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li k jejích umístění dojde bude péčí iohrobníka p Vt Jáwly
uspořádána výstavka a zároveí na Ht Msiy's hřbitov v Ho OmaíomahXÍi — D
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Vjtovdívmí baokA učinil opít
nový rekord

Oíuuínkí vyrovnávací Lanka ve-lke- rá

rekord převýšila ve čtvr-

tek ř) J kdy vyrovnávací obchod
obii l $!:j2f)rH0 ťož jest novým
rekordem ra joden den l'ůvodní
rekord ícliož docíleno hvln 4 dub
na 1915 kdy vyrovnávací obchoď

zhotovenou ícmeslnou ruční pra-
cí Mr liumwiel rovněž zamýšlí
v městských parcích zařídit sta-

nice kdo bude během zimy pta-

ctvo krmeno V přítomné době

na obecných školách jsou žáci po-

učováni ohledné chovu ptactva a

později budou též přiváděni do

jmrkíi kde stanice na krmení pta-
ctva budou zařízené by i v ohle-

du tom náležitého poučení se jim
dostalo

§ Mezitím co Wm Prenner se-d- ěl

na přední verandě obydlí své

milenky slě Maric Jlollandové
LU 411 severní 25 ul a lásku vy-

volené srdce svého vyznával ob-

jevil se před roztouženým párkem
cizinec a kapesní svítilnou na ně
si posvítil Na to vytasiv revol-ve- r

přinutil oba k následování joj
do nedaleké uličky kde překva-

penému prennerovi odcizij 4" a

slečně Jlollandové prsten a náiu-me- k

s hodinkami Puk jim naří-

dil aby se navrátili domů a sám

Johanna Oadskí k řásny" m tvým
libozvučném hlasem uměleckým

předncuem mezi pouluchaěi
nadšení vzbudila a za mi-Mr-

né

přveekě vá výkony bouřli-

vé ca Ivy potlesku pokaždé klidi-

la — 1'ííšlí koncert bude mětétem

uspořádán Z) listopadu J!)15

Ďlechruv pái vystaven v obchodí

Burgeia-Naa- b

Velký démanty vykládaný a z

ryzího zlata zhotovený pás který
nedávno ctitelé a přátelé Josefu

hteehroví jako odznak Květového

předáctví křížkového zápanu vě-

novali jext v tomto týdnu vysta-
ven ve výkladním okně obchodu
DurtfesH-Nas-h na 1b' a IJarney
til Vin představuje Um umělecké

práce a v předu jsou na něm zná-

zorněny dvě postavy držící se v

nůžkovém chvatu Postavy tyto
jsou snímek z podobizny Joe 6te-ehr-

u

a jeho bratra Antona Zdej-

ší krajané a ctitelé Jos fttechra

mají tudíž též příležitost draho-

cenný pás si prohlédnout!

Cyklus vzdělávacích přednášek

V neděli odpoledne zahájen byl
v IJietz Memoriál kostele JO a

1'ierce ul cyklus vzděl předná-
šek Trvá přednáška byla nu

thema "Procházka vesmírem" —

Další přednášky budou uspořádá-

ny následovně: V neděli 21 listo-

padu : Víra nevěra pověra — V

International Harvester

rozmetadlo na hnojivo
Intornstional Iínrvester rozmetadlo — íaiw Corn

SIKDPJTP
ltw Cloverleuř nebo Low 20th — pří

prácí v poli a řeknete žo žádný ruční ani mechanický vynález ne-

vykoná lepší práci při patřičném a rovnoměrném zárodňoviní půdy
Tomu j zrovna tak af j to rozmetadlo nové nebo již několik roků

JiOUŽÍVUllé

V tomto roce všechnu I II C rozmetadlu mohou býti ofiutřena
velmi dokonalým široce rozmetávujícím příslušenstvím Toto

rozmetává hladcft a stejnoměrné na šířku 8 střevíců neb

více dle přání A přece rozmetává z ňké truhly pohodlné v stáji
na dvoře a v jsdi

Intcrnalionul Harvester rozmetatllu na hnojivo jsou nízká silná
u trvanlivá správně sestrojená mají jednoduchý bíják u svinující
se sjíodck dobrý tuh jsou lehká a mají dostutek prostoru fid se-

bou

Požádejte voíeho místnílio obchodníka jfffiž je prodává aby
vám ukázni I II '' rozmetadlo na hnojivo Jest li on vám ho nemů-

