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Kadfikaz připojil jsem podpis

3v5j a přikázal vytiStění pečetě

poj St

Iáno ve Washingtonu tentd

sedmnáctý den října leta páně
1S76 a neodvilosti Spoj St sto

prtního V 8 Grant
J L Cadwallader

jednající sekretář státní

Večer toho samého dne

vydán následujíc! rozkaz od se-

kretáře války:
Odbor válečný Washington

17 října
Gen "V T Sherman veliteli

armády Spoj Si Pane : Vzhle-

dem ku stavu věci v jiint Karolí-

ně možno očekávat ie provoláni
presidenta nebud uposlechnuto

lby učinilo se opatřeni pro tako-

vý pád poilete ihned veikeré

vojsko s d i vise A

tlantické k ohlálení se gen Iia

ger komandujícímu v Columbia

S Carol a poručte mu aby rozen

stavil vojsko v takových místech

aby mohlo biti ry chle a výdatně

upotřebeno pakli bude se vzdo

vatí ářad&m Spoj St Jeet nadě-

je ž tím předejde se srážce vlak
nařiďte gen Ruger aby oznimil
ie jeet nezvratným úmyslem

vlády sjednati provolání platnosti
a podporovali je vojenskou mocí

vlády nahraženoo budeli potře
ba obranou- - rozdílných stála
V úctě vál posluiný služebník

P D Cameron

Sekretář války

Veliký Šiíjegovac o ŽitkovacO

byl guvernérem v Ohio aaílif
dluh onoho státa o S milioay do-

cílil úspory ve táta leh výdejích
skoro o 1 10X)000 provf ll ní-

ženi dani mílnfrh o víc cel 1?
milionů a dan státní a 3 aa 5
a devět desetin proeee t Taktéž
docílil zlkonŮ nimiž obeaeaesy
místní okreení neb msUkl rady
v dělání dluhů Toťjo příčiny
prv Hd státa Ohio sklidí dSvěra
v guv Ilaye? a dobř praví
Nordhoff: Nbyl nikterak troj-

en pouw náhodo

0 straně zUAickl
I a rozmnožení sJláki pravil

itob lgrso{ v j4e s

svýrh řeíí :
Přední vlád i nevy árluj Hd j

lid vydriaj vlida Vláda sbírá
! příspěvky vybírá almužna Prav-- i

da sice 1 sa klohoukesa do které
ho! příspěvky vjHri jst bodák
vlak přsl jst vláda ekroaiekýsa
žebrákem Jde kolkovná a eřuta--I

ni?koti a kaž Jý a ni hodím do

ní avojl list — vyjma Tíldeaa

(Smírh v obeastvm) Vlida jtustavičný spotřebovatel Roas-- o

mějte vlida neoře eepěstaj
ka-kaři- t-i

neb pšenici a vyrábíte
!er nýbrž spotřebovateJeas My

vydržujeme vlá la Idea 1 by
vláda mohla diiatl peaěa aby
jst vy i ji a nich mohli lítí — to

jest jako kdyby můj slsha vydá
val dlužní úpisy a dávat je saní

abyeh a nich lil NěktsH lidé

praví ž vlida múie vytikaati
na kus papi ra svojí svrchovaacH
Ie jeoa to paize Pakli tosaa

tak prol mařili la hotoias
jednodolarovýeh aeleiákl ? Neal

potřeba o nic více papíre a tegoa-s- u
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Politické zprávy

H Většina Barnese nejstabtiho
kandidáta na republikánské tio
kel t Ohio obnáší dle úřadntho
ačítini 6693 Ostatní kaodidáti
obdrieli mnohem značněji! větší

a

ZCoIumbue se oznamuje ie
někteří vynikající republikán
řadí liayeaovi aby složil te tebe

guvcrnerstvl le prý po volbě bu-

de muhit doivedvitt svoleni elek-tor- B

M& tne sice ca to !e Haj-e-
e

ta jisto Ifolcn bude vlak pk!i
Í0 k T&Ii knJiJatuře tnobli oba

demokratifti kandidáti gUTerner
itti tré podrlet nevidím© jroí
měl bj je llajea aktidatu

