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Obilní trhmynlfií ta zřejmého pohnutí všech přkní ni vybráni kornou krini-u- l

"Polírolí Západu" 7
pítomiiýcU zAstupeu jednot ph- -

toupítí k CvHkíuta NArodíiímu

Mdcužení in corpore čilí s každým
mužským i ženukýrn členem a se

všemi svými jediotsml a ženskými
odbory Tím vzrostl na ráz počet O

Na véech tranách ozývá e:

Kašel záducha kotarr otd
t lnut Uvit Míl m ' ul um pmtmU Un fui " '
Mim vM thá t'i hfltém ťi liliyttruH f M mM' M- -

Hrť lifinué pn ultrM titul ihtiň Uim M é fuVétf

tt M mlll uiiUittMt — IkUHM M+ — mni
ixmiímtlbrtt Iti4 1 iit H i HnUtim ptimH mi! mé

t tt u Vil IM M mi fmfihím I

tfím t ltiM Mwrfw tmt-- tal hm m Utf ml tlt
tin4ilt tt Ml u1m litlr mtinr f nbbf )nmi m éultilt
ItU Vtm 1)44 áiěitH m lrifml IhntA ! Vám énpmlě
rlnl tm — miv"ivH luHI Vat IM ttm (

lilM t nii HHijtt uvťlm tMatMw
Aputrně fHUu#i

O MlUl pAnmM ptlf im Nrt trtH QtpUt tftttá- -

Ult iMliilfe u+ oavib eur MIS

Členstva C N H o úctyhodné číloUolX%7W dobré a i vybrané
2300
Cínem lim — neboť lze pevné vé

fit že všechny jednoty schválí
nadšené a spontánní hlasování

svých zástupců Zupa Fuegner- -

Tyrí dala zářný příklad všem ná- -

rodním spolkům a ostatnímu Ho- -

kolstvu a učinila průlom do zdán- -

livé nedobytné brad by lhostejnosti
k osudu českého národa jímž se

některé organisace ohradily
Tcnto v pravdě sokolský CÍN

staví Župu v popředí našich spol- -

kových třles a bylo by velkou ško- -

lou české vřci kdyby čin len zů- -

stal nepochopen a nenásledován
C'in ten má velký význam pro fi- -

nanční zabezpečení práce Českého

Národního Sdružení tak poctivé a

účinné Ale má také velký význam
mravní a výchovný Právě v této

župní schůzi přetřásány totiž za- -

střené ňtoky "Národa" které o- -

chotně převzal k dalšímu "vysvčt- -

lení" svobodomyslný týdenník I- -

škňv Schůzi přítomný tajemník
Ces Nár Sdružení ukázal že po- -

dezřele psané výtky katolického
Jenníku a svobodomyslného týden- -

niku mají účelem vyvolati zmatek velký jak v týdnu minulém Cel-Pod-
al

přehled činnosti Českého kem přivezeno bylo 133 kar s 37- -

Národního Sdružení a rozvinul dal- -

st pracovní program pro nčjz So- -

kolstvo založené jako obranná
instituce mčlo by mít vřelé poeho- -

pění Vyložil proč všechny zprávy
fiskove Kanceláře tes Nar hdru-h- o

žení jsou správné a pravdivé a

proč se s ninůpolemisuje v nčkoli- -

ka málo listech Podal pak situač- -

ní přehled v Čechách i mezi za- -

hraničními organisacemi českými
a apeloval na župu aby odpovědě- -

la — vykonáváním povinnosti so- -

kolské Sokolstvo musí být já- -

drem české zahraniční organisace
Nesmi byt hokola ani sokolskčho
sboru mimo České Národní Sdru- -

žení Staré sokolské heslo "Co
Čech to Sokol" je třeba změnit
"Co Sokol to Čech" bojovník za $350(5050 ovce dobré až

věc Přišla doba jíž před- - vmné 1(h f 1 5 nvep nrostřed
vídali Fuegner a Tyrš a v době té
Sokol musí být celým člověkem