že ukázat napište nám o tom My vám zašlém naši kn žku: "Proě

byste měl používali rozinetudlu nu hnojivo" u zárovc' vám sdělí-

me kde byste si lio mohl prohlédnout! Pošlete nám jen korespon-
denční lístek a my víe ostatní vyřídíme ale nezastavte se pokud

jste neviděl I II C rozmetadlo

International Harvester Ccnpary of America
(IncorporaUd)

CHICAGO USA
CJumpioa DMrú: McOmuck MJwtulu OtborM PUat

ve line zmizel
Ve středu in t zemřela paní

Marie ('hroustovská manželka p

Jana Chroustovského známého

krajana z čís 2078 jižní 31 a

Walnut ul Paní Chroustovská
stížena byla zhoubnou nemocí

souchotinami — kteréž rok vzdo

va byla z nařízení dra Jlolovtehí-ne- B

členu školní rady a jenž ne

šfustnou dívenku během krátké

její nemocí ošetřoval důkladný

vykouřena n učiněny v ohledu

zdravotním všemožné kroky by
šíření nakažlivé nemocí bylo co

nejvíce obrnezeno

Vážná nehoda v min týdnu

potkala umí o ívlwarda

syna p Váe Kotlíku bydlícího v

čís 1222 Arthur ul Pddy osud-néh- o

dne ve škole VA HoHcwatcr

spadl s hrazdy a to tak nešťastné
že si rámě zlomil Jest přáním
aby nehoda neměla iro chlapce

nijakých nňslcdkfi

§ Pysle flroan 20 roků starý a

na 17 a Dominion ul bydlící byl

pohnán před policejní soud na ob-

žalobu z opuštění manželky a ně-

co přes týden starého dítěte
Oroan udával Žc dostává juiuze

týdní mzdy Když pak slíbil
že své manželce bude tídně platit
f2r0 byl jeho případ na měsíc

odložen Pude-l- i však stále a pru
videlně slib svůj zachovávat bude

žalobu docela zrušena

Záhadná vražda

V sobotu kolem 10 hodiny ve-

černí byl Wm Smilh pokladník
spolku Světových Dřevařň a s

manželkou a dvěma dítkumi v

Council lílufls bydlící lupičem na
UD u Dodtfc ul zastřelen Smith

doprovázel sic (Iracc Slaterovou

klcrkyni z úřadoven W O W k

její obydlí čís U22 sev 31 ul

když pojednou byli v udaném mí-

stě maskovaným banditou zasta-

veni Smith lupiči se smál že prý
ho snad nezumýšlí oloupit ježto

jen několik dollarů u sebe má a se

zvednutím rukou nijak nespěchal
Pandita však proti němu namířil

a ranou z revolveru žertujícímu
Smithovi odpověděl Kule vnikla

Smithovi do pravé slabizny a též

tepnu přeťala Smith klesl k zemi

a nežli mohli lékaři si dostavit ná-

sledkem ztráty krve zemřel Po

výstřelu zlosyn okamžitě

uchopil sice Slaterovou za rámě a

přinutil ji že ho od místa zločinu

provázela Slatcrová jsouc lotrem

ohrožována kráčela před ním až

na 10 a líurt ul Tam odejmul jí
80c při čemž s ní téměř celou ho-dm-

hanebně zacházel a vyhrožo-
val jí násilím Dívka s pláčem mu

domlouvala aby toho jí chudé

děvče uchránil aby vzpomenul své

matky a nedopouštěl so ohavného

činu na řádné ženě "Máš prav-

du" zlosyn odvětil Potom dal
dl-i- i riít n (! i I ií ii lv T vun1 II

obnášel 1WW8G byl tíž překo-
nán 've středu in t kdy vyrovná-
vací obnos dostoupil vío $l'JW2r-I8- U