(I Kcneíne jednou ▼ jiini
Karolin litobritil KdeItoju
viude XYláitě v jiJní řisti ititu
vetimj republikánská a ?erooSi
▼ převaze eljlcli jsme tale o

vraldách které m lam běloši na
nich dopouítí Zprávy které

nepokoje vypuklé zá-

roveň věštily obyřťjně tucty za-

bitých íernocbS vlak zřídka ja-

ké bělochy zabité imk tento-

krát jet nim zaznameoati pád
kde IcrnocLové iw jednou zmužili
a tryzniule vé náležitě rytre-la-- 1

V Ca i ii boy venifco a 17 mil

od CharL'tonu jíl Karolina
vzdálené f vala e republikán-
ská r báce Černoii maiíce s
adalosti mirulých dtate?né

majíce zbraně ukry-t- é

a kdyi demokraté počali r&z

oici chopili m f trnoíi zbraně a v

nastalé šarvátce zabito bylo ně-

kolik demokratS a jeden pouze
íernoth V celém okolí nastal
arci poplach víak vojko bylo
Um ihned cSáno aby pokoj zje-

dnal-)

H Oznámili jroe před krátkým
?aem ie guv Cbamberlain vydaí
provolání v němi vyzývá ozbro-

jené nezákonité organizace k ro- -

' zejfti m jinak le bu je nucen po-

žádali vlá lu Soj St o pomoc
pakli !e npota£i státrd obrané

prostředky Minulý týden viděl
e nucena pádati preaidenta o
pomoc vojenskou jelikož provo-
láni jeho neuříněno z J'-- t V úte-

rý dne libyla Uto věc pla-lměte-

porady kabinetnl a jednoblaaně
usneieno xlh potuřrSm na jihu
vyhověli požakavk&m guvernéra
načež president Grant vydal ná-

sledující
rROYOLXsi

Jelikož se mi dostatečně doká-

zalo ie povstání a domácí nepo-

koj panují ▼ někelika okresích
▼ jižní Karolin! a le jisté proti- -

aákoné slky nachází se v mno-

hých okresích toho stát a zvané
"střelecké spolky" (rifle dube)
jichž Členové ve dne i v noci pro-jfZ-di

krajinou vraždíc některé

pokojné občany a zastraiujíc
mnohé kteréžto spolky zakázané

jaoa zákony státními a obyčejná
cesta právní jet malomocni k

jich ovládáni a pot ačenl j a
J)likol předpisuj ústava Spoj

StátU že Spoj Štíty chránili ma-

jí každý stát proti domácím nepo-

kojím na požádání legislatury
toho státu a neb moci výkoné pa-

kli že legisíatura nemSž býlí
volaná a
Jelikož následkem toho nata-nove- no

jest v zákonech Spoj Stá-t- 8

le v viech pádech povstání v
kterémkoliv státu a neb v

vzpouře proti zákonSm na požá
dání legislatury a neb moci výko-
né když legislatura svolána býti
semSže president Spoj St mi
volati zsraskoa obrana toho a
neb jiného státu neb státS a neb

použiti takovou vojenskou neb

námořskou moc jak aa potřebí u%

ani k áčeli potlačeni povstání a
neb vynucení poeluiooeti sáko- -

' au : a
Jelikož legislatura onoho státu

nyní nezasedá anii v Čas svolána

býti mQIe pro přítomný pád

mocvýkoná onoho stálo dl odsL

4 článku 2 ústavy Spoj Stát!
zákonS toho se týkajících požá
dala mn Ařadn ▼ tomto páda o

poskytnutí takové mocu vojénaké

Spoj St jak bud potřeba ku o-br-

státu toho a jeho občan 8

proti domácímu násilnictví

vzpouře proti zákon Sm a
Jelikož jest zapotřebí kdyi

president uzaá nutnost zakročen

vojenského v takových pádech

aby ihned vydal provoláni k p
▼stalc&m aby ee rozeSli a vrátili

pokojně do domovů svých v urči

tém čase:
'

Proto ji Ulysaes S Grant pre-

sident Spoj St tímto činím pro
volání přikazují vsotn osobám

súčastněným v takovém nezáko-nité- tt

a pobuřujícím jednání aby
a roieély a doma odebrali do tří
dnS od dne tohoto a od nynijika
optiítili takové tpolkr a podloŽK
U ta aikonfiot a 6Uvr:3 tri-íS-

t&ho zlitu a ILLUn o poesoe
r~ iiVrfcb

dno

Londýn 20 října
Yídefiská depele tvrdí ie Tur-

ci zatlačili Srby ú Zajčáru až na

výšiny u Kopvtaa praví eé ie

potáhnou nyní k Paračínu

Londýn 21 října
Z Bělehradu se oznamuje ie

Turci dobyli Šiljegovaco a výšin
o Grodetína

Vídeňský dopisovatel "Times"

tvrdí le v táboře srbském se na
mír ani nepomýšlí U Zajčáru se

dosud bojuje-- Srbové snaží se

vytlačili Turky z jejich postavení
tam však ač jsou počtem věllí
dosud se jim to nepodařilo

