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véna táž HhovívavoHl Zantupci vlá-

dni pak vidouce Že UHvťdenl ]et
obtížným nyní nezakroóujl vfibeo a

Tak jako jsme dříve skoro neuslále Ljali za zákaz vybíráni vstupného v

stoupali do vrchu lak od Knulewooil oddélenl americkém imiosu uyiu
ar

jest víc jak tucet a soudce myslí že

wholí a Poláčkům odponechávají lemnm zloléjQin vei

kým i malým úplnou v&li

Přihlédneme li totiž k vývoíu tu
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