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Užitečný a laciný darZ jčcskýčli mlýnu
Xapsal KAREL UMA

který můžete věnovat svým
manželkám i dcerám

ale rohatá a pořád blíž blíž a blíž
— už mu sahá po ruce už ho za
ni škubla div mu ji neutrhla Pe-

líšek zděšen vykřikne procitne —

musí se dát do hlasitého smíchu:
v tom polospánku spletla se mu

paSmáma s kozou která na něho

pitomě mžourá svýma zelenýma
očima a tahá za provaz jejž si

Pelíšek otočil kolem ruky Honem
se sbírá po čtyřech srovnává se
v kříži jak to právě možno a

Ml FAUNÁM ST

ProdáTáme ty nejlcpší Araby

tvrdéhosiupa s kozou vznaru ku svému
baráku Srdci mu tlouklo jako
pružina čím víc se k domovu bií

i mekého ulilřil a jen to mu nadlehčilo osrdí

etedokonaly šicí stroj?
M&žeroé právem říci že ílcí stroje "Pokrok Západu" které Jsme po minulýcb

6 neb 7 roku naňím odbčratel&m nabízeli jsou dokonalejšími nežli stroje nabí-

zené kterémkoliv Jlnťm časopisem ieským KaMý rok utvrzuje pás v tomto
neboť aPkoliv str j Pokrok Západu nabízíme na zkouSku na 80 dnn a

komu by se nelíbil v jakémkoliv obiedu tomu vrátíme peníze zpít a přijmeme
itrol od nčho po zkoušce ♦akové přece rud nepřihlásil se nikdo Jenž by byl
chtcl stroj vrátiti To Jest dostatečným důkazem že šicí gtroje "Pokrok Západu"
Jsou ncJdokonalcjSími tak dokonalými Juk vftbec které stroje naldztl muže

Až posud prodávali Jsme prodáváme a ovSera prodávati Dudemo stroje s oby-

čejným zařízen 'm při kterémž evrHk totiž část obsahující hlavní pracující čásl

atroje připevněn jest na plo&e Btolku nehybně Vsak moda vyžádala si též zrninu
ve stavbě Šicích strojů V nejlepftích domácnostech chiSjí míti nyní stroje při

kterýchž svrSck čili iást obsahující celé pracující ústrojí stroje spouští se pod
plochu stolku šicího a na místě ohyřejnó bedničky kterouž se pracující část při
obyčejných strojích přikrývá přiklopí e stroj pouze deskou na pantech závise
nou jtak že tvoří šicí stroj když iont pop-ác-

f uzavřený rovný stolek jak viilétl

jeBt na stroji tuto vyobrazeném Tento nový druh soustavy šicích strojů nazývá se

Drop-Hea- d Cabinet

že byla v chalupě čirá tma jako po
vyhoření pro domácí potřeby a za ceny

vždy nejlevnějSÍ
"Zaplať pán Bůh — spí" od

stání oběda se nemohl dočkat a

pořád jen by už jim byl kozu z

chlívku tahal Inu prosím vis

vždyť to znal ze staré zkušenosti

jaký to bývá v šalandě na Dlaba-čovské- m

samec truHk když pan
otec popřeje Nebyly ještě ani

čtyry hodiny s poleJhe stárek s

práškem právě vyšli hradit na la-

vičky hle tu se hrne Pelíšek
s kozou

'
"I na zdar Pelicho!" vítal ho

vesele stárek
"Na zdar stará lopatko!" vdě-

čil mu Pelíšek a honem je-- li pan
otec doma a kam s tou kozou aby
si mohli zase jednou ve zdraví

seknout velrsa
V desíti minutách na to

mečela už koza v mlynářovic
chlívku a Pelíšek zubil se před
napěněným korbýlkem v hlučné
šalandě A jako prý bývá v nebi
větší radosť z jediného kajícného
hříšníka nežli z 99 spravedlivých
tak byla dnes zasí v šalandě

větší radost z nově
hřešícího kajícníka nežli když tu

před lety "za dnů mladosti" Pelí-

šek vylíži svých spravedlivých 99
holeb za týden
"Co to jen do pana otce vjelo?"