Po té starosta Zupy p Doležal

vřele přimlouval se za přijetí ná- -

vrhu stejně tajemník župy p

Martinek bokol Mtnvanek a o- -

volci %'iW(tlo yrouttmiú až

dbí WlMflÁH} j obyči-jn- í až

prostřední Hí70Cr'(-8- j nejlepU
volci z pastvin $iW(iMJá j dobři
af vybraní StiKfijiU) proslřfd- -

ní o i dobří $7 íMKnJ () } obyčejní

krávy z pastvin fiÍW4U pro
střední až dobré krávy %~iW(iv

ťOO obyčejné až prostřední $lUj

('00 dobrý až vybraný dobytek
k žíru a krmeni $7'í0(7'78' pio- -

střední až dobrý G807-I- j o

byčejný ž prostřední
íJKOj jalovice k chovu t")75(
700 krávy k chovu $""O@lr0
telata k chovu $í)5i)(r8')i) telata
k zabití $7W(7( 1000 tuční bu!í- -

ci í2')(? í2'j
Přívoz vepřového dobytka do

trhu byl asi 3800 kusů eoŽ bylo
o 1300 kusů více než před tý
dnem a o lfX)0 kusů více než

před dvěma týdny Nakupovači
pro vývoz činili značné nákupy a

platili ceny až o 5 centů vyšší V

trhu byla velká zásoba prasat leh- -

čích ale po těchto nebyla velká

poptávka Nej vyšší cena byla
$845 Jateční nakupovaéi počali

nakupovat! za ceny o 5 centů vyš- -

ří ale pozdéji poptávka jejich po- -

nčkud ochabla Většina prodejů
byla za ceny $S30( 840
Přívoz skonového dobytka bvl

značný ale přece jenom ne tak

f0í) kusy co je o 4000 kusů mé

nč než v týdnu minulém a o 4 100

méně než v týdnu předminulém
Tučná jehňata těšila se dobré po

ptávce a prodávala ne za ceny o

centů vyšší než na sklonku
minulého tídne Platily se za ně

ceny $S'Oí&Hím Jehňata ku kr- -

niení prodávala se za pevné ceny
Většina žádoucích druhů prodává- -

a m za t:ry $2")(ří840
Ceny skopového dobytka byly

nsáledující : Jehňata dobrá až vy
„raná 8r0(ÍT8(: jehňata nro--

Ltíední až dobrá $340(a8-)-
O

jeh- -

fintu ku krmení 7 17i(n 8 n roč

„j prostřední až vybraná $5)f(7i
7{K) roční ku krmení $r00(SJ
710 kkonci dnhřJ whmtit

n BŽ dobré £"t00(o573 ovce ku

krmení 150550
Chieaíro 20 Mina 1913

]řjvoz hovězího dobytka 14000

kusů: trh siin v : domácí vol L 610

ffiin Q zánadní voli ÉG75(řL880:

Lávxat„ 210775

Skopového dobytka přivezeno
bylo 10000 kusů trh slabý skop
ci $023700 ovce $Í10@640

St Louis 20 října 1915

Přívoz hovězího dobytka 5900

kusů trh vyšší domácí voli $7J
(T1025 rtiéní volci a jalovice
$sft(H??í!2i kravy $ffK)(?ř800- -

k -- „ krn(n{ fi 00773 iií
vnll oaRn kn-1V-

v

n- i - v- -

vi(„ toOfři G50 domácí telata
uq qqj-

-

j j

eprovfho doliytka přivezeno
livtn STlSl kiwň- - frh tilií- - !

lr' H k A 'fi 7371 „I

dm)4 a ro řMlk o-- o

dobrá těžká íjíiutu
skopovt-h- uonytka přivezeno

bylo 1500 kusů trh pevný jeh
ftata $"ttM)ffí DOO skopei a ovce

♦5tX)(íj775

Kansa City 20 října 1015 v

PÍÍV02 hověiiho dobytka '12

(Mí kusů trh vyšÁíj domácí vykr- -

imnl voli $':tKn 1023 íápaduí
voli ICVHaJ k žíru a krine

ní Jri"tH'itX bulící

2 t telata $umi
liHHat přivr-u- byla 8200 ku

sů trh vylil t vltšina probji4
HU lmi:M

pr jMkářr a řnidky %'1i
dobrá tříká $iVHa H70

Skiprha tluiiytk bvla ifivw ř

tnut 1 Vmí kiuůj trh pvný Jeh

ňsts $lVji roční l5
123 i sVojwi 7Vťvo v

Siutu rity tU říjn VII V

Pfhoí hwvíiihťi dobjtks ti0

uů i trh p-n- sto 10 ri nit

kravy a jatotlro #1 1Mu

liru a krmnit Hl TtU UU

♦TtH'tlli ''( ♦l-VH-

tii v Ir)

lrs4t přívnno la Vm ku

HfcVitUi hhU $i ItKHtt)