Bělehrad 21 řijna
Gen Černajev přeložil svflj

hlavni Btan z Deligradu do Kao-nik- a

Londýn 23 října
"8undarduM ee a Bělehradu

oznamuje le Turecko započalo v

úterý boj kterýi trval 8 dny a
sice bojováno o Zajčara a taktéž
na jiných místech odkud by e

mohli zmocniti Deligradu V těcb

místech doby li ve čtvrtek 13 záko-

pů a mnoho zbraně a zajmnli
mnoho nepřátel V sobota obno-

ven boj Palové Bafia a Abdul

počali dobývatl Ďunis a Fazll

pala střílel na Alezinac Srbské

voje pod ilorvatovičem u D'unisu

byly poraženy s velkou ztrátou

Panuji obavy že D'pnis kterýž
jest klíčem k údolí Moravy bude

dobyt od Turka
"Times" se oznamuje z Běle

hradu že Turci dobyli Částečného
vítězství u Zajčara a osadili Bole-va- c

Taktéž tvrdí dopisovatel
ten le nachizí se ve vojsku srb-

ském 22000 RusS

Londýn 24 řijna
Dopisovatel "Times oznamujo

od turecké armády ie Turci do

byli I'aniu v pondělí po bitvě

trvající 10 hodin Té! více nel

polovice zákopů padlo do jich ru
kou

ČERNÁ" HORA

Londýn 21 října
Z Dobrovnika se oznamuje le

posádka v Medunu pultem 4©t

muií vzdala se Černohorcům

kteří zároveň nabyli několik
děl a množství střeliva

Dubrovník 21 října
DerviŠ paše ztáhnnl své vojsko
Černé Hory na zpátek Vojen

ský odvod který v Albánii naří
dil se nepodařil Pouze 300 mu-

žů se přihlásilo

BULHARSKO

Londýn 24 října
Z Tberapie se oznamuje že Ba

ri ng sekretář anglického poslans
ce v Turecku vrátí se s Philipo
le jelikož se přesvědčil že komise
k vyšetření a potrestáni pachate
lů ukrutností v Bulharsku jest
penze pro smích Nejzuřivějšf
pachatelé jsou od lidu tureckého
ctěni a mírni lidé jsou pro po-

směch Postrach před novými
nkrutnostmi se smihi a Turci
brož! novými ukrutnoetmi

RUMUNSKO

Pešť 18 října
Z Bukarelti přichiží správa že

stalo se dohodnutí mezi vládou

ruskou a rumunskou dl něhož
válečné síly Rumunska postaveny
budou pod velitelství ruských dŮ

sloj nik 0 pakli válka vypukne

HERCEGOVINA

Londýn 18 řijna
Ohlašuj ee 1 Sachir paše za

tlačil povaulc od Bílku kterýž
leko Pavlovií obléhal od pátku
Povstalci a okolí Ljubině a Ne-- v

oni ně odtrbli prý se od Černo-
horců a odebrali domu

ANGLICKO

Londýn 10 řijna
"Times" píše: „Bojíme se že

musím se vzdá ti naděje kterou
jsm úzkostlivě chovali a musím
uzoati le vyjednávání jest na
dobro a konce a obě válčící moci
nosti stojící nyní tviří v tviř v
Turecku musí býti ponechiny
svému osado Události tyanaj-pokraču- jí

rychle než a lrl- -

ny djii monif aaioanav {ro
kem telegrafické diplomacií J

? lymoutb 20 Hjnal
V Dave: portských loděnicích

obdržen rozkaz dohotovili a při
prav i ti ibnod obrněné válečné lo
dě zde so nalézající

V Londýn 20 října
Anglický kabinet v včerejší

acbĎzi nenesl se prozatím zdržsU
e ohlední otisky východní aspoň
pro přítomnou dobu Směr tento
docbial schváleni Časopisů 1 lida

