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koliv pflfioy Vyplit irým vlaatoíml
lovy oo vám řliá( Nsodkládcjt na-
hni sl lDprapet řádným odklailem
I iU nim knwl íbTte m navsdy Jak
kuli aamocl kUrou mit Tílaau tmo-řn- í

kleH by rádi stlourtli dostali chuf
k Jfdlu UM se s občerstvujícího spáaku
IcIlllL ie khiúi tkanlvo v Mnrh tM i

vyprávěli Prof HruEkovi nestalo íIl'''l:k!lW1 4Bdll y DifelclTábor Nehraaka í 4771 MWAprach i z nejhlublíeh záhybů Po s takto ničeho za to ale "lepilby rád uvedl do žádoucího atavu
--- " 1 Huow taj Antr VrtilaV tCetnlk Vil! V faa nLIIIL

Plány takové nesmějí ae dlti

ledabylá a povrchni Obchodníku
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odhyváavá aoktt I nedáli máalcl Předa
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od mýdla Avíak neměly by se J J KolibaRed "Pok Záp"l Počasí zde Podn Hokolkv Trrá A 1

pustím rokem spotřebuje Far-

mář kterýž je vyrabitelem měl by
téi býti o všem zpraven I pro
něho tak jako pro obchodníka
je důležito aby pohlížel do bu-

doucnosti na několik roků před
sebe

NejobyíejníjSí chybou kteříž
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t pravidla náchylnost p&stovsti
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dešlého aedostatek A největlií
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pak bude jich nadbytek bude se
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plodinu kteréž bylo nedostatek

Poměry takové jeví se zvláště ná-
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jako je kukuřice pienice oves
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aeokvna Julie Votava 10 a Kradnrlok at„
mlaUpFndaedkrná Koala Kunci V4M lit II lil
tajemnice Anna Ililnk vm Jl 13 ul dfat-mn- e

Afina Svaílna lfií jlft III ul pokladnice
Marie KaApar !t a Uharlna Ht Omaha
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áíotnl vjljor Toujr Tleíek a Marta VlCnk

Táhor Myria fín 022 fi N A
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dy za rok NejvětSl dani zaplitíaeDOhod ním Do aaváltn f OMAHA NEB

1'oalouKÍ svým známým a kraliinfírnlidé nevědomostí v nemocí neboť

Čechle l XI y Ho Omaha Neb
Odbývá trMm UnMf druhy ítvrtek v rMiot ooam hodin vefer v alnl Kr Ialtnera Před
daJnn Kubát tajemník Adolf ZoaulákíZd

North SO ul átník Ant Mnrálk 18 a O
Ht„ poklJ Vocáaek Sl k H St

(íhIo XII Chrudim y llaclne Wla

Minulé pondělí byl tu pohřbenhnízda dávejte vždy pokladek ale
jeden ze starých osadníků totiž

vždy tím rieJHznílMin Hclilltzovým Mi
kom a vSeml druhy vonných doutníků
lahodnými likéry a po coly den chutným

neobrátl-I- í se na dobrý lék vydá
vají peníze zbytečně a ještě prop Josef Kobes Zesnulý krajan

jakmile si slepice na hnízdo zvykne
aenl pokladku třeba Bednička

vystele se senem poněvadž toto
iiinrnm

dluzují svoje útrapy Pan Johnbyl 67 roků atár a bydlel v Salině Vzorná obsluha Za nálevnou nnldMe
odbývísvá achttíe kBídou treti sobota v nt
HQV !tFÍB ffoOt Kur ř!álsvkyWeber z ťiogil vsev Dakotiokresu po minulých 30 roků Ná vidy ochotného Henryho Teldá se lépe upravili a drží se lépe míl také různé Íčky a žádný mu

kb anil rrnuaeoKa Hitrf 110117 nnato
prcdamlka Jopfn HlamovS tajeni Katetlna
Veleuhovaká CilJI Wllllam HtJiokld Mur (1

llráa'1 vá kancliřka liorotn Tichá martiál
krt M nr Id HMIiylová vnlt ni alrát llartiora
Hrnu venkovní atrá Marie Ffichotová