Sknék d bvtks přivřít nu

bU ! wtŮ! UVtl
ITSt jrhAst MtiVnO

t tk fMt Off st Oiitabs
W-l- r m MMosd IM nsil mtfťsr

l'allfti Pokrok l'ublihmg ť„
141) 1419 o iatb rH Ofii Nb

"sta-riptiv- s

by msil — tlJlu jMř yr
Vydára

VYDAVATKLMKX 81'OL FUKKOEU
OMAHA NKB

Vá Borti--L O Borti aisjlUli

fradiiUtué 1140 rok

Ú4) Cwb I2A0 kg rok

POKBOK ZÁPADU

OMAHA NEB

Omaha Nebr dne 20 října 1915

♦+- - + + + + + + + + + + +

+ NAÉE NÁVŠTĚVY ♦
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V minulém týdnu za obchod-nim- i

zálcžitoKtmi v Umaže unika-

li pp John Horák majitel slušné

zařízeného hostince v Dodge Neb

a John Vaca též v "méslé Jos

Stechra" dobře známý krajan
Při příležitosti té jmenovaní kra

jané jakožto dobří příznivci 'To

kroku' přišli si tíž prohlédnouti
zařízení našeho závodu a několik

okamžiků v hovoru s námi stravi

li za kteroužto pozornost jim úi
kujeme

Ve řtvrtek m t mile potěšen

byli jsme v závodě našem návStč- -

vou dobrého našeho přítele a dlou

holetého příznivce "Pokroku" p

Vác J Kubáta chvalně známého

starého krajana ze Cedar ltapids
la který ale již od června mešká

v našem městě a South Omazc ná

vštSvou svých 6ynú pp Karla Ku

báta známého zdejšího prúvuika
a smírčího soudce a Josefa Kuna

ta jenž zaujímá důležité postave
ní v úřadovně okresního klcrka

Starý p Kubát poslední leta žije
v Cedar Rapidsích v soukromí i

obyčejně každý rok v létě přijíž
dí do Omahy aby opět zde se svý

mťByny se potěšil Pan Kubát

obnovil si opět předplatné na o

blibcný mu 'Pokrok" kterýžto

Časopis přes 40 let již odebírá a

zvláště poslední dobou velice se

mu zamlouvá Ku konci min tý
dne p Kubát spěchal opět do sv-í-h-

domova v Cedar Rapid3 kdo

hlavně v neděli přál si býti pří
tomnu divadelnímu představení

Pan C L Kokeš známý po

krocilý rolník z Ord Nsb o němž

v min tísle "Pokroku" isme se

zmínili že byl vylosován na vel

koporotu návštěvou svojí pocti
nás ve čtvrtek m t při kteréžto

příležitosti s námi sdělil že na po

rotě sice již zasedá velice ale byl

by si přál kdyby byl povinností
těch sproštěn jelikož ale mnoho

vylosovaných porotců z dukži

tých příčin bylo propuštěno soud

ce p Kokše si podržel — Pan ho
keš má zde značné starosti neboC

staví na své farmě novou residen

ci a stále až osm dělníků zaměst-

nává a jeho dohledu bylo by do-

ma tudíž nutně třeba Pan Kokeš

obnovil si na oba časopisy před-

platné a prohlédnuv si núi závod

odcházel se slibem že za svího ně

kolika4vdnlho zdí pobytu bude

nás hlcdét ještě v távodé našem

navštívit

V pátek m t v průvodu Itet
K Sládka v i&vodš našem poctili
nás riávítlvou dr Juren z Cn-t-

líev Ikdíieh paroulek x C Urksuu

a p Jo Iorene st i Ely la Jak
námi fcdéíiU jmenovaní byli při- -

tomnl jtři inhalaci Iiev Parculka

v Clarkson Nbr„ a nahrajte le

na spatřeni eestě ku svým Jomo-vů-

sstávill se V tmisie a při tú

přitriitokti prUIi si téj laruenl
sávodu nniehrt prohlednout la
ktrroul poaornost vínu vďťime

CO60K0LTO Cechi

V ducha rusftttrové a Tyrv4l

CokoUki Župa a 29 jednotami i m
1530 ilsay přistoupila la torpo--r

k Ckému Nirodaimu
sVlruieci

Tk Kam C? Nir KdruiVnl)