divil se první chvíli věcí neznalý
mládek těm korbýlkúm na počesť
zcela obyčejného dvounohého skle-

náře Ale jakmile Pelíšek při dru-

hém korbýlku rozvázal nedivil se

už pranic Smíchy roztřásala se

Zaruěujemo Vra poctivou plnodýchl si a zticha s kozou do chlív'
viili u a bezodkladnou Zíisilku Zkuste ob

ka načež po Špičkách do světnice
jednat! si uhlf u mísa Jsme jisti že jinde

Však ano milý Pelíšku znáš ty nebudete kupovali než li u

špatně tenké uši ženské Jen Nebraska Fuel Co

Trampoty s kozou

"Kam pak Pelíšku tak brzy po
ránu? Kam?" volal pan otec z

Dlabačova přes náhon na vyčou-hléh- o

horáka který se klátil s vy-

sokou sklenářskou krosnou na zá-

dech tudy cestou za náhonem jako
krkonošská žirafa

"Ale aby to kozel — Pánbů

dobrýto pane otče abych neklel!"

zněla trhaná odpověď při níž se

chlapina zastavil zarážeje si hůl

do břehu aby se o ní podepřel
kyčlí jako zborcená stodola: "To
víte pane otče člověk už má dost
na té své jedné církvi což pak ale

teprv přijde-- li mu na krk potom

ještě taková priacmetálová paň-mám- a"

"Stará Sekáčková jest teď u

vás?"
"Ale už od vánoc — co utrápila

pantátu teď zase hledí utrápit
mne"
"Hahaha! No ale snad se jí

přece nedáte Pelíšku?"
"Což je o to já už bych se ne-

dal ale jen ona kdyby se dala" —

vzdych si chudák sklenář šťouraje
si v dýmce "Ale to vám máte
takovou Megeru že nedopřeje člo-

věku ani se napít ani karty zahrát
ba ani fpát už jednomu nedá Do

hospody se vám za mnou přihrne
pulčík mi vychrstne a touše z ruky

1414 FAUNÁM' ULICE
vrznul dveřma — už to nafl spu
stilo se dvou postelí jako řehtačky
"No že's konečně tuláku tu 8m6 aneb nu Jnckson a 7 ulic

lácká přece trefil domů?"
íítTV 1 V - a W KUPTE 81
vsaK uz isem myslil že ne

přeplavní - lístkydojdu" — začal Pelíšek naříkat
věšel jim potmě s patřičným heká

DO ANEBO Z ČECH U tm

nim tu svou podvrknutou noho
na nos J J" Havelky"Ale kozu jsi přiveď?" byl Z Chicaga do___mammBmV
hlavní otázka odzbrojené tchýně Bodenbachu Čáslavi Chrti

dimi Chebu Karlových Var
"No bodejť nepřived" honosil

se Pelíšek "a jakou chlapáckou Klatov Litomyšle Nepoma
ku Pardubic Plzně Písku

ta mi panečku nadělala trampot
cestou ta se něco napásla no to

Prahy Tábora Domažlic
bude fláké mléko!"

Ponejprv ve svém životě snad
Teplic a t d

Adresujte: J J HAVELKA

celá šalanda když vypravoval sta-

rý ferina parkos o těch solných
lázních jaké mu doma jeho ženské

dělávají jak ale dnes na ně vyzra

byla paňmáma s Pelíškem spoko 11 1

Lake Shoni Michigan Somberr
DeLoL Cbícazo 11'jena ještě chtěla zvědět co 2e

vytrnne — inu san saň ten s ni
tam u dcery všichni dělají jak Téí obstarává pojlřtřní ta nejnlžň! cenyna řetěz! Ze samého vzteku do

e im t v un uurn ei tioom w
jim daří brzo-l- i se jim kráva otelístala teď takový dušný kašel a tím
atd Než to si tak zrovna přišl

s piími fozína Pelíška který sotva jazykem
mne probudí pětkrát za noe a po
řád abych jí došel k druhé dceři
Kolářce v Nakli pro kozu Že bu motal:

