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Železniční pozemky na prodej
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chodních za značně mlžené ceny Liberální zastávky dovoleny
i

Illinois - Central dráha
se avými vkusně vypravenými vlaky nabízí zvláítní výhody
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protkávanou látkou Za klekátkyrněsto i horečným chvatem počalo
ae okrailovati a vyzdobovati jsou poataveca dvě křesla ae zla-
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zřejmé projevilo velkolepým způ
obem

""i Celá Vídeň byla v horečném
chvatu se srdcem dychtícím vře

lou láskou očekávali nevěstu mílo-vaoéh- o

prince budoucí rakouskou
cíiařovnul

KAPITOLA 53

PrlBcezia Stífánka ve Víinl
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