Anna Ilr4u Tetnilh lUlako-vá- a

Kiinny Huukiip apnl lákař Ioula Mvobo-d- a

Mury tloukal vyalankyoá do aleulu Marie
Holly mlatovyaliinkynF

SOT7TXZ
líál Palmové lřfoí7 Kruh Ořevnřttk

ležel k řádu Praha č 54 ZCBJdaném tvaru nežli sláma KS- - '""" t!tftj aáfet J„ jiavii
í„"" PuKladiilk Váo Jttnota

lilií Htnepomohl až když si koupil Scve Josef lecka Členové radu tohoto v hornémZa pokladek neužívejme vajec
ÍíkIo XIII Česky Leyy Scařorth Redpočiu doDrovodili zesnulého svého f flv pro plíce Poslyíte1umělých jako jsou třebas porce

Woorf Co MlnnČESKÝ PEKARtu o tom praví toteny p severo:lánová aneb oodobná Donívíll ipolubralra k poslednímu od dospekulovali mohou se v pádu odbývá ikihřiiie kaídou druhou nedáli v nitoVái IJalsám pro olíce iest tenlíhiá va iMJni liínku na Čeako-alovana- hřhitno oniifvaava achrixn ka14 poalednl pttndtilf v
nízkých cen držeti i v nillnotl n Lnlliirn n kuté a Cl ul

ochladnou a jako hmota massivní Íehoi M " P"ým zakládajícím
víech co jsem jích y 6 2416 jižní 29 ul Omaha Harhora lucek dTiatOriá poruAnlcei AnnaV případu tomto nutao tudíž

vinen nilatiurndaedksi Katle Vooáaek taldosud užíval Jedna lahvičkailenem Josef Kobes byl též za poslouží vám vidv řerMtvťm chtitnlmchlad dlouho udržují následkem
zjednala mi více úlevy nežli dříve

WMo 21 ati Miirla Vomáka poklndnlne
Klenora Klierl prAvodOj franvla Kouliakii
druhá nrávwlM Katle Voináíkai víátkyní

kladatclem wilberského pivovaručehož alajsice nerada na nich sedí
chlebem Zltnýrn I pAenllným Jnkoí t

Jiným pečivem Jež Iza obdr&eti v podob

rnniamia n erni MouCK miatopreda Aloi
Hiirbua tajemník Jaroalav Kovanda ábitnl
Fr Jaro! pokladník Jan iveo

číslo XIV Ladlmír Klácel
v Hamreu vyla

odtifvách(iekadon druhou nedllll y mlalnl
Ptnrtaeda Albert KuC Joa Houkup mláto-před- a

talemník Vác Itamack Joa Havel
ocutmk Joa Krnhuleo pokladník

Jan II us ř Y Ilonklns Mlnn
odbývá své ichfire kaídý Urnhý í!tvrtk v

jiné léky za dva dollary Nebudu nrina iiiavKe vnirro atrap jiaie HrenuKsmri jeno opiaxavaji manželka a nrvátfldv UolileLépe sedávali do hnízda pokla není zavinili uflnftel vnnaovni airar: Ilole Mucha oraooreínuž nikdy bez něho Tak mluví Anna SoMalavaky 1'lvoBkakdyž okualte Jeho podiva lomujediný syn jenž je majitelem pi rrancia nuluj vyoor majetku
dek žádný nežli takový Nejlépe
je vzíti obyiejné vejce na obou každý Severúv Iialsám pro plícevovaru v Crete S pozdravem na

jest lék osvědčený který je v trhučtenáře "Pok Záp" trváš v úctěkoncích prorazili po dírce obsah
MASNÍ KRÁMpřes ao let hojí zanícenou slizniciVáclav Tichý

mraiRi r Anneraoo Itali Předa Ji Kro
mlítopředa Jan minka taj lledřlch Hromadvyfouknouti a dírky voskem aneb Tiaitnl—

prúduiek povzbuzuje odměiování
vápenným kytem vyplnili

uvažovali které as plodiny mohl

by býti přlitím rokem nedostauk
Kdo osvojí si znalost pozorovací v

tomto směru a dle ní pokračuje
dodělává se t pravidla úspěchu
K tomu vlak je zapotřebí více
méně obchodního talentu a vypo
Cítavosti
Hlavním pravidlem při pláno-

vání pro příítí osev je vlak to

abychom snažili se vypěstovali
zboží dobré V lom ohledu nejsme
vysazeni žádnému aběhu okolností
na milost a nemílost ani nedává
me úspěch v sázku poněvadž

