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téměř při samém vchodu do výletní-

ho místa tohoto a aice ve dvou dom-

kách v nichž nikdo nezůstával
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stal Peneker utrpěl škodu Í2000

přesahující neboť mirco budovy

ceny značně slevila
miíží jakmilo o leiíí ochranu po
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dováno jest peníze jež na zaplacení license při-

praveny měl

Nrdóiií iiciiioc?c?trol orávě botoví— T

budou itátí t Uin
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