Ofnařňtí bnnkéfí prohlašují
žo přírůstek vc vyrovnávací buňce

dlužno přičísli nu účet všeobecné

prosperity v Omae a velkému sho-n- u

n trh dobytkem Vyrovnáva-
cí buňku jest seznamem obchod-nic- h

poměrá vc minii a jelikož vy-

rovnávací banku v Omaze získala
tolik nu svém obchodě jest to
známkou že prosperita v tomto

ni cm ti bude nadálo pokrajovat

Osudná dohra rodinných nešvarů

V pátek kolem poledne když

1'hyllÍH McCullocliova navrá-

tila se z groeerního obchodu kam

krátce před tím byla poslána do

svého domova čí 2023 Cass ul

nalezla Hvoji matku a otčímu

mrtví Malé děvče nu místo rodin-

ní tragedie přichvátavSím polici-

stům vyprávělo následovně: "Ta-

tínek byl poslední dobou velmi mr-

zutým j dncH v poledne přisel ? prá-

ce domíj a hádal ho h maminkou

jež mu vytýkala že koketoval ne

sousedkou Na to poslal mne otce

do obchodu pro láhev micka když
ale jsem ho navrátila přední i zad-

ní dveře byly uničená Nahlédla

jsem tudíž oknem do jídelny kde

jsem (spatřila otce leželi na podla-

ze Pak jsem šla k zadnímu oknu

a tím jsem opět spatřila matku ti

na zemi v kuchyni blíže ka-

men Rozbila jsem ihned klínem

dřevu okno u kuchyně a spěchala

jsem do předního pokoje pro ma-

lého bratříčka jejž jsem vzala a

odnesla k sousedům " Taní Alice

Schwiehtembcrgová žena

byla svým mužem střelena do zad

a do pravého spánku
Kchwich-tember- g

sobě též kuli do pravého

spánku vehnal 1'okud známo ro-

dina Hehwichtembergova neměla

de žádných přúUd a jedinou pří-buřno- u

která mimo děti pozůstá

Skvostné vypravené rychlovlaky Z

do Chicaga a na Východ

děli 19 prosince j Hmota a dí-

la — V neděli 16 ledna 1916:

Dějiny náboženství — V neděli
20 února: Právo na život a na

práci — V neděli 19 března:

Výchova jednotlivce i národa —

V neděli 10 dubna: Moc charak-

teru V neděli 21 května: Svě-

tový mír — Přednášeti budou:
Hev K J Sládek z ('rete Nebr
a rev Fr ftedý z Pec Ncbraska
— Hev K 1 Sládek red čas

"Život" sděluje yf přednášky

mají za účel rozšířiti obor roz-

umový a každý účastník je vítán

ku přátelské debatě po přednáš-
kách které jsou všechny z oboru
filosofie věd přírodních a vycho-

vatelství — Zároveň žádá aby

krajané přišli a vzali i dítky se-

bou Vstup ku přednáškám jest
volný

V Omaze utká se 600 kuželkářů v

zápase
V Omaze zahájeny budou 19 li

4

y

1

rovala až posléze k nezměrnému

zármutku milující jí rodiny ve

stáří 30 roků skonala pohřeb

předčasně zesnulé krajanky odbý-

val se péčí pohrohnika p F Jan-

dy a za účastí známých a přátel
ělcnkyň spolku sv Kateřiny vý-bor- u

Katol Jednoty Sokol a Hy-tíř- ů

sv Jiří v pátek 15 října z

chrámu sv Václava na hřbitov

Panny Marie v So Omaze — Pa-

ní Maric Chroustovská narodila se

v Pulemyle okres Habry kraj
čáslavský a do Ameriky se svým
manželčin přesídlili sc před osmi

roky Pyla členkyní spolku sv

Kateřiny a Jednoty Dcer Kolum-

bových Zesnulá zanechává zd

manžela tři dítky — 8 roků sta-

rou Joscfku - starou Mařenku

a 13 měsíců starého Josífka a se-st- ru

pí Františku Kajmanovou

jimž všem projevujeme upřímnou
naší soustrast !

S potěšením zaznamenáváme

že p Poh PIoh mladý intelligcnt-n- í

krajan v cis 1402 William ul

bydlící jehož asi před 14 dny po-

tkala velmi vážná nehoda bude

do tří týdnů zdráv Zprávu
o neštěstí jež p Plose stihlo ne-

přinesli jsme dříve z toho důvo-

du že právě v tom čase byla jeho

lt) systému dvojitých tratí sc samočinnými elektrickými f
bezpečnostními signály po celé cestě z Omuhy do Chicaga C

7—vlaků denně—7 f
vesměs přijíždějících na nové osobní nádruží CHICAGO & é

NORTH WESTERN dráhy v Chicagu í
Denní služba:

