sněmu království českého spoje-

ných s právem veta ve věcech
národních 4 Pokud se týká vo
lebního řádu zemského bude na-

vržena forma taková by z kurie

venkovských obcí vyloučena byla
města s četným obyvatelstvem
' 1 r 1 w

jaxo jawu vmonraay zařadila se
do kurie městské a dostala samo-

statného zástupce 5 Kurie vel- -

kostatkářská rozložena bude na

okresy volební takovým způso
bem aby pro némecko-Iiberál- ní

stranu velkostatkářskou zajištěno
bylo na 20 mandátů 6 Osnova
zákona ve příčině minoritních
Ikol 7 Osnova zákona kterou

zřizuje se nová obchodní komora
česká v Králové Hradci 8 Zá-

kon o rozdělení vrchního soudu
zemského v oddělení české a ně-

mecké 9 Zákon kterým se roz-

děluje poštovní ředitelství pro
království české tolikéž ve dvě
oddělení české a německé bude
taktéž dán k diskusi — No tak
o tomhle všem bude mnoho řečí
Píšeare to abyste znalí program
Resultát konferencí ale předem
už víte Neboť tento horší než

punktačnf "trhací' program je
pro Čechy nepřijatelný a proto
národ také jak zde po celé zemi
vidno voli proti konferanefm
Libo-l- i Mladočecbflm práv po
toleté pause od punktac se zabít
také jest jejich věc VSak oni
situaci znají a pfljdou-l- i vůbec na
konference půjdou pouze seznat
mínění Ale i to dělají marně

podle anglického vzoru tak aby
překážku odvalil ne na bedra
obecenstva ale příkladně snížením
tarifu na účet zlodějského zisku

baronů toho — u nás nečekáme!!

Francouzsképeníze do Čech - V

našich průmyslových kruzích ko

luje zajímavá zpráva že první
česká firma elektrotechnická re
domáhá rozvoje na široké podstati
akciového kapitálu A kapitalisté
již se o tu věc zajímají jsou —

Francouzi! — Pochybujeme že

by český kapitál putoval do Fran-

cie leda by jej tam zval nějaký
pivovar ale k nám francouzský
může My známe jen výrobu
pivovarní Politikové á la dr

Černohorský jsou v tom ohledu
naši vůdci!

Volba pražského purkmiftra zů
stala jak jsme tušili a psali neroz

hodnuta Volilo se třikrát a

marně Obě strany necouvly obě

maji 45 blaso bic všichni nevo-

lili neboť oba kandidáti se hlaso-

vání vzdali a mimo to Staročechům

opravdu stůně ředitel Pokorný
kdežto u Mladočechú ze strachu
že by nedostal pomníky od Vyše-

hradské kapitoly se rozstonal

Kopp a Fanta se mandátu

vzdal 1 ak voieso a valeno
marně My nejsme slepými

ctitely dr Podlipného nevidíme
v něm boha ríme i o jeho chy--

Dicn Z uiCuZ Déjvicc liiu vytyKá
se ono jeho ochotné a časté vítání

hostů s primátorským řetězem na
hrdle leč my víme také ale

jiné Víme že dnes musíme vy

stqupiti jednotně a hodně oppo
sičně a protože známe jak je dr

Podlipný zapsán nahoře a jakou
radost by způsobila jeho porážka
u Němců u místodržitele i výše
kde by pád jeho považován byl za

kapitulaci Prahy před byrokracií
— proto jsme pro jeho volbu tím

i spíše ie není na ten čas mezi

zvolenými otci místa nikoho opa-

kujeme nikoho kdo by dovedl

pevně a opposičně čelit nynějším
proudům To doznal i dr Rieger
radě Staročechům k povolnosti
Ale beranům á la dr Milde kte-

rým jde o tučné processy pražské
těm je těžko radit Umoudří se
sotva V sobotu volba nová začne
od repetice Odložíme tedy i dnes
referát do její skončení

Nové smřry na pražské radnici
naše tvrzení potvrzují MladoČeši
totiž s místodržitelem přerušili
všecky styky a s nimi i dr Pod-

lipný Přirozeně pan hr Cou-denbo- ve

neměl pro Čechy ani
slova českého na tož — skutky!
A ejhle! Sotva dr Podlipný
se poděkoval — náměstek jeho
dr Srb spěchal se témuž mfstodr-žite- li

poklonit za — pár vagonů
uhlí které týž jako první úředník
v zemi Praze byl povinen opatřili!
Jsme to opposičníci což? Věřte

pak Staročechům

Politický ruch splývá nyní u nás
v pestrou smés 1 nemata schůzí

jsou: unii volba primátora poli
tika smír O prvním debatuje se

na každém rohu v každém bytě
hostinci všude Schůze stávkují
cích a smírčích soudů na Kladně
na Karvínsku jsou denně a po

hnuté Lid láteří broží laje Klid
dosud neporušen — ale potrvá li

stávka horníků a vyvolá nucenou
stávka továren vůbec pak lavina

lida a jeho nespokojenosti smetou

okolky Též volba primátora

IllllfDlíl __
lito

Je nějaký

dohy St Louisský vlak?

Ano jeden — St Louisský flyer —

kterýž vyjíždí z burlingtonského nádraží
o 455 odpoledne a přijíždí do St Louisů
v 7 19 následující ráno

Vypraven dobře

Pintschovo osvětlení

pacf vozy
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