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kému životu v němž bylo by slu-ros- tl

co nejméně ii a to 'víei
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lelos dostatečné množství pšenice

nepin hybní se Ktillie se snuhlasein

Anglie a Kriineie a to mámená v
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t míst kde jev! se jich přebytek
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je pozorovatelnu v zemích centrál

]riidotidi k němu později kdy zajímali bude světlo které situn cké omyly zločiny n násilnosti letošní ňroda bude nejméně o 20stalí so již takovými otroky ma ee tato vrhá na stanovisko naSeho spáchané jménem cara a všechny procent vyšší Vedle toho bulluiršt
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