ITnvr York ílKjoa
ZvlXItní depale a Londýna pra

víš 'Anglicko ro bodlo ae pon- -
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verner mu jí přečítal Norlhoff

upozornil jej že jeho náhledy o
ď

Opravě nebudou selibiti mnohým
vůdcům vlivu majícím a že tím
ohroženo bud jeho zvolení Ga- -

verner odpověděl : Co jem Vim
dosud předčítal jest pravé prav-- :
dali ?" "Nepochybně r Pakrt

pravil guvernér uciusí to
státi To jest co ji myslím Ne-
smíte zapomínat ze jsom
Štním postavení Mne netřeba

býti zvoleno Nelúdal jm no-

minaci ani jsem o ni pracovat to
víte Já mohu an&U prážku
však pakli budu zvolen musí to

býti na těch zásadách které já
uznávám za pravé"
Toto vyjádření Hayesovo svěd

čí dostatečně o jeho mužnoati a

pevné vůli V své přijímači
listině hlásí s přímo a bva

obalu k jistým určitým zisadám
a naznačuj cesta jakoa a bráti

zamýšlí Jak velký ta rozdíl meti
nim a Tildenem kterýž ve-své-

m

přijímacím listě hletlí všem mazat
med kolem huby jen aby hla3
jejich ulovil vyhýbaje přímé-
mu určitému i JÍ llaye#
přímo hlásí se k_-Ali- rn a pře
svědčením sdíleným neilepšími

Živly ve straní republikánské
Tilden opouštěje částeční stano-

visko tvrdoměnecképodkládá se

nejhoriím livlftm v straní své
V celém svém politickém životě

neobjevuje Tilden takovoa neod- -
vislost od vlivu Špatnějších živlů
své strany jako Jlaye ve své

přijímací listiní Tilden nikdy
si nedovolil postavili ih v odpor
livlŮm těm Haye jim nikdy ne

povolil ani nepodlehnul Neod 3- -

voduíné tvrzení le by Uay
ovládán byl co president Špatněj-
šími livy ve straní své nesrov

nává se ani s karak térem ani mi
nulosti Hayeeovoa Nordhoff

píše tél o jižní otázce pravě že

účel Ilayese co presidenta byl by
srušent barevné linie podpora
snah opravních vě všech stranách
rozumné soudné a obezřětaé o
saaovinf úřadů na Jihu a bájení
▼šech priv ústavními dodatky
zaručených To praví Nordhoff

jet možno presidentu republikán
skému nikdy však demokratické-

mu Neboť bili liga jižní pova-
lovala by svolení demokrata za
své vltízatví r národní uznání

pistole za aikouitoa moc v politi
ce Nordhoff mylí Ie ti kdož

domnívají se že by Haye raě!

milo vlivu ve své administraci

jsou úplní na cnaylu Rozdíl

mezi Tildenera a Hayeaem jest
ie poslednější nikdy netlačil a v

popředí
--

veřejnosti a kdykoliv
povolán

'