úřutiilk Jan Ccr- -ko Box US llouklna Vlno
vený pokiadnfk F Kfiina již straon města vlastní krajaalKUPA Kas a8 února — JOSEPH PEZDIRTZVejce mají ie sbírali pravidelně

Šlemů Ciní dýchání snadným a

přivádí celé ústrojí do normálníhoKed "Pok Záp"l Úrodu jsme Ilnitří I£iiiielov6v £ 1203 jižní 13 ul
každý den v umě pak za mrazu měli minulý rok dosti ucházející Vftelnénlvoitálfl na cenu Nellnnilstavu Při kaěli zánětu plic

Sebranka í XTI y Omaha Keb
odbývá váchlle kaMá první áterý v malo
ysltd PJ WHronbu Předa J W Hroch
tajamnlk a iťalel Jnkuh Mnref Iklfl So 1S

and Wllliami Ml

dvakrát denně poněvadž zmrzlé Hilo 1344 jilnt j ulDrobné obilí a kukuřice sypaly vina iikry a doutníky 'Jel Ulil 4iruoic a ponruanice pri ziclufte ai _ _ — 1 i r - - t _ t

vejto ymwm uairme siepicins _ n y_ i' O pffzeft krajanň HiU 3 PKZDIKTZ NtvJtil zásoby masa vloho druhu
dostatek hnízd aby se nemusely TZl':"' ' "uay ie" W e mu

CíhIo XTII y Lowry Mlaauxnnek nliímu lunek a vůbec vloho coI - — w UUIMVT ISU WVU JjWl 40C Hohaténi práti aneb aby nám nezaná
MASNY KRÁMzit do trhu jen ža jsou cesty Při nastuzení a chřipce měl by vobortontospadA

Idy
iravldjni!h(le první nedáli Před

o kartin IUrt1 tajem Wencal Hurtol
átetnlk J ř Lepeakai pokl řred H Cfaan

čísla XVIII Ilratřl Herera
v Drywaod Wls

nrozne spatné a larmeri ai aa né kaídý zároveB užívali Severavých Ceny levnější než kdekoliv Jindevlaatnldobré zboží vždy dobře platí moc narmaji oDzviaitt pak ti Tabletek proti nastuzeninám ne
nadbytek nebude ho nikéy Tím HOJNĚ ZÁSOBENÝaion no maji 1 nreina stěnovat oor pak uzdraví se během ai

touž nájemnici 10 se lýCe iutošnf hodin K dostání v lékárnách
"olllt a náalitdujfct dřidrilkyi předaeda Tom
KyaelkomlaKibředaeda Jan 1'lliar tajamnlkJoaef Fncba Sfiit Jan Kyanlka pokl JMt
Ailpekiprvod Vr Marel reltřnl itráá Jan
Nybrt venkovn atrlC 1'etr kaiii ykt

se trb nepřeplaí Nyní nastává
doba setby Volta tudíž dobré
semeno aeboť jea s takového

MASNY KltAMzimy v Kanaaeuta se věru nemusí rozesílá přímo vyrabitel W F
tentokráte stydět za onu v Kana Severa Cedar Raoids lowa eodbývajt kaádou drubuu nedáli viaílclmůžeme vypěstovali dobrou úro aa nru nam dobře drží již od li

Josef Nejopinský
1401 jižní 16 ulice

Velko- - I maloobchod řiTitvým um-ni-

I nukláilaným niaaetti výlnfnýtn
zfo£fm uMnáfakrtn a vthoc vílin co do
citiom tobo pHoálntl
OliImlniWky inotno uíltiltl I telefonem

a tyto Mdn a rvclilo ae vyřljiiilí
TKLKFON llll 88

BoíížáďaT

vlaatnl

lfJlAIVI£ TUN
S200jlzoí 10 nllcc Omaha

Mléka TjklHWnrb krav

Jeden odboraý časopis fran-

couzský příníií zprávu o zkou-

škách jež podniknuty aby ao zji-

stilo jaké rozdíly jeví se va slo-

žení mléka krav kleliěných Vše-

obecni se myslelo že mléko krav

takových bude jevili větlí stejno-
měrnost nežli mléko krav nekle-Itěnýc- h

kteréž dávají v různých
dobách mléko různé složení vyka-

zující což řídísa dle stupně březí- -

Sleibl naTjžidu Nemáte li je sami kupte si

je od souseda a svoje prodejte Josof Kavanslopadu S vřelým pozdravem aa

perronál "PokZáp'a na všechny TrpíV po láts iiáaliidkv nniriMnáhn ílvota i
aneb Krmte Nesejte zaJinti

jeho čtenáře znamenám sa v úctě Itohatý výbír (erstvtího maaa víelio
minii jHuni vjuiuy naonnif nu t llanl lri
tou mutnoati alahou pamtil
nnruMoiwl I ald vrhárcl Jamn inarnA nikoLi' bysta měli za semeno i dvoj druhu nejlmiál iioil a ? ceny nnllevF' J Kodytek pozemkový - -