Ctticafa 17 tíjna — Dnrant n

4 lni tlpollu v stuiAiíH-- í#k-assírulua- a

auutl fki su
Utínal i&ta Mw4tjB ujm

tWtir Tyriata vjkotiak svea

PSKNJCK—

Čís 2 turecká %m%ikm
(U 3 turecká JO0 biJM
čís 2 tvrdá 104 (JWiiá
čk 3 tvrdá M
Čís 4 tvrdá 02 (ftlÁM
Čís 2 jarka 101 ftWl
(U 3 jarka 0'J (102
KCKlJftlC- I-

Čis 2 bílá C2 (i}2y4c
(U 3 bílá 61ÍG2 c

Čís 4 bílá (Vi(o]%c
Čís Z bílá 01 (m(Vsc
Čís bílá (oy4(?)'n4c
Čk žlutá 03 (wlWfí
Čís i' Hulá G'2KfaCňi4Q

Čís 4 Žlutá C2i03 c

t
r
ls ÍJ žlutá 02iM3 c

Čís (i žlutá C2 2%c
Čís 2 míchaná GWÁW2 c

Čk 3 míchaná (iVM'(2 c

Čk 4 míchaná Gl4tfíGl%c
Čk 5 míchaná 61 (áOlií-- c

OVES—

Čk 2 bílý 36a®3G%c
Slanlaid JKJCc
Čk 3 bílý 343c
Čk 4 bil v 33:'í('"34'ic
JKČJJEN—

K sladování 48'3'lic
Cis 1 ke krmení 45(íi18sc
ZITO—

( íslo 2 9:)a(rí9c
Číslo 3 94jř(i9)C

Z trhů v South Omaze

Na fiímu Dvořák Commissiou

Co obrátili se v minulých dnech

o sprostrVdkování prodeje Živého

lobylka následující krajané IJ

Jonáš Clarkson V ÍJ Jírovec
ClarkKon Petr Žák Clarkson V

Jírovec Clarkson V) Novotný

Valparuiso John Kubíček Valpa- -

raiso Fr 1'ospíšil Valparaiso
Yed Strížek Valparaiso J A

lusek Valparaiso F V Chudo- -

melka Seribner Thos Orella

shtcn Ray Altman Ashtnn Jos
Strouhu Ashton P Chilewski

Ashton P Zochol Ashton A

Kwiatkowski Ashton J Wirka

Prague Fr Wirka Prague Fr
Tábor Aberston Frank Alt

man Aberston Fr Turek lícní- -

mingford O Pergl llemining-for- d

l Peltz Hemmingford J
I Sabata Bruno a James Mur- -

hy Omaha

NOVINKY Z BRUNO NEB

17 října 1915

mova navrátila se sic Agnes IJIat- -

nyen oweirovaieiaa jiz pres tok v

nemocnici v David City zaměst-

naná a kde též sama byla nuce-

na podrobiti se operaci na zánčt

slepého střeva Nyní ale jest již
opet zdrava a dostala na 14 dní

Náš oblíbený Frantík ftehák

nastoupil místo sklepníka v ho

stinci p Karla Kořínka Že ale

nyní sám pivo do sklenic cepuje
tu jeho otec mu již piti nezaka-

zuje
— Pp Krank a Jan Fialové z

Brainard meškali zde v min tý
dnu za obchodem

— Posvicenská zábava jež ná-

sledkem deště byla odložena bn-d- e

Sokolem Žižka dávána příští
sobotu Dostavte se tedy všichni

Však Ste že — O posvícení všu-

de to voní tak jako v aputieu:
ten kdo by nešel na posvícení ttn
by byl b!

— Na dnešek stala se našemu

řezníkovi nehoda 'A jedné farmy
vezl totii dobytče a na cestě mu

padl valach Tuk io ve 2 hodiny
noci musel p Kr f'aKnm ode-

brali se na farmu p James Pro- -

ikovee a teprve potom ve 4 bodl

ny ráno dobytéo šťastné dostali
u mu ovsem i aiioun u alt luul
ká eo prý všechno x eelou tu m

tkusil i neikusil

V neděli veěr KlbývIa si

w vrlkoskladu Mlatý a lloskovec

houbové posvíceni při kteréžto

piiUllttthti dvtt pytle hub { (celt

ipuitty padla Nyní jest :ii

na sbíráni hub a také ksidý
na né j jeiilim Zalitu tedy %t

dojné routou š lll i ftiibé píťjn
V D rprvotJ

NOVINKY Z AbTÍ NEB

A OKOLÍ

™ Jirph lshk tasil
Mkmi s ( híi-ma- Nrh dleli sd

iidnillud Isrdíli nJUilJtou u pf4
A rixl íů

— Pan r uuk VI l!ik s inaittvl
ktMi ilj li do Omahy n itivšln
pfAlrt KmtUjl tsui idril po
ufiuhV dtiL

