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sel k obchodníku který kupuia
prodává psy Obchod rok mu chtěl
ukárati kterak jej-- pes klidnř
obědvá i' dvanácti ťiibičkimi --

b pána to nebavilo "Já potřebu-

ji psa na oběd se dvanácti osoba-

mi" odvel il -- r Z holandského
denníku Aljremeen Handelsblad
K stým narozeninám Boženy

Němcové — Dne února Jud

obyvatel 'drsnými vitrj asfaltu-rufiýn-

iilici-m- i ti — swiíchotiriatni

Videl ý les je dfic-- í ve 'vrchn-tané-

nb'pei'f ví padá lid-je- j

kácí a len jest iibřií naší hroz-

né bídy o uhlí

Když není uhlí tož Vídeú po pět

měsíců potřebuje denně :100 vago
nft dříví aby obyvateli mohli si

vytápět byty a vařit A poněvadž
Horní Rakousko ftuluohradoco a- -

pod kontrolou 10 tisíc vojáku
Poznal jsem je jako lidí velni

kritické a věcné Až budou vím

úprava praiikého hradu — a

fcprávu liradim-- hndov zařáděno
jest do státního rozpočtu pro rok
1WQ celkem llOSmi korun vý-

daji Žádných a CÍWniM konin

výdajft &iThoUJnýťh ktftéi &u

ni doma ukáe fc kdo % ná

pravdu" —

túiuu "to let vore nalodila ve Vi- -
Napití mri Raíy % ČecLoilová

ky oditranfcno - ároJr! Politivhí i novou úpravou prahkého dui BorU NttLcyVá
"PráVo Lidu" :píle: Ale rnacl

fi Žtít ikí 1f tVého lesLlhí) UUt- -

ství fiám úcho todaji je píi-(w-ti-

že? ri-n- í atii pomyšlení ua

to abychom s! takovou zásobu

ka píses Pudlí Renterovy 7prá

vy 7 Irkutska je ministerským
iředsedou a ministrem vnitra Po

jdříví opatřili zákonitou cestou —
pcljavev zuhraiiíéí Tretjakov fi

nancí Dnryskin Po první flchói
odi'bral se min předseda do hlav

niho stanu aby byly schváleny

a í'H"r ~:

MM

B '

první kroky nového ministerstva

budeme mUi tolik tku-- u tolik se

trností a jernnocitu že toto výro-

čí oslavíme bez okázalostí ho pa-

rády a krojů za to však důstojně
a vážně zbožně a uctivě — V Če-

ské Skalici připravuje s- - 'tako-

vým důstojným a jeJinč správ-

ným zp&snbem k oslavě narozeni

Boženy Němcové odbor Klubu

československých turistů Zřizuje
Museum Hozeny Němcové a chtí

také postavili pomník v "HabiČ-čin- ě

údolí" dle návrhu prof Ko-

ciána Pro museum podařilo se

odboru získali asi 40 dopisů Něm

Podle dobře autorizované zprávv
nedorozumění vzešlé mezi ruskou
vládou a československými ZÚ

slupci pro uveřejnění posledníl
memoranda Vehoslovákfi by

vyrovnáno n všechny překážky

hradu Trudení ji) roeifm?
fiýeh úprav vyadovali hude v pří
iím ree LIMOih) kanalisaw 1

iíOOlXkl úprava Kov' Míčovny
í000 rclaiiraee atiky hralní a

i pravá silu ípanřlskěho a němce-léh- o

2101 úprava zahrady v

Horním Jelením příkopě a posta-
veni slJenníhfi 8Vn0i retaura
et Míčovny v královská zahradě
1 million dládění prvního a dru-

hého nádvoří hrudního ] riiilllon

vnitřní zařízení hrudu' 1 iiiillinii n

yafízení domácnosti presidenta
jtho kanceláří a úřed-

ních míi!fioslí loOMH) V úprav?
hradu praského v r 1010 započa-
tě nutno v roce příAtíni pokračo-vat- i

