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T Taarbla fřla

jednou a
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pokrok vyhlídky na sklízel sena

vaisovi 1 neodvážila proti tomu
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ZvláStní nízké ceny
St Louis a nazpět— lístky do sedadlových vozů AQ Pfl
(sedadla zdarma) oa prodej ij 30 a 37 Června ÍJ0 OU
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na prodej od 3 do 6 července (pil Q
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Mohu vám dáli úplnou nejnověji! informaci o výletních
cenách a poskytnout! vám zdarma illustrovaoou brožurku o
vlech výletních místech Navltivt mo aneb mi dopílte o
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