- - Mhobi (id! tl n4 jela da
Mruiia V utbotu mhMv 1)4 pt
rAJku tri ( lrue trklundem

statní zástupci Jednomyslně pak k~rávv a jalovice $2!)0í£835
návrh aby Zupa Fuegner- - !ata'$775(all75

Tyršova se všemi členy a členky- - prasat pHvesono bylo 23000
Děmi i sbory přistoupila k České- - kusu trh vřt5ina prodejů
mu Národnímu Sdružení Tento 330883 lehká $80)@885j
projev důvěry Českému Národní- - rnícnaná $813)805 těžká $303
mu Sdružení je nejvýmluvnějším fáaMt hrubá mm2tit od- -

Toronto Canu a panem Jowpli
Zikmufidcin z JJraínard' Web

— Pan Frank Shonka a man-

želkou z Uavid (íty Neb dleli

zde návštěvou u svého syna Jerry
minulou neděli
— Ve středu dleli v David City

paní Jerry Shonková WiHiani

Jlájek a Albína Sobotková
— V nedélí jeli do Dwight na

tam ční zábavu W illiam James a
Anton Hájkové a Frank Sobotka
Jak se vyjádřili všichni sc tam

dobře pobavili
— Pan a paní Kd J Sloupoví

od Prague dleli v nedě!i v rodině
Fr Vidláka st návštěvou
— Manželé Jakubovi kteří od-

jeli v neděli ve svérn "fordíku''
na návštěvu ku svým přátelům do
Holt Co Nebr se šťastné zase

navrátili a neměli prý žádné vy-

dání než za ten gasolin a toho

prý bylo jenom málo

Jednatel

Spojenci budou ucházet! se o

novou půjčku
Lord Kcading člen anglo-fran- -

couzské finanční komise nyní me-

škající v New Yorku oznámil v

minulých dnech že spojenci poku
sí se v brzké době získali novou

velkou půjčku ve Spojených Stá-

tech liankéři odepřeli mluviti o

této nové zamýšlené půjčce Po-

kusy o získání této druhé půjčky
mohou býti zahájeny během mě-

síce ale jaká bude forma této dru-

hé půjčky není známo
Bědné neštěstí na Fancy creeku
řestnáct osob bylo usmrceno a

velké množství poraněno když v

sobolu minulého týdne motorová
kára Union Pacific dráhy jedou-
cí z Manhattan Kans do Lin-

coln Nebr sřítila se s mostu do

Fancy creeku nedaleko Randolph
Kans Motorová kára sřítila se
do potoka který byl rozvodněn

ve imocne vlaky poslány byly
ihned na místo neštěstí a záchran
né práce byly ihned zahájeny Mo-

torová kára odjela z Manhattan
časně ráno v sobotu po tratích
fit} V l'tin Pnníriit ff'ili
VMMJ J

iMarysville a neštěstí udalo se asi

pětadvacet mil jižně od poslední
jmenovaného místa V káře na-

lézalo se asi pětasedmdesát cestu

jících V neduli došla zpráva že

deset mrtvol dopraveno bylo do

prozatímní márnice v Manhattan
Mezi mrtvými zjištěni byli Dr
íicuis Atvvood To[M-k- Kans
Alma Jellin Kandolnh Kans
Theodore Smith Tecumsih Neb
Kthel Kespcr Stockdale Dora

Cyrenc líandolph Kans Albert
Cyrene Kandolph Kans Mary
fiileH Manhattan Kans a A Q
Shaw Teeumseh Neb Oba

kteří při tomto rieštéstí

byli usmrceni jsou bankéři
Theodore Smith byl

státní banky v

Tecummh a A Shaw kasírem
téže instituce Smith byl 71 rok
stár a Shaw 61 Každf t nich al

zde vdovu a tři dítky
Povést o usmrceni generála Villy

Do Kl puso Tcj došly v minu

lýeh dnech povést] i generál
Villa vrchní velitel tuesiekýeh
k(tnvtn?nleh vojsk byl sntéeii

vlastním] svými lidmi a v Cnxei

(irandes odsoiuiti k smrti 'lyx
v a tsto ale se ittptvruji y!ri
vy o usmrcení ViHy objevuji se v