Přijíždí do Chicaga v 8:45 večerVyjíždí z Omahy
a ti

stopadu výroční závody sdružení

Rtředozápudníeh kuželkářů kteří
sem z 1' iždého státu západně od

1

7:30 ráno

12:30 odpol
6:00 večer
8:32 vjčer
9 :00 večer
10:10 večer
1:20 ráno

i

1 1

a
1 1

1 1

0:45 ráno
7:34 ráno

11:00 dop
9:00 ráno
11:30 dop
2:00 odpol

řeky Mississippi a též i z Illinoi- -

mi pri te příležitosti ti velkém po
čtu zavítají Zajištěny jsou čety
o 125 mužích tak že se počítá žc I'rlrf4 kár při lUku 180 tino Vyhllilkurtf a iári káry iM ílorh Jlníh fluclrh

Otcii lamí Ilnillril V 00 nlet lk w MUlInlin Jli ním m prtí Oldy mmvl káru puuaa

pru i'i'iluiMbude o ceny sdružením poskytnu matka v Chicapru rovněž povážli
tých přes 600 jednotlivých kůžel- - vou Ul Anrlr llmllrd t 10:10 rrfiT tlik iuuhi pro (mlujii'1 aiitrt kanuchorobou na lože nemocných d() J)0U]iřn[ kury a j(a ti0uift Div- -

Pan Hoh Plos v o- - i ! 1 i ' _ I 1kářů závodit V té hře silně za uoontňna —
Ka vsioupna no Kary a spcenuiu
domů odkud ihned policii o zaži-

té scéně uvědomila Několik mi

stoupena budou města — Chicago
St Louis Kansas City a Minnea- -

sudný den jel na svém kole do

obchodu llayden Pros kdež jest

Pro podrolmoitti hlaste so u:

CHICAGO &

NORTH WESTERN RY
JOHN MKLLlíN (i A

1401 1101 Fiirnain St Omuba Neb

(Tel Douťlaa 2740)

nut po osudném výstřelu po Dod-''t- !