Hrad pražský vfdec nemá

dosud kanalizace která musí hýti
již z dúvodú zdravotních za všech

okolnosti provedena' Tak zvaná

Nová Míčovna i s galerií s ni sou-

visející hude konečně vojskem
uvolněna aby nudila hýti zachová-n- a

před úlpným zničením Atika
hradní musila hýti z důvodu bez-

pečnostních podepřena n opatře-
na leíením a oprava nebo restau

sfiolečnř práce byly odstraněny

cové pak dopisy Němcovy syna
Kdo poslal Hlinkovi ony tri

milliony? — O původu tí--í millionu
Jaroslava V Rendla Světlé Pod- -

Ale ani ze sousedních lesů není

možno přivéti dHví na trh záko-

nitou cestou PressbautD na pří-

klad jest jen asi tři čtvrti hodiny
daleko od Vídně ale chce li člověk

přivézti odtamtud náklad dříví
musí míti dovozní povolení a

obecní úřad takového po-

volení nevydá — [roé to nikdo

neví Nad to ještě před branami
města dělnická rada vybírá mýto
7 každého povozu lak že majitelé
lesů vůbec "o záknnitv obchod ne-

dbají
Vídeňáci tedy nyní drunctijí Ví-

deňský les na vlastní pět Lidé

trpící hladem a mrazem nemohou

čekat a již nedbají na zákon

a dobré mravy V celých

(lupách dřevorubci putují den co

den do Vídeňského lesa a kácejí
tam nádherné stromy aby si do-

mů přivezli trochu tepla Zoologi-

cká zahrada lairizer Tiergarten ve

městě samém krásný přírodní pa-

mátník jakého nemá žádné druhé
město v Evropě dnes 'už má jen
holé kmeny stromů Zvířata kte-

rá v této zahradě žila ve stádech
už dávno byla postřílena odnese

korun zaslaných z Ameriky Illin
kovi dovídá se bratrský "Sloven Muria Antoniu z Hio ! 'laneiio v Hrazilii klcrá v minulých

dnech vystoupila v New Yorku na koncertním jevišti je považovánu

lipské atd Celkem je dopisů přes
dvě sté Dále je v museu ruko-

pis povídky "Prozený a neuroze-

ný" jež nebyla dosud otištěna

ský Deník" že peníze ty zaslalo

Hlinkovi maďaronské kněžstvo za "zázračné dífé" Je devět roku stará a hraje na piano obdivu-

hodné Nalézá se na ecMé do Paříže kde studovali bude dále svoje
umění

žijíci'mezi americkými Slováky dále překlad Tartuffa Psací st lil
ovládající zvláště 'Katolické sdru
ženie slovenské' Akci osvohozo

obrazy a různé drobnosti doplňu-

jí cennou tuto sbírku získanouvedu a zaopatřeno M) ieti povelké ochranné hráze proti velké

vodě byiy postaveny v 1H stolelivaci mezi Slováky americkými v
většinou od slečny Theodory Něm

dla totiž "Slovenská Liga" s níž
cové učitelky zijici v laine iaKjednak k ochraně města ltratisla

vy a silnice do Vídně- -
Druhdya v my pracovalo take několik

padlých legionářích atd To jest
část programu jejž prováděti bu-

de zvláštní výbor s panem kan-

cléřem drem P Šámalem v ěele k

jehož rukám Pražská úvěrní ban-

ka obnos 2 mil korun složila —

vlasteneckých knězi katolickýi provedena rcjnilaee Dunaje na
asi žije osmdesátiletá dcera veli-

ké a slavené spisovatelky? Prodá-

vá z nouze památky po své ne
A vsak slovenských vlasteneckýcl střední vodu neuspokojila řekn

race musí hýti provedena nejdéle kricži je v Americe počet nepatr nedala se spoutat! mezi umělé bře šťastné matce Zemské muse
v prvních mísících 19120 Spanél ny Mezi tamnuni Slováky jest Tento způsob oslavy 70 tých naro
ský a německý sál nutno v jich

hy proud měnil po větších vodách

svůj směr čímž povstávaly nové
um jí nabídlo za sbírku 2'00 K

odboru turistů v České Skalici jí
v Americe vsak tím více kně zenin pana presidenta vzbudí za

štukový výzdobé z řústi restauro
madaronskýeh potírajících roz jisté velikou pozornost kulturníhomělčiny stěžující plavbu Pylo na a snědenavali úplné" vyčistili a sály opatři hodně slovenské snahy Tito lna světa a jsme jisti že všechny na

