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Language Coverage

Basic Latin-1 / Mac Roman Latin Extended-A
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major rail, highway, and air-trans
In 1939 Parker moved to New York City, to pursue a career in music. He held
several other jobs as well. He worked for nine dollars a week as a dishwasher at Jimmie's Chicken Shack, where pianist Art Tatum performed.[11]
In 1942 Parker left McShann's band and played for one year with Earl Hines,
whose band included Dizzy Gillespie, who later played with Parker as a duo.

TownHall

sisters

June 22, 1945
MP3 $6.93 - Audio CD £12.49

Some call this a classic. It is interesting in that
he does not show up for the first three songs.

boogie woogie
Ottone è situato nell’Alta Val Trebbia, sullAppennino Ligure (di cui fa parte l’Appennino piacentino), lungo la Strada statale 45 di Val Trebbia, a circa 70 km da Piacenza e a circa 60 km da Genova, cosa che lo
rende il comune emiliano più vicino al capoluogo ligure, oltre ad essere il più occidentale della regione.
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Paříž (francouzsky: Paris) je hlavní a zároveň největší město Francie. Je současně i správním centrem regionu
Île-de-France, zahrnujícího Paříž a její předměstí, a současně sama tvoří jeden z departementů (fr.: département
de Paris). Je přirozeným centrem Pařížské aglomerace, která je s 552,7 miliardami € HDP (2008)[1] hospodářsky
nejaktivnější oblastí ve Francii. V Paříži sídlí vedení téměř poloviny všech francouzských společností, stejně jako
kanceláře hlavních mezinárodních firem a ředitelství mnoha mezinárodních organizací jako je UNESCO, OECD
nebo ICC. Paříž je proto významným světovým kulturním, obchodním i politickým centrem. Počet obyvatel města
činil v roce 2008 zhruba 2,2 miliónu,[2] v celé aglomeraci pak asi 10,3 miliónů.[3] Město je nositelem Řádu čestné
legie,[4] Válečného kříže 1914–1918[5] a Řádu osvobození.[6]
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Paříž (francouzsky: Paris) je hlavní a zároveň největší město Francie. Je
současně i správním centrem regionu Île-de-France, zahrnujícího Paříž a
její předměstí, a současně sama tvoří jeden z departementů (fr.: département
de Paris). Je přirozeným centrem Pařížské aglomerace, která je s 552,7
miliardami € HDP (2008)[1] hospodářsky nejaktivnější oblastí ve Francii.
V Paříži sídlí vedení téměř poloviny všech francouzských společností,
stejně jako kanceláře hlavních mezinárodních firem a ředitelství mnoha
mezinárodních organizací jako je UNESCO, OECD nebo ICC. Paříž je proto
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Paříž (francouzsky: Paris) je hlavní a zároveň
největší město Francie. Je současně i správním
centrem regionu Île-de-France, zahrnujícího
Paříž a její předměstí, a současně sama tvoří
jeden z departementů (fr.: département de Paris). Je
přirozeným centrem Pařížské aglomerace, která je
s 552,7 miliardami € HDP (2008)[1]
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Paříž (francouzsky: Paris) je
hlavní a zároveň největší město
Francie. Je současně i správním
centrem regionu Île-de-France,
zahrnujícího Paříž a její předměstí,
a současně sama tvoří jeden z
departementů (fr.: département
de Paris). Je přirozeným centrem
Pařížské aglomerace, která je s
552,7 miliardami € HDP (2008)
p. 6

AlfaType Fonts

LAGO Regular

Type Specimen: beaux

Paris ist das überragende politische,
wirtschaftliche sowie kulturelle
Zentrum des zentralistisch
organisierten Frankreichs und
mit drei Flughäfen und sechs
Kopfbahnhöfen dessen größter
Verkehrsknotenpunkt. Teile des
Seine-Ufers zählen heute zum
UNESCO-Welterbe, wobei die
Stadt zugleich Sitz der UNESCO
ist und darüber hinaus der OECD
und der ICC. Paris weist eines der
weltweit höchsten Preisniveaus
auf und war in einer Studie 2014 die
zweitteuerste Stadt der Welt nach
Singapur. Sehenswürdigkeiten wie
der Eiffelturm, Notre-Dame oder der
Louvre machen die Stadt zu einer
beliebten Touristendestination. Mit 16
Millionen ausländischen Touristen
pro Jahr zählt die Stadt zu den
meistbesuchten Städten weltweit. Der
Großraum Paris (Île-de-France) ist mit
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