O a pojišťující Jednatel
iik et ooiiaro na rnn muy eieatrlfke p&Hy ehok ateaku" ra 2b i:lftnftjsi Mi Ibnásobnou cenu zsplatit poněvadž Veákeré zfsobv uenáfkó iM nollifn„n jm„ Hinrnae poovfMlNIky Kt4
N bfmllall "vxrtrrtk liku na tUfiittUti uma'ABIE Neb 1 březnana úrodě sa to vždy vyplatí tl povřatl Přijďte a přesvědčte so U8Jinrml noiniiiikari Jo akoro na pukra)! 2709 Již 19 ullce- -

IHtutlry a llnlmiin- -"Pok Z4p" Chápu ie péraVolta vsak jea druhy osvědčené aaoiiiiv Miwiirai ia--m aa oe nvr(pf Klín J~flrB
ae ucarill o radu kil vAhlaanámu odtinrnaimi DmJ1 I _ _ty vám pomohou Hojné zásobený obchod r nraTi jiilt v i iiiu at !

DO- -lakaM Tento ni přnd"aa lak kteří
1plna vjlífll IhUIm an done lapě nn(

vosti a pud To vlsk neukázalo
se býti správným neboť jevily sa

wmkr aarové a ram uai
o kterýchž v(t že se va va&í kra-

jině daří Neobjednávejte semeno '1 vakiiio na eiiviiku
ala Marniovy lC-v- - aulu I p0JItnl opatři vm u litch netlenilnhauvaonv jinuv iiiaii(i Vlaainifn Ol groccrlí moukou a potravinami arem pri (ien-- nnlnlSáli-- Xel sabývá aaif recept xirrra mt nio nlnivl niti

a ktrřkoll tnilcl arito tania il
v mléca tytéž rozdíly jako u krav

neklestěných Nsproti tonu vlak atlu lei ailiirmaa iitiaiulnou Informaci lila Obraťte ae a důvřrou n niho armieptii lohulo fnltraM al nechat ptlpravlu

tiycti napsal několik řádek o na-

lom prvním ajezdu tenkého uči-

telstva kterýž zde byl odbýván v

sobotu dne 38 února

Sjezd tento byl svolán za tím

účelem aby docíleno byio lepSího
dorozuměni a sblížení se i sezná-

mení rodičů a ikolnfch výborů a

bylo zjevným značné stoupnutí lna v aaria ninra KrlH mnij plplKtea

t přilil velké vzdálenosti kde pa
nují zcela rozdílné podmínky
Když opatřili jste si dobré sema
ao sejte je 4o vhodné půdy a řád
ně je obdělávejte

bude vám spravedliví posl úženo

vlaatnl

B Fanlorlík
r I H2r}}„ 14 al

Kralaníí uólul dubře pakli navStlv!

iH in-- o
wjmin ji ain nnnuaivnn

Pllle mS dnea N#hlte en NHanm anrfiobsahu tuku jakož i cukru mléč'
voilnlkere anIS hvi-- no prodával Vala

ného- - Odborníci po seznání vý

matická tablotky
vyléčí frUto

% Jod

kterýí Ijoloat onu
ravlhiijo

MAREŠOVY

F1EVMATICKÉ

TABLETKY

vyWt nnjhoríl pfl--p

a d revmatlamu
takže vylfóenťm

)o Mr inaianeu v Minnail Sni
dla II e )ain nepia-liv- mhnt to ave
řelnlt v fiřriW lAaoulae AdreaiiHM nua1 Or E Holovtcíiinersledku těchto zkoušek shodují se
C BK1TH01 nt dU ( klraKOIII obchod lan lo neboť rdo najdou xhoží

vidy feratvt! a víborné Jnkoall ObaluhaLesnictví aa farmách
že mléko toto mfiža býti zvláště

vhodným k výživě nemluvBat Ja

učitelstvem tak aby se mohlo lépe
a zdárněji pracovali ku prospěch-

- vzorná a-a-
to vlak doposud jen theorie českých dítek v českých ossdáchRozloha lesů jež jsou majetkem

amerických farmářů pádí se na

ittkf UM
BSrřrlVv'er
V plaáraá k naleaanl od IS do IS kodln ránoit S da 4 odpoledne a od 7 de I veáe

