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Bahuslao Btouk: sÍoupa života. PřeprccÓoaná kií'lina spoltoDní fuaÍkotikurn, otišlěná
o řijnu 1931 o kultutním kÍ'ábu RoK pod
pseudorlamen JaL y l a s á k' T iskem Íimu
E, Wichner D Pnze'Břeonooě, Bělohorská lř,
1' obáIka od Togen. vlrdal autaŤ jako
'Dť'i
čtortli soukronú tir.k k NoDému rokv 199.
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