ul kráčeli W S lleller se svým

polis Množství čet bude do Oma-h- y

vysláno z menších měst v Ne-bras-

i lowě Kuželkáři z Nebra- -
synem kteříž o mrtvolu zakopli a

jsouce přesvědčeni že se zde jedsky jsou zvláště nabádáni by se

závodů súčastnili Súčastnění mo-

žno oznámit: C 1 Cain Rce'y O- -
ná o zločin policii přivolali —

Smith o němž se velmi pochvalně
Mr Yates vrchní klcrk W O W

vyslovuje byl v sobotu večer v

a slč Slaterovou potkal na

16 a Jlovvurd ul když se sám na

cestě ze Miutiavova i anernuKuiu
nalézal byl 37 let tár a zanechá-

vá po sobě munželku 13 letého

jako klcrk zaměstnán Na 14 a

Pouglas ul zabočil k západu V

míst ech těch však pouliční kára

jedoucí směrem severním zasta-

vila a proto p Plos velmi opatrné

přejížděl tratě když tu pojednou
beze všeho zvonění a rychle při-

jížděla opáčným směrem jiná ká-

ra Pan Plos spozorovav že vzdá-

lenost mezi ním a jedoucí károu

jest pouze asi 3 yardy v úmyslu

aby předešel hrozící srážce obrá-

til řidítko svého kola směrem

na neštěstí ale sc mu s

teti nezdařil neboť nedbalý
íldié pouliční knrou jej zasáhl u

prudce srazil na dlažbu kde pan

Plos zůstal v bezvědomí ležeti Nu

míoto nehody přivolána ihned

ambulance jej vážná zra-

něného krajana dopravila na sta

níei u tam dostalo so mu prvého o

šttřeid Pii další prohlídce dr

FolU pomM'l Horlit nových

shledal & p Plos má ruku
v rápěstl !e poehioumuuou a sice

jedna kosť byla vykloubena a

chlapce a ló letou dceru Policie

podle vypravování Slaterové jest

pevně přesvědčena že zlosyn jest
tím samým mužem který před tý- -

dii"in Uauseovu rodinu a hosty v

obydlí přepadl a oloupil Panuje

vá jest zesnulá ženy matka jez

bydlí blíže Red Oak la Kchwich-tember-

zabýval kc obilním obcho-

dem a poslední dobou zdál se znač-

ní) fitaroKtrrii přetížený Doma ni-

kdy neměli revolveru až teprve

před nedávnem když loupeže tolik

se množily dostal si revolver kte-r- ý

kdcHi řa kornet vyměnil

Minulou neděli oslavovali M-let-
é

jubileum manželé pana
Ja-kub-

u

Votavy v kruhu svých při-

bližných a přátel a že zábava by-

la srdečná se samo sebou rozumí

neboť manželé Votavovi jsou oba

velmi společenští a milí bavitelé

Ku mnohým gratulacím připoju-jem- e

i naši a přejeme manželům

Votavovýrn by se vu zdraví a

sjMikojcnoKti dožili oslavy zlaté

V minulém čísle t 1 ve zprá-

vě bylo omylem udáno že dlela

návštěvou v rodině panu Kr ltar-toš- c

pnul K Blatná choť zesnu-

lého Antona kdeto mělo státi

luk tibu a pani Františka Blatná

se nestrou Annou Vávrovou a

přítelkyní paní Kmilil Sfávovou

t Mruno Nebr

Okrea obnovil nájemnou iralouvu

na pozemek železniční společ-
nosti

Okresu! komisaři obnovili opět

ti4 21 ht nájemnou smlouvou na

část "Lincoln Highvvoy" - silni-

ce v okresu Douglas jel táhne se

pozemkem V V dráhy Okre bu

d platit drát ročně nájem

ni hu

Frvul wésUw v Auditorium po

Udaný koncert

tkl tMt V pondělí večer aieu

tnot&lnim úpeekem m U

!# finančně- - luidalil Hyla

'odlmi S)W) vstupensk i ntehl í0

j jiti tylu ul studentů I VJ iii

ikoly kterým byl vtup povol n

14 ''i MéU Mme (UdU
mnni ehobk který mí

rtw tmihí hradili obiiii ani

-- „ Krsiikť řeltl uditorÍ4 byl
kUhou nlUtiHou kUm4i

i íbtíjí U Min ndti

prv-
- fiy lrkf i jt jjieU

pUnii!l j téi 4

kUrj'nt iVVUim hh ' řy
wtlvny bv kÍdlHi byly v

Mha Mimu u jil nH wmtní

pn!vA umí kytu uJuA
míli m ílil Wtu dt4íti
tVtrttH thi whti byl vtlod

jttHý % H řUUrh Mm

též doměnka že v případu tomto

nejfdná se o loupcné přepadeni

jeto démantový prteu zlaté ho-dirk-

a jiné ecitm' věci j-- Smith

měl u sebe nebvly tkn itv čko- -

iv kde tajný přidělen j vt na

riMtha a bližší podrobnosti možno

získati od zpravodajského výboru
"Mureau of Publicity" Omaha

Návštěvníci Oraahy jaou uchváce-

ni prosperitou zdejší krajiny

Stalo li se kdy město rázovitým
následkem pokročilosti krajiny tu

městem tím jest zajisté Omaha —

Návštěvníci jsou přímo uchváce-

ni velkým množstvím budov jež
so zde v přítomné dobó staví což

bez odporu jest iiejjistějši znám-

kou blahobytu Nebrasky a okol

níih krujin Nejlepšim při tom

pak jest že tento utěšený stav ne-

zakládá pouzo v Omuz nýbri v

každém městě v Nebrusce i lowě
Všichni kdož m na ssé cestě bud
na jtápad či výehol zastaví v e

hlučně vyslovují svoji po-iIivh-

nud utěšeným rozkvětem

Omuhy Nvbiasky a lowy Hea rot-dil- u

které město porovná se n O

mahou metropole Ntbrasky v

těehtuditeťU tUně stojí v předu ja
ko íář Witkl prosperitu 1'liee

Omuhy jtou nic potrhány však

ktává se tak dobré příčiny ji-st- i

podstatného wrťuiu který ne-

dá s Mpíit Kažilý Nťbittičttit bel
cť'iii mue by ti hrdým H4 svňj

h metropoli

Budky pro ptactvo
'A u'dany 4kolalh doore

tlraftu (o? oíOttmnj% h iáei kleli
e tfieeti škuUelt v Onii u' i

h meslnýlit preem Imdod béluMU

t to umy pilné iitiioStnUii botové
nim buAk pw U tun jel piUHm
jarem budou v lititukýv h pat ( h

o pi íohIii4 iidtt rozvíjeny —

Parkoví koioÍMvř Itamitirl obU
rá pothbtu díívl poťitá % h
do 1 kůlu li 2U bitdrk roi
nvVh ivmů bud? íhutiivnoi a lfi