Telefoa raaulanaa IHa

Dr C IlosowaterzAatannbuda třeba vyčksti čssu až sa
IkppiUe al pro kniWkn kdidl austálí

Dohažal Ža bylo počasí tsk

Ipatnél Naž vzdor vlétnu tomu
seilo se přece hojni účastníků aby

poplaujf J jtdarma
nějakých pěl set milionů akrů J
to tedy aai desateronásobné množ
ství rozlohy vládaícb reserv les
nich Větlina těchto lesů farmář

'J abletky priMlávaJI po 00

(katulka u vaJa boO aerýkoéáfh kshersl buď podlin brali na přednáškách nelxi rxiátouKoberce v abydlích jsou piknea a přetřesech rozličných předmětů

Chcete íitl zdrarl bez ch

lékft?

Pak sa musíte usadili v okreau
Polk Mo kdo jeat ta aejzdra-vějft- f

krajin] oa jihozápadě Na
100 českých rodin sa tam usadilo
za poslední dva roky vliekni jsoo
zdrávi milí krásaoa úroda a mají
zajiStlaý blahobyt O čeaký po-

pis krajiny a podrobnosti pištěna:
Tha Ben F Leonard Raalty Co

Dolivar Mo Pište česky a pan
L W Dongres mladil společník

skyca aestava a aseasicn lesíků i věcí mají jiaté svoje výhody ale oab aby jim naalouchalo Sil byla

ČESKÝ LÉKAft

Úřadovna: "Bei Bptldlflf"

Od II is II dopal
Úřadnlhodlayi OdldaS (

OdSiWdoSr
V nedáli od IS do 11 dopol

Tel y ářadavne i04-- fel y kýta 1117
Bydll-A- ala S1T Joies allea

zároveB též velké nevýhody

Zeleznldoí pozemky prodej
V severním Wisconsinu Chica-

go St Paul Minneapolis A Oma-
ha dráha má na prodej při nízký
cenách a výhodných podmínkáeh
platebních as 40oeoo akra vybra-
ných pozemka rolaickvch TI

skoro plna"

uorzuje a naenromatďnje aa v Profrara byl následující: 1

Zastaralý kálel se ryehle vyl'
u?l váním Marofeiva Ilalaámu jmitl
katil 2Ao u Valcho tfkártifka
(nikdy ae nepedluje)
Adrwa:

MAREŠ MEDICÍNĚ CO

2V7S Archer Ave CHICAOO ILL
Doptat: al pro kulteíku: "NeJlepM

lekar Ja ularuia

nich prach různé plísai a zárodky Píitfl "Čeitiaa" přednesli tkoln'
chorob Koberce isou útulkem
bakterického života Jsoa-l- l pod- -

žáci — 1 Povinností rodičů ke

lkala psa JosC llruěka okresní
ikoldozorce z David City Neb—

kdož koupí láhy snahou vybrati
si pozemky při krásavch fekáck a

SEVERO-HĚHEC- Kf LLOTD
HOJITH--WESTEB- H DRÁHAPřetřes al A Feidlarova z firmy vte pra Vás obstará (19 jeierech v nichi jest hojnost ryb

a jež poskytují nevyčerpatelný1

Uleay silným psalram chodi sa
to sica po nich hezky měkce
aviak ta ta tím víca zmíněných
látek nežádoucích pojímají Dale-

ko lepil aež ten aejlepií koberec

braao Neb — 4 Plstil Ikolaí
Pravtrielná pnltovala paroplavební doprava

Baltimore do Břemen
přímo po nnvfab dvouároabnvýeh
polinvnlck parnicích od J KK do
[Ouootun anoanoatlt

žáci — 5 Povinnosti Ikolnícb

výborů p E Folda z Linwood
adroj vody jak pro rodina tak i

dobytek
TkBSBfi 1 pohodlné zařízený

jeat pěkai hladká a čistě obarvená Neb — 6 Přetřes profesor F

zkrácení tisu
zlepšená obsluha

2 listopadu
Penál cblctfrik svláetni vlak vyj lidi
730 ráno místo v 700 ráno Ý tal