byl k plnění povinoatí
veřejných stalo ae' bea jeho přiči- -

nlní stalo a proto lě rožívat

důvěry svých spolaobčanů Však

Tilden vidy fídil eí svi volební

boje a osnimkovým! jednatelna-jn- t
a H literárními kaneeliři tak

jako i jinými tajnými a ukrytými

OForadin OCesta

OVokanja

Goletnícatt V

I I
V m i

cr i
ka však říše nechť si jest rozdě

lena mezi kterékoliv národy kte-

ré mohou jt vydobýt a ndrlet
Překročili nyní Rusko Balkán

odbj la Turecku poslední hodina

Anglicko zamýšlí učinili Cařibrad

druhým Gibraltarem Kabinet

anglický usnesl se že osazení úze-

mí tureckého Ruskem má býti
auamrif~ Um mini Ant aft AflOmn?S

anglické posádky do Csřibradu a

vyplutí loďstva z Besika ku Gol-de- n

Horn Pakli ostatní velmoci

sa tomu protiví obsadí Anglicko

Egypt ku kterémuž kroku nuce-

no jest jelikož musí bájiti zájmy
kanálu Suezského Sto a padesát

důstojníků o polovičním platit lá
dalo dovoleni aby smělo jiti do

Turecka kdež prý je dobré po
stavení očekává

RAKOUSKO

Vídeň 19 října
Říšská rada sestoupila s dnes

znova

Londýn 21 Hjna
Zvláštní depele z Vídní ozpa-muj- e

ie klub levice a klub strany

pokroku v říšské radě odbývaly

poradu včera o otázkách kteréž

by měly předloženy býti minister-

stvu ohledně otázky východní

Většiny obou klubů prohlásily se

proti zakročení vojenskému osa-

zení aneb připojení území Někte-

ré nimitky byly činěny le říšská
rada snad nenf kompetentní uva-

lovat záležitosti mezinárodní

kteréž dosud vyřizovány společ-

nými delegacemi však námitky

ty byly překonány V říšské ra-

dě dnes byl návrh podepsaný 112

členy le dohoduutí s Ruskem

e t nezbytné potožen na stůl

ŘECKO

Vídeň 19 řijna
Z Athén ee oznamuje 1 vlida

řecki předloží ná-

vrh aby povoláno bylo 60000

mužů do zbraně aby povoleno

bylo 50 milionů a oprávněna
půjčka 10 milionů

lícrdhoff o Hayevl

Pamatujeme se le před rokem
neb dvěma liberální časopisy kla

dly velkou váhu na úsudek Chas

Nordhoffa o poměrácb jižnícb
ano víme že jeden s naších če

ských listů výhradně jen vířil to
co p Nordhoff o jihu tvrdil Ten

samý Nordhoff ptal nediv no do

pi N Y Heralda a pakli e raa

o poměrifh jižních věnovala
d Ůvíra aaaluho val by

snad dopis jeho o kandidátu pre-sidenU-
tví

tél drobet pozornosti
Praví 1 zni Guv Hayeae po
mnohi leU a vf lejest pocti vý

statečný cti nládostlvý a janí
myslíc! mul Mi ta imílost le

vyjadřuj své náhledy a amý-{le- ní

a N&rdhoff zmifiujíc e

o opravicb jak zatcýlU j
Hayt$ tvrdl ie jiom to &vni

náklady jeko o opravícSn T

všem! silami sajisté had j pro
v4d:ti ITJLhodoa setktl Hord- -

bo3 f--
av

"C-jtzi-
m l-- vl

jři-- il

Evropské Telegramy

RUSKO

Londýt 18 října
Z Odetsy přichází zpráva Že

5000 dělníka z vnitra Kusí přiby-
lo tam aby pracovali na opevněn
ní města toho a jiných měst pří-

mořských

Londýnští dopisovatelé % roz-

ličných míst oznamují že Rotyko

povolalo všechny své podané v
Paříži pod 40 roku staré domu

Nový obrněný pnrnik "Petr Ve

líký" opustí Rronntadt bez odkla-

du a popluje do moře středozem-

ního

Rusko vydalo oběžník v nernl

ozvmoje ls lidskost vyžaduje

aby osadilo Bulharsko a Armén-

sko
V ležen! Binder jet 2 000mu-ž- é

a kolem Tifflisu 64000

Vídeň 18 řijna
Praví se le vláda ruská uzavře-

la smlouvu v dráhami v Rumun-

ska na dopravu 250000mul& voj
ska a sioe nejméně 25000 denně

Londýn 19 řijna
Times' se a Bělehradu těles

grafeje že Rasové tam praví le
evropská válka nevypukne až

časně s jara když Rusko v pádu

potřeby bud též Lotovo k opera-

cím v Indii

Berlínský dopisovatel 'Time'
oznamuje ze 1 urecKo aaa se nytt

přísuivo příměří na 6 týdnu pak
Že Rusko nebude požadovati

rozdrobeni Turecka Pfkli by
Rusko toho požadovalo Turecko
nechá to přijití k nejhoriímu
Z Paříže se oznamuje že znám

ky souhlasu mezi Německem i

Ruskem jsou stále patrnější a Ra
kOBsko jsouc postaveno mezi

mocnými sousedy musí je konec

ně nisledovati Co posud Rusko

zdrževalo bylo ie mu neutralita
Rakouska nepostačuje chce aby s

ním spolu účinkovalo Franeie
a Anglicko jsou jediné vel rrir

které si skutečně přejí mír a pro-

gram ruský kterýi nyní předlo-

žen bude nemfiže Turecko při

jmouti raději padne mečem

Petrohrad 19 října
"Golos včera uveřejnil velmi

ostrý Článek proti předsedovi mi

nisterstva anglického Poloůřad-n- i

"Journal" dnea článek ten o%

mlouvi a lituje že vytisknut byl
'