Stejný osud hrozí slavnému Práti elektrickým osvětlením aby proto nutno doplnili regulaci na

střední vodu další regulací na voifaronští kněží štvali vždy prol
jích bylo mono použiti k účelom

du malou regulace tato provádí

tru I v jeho stromořadích četné

staré stromy již psou odsouzeny k

smrti protož lidé kůru s nich lou

Mze a proti každému vlastenec
kému hnutí a našli dosti následov

še peněžní ústavy průmyslové zá-

vody obchodní podniky jakož i

Jednoilivei následovati budou pří-

kladu prvního dárce Pražské ú- -

nutrií representace státní Zahra
da v Hor Jelením příkop byla níkú Po převratu zahájili vše
starou vládou po desítiletí prona

pají Kúra lot také h8ří

Postupem zimy toto vysvětlitelonectiou propagandu ke ftitiriup věrní banky
jímána dru 1'ietrzilkowskěmu a fomlii který měl sloužiti "k o

Zoufalý český komunista—-- 4 V- - né vandalství je den ze dne horší
zadána nyní českému zahrádníko

se na stav vody 22 m a ma za

vytýčení plavební dráhy a

proudnicc Naším úkolem bude

dokončili regulaci Dunaje na ma-

lou vodu zejména mezi Pratisla-vo- u

a Somorýnem čími sc zajisti
nerušená plavba i za nízkých sta-vř- i

vody

chráně zájmu církve katolické ni a brulálnější Celé rodiny celé
vi p Toklícknvi jenž spravoval Slovensku" Začali všude zakh'

ské listy přinesly v policejním ra-por-

následující skoro běžnou

zprávu že v sebevražednm ťirny-si- n

střelil se do levé strany prsou

dosud královskou zahradu V za
tlupy vyjíždějí za město s povo
zy porážejí stromy a vozí je domů

hradě Horního Jeleního příkopu
dati odbořky Katolického sdrnže
ní proti Slovenské lize v koste
lích pak započni systematický po

Nejoblíbeněji! výletní místa Víde- -

nabídl $100 Kra nprovisaci Sta-

rosta jičínský prof Cihnla snaží

se jí také hořký její osud ulehči-

li Uspořádání musea bude vy-

žadovali ještě mnoho peněz a

mnoho obětavé práce Ale nyněj- -

ší obecní zastupitelstvo v České

Skalici jeví nejlepší vůli a snad i

veřejnost bude dosti obětavá a

přispěje odboru KOX- - v jeho zá-

služné vsnaze

Německo žádá velkou

půjčku v Holandsku
Perlín 22 ledna — Vyjedná-

ní s Holandskem o zapůjčení Ně-

mecku 200000000 zlatých bude

brzy zakončeno dle sdělení časo-

pisu Zeitung'Am Mittag Za 140-0000-

zlatých z tohoto obnosu

bude zakoupen surový materiál a

zbytku použito bude k nákupu po-

travin 1'ťěr ustanoven I3'1 na de-

set roků a může býti prodloužen

2000000 korun na oslavu 70- -
nutno postaviti úplnou sklenníko
vou garnituru aby bylo mn7nn v

ranou z revolveru 17-let-
ý Franti-

šek Němce studující bytem u

ňákú: Hernianskogel Jaegcrwiesc
llutteldorf Kroedelhutte jsou jižhon proti Čechiím Hlinkovci pí tých narozenin presidenta Masa

nl chovati květiny a rostliny jež l' do Ameriky mnoho dopisů jenom holé stráně Vystonpí-l- i pootce Prant Němce v Žižkověryka —- Ve schůzi správní rady
licista proti těmto bezohlednýmnich zostouzejí nynější režim nAjsou k výzdobě hradu při repre-Rentafníc- h

příležitostech naprosto
Kdo je Fr Němec! Středoškol-

ský student který v roce 1918Slovensku a lící kterak Oši olu urevorubciim napadnou lio se

pují Slováky o poslední zbytky zbraní v rukou Válka skončila
už před rokem "Ale mnozí dosud

nezbytný a jichž nelze jinýrn

vhodným způsobem dosíci Z dú-votl-
fi

uměleckých nutno restauro
jmění a potravin Dopisy ty před

neodevzdali zbraníčítají maďaronští kněží svým v

vat! takě Mícovvnu v královská

konané dne 1S prosince věnova-

la Pražská úvěrní banka dva mil-

liony korun k účelům kulturním

na počest 70-týc- h narozenin pana

[residenta Masaryka Mezi jinýrn

vystavena lude pro studenty kol-le- j

dle amerického vzoru paviló-

nového k čemuž praská obec jio-skyl-

pozemky na Vořrchovec

při Čemž pamatováno bude i na

Z dřevařských skladů velikýchřícím v kostelích Jak vypadají
pak kázání lze si snadno domysli továren kradou prkna až i šest me

trfi dlouhá Obyčejně pošlou nati Jsou to knězi: Josef Suchý
před děti které se "plotem do ohra