ptMtbdlileh dnech velb-- e fato l

viny Uhaioii se kmvsleiiKOU

Černohorci bojuji na rakouském
úierol

D' iprávy přilkéh ésioptmt
IVlit lriten íernnhorský král
Nikolu sdíld v miiiulýeh dnech t

vmiUkviH iprsvtittijiu h 'hť
lnhurké vojsku bojujw s lieplitf
lem (14 jvhu tUeml" IMuhi pak
k tomu j ťrritá Hora j připra
tnát pru sp a urbojl iuOv

ha t'rriHthurká armáda byla sr

irttwavtt a liumtvyprauna
dt prhlái--

n

plukuudk ťaii
i vrvhníha vrtitl UliVtVh

rutliork)! h vjk Ofcii--

há joitá rskuoikým vujnkrtn po
d r!'h pimetl éťrtudurkrbo
by i wdrsiena

Nesnáze s telefonem

oznamte ihned

Nepřetržitou snahou spo-

lečnosti jest vinovati oka
mžítou pozornost obtížím
telefonem

A aby se tuho docílilo zá-

kaznicí jsou žádáni aby ve-

škeré nesnáze okamžité ozná-

mili "Bcpair Departmentu"
odkud beze víí ztráty času

vysláni jsou zaměstnanci na

patřičné místo

Množství příčin

Pakli nevidíte člověka pra-

covat zrovna na vašem tele-

fonu to ještě neznamená že

vám neni náležitá pozornost
věnována

Potíže mohou vězet u pře-sunova- cí

tabule na "hlav
ním zařízení" v podzemním
lanu nebo v lanové skříni
kde třeba dva až tři muži s

opravováním se zabývají

Nesnáze porušuji službu

pro každého zákazníka i pro
společnost a prvou naáí sna-

hou jest tyto rychle odstra-

nit

NEBRASKA TELEPHONE

C0MPANY

Lincoln llospital
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Vniifiil t ittin

1115 O Street
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Pajxton
plynem praisai

káva
ijitruj

dokonalou snidant
řraleuá pakovaná

I
Putu & 6iil:ik:r Co

ly rHhiy ííui iklr
erh tákvoU a amtdkuva pi ia
utrj fturm tHatgUs pJU?

ioatr xalcik m ti u i

4vMinirnt tf

A

z

dokladem že poctivá práce v Če- -

ské Americe dojde ocenění u upří
mných krajanů Župa Fuegner-Tyr- š

pak dokázala že chápe plně
sve poslání a předchází takto záři

vým příkladem I

Vedle tohoto usnesení Zupa pří
znivě vyřídila přání Českého Ná-

rodního Sdružení důvěrného rázu

siejnu uuieíiie a vvíuhiuiib
S plným vnitřním uspokojením L

_ "l_ ir : i_ -- _
iwiiasru w xasiupci m m aouia
u re co nejunve proveueny ouuou

Příklad dán nyní je třeba jen
následovníků aby každý Sokol byl
členem mohutnící naši organisaee
všenárodnl jež po tolika dřívěj
ších pokusech nyní konečná stane
se skutkem

Tržní zprávy
So Omaha tX) října 1013

Do trhu na hovžíl dobytek byl

přivca dosti snuíiiý nvbof celkew

i'í kr byla srm dopravena Jiy ( -

lo to sle o 8000 kuů ituné Hel v

luitiuléw týdnu kdy píívoi tyl
rtkordnt pa dubrýeh druzích
ů byl dobrá poptávka a plstily
s reny si o 10fitů vyšil nl liP
keuet tilu uunuuho řpravy a

trhu v Knrf t ity o vrlkím pit
V04U lavinily U jtkiřít( tiaku- -

ovtH poitřkud ttlkUd!l niku- -

y
1

Hídij kujH¥li ta
řvné Kráy a jalovic prud

%tky wt 4 enw pevní dobr4 dr

hy sa iH-n- o 10 rriitů vvJUI p k

UMU k Um t kremit tvla da Uli
brá iMptAvka a tmy My o 10 1 k

fíiilá vjššl PrUla s U
k lina ea la trba Dyla i'ři4no a

'U f MtýíH hUnicaMol
tVT kitíha ibvtki tyl

tW#dnikli Píknt §1 ybřnlhfž(4ÍH prHljA iniMi
řH'-- i0iVííT5í pratflnt l

dlřt tolťl iiM40Mi tblju
si pftrli4 rtu'! i3it(AM