DO TEXAS
DHOP UEAD CABINET ČÍS 4- - "

Jelikož pečujeme vždy o to aby naiím řtunárfim a odběratelům dostalo se
7Mv to neifeoSÍ a neinovéií nroto a notěšením sdělujeme že isme učinili opa

"všichni zdrávi a všichni vásde pít kozí mléko tože jí dělávalo
pozdravují" a už se svalil do ponáramně dobře

tření takové abychom mohli šicí stroje" tohoto druhu niišíin odběratelům posky- -stele a přetahoval si svrchaici přes"A vy byste jí spíš tak myslím ovati a sice za cenu az užasne nízkou vznieucm ku onycejne ccue aramsKC
MroTilioHil rHliini'1 Btrnifi nrniltivánv i(iu iednateli za t05 botově aneb Z8S75uši rodařil) se mu tentokrátPelíšku vynšoval" — napověděl

vyváznout z osidel Žádný vítěz na splátku My obstaráme naším předplatitelům "drop head cubincť' atroj Pokrok
Záoadu ae zaruěením ti plné spokojenosti a vrácením peněz do třiceti duů kdyžmu pan otec se smíchem

Pelíšek vyškubl hůl z drnu by se nelíbil jak následuje:ny generál nespal na vavřínech

jakživ tak znamenitě jako dnesšvihl ní do trávy jako by po hadu

je a namluví jim jak si podvrkl
cestou nohu a nemohl s kozou z

místa jak nechá starou sekat zu-

bem % přetáhne si peřinu přes uši

anebo když dával k lepšímu jak
ho ta princmetálová pafimáma
učila modlidbičku k svatému On-

dřeji za hojná" krupobití aby to
sedlákům hodně oken vytlouklo a

sklenářfměli častaji žně A což

když se konečně rozmašírovaný
Pelíšek dal do zpěvu a zpustil svou

nej novější:

"My jsme la
rarita
na té zeměkouli"

'"Výborně Pelíšku! Výborně!"
tleskal sám rozveselený pan otec
"Ale teď nám zazpívejte svou sta-

rou zamilovanou o té osmnácté
chase!"
Jen dořek' už byl Pelíšek s kor-

belem vzhůru už si vykročil do

prostřed šalandy a klobouk na

Stroj Drop-hea- d Cafcinet Pokrok Západu cis 5 s třemi"Tohle bych jí tak přál" řehtal Pelíšek byl by svatě zaspal snídá
ní kdyby mu pojednou nebyl pro $2600supliky po každé straně a jedním uprostřed -

se "ale hned přetít na první ránu

aby neuštkla A zatím"—přesko jel ušima jako břitva strašlivý hlas Tentýž stroj čís 4 s 2 šuplíky po každé strané a jedním' - —

ženský a kdyby jím nebyly zatřečil hned do mol: "zatím jí musím uprostřed jak videti jest na vyobrazeni
paly čtyry ruce jako snopempro kozu aby se z toho vykašlala'

$2500

$2400
jedním šuplíkem na každé stranéTentýž stroj číslo 3 shwm BanetoTÉSpaci Vozy a rolnéNičemo ochlasto — co's to zasPro utěšení pozval ho pan otec a jedním uprostřed

aby se zastavil na zpáteční cestě kde tropil? Co's to přitáh' domů?'
"No co? — Kozu!" trhne Pelí

mum roz7 naTsecu TlakáCu

iíejlepší dráha do všech míst
Ovšem že rnimo "drop-beaďcabin- prodávati budeme též nadále jako dosudšalandě na skleničku "za větrem"

šek Ale Ženské jako sršně: "Sta'kde ho panímáma nepřepadne aansas Indiánském území Texasu
strojo obyčejné soustavy jakéž jsme po minulá léta odběratel fini našim k jejich
dpi né spokojenosti obstarávali a ice stroj "Pokrok Západu" jak vidéti jest na
vyobrazení následujícím prodáváme za následující cenyrého kozla — ne kozu — dareboPehŠek jako když do něho nová Mexiku a ua Pacifickém pobřeží