JJajéányi Tomosányi' Haitinger
Jedná sc o první úvěr Německudy protáhnou Ale žádný policistaKazinei atd atd Tito maďaron

vstoupil do stud sdružení soc

dem a hlásil se k oposici ba při-

čítá se mu i autorství satyrického

popěvku tehdejšího soc dem stu-

dentského sdružení:
" ať národ nepláče Že

nemá Klofáče--

á my zasé trala svého

Šinerala"
Pak jedenkráte došla zpráva —

Že malý Němec veselý a íutdaný
hoch a básník — se oběsil na zá-

chodku školní budovy byl však

uříznut a zachráněn V ('in spáchal
řrv z ncšťaslné lusky — on sám

od zakončení války Holandskoítí kněží zahájili sbírky ve svýc!
se Deodváií takovou krádež zame-

zit ani kořist odebrat i když vístudenty jihoslovanské Zřízen bu
osadách na jaře 1919 Illinkovsti de přednáškový sál pro lidovou

získává jisté hospodářské výhody
zvláště pokud dodávky uhlí sc tý-

če ''-
do kterého domu kořist pftjdedelegáti vyslaní do Ameriky dr
Obecní správa nyní dala odvez

Hudinský a Kubala měli sc oč o

zahradí a upravit i její nejblizsi
okolí Nádvoří bradu pražského

nemají víihee dlažby Musí býti

tedy hned po provedení kanalisa-o- e

přikročeno k úplné předlažhě
celého souboru hradních dvoru a

ulic V roce 1920 bude možno

provésti dlažbu' jen v prvním a

druhém nádvoří kdežto dlažba

bide provedena až v roce

1921'

K zatčení delegátů sibiřské y

— Právo 'Lidu z M pro-

since přináší následující zprávu:
Panv V ("'ervinka zaslal nám ke

vřěrejSimu projevu delegátu sné- -

Záhadný muž ti z veřejných sadů dřevěné lavi
MALÝ OZNAMOVATELpriti Jr KUdinsky mel první ce' protože některé lavice už bykázání v New Yorku Pu ěas ká

ly ukradny Ani obrovská dře PEŘÍ! PEÉt! PEfcíl Kupujeme Lusi
zání vycházeli lidé y kostela na

věná ohrada koleni ústředního ví- -

1 V 1 1 1 1 vi
a kachní peH za nejvyšší trhové ceny
Prnilávíirne látky tii sypký povlaky aulici pak strhla se rvačka takže

musila zakročili policie Pak u- - vůbec vSechno stfitií zlioží za nejiůíší

vcřejnil dr Rudinský ve všech u

uonsKeno nrnnova není jisia preu
onirzlýnia' rukama Chodí na ni

se sekyrami A panují obavy že

dojde řada i na domovní dvéře

c tom" nic ncmlnvil : 7e školy

byl relegovan studoval pri-

vátně a sdružení' kčí $tranil Pak

pa jednou při Kramářové atentátu

objevil s jako kopinnistar byl s

itcny 1 iste umiii to a luy
Vám póálciiio vzorky h uJaním een C'e- -

merických listech slovenských nv kňvy a čaje na požádání !OOSK-WTC-

PKVNLER (JO P O Box 021' Prehlaseme v nein praví se
že je stihne stejný osud jaký už

že lid na Slovensku chodí bos j Brrwyn lil — Advertisement T2fl-tf- coběma" vinníky zatčen a pak pro postihl lavice a nábytek
puštěn" Psal vtipné verše do ftakonský zemský sněm nyní u DOBRÝ HRÁCH (Karly AVarshmier)nahý a živí se otrubami Proto

probůh dávejte lidičky dávejte! "Soc Demokrata" Neumannova važuje o tom kterak by sc dal la prodej k jídlu nebo na semeno 8

centů libra nevyplaceni Objedo&vkyTak nasbírali madaronšti kneži

mu řeskoslovenske revoluce na
Knsi projev v nřmŽ praví ke

zmínce o zatčení a uvěznění dele-

gáta sibiřské armády: "Je fakt

že vojenské komitéty byly zruše-

ny zesnulým gen &tefánikem při

jeho návStřvř na Sibiři po pře-

vratu kdy armáda dosud dobro-volniek- á

čestně a hrdě byla pro-hláie-

za armádu ptuladé repub

mil korun a poslali je Hlinkovi

ku podpoře jeho klerikální akce

od 100 liber nahoru g udáním zdali po
expressu neb po freightu Peníze pře-

dem Za objednávku ručím f J A Hu- -

"Června" a "Kladenské Svobo

dy" Tak začal teprve svoji po

litickou kariéru — měl úspěch stil

se dál začal psát nejradi

učinit i konec tomuto divokému

vandalství Do toho plundrová-
ní má se zavěsti pořádek Vídeňa-nů-

bude dovoleno dva dny v tý-

dnu sbírat i dříví Dostanou na
Ony 3 milliony korun nepocházejí lianek Jaroso Colo —Adv T27-C- p

tudíž od amerických Slováku ný kalně iší nolitieké ňvodníky do
NABÍDNUTÍ X SŇATKU — Rádnýto karty — dřeveuky (ne dřeven- -kladenské "Sívobody" jezdilbrž od vyložených nepřátel náro

da slovenského !
vdovec 38 rokfi stáří b jedním odrost

mluvit na schůze — pfeta1 stu
liky Od toho okamžiku nebylo 0 itavu regulačních prací ntv dovat — a tu najednou se objevil

Inko redaktor kladenské "Svo- -již volených zástupen vojska by Čl tratí Dunaje — Do ťutemí čsl

ky) Ale karty obdrží jenom ti

kterým jest dříví opravdu třeba

Vnitřní město kde druhdy by-

dlívali zámožní měšťáci je nyní
iíjroletarizováno Měšťáci dnes

bydlí tak jak druhdy bydlívali

lejším dítkem a vlastnící výnosný ob-

chod píU by noW — 70 příčinou Bňat-k- u

— seznámiti se s dívkou nebo mlad-

il vdovou třeba h jedním dítkem Na-

bídky InskavP innřno-l- i k podobenkou
která no nu pnžádání vynířní aneb vrá

lo tu jen jednotné velení a bylo republiky vstupuje Dunaj n Dě- -

'

'

i w

) v tJ

hody" bolševické C00 K měsíč

ně Vyvrcholil svoji dráhu spolu

podipsem Neumannova manifestu

tomuto vedení vojensky podříze-

no mužstvo i díistojnictvo Veli-těle-

naSÍ československé armády
na Sibiři je generál Syrový vrch

tí aŇlete du redakce tohoto listu pod
značkou "S D !"—Adv T27-2- pdělníci — v jediné jizbě kde jedí

pracují i spí A jsou rádi mohou- -

vína odkudž spěje k Hratislavč a

dále k Szobu kde opouští hranice

našeho státu Délka Dunaje na

našem území činí 105 km Dunaj
tvoří zde dva velké úrodné ostro-

vy z nichž velký žitný ostrov o

osvětových delnikft a pak to slo

s kopce — pražské kavárny den
SENO NA PRODEJ — dopiSte si oli si tu jedinou jizbu aspoň tro

ní i noční a včera druhý pokusním velitelem v&eho spojeneckého

vojska na Sibiři tedy i naňeho chu zahřát Na trhu objevily se
cenu na: i'Wis hofieckv Jnman JVeli

ÁrtvertiWmeht— T27-2©17-lcté- nadaného kloučka o se
všechny možné aparáty a instrurozloze 3000 čtveř km jest pra

vou obilnicí celého Slovenska
bevraždu Proč í --

7 Snad dosfal

z Kladna výpověď' Či byl od oleé menty- které mají za účel zachytit VDOVEC probtiedního tiláří přijme'

Proti zátopám Dunaje chráněn kárán za svůj nepořádný život í
a schránit tu trosku tefila kterou
dříví vydává Ale co je člověku

