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bernadřjnoHt avé kampaně a ukuteú-n- é

také v práci avé ustali a obrátí

svíij třetel k Michiganu a Indiáni

Vyslali přednosta řečnické kanceláře

do Michiganu aby tam řídil řečni

ckou kampaň A akuSenost prvního
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malý eájem a že cesta generála
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Iloxiho4 k váli politice

L Ayera a jeho choť v Newville

Ind dostali se k vftli politice do

prudké hádky a rotesli ae Paní

Ayeísová je roíhodnou etoupenkynt
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což Ayers dovolili nechtěl Po
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přt švestek a odtřhoval ae i domu
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