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Vrái vrátil v minulých doch
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se svým synáčkem domov i pro-

hlásila že odchází do místi' Ve

skutečností t(sk přivázali k sobi
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yVá tajlmavd itna pří tihoilui
£ Urna se pfíeí U odvodu v

Král Polí % brněnského okolí

dodo nedávno pří jeho zahájení k

zajímavé acéné když přijeli chlap
cí z Pabic oa třech smutečních vo

zích a od odvodu odjíždčli § oovou
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otroví nalezl p Vráz veliký roz
díl Vfiudc shledal vcIíkýnetuSený
pokrok
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lo cty tyla sludi Kterých kult 6

indiánských Csta jtro hyls ko

runová™ úplným zďurn Vřítil
a fUfj(j kořistí f důležitými
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rukou smuteční pásky Ačkoli při
oné první zajímavé acéné vozy
smuteční i nápisy stály na Jíe

sedoím dvoře po celá dopoledne
tentokráte zakročil okr hejtmani
míst rada Schon a dat smuteční

barvy odstranili V odvodu pak
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ního muže
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opravných pracích oa domi "Ma

riahilí" u hlavního zřídla v Katlo

vých Varech zamístnaný zedník

Jankovec spadl dne 1 dubna a
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přípravám potřebného rukopisu
Zárovtfi hodlá jřtí vyhovčt žá-
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říci Nový cyílus pícdnáítkkterý
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