liOHpodyni — vdovu prontrednOio vřku
— ni vedeni domácnosti O dalíí po-

drobnosti pište pod značkou "Vdovec"
na Denní a Nedělní 1'okrok číslo 1417- -

— Tolik o Fr Němcovi literátujest hrázemi jich udržování svě-

řeno jest dvěma "společnostem politikovi a kavárenském komu-

nistovi se nám sdiluje -
H19 South 13th fct„ Omaha Neb—Ad

proti zátopám" Státu přísluší

platná nejlepší karbidová lampa
když není karbidu nebo patento-

vaný sporák když není uhlí f Nej-nověj- ší

novinka zimy roku 1919

vertisement T28-I2-

dozor nad stavbami společnostmi

je francouzský generál Janín

Když tedy v květnu t r bývalí

delegáti komitétu přes ťo že ko-mité-
ty

jiz právnř a vojensky
neboC byly zrušeny a

nikdo proti tomu tenkrát nepro-

testoval chtřli konati v Irkutsku

svůj sjezd vykonal politický
f'ckoKlovenské repub-

liky na Sibiři R Pavlu pouze

vou úřední povinnost když ko-ná-
ní

sjezdu nřpovolll a velitel ar-

mády vykonal opět vou úřední a

vojenskou povinnost když dal

NA PRODEJ dobře zařízený řeznickátěmi prováděnými Zdokonalením Zima ve Vídni
zabezpečovacích staveb proti zá jest tak zvaná světelná a výhřev-

ná beseda Hosté přirozeně zvou
obchod v čilém obchodním městečku v
Nebrascc Celé zařízení v uejk&iin po

topám a řádným odvodněním o- -
řádku 1'říčinli prodejd — - odjezd doVěnce zelených lesu kolem Ví se aby přišli až po večeři (k veče
staré vlasti Hlaste se pod značkoudně vždy býval pýchou vídeňskélitrová by se zajistilo živobytí nej-

méně dvojnásobnému počtu oby-- " ftez obchod" v iidmjujstraci tohoto
listu —Adv T281o

ho obyvatelstva Ze vzduchu vů
ři mívají ohřívané fazole a tiiřin)
V poxvánce Žádá se host aby s se-

bou přinesl trochu karbidu svíčkuvateUtva dnex na ostrově žijící ně a sadeuě Vídeňského1 lesa víden
MÁM NA PRODEJ eroceruí a střižWesley Holland je nazýván "zá- - anebo dřívíští básníci a pěvci malíři i hudebho V mnohých tratích jmenovi-

tě mezi Bratislavou a Ooenyo dč-- lí

se Dunaj na množství ramen

ní obchod teba se vymění za dobrýladným mužern" v Harvardově ii- - níci čerpali sílu a rytmu barvu Seh'n 8V heiter íst das Le- -
rlflm ▼ dobrém sousedství na dobré u- -

náladu Ze svého pásu leaů Ví licí Obchod nachází e 1 block od ío- -
niversitě v Cambridge poněvadž
není žádných ocelových dveří ane- -

hen beí uns in Wien" (hleďte tak
vesele se žije u nás ve Vídni) — skébo katolického kostela Budova je

o jakýchkoliv jiných dveří aby n velkým ostáváním o fi světnicích Víetakový jest refraín písně-ktero-

dobrém pořádku Prodám budova 2rnohl býti za nimi udržen Je e--

pozatýkati bývalé delegáty kteří

přc zákaz a dovolení výth

představených sjíž-

děli se do Irkutska ke sjezdu Na

podmínSnou domněnku podepsa-

ných pp delegátu "Sněmu Cxi

revoluce na Robí" jakobych tnad

'zímyBlně žkrucoval tkutežnohl'

odpovídám: I kdybych tobo byl

deň dostávala zvláštní aroma Le-

sy však měly význam nejen esthe-tick- ý

ale i vysoce praktický
Ví-deňe-

Iři tot byly vlastní plíce
Vídní veliká nídržka kyslíku

druhdy bývalo ve Vídni ěasto slý'
loty a z4oby dobrého zbotí Dělům do- -

místy jest jich po každé straně i

až 7 Následek toho jsou veliké

nánosy a časté změny proudu Při

konkávním břehu Dunaje vyjíma-

jí &6 břehy tak znační fa zjiltěny
byly hloubky které by ktačily

pro plavbo námořních lodi Prvé

ektrotechníkem university a pře chati
rí obchod Příčina prodeje churavost

kvapil studenty když dostal se z PřízoaěDým pro tyto poměry Obchod nalézá na rohu 15 a Míio
ktrábo Vídeň potřebuje aby mo jest smutný žert který přítomnéocelové1 tkHně která zvláíť byla

ftebtrojcoa pro tuto dernonytfaci

tlíte i Plattínwntb Neb DaJSÍ dotazy
zodpovídá tím majitel JOIIN KOHA
I1ttmouti) Keb-A- dv T21 8g

bja Žít Vídeň se dvíma millíonyjdoby obíhá Vídní Jistý pán při