OJana
Dobrýho

PROTI

prasat
Jest jediný lék na svitě jeni jistí a rychle vyléil i pře-

dejde nemocem prasat i průjmu u podsvinčat řniěi kašel i

fervy Jest úplni spolehlivý v každém případu kdy! se po-

užije v řas i v pravém množství Jeli o váha má hodnoty tla-t- a

kvlyi so podává prasnicím Jejich malé přijdou silni
zdravé a rychle rostou anii by dostaly tak ivaný thumps
knsel neb průjem Za lék ručíme la jest o 100 procent spole-

hlivější a prospěSiiijii uežli vládni očkováni — Neviřte ie

vláda aneb stát Iowa by dali million dollarů sa takový lék

jako my dáváme neb to jmi pou kUm Vlád sni stát ne-

má dollar pro ladného kdo by skutečného i Úplní spolehli-
vého b ku měl Anií by mu dali příležitosti jim dok&nsti ie
takového léku tni Kdu by se vyslovil fa Jana Imbryho lék

by nevyléíil svrchu udané nemoe nevěřte mu neb on ne-

mluv! pravdu vládni ivirolěkaři m nevymiňujl Výrok tm
to dovedem viude duklíat

Líěenl nrmoiMiýeh prasst a uvfati jich du nejídravřjilho
Uvu auebu idrsvýeh isjistit proti tirmoei nio matuji pe
tiivsill přiěinou toho fa lék byl prasatům láv4n na nich

o mnoho viee nel eo Uk itojl příroste tedy byste ne

ehalí sv4 prasata pondeehat ausbiv j judorastU a stonavi

prodávali kdyl si jíeh muíete ksldý sám lehee jíU a

a idsrma vyléčit anth v i Iravl drltt Kdyl by U

liíůnkoval jak id udáváme nrbudema sa itij tde poiadft
vat tbjednpjts li jj bet odkladu ud#jt stav pwíel a vl
ktmt prasat v eeléiu stádu

John Dobrý filfg Co

CCDAR nAPIDD IOWA U O A

vypátrání zbisyua w nuda naděje
e so jej podat f policii vy pátrat i

nčckávA m že m''to i otrc na
l idnou odměny la vypátráni a u

siědérnl Smithova vrahu

Xejšťastuějšim Iiej4fíitníj-if- h

trttlkíi jest Xlljité J Joseí

Nipodal íiiámý idejl výboiuy
hudebnik jvhoi Ve středu IU t

Hidovuná jeho nunJlk obdařili
luounkou prvorvMeiiou deviu

ikou Vak i pantáta Jiii Pithi

loáiuý kpoSkovy' pracovník nčku

Siv si píál ioika jet luid nbyfvj

diuhá rozštípena Mimo to pan

Plos utrpěl několik odřenin n

h!avně na obličeji riHněid evikrem

mu spiWhi-i- při ěeml svhUtá

byl šťasten ie očí nuWaly n pru
ženy ~ Pr Siiiiátiek a dr U

kteii ruku narovnali a náleíilě

iŠetiili doufají h pll l'lo budo

op't do til týdnů jfdlrtV Mladé

mu příteli přejimě by io4vll '

v biAu tak by wld opít p

olAnt svému věimvst

V pátek konal pVl polin b

nik p I r Jandy n hibdov pan

iiy Mmi v říouth tmia# pohřeb

lý rvku sUnlui h středu m t

r tioilťho dílka p Kari Mavikd

l ydli ilu v íUU UiH jiiid 11 ul
VV střrdvl l t V objďd V Vidi

todua p rli Svi Ay í 2UÍ
jiJid pi ul st ti na byi Akvf

pidtšm fa koueOně stá) se tím

dťdíťkrm N pí Plthová lltekoil
vlái'í pan Piťha tl se jk lyt

v piMuyeU ihvl!bh rhovAidm

loťounk vmn-k- piijiui5 se po
l v Mstka I tvoioírii4 deelU

U jou idiávy a tuWuly s v

oí tiovAni dr Ki'U řiťatnýw
nifMilrlŮMl Nrpillovýiu i ď?du- -

ikovl a babiěV 1'irUovyiu blaiu- -

tioUoboU liUkrlelil I
liMI — — l I iimrrl UlrU MtivitU 8viWovs přrjem a ehf iiavoroin ne

pohM inul4 dívuiky lbívsriuik rwl a Jejivh radtil