Pozemky po větiině jsou zalaa- -a eestaorait

nichl majitelé kryjí svoji spotře-
bu paliva a dříví stavebního

Aby ae hospodářství a Usy far

inářlaa usaadnilorozkodIe se před
několika raky lesnické odděleal
vládního odbor seaaidilakébo

propejiavati jias služeb svých les
nika Tato nabídka byla valmi
vítanou a tak žádoati o alužby
vzrůstaly do té míry že vládal
odbor nemetli ae avýas obsaeieným

poetem vycviřaaých leeníká ani

staíiti žádané alažby vyplBovati
Během minulého roka vykonalo
lesaické oddělení víca nežli kdy-

koliv před tím t zakládání malých
lesíka v přiváéěoí těchto pod
ládnoa lesnickou správa a u

farmářů jak správně ae

svými hospodařili
Velké nanažatvf dříví spotřebuje

se aa farmách každým rokeas

jsko paliva aa sloapky tyté a

podlaha Jelínek 1 Liewood Neb — 7 Caaael Ilreliw líheln Kaeln flan- - aěny půda jest úrodnou a a nad dovlaatnlKdo vlak bsa koberce obejiti aa Pravý výzaarn učitelského povo nover rrankrnrt Branaeharf
Chemnlti! HerkarJ W HROCHláni prof F A Stech z Milligan

Neb — 8 Přetřes sl A Wuíl- -
iofca fH}ílH de ťklraiia II kalota z Baltimore do Břemen

zpracovatelnou Chicago Ifilwaa-ke- e

St Paul Minneapolia
Duluth Superior Aahland a četná
jiná prospívající místa na dráaa

neaaůze necbr je aleapoB nepři-bij- í

což aslatoi jest již i mody
oýbrž nechť opatří ja mesazaýmí

Denní Ht Paul Mapls expresia! vlak

vyjlidí v 7:10 rf ae mláto v I M T Ual od tiaSO nahara
Tyto parníky maji pante Je4nn třídu kajnt- -

kova s Praguei Neb — 9 Dekla-aoac- e

sl R šoakovs z AbieNeb
— 10 PísaB Abie kvartet

ařljíldí íaHt Faal-- Kls St ť MAOi na dráhásfc

1245Jlžaí 18 al Omaha o

fiífný Metzflv ležák atále na řepu
fťejlepl vlna likéry a jemné

' 'doutníky
Sladké vína galou ed 75c nahotu

Kořalky salon od Sl W aahora

di jea oxaacena jeaa jaao ix aajuta
Výle Imennvaná Daraikv tane vVhrarfnt

kroužky jimiž zapaou sa sa hře-

bíky v podlaze zaražeoé Tfas

uaaolní so aaadaé saínsánf a časté
Čís I Overlaod limited do Ckleaa a v jiných poakytujf dobrých trh pro

plodiny farmerakéPrograma byla nasloucháno a
nové výtVoe sbudované a aařitaná aaloay a
pokoje kalotai na palub Klaktrlcká eava-tiea- l

ve vtecb proatorteb
TV vefer má aa( vtsy aease Daleko

rychleji jede aa sápad a Chlsaga dobedlivou pozorností a lze se aadíti
Omakjistotou ia každý účastník

Dal ti iprávy podávají sanarálnl jednatalá:
l uciinHiciiin st co

S Sonta (lv St aatUmora kf d

♦ Čeaké importované kořalky Jako I
1 rort-fin-ka rnaodlovka rotolka y
T t 4 1 m1 I 1 II n 1 I

čistění kabarea aa veaka na Car-atvé-

vzéucha Jelti lepifm ja
míli kobercem pokrytý pouze
střod podlahy tak aby tato kolem

l(orth Weslcra la maiaaalti

O bliilí podrobnosti pilte aa
Ge VT Betl

aaaaatkaTf kaalaar Ilaaaaaw W1

a7 n ĚfK
duj yuu 111V jal imr Dlen msjezdu mil z aěbo alttpofi aijaký

užitek II CLACas-ivir- e a co
"~ronr Ohltat IU

aaba Jajlck aáataael v aaaillim tfiíím: 1411-- 3 Fimi ti - rw au vx S" A a


