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Teprvé ode dvou tří dnů se ote
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tralistickou ústavou vládnouti ne milí už před 3 týdny že královský
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—ica —lze a že se Rakousko uklidnit

purkmistra Podlipného císaři ouspořádati dá jenom poctivým vy
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nými všechny mimoparlamentní
parlamentní pokusy!

léčena a to jest katar tiaii uatarrn vare
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Jaký nyní lékaři znají Poněvadž Jest katar
nemoci soustavy musí býti též soustavo
léfen Hali s Catarrb Care se užívá vnitroNovýjatykový táto hr Thuna
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nezná příčiny a uslyšev ná-
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