Jde pHmodo
— kde's to zas kozu prohráldušička vlítne jen očima jiskřil

rozžehnav se s panem otcem ještě
několikerým: "aby to všechno

které putyce?" — No teď toho
měl Pelíšek dost Vyskočí rovný-
ma nohama z postele vyběhne na

ronison Sherman Grres&viHo

Eallas 71 Worth Eillsborostranu 1 ruku v bok vzpřímil se

jako husar a vejskal a dupal až se WazahachieWaco Temp!
kozel vzal že nemůže hned zůstat
a musí pro tu kozu" kodrcal se dvorek vytrhne dopaden dvířka u

vše otřásalo: Salton Taylor Baiaesville
ve svých těžkých horáckých botách

Lockiart Henrietta Sa&Z&rcos
cnuvku a ukazuje vítězoslavné se

slovy "co pak jsem blázen?" na
rohatou u vnitřku Ale vítězosláva

zostřeným krokem do hor dál
"Kterýpak regiment
tohleto dokáže? !

Nová míza v starém hadru!
la (tanga Dentcn AlraradoHezkou chvilku pohlížel ještě

Stroj "Pokrok Západu" čís 5

s 8 Supliky po každé straně
a jedním uprostřed 82400

Tentýž stroj Čís 4 s 2 Supli-

ky po každé strané a jed- - '

ním dlouhým uprostřed jak
viděli na vedlejším vyobra-
zeni 823 00

Tentýž stroj čís 8 s jedním
Šuplíkem po kajdé straně
a jedním uprostřed 12200

Všechny tyto stroje jsou téže sou-

stavy a téhož dokonalého se-

stavení Rozdíl v ceně čiol

pouze a jediuě jen počet Sup

líků Stroje dodáváme buď s
dřeva ořechového — tmavé aneb
z dubového světlé dle přání

HQUSTQH GAIVESTON HUSTÍ!jeho měla krátký dech "Což pak
je tohle fláká koza? Vždyť je tozvolal právě celý udivený mládekpan otec za šprýmovým klátícím

se strejdou "Ty mu vzaly červa" když tu spustila kukačka na stěně
zasmai se pak srdečné a vracel se desátou a ponocný pod okny začal

starý prašivý kozel!" zuří paSmá
ma popadne rohatou za rohy vy
táhne ji z chlívka a — sku — sku

do mlýna Měli jste totiž znáti Iodtrubovat Pelíšek se zarazí
Pelíška ještě takhle za svobodna

jakoby ho z čistá jasna polil: po tečně — prolomte se nebesa! on je
kuráži a po humoru a jaká prý

před desíti jedenácti lety když
ještě to staré pašerácké řemeslo to učiněný kozel!! Marně ženské

pomoc musí už domů a domů sic 4 Mmdotíraly Pelíšek byl dřevěný
Koktal něco o strašidle u dububy to věčně věkův nestálo za tu

Slet atroj
--Pokrok Zipadu" tía 4

u nás v horách mívalo zlaté dno
to byl pane fíáký lajdáček nos
mezi očima propít a knoflíky od

vesty v karbanu probít a ještě ne

operu jakou by mu vyváděly

60 výstřižků

minia soMilo

drbal se za ušima prohlížel si po
V ceně kteráž jest výše uvedená za stroje zahrnuto Jest jižChasa rozumí se ne ho pustit řád mečícího kozla potřásal pito-

mou hlavou a nemoh' ze sebe nicale na štěstí pan otec ještě při i předplatné na časopis na rok
zdravém rozumu pomůže Pelíško- -

měl dost Zdědil po tátovi cha-

lupu s několika strychy polí — jiného vypravit než aby to — ko KaŽdy" stroj opatřen jest ieským i anglickým návodem k zacházení s ním

zel vzal! TSechnv tvto atrolo chotovrnv
vi nasadit na záda krosnu podává
mu hůl a vede ho na dvorek pro

tamhle na kopci tu samotu ale a jsou co nejaDkiaaněji crucnrmi reLeknutí mu vjelo až do lejtekza nedlouho už mu nepatřil' na ní tu kozu meiloíky % nejlepsíhoymateