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i ►priívnl wlv ť ťik
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ii H let vřkn h 1'oriin
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hviiliiiilníiii I" knriin ?"HilV"i

fviliiiini VI kuřím tiiKiím v

liinliiún ! k"iiiii i'iuitíiu (vl-- i

li(řii l'l k'l'iin
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íctnýth wttch Ni pí v Klu-Invcc-

Tmu i'iiiir'iiv liv vikl

f 1 1 i v f nu žcliivij' lii'1iily i

nli'íl í i''iii'l Mi' iifíwhf1 u
í)00í0 konin V dělníku v(

Hvicmtí t' fi íl"hl j'"' 'l""
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MiřuNk ifliíy ii iKivY-nuV- i úí-U-
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IXert praví že ne-btj- ď
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