Londýn 21 řijna
"Poet" mi zpráva 1 Rusko

nařídilo mobilizaci armády jejíl
hlavní slin jest v Varšavě

Londýn 21 října
Z Vidně přichází depeše žeRa- -

sko předložilo portě své ultima
tu ra obsahující v podstatě násle

dující požadavky: 1) Bezvými
nečné iestitýdní příměří 2) Sa

mosprávu Bulharska Bosny a

IIercovioy 3) Provedení oprav
pod dozorem komisařů jmenova
nýcb a chránění jích mocí vojen
skon Z Caři hrad a s oznamuje
ie Turecko ultimatum přijalo

(Pozn red — Zpráva tato bud

bezpochyby klamni jelikož a v

bojí dor ud pokračuje)

SRBSKO

Bělebrad 20 říjná
Uinqlé úterý a středa bojováno

krutl v Zajčiro Turci chUIi pro
rasi ti směrn k Paraau odlud
by měli oesta vol noa do IUUhra--

dn vyjma slabá ©pevnlnl n Ča

pHj Tatí ta Driaa trj&vino

kaldémadiU Mait za a dat 5

kukařici pšenici rnaao a neb ce

jiného Jak d iao inist
Práii Odkadf Masit vyda- -

byt a zemí To it odkad při-
chází 7tfTÍ!éakalmSži#Bayt
peníz b j ráca jt tak bláaaivi

jako sasnobyb Jsoa to atari bá--

zaovství pod avovýati jtaeay J%
šlí Vim něco řeknu Deaaokraté

mysli 1 nedodržíuli vé aiiby
dlouhou dobajst to tak jakoby
jte je byli ddrlelí Tráví Ie saS- -

žet výtisk noati svrchovanost aa

papír Oahdy viděl jeaa třtbr--

nf tní kterfl al aa ob

známka svrrbovnoti Jali Ce--

aara Julia CVaar jt prachaa apopelem již aa ZQQQ roků však
onen kouek stříbra má ceey to-

lik jako kdyby Jali Car stál
domid v l#l voji řttaký-h-

- Jt
to jeho Trťhvaaot kteráž
nizi evny dodává ? Dejsa Wsa

že by byl avrvhQvaaoat avem vy
tisknul na kas papíra Nacaíla

by nyeí víc ceny al demokra-

tický ltb

Politické drcbacstL

í "Nigři poabují vadlláať

pravil demokrat v jižní Kartdiaí
a vaav puška a rameno 11

I Blaín pravil aedávao v id--

aé se svýibřečf jíhasech:
--Chtl

aby jsm jim zaplatili aa poaltvi-n- i
bojiiC na kterýchž jaea ja vy-

prášili a jich BSHvtydatoat jd tak
daleko že pladajl i aijeaaal a

bojiiř na kterých vyprášili oni

nim
♦ New York Herald páše : Klad
se repablikiaůaa aa viaa la jaoa
zamilovaní do 400í000 (eraeehi
Však aůžeii demokratický pvl
vod doatatt do svéaa středa jm i

padeaátieentovéae aa£rm volají
na "alira po 14 eetí
J Ten "jistý dobře animý páa

o kterémž aisa přal volboa toSla

vieu pověděla le se dověděl jak
v Indiáni a Ohio rvpabbkáai aa

mišít hlasy falšovat a bezpochy-

by mýlit a neb nebyl dobř sprát
ven ' O Hllováaf a strany rf
bllkánaké aeaf elytet aa to ale

přichází anrivT e deeaokraU

kýcb podvodáeh volebních On
íeicnati kteráž dalo dssaokralic-ko- a

většina odevadalo
hlasů víca nel kdy jiady

t SejvltU daaoícfatkhi viei-n- y

odevadáey v Iaaea pČZÍ
hranicHnti3 Tttsr toesa
ie hatily i::tj iir3ctrrtr:13
r':l vť:-- ? li nrrs r—r- -

proetfedky enali!i ee procyícbS
výi h vyhledávat! Ylii jak
Uordíioír doiazcjíi oprivaln jeet

cpíie Uaycj k nizrn of ravce nel

i t Idea 'At-ol- iv nenel_l to vy
trtboviti doví i_l3nim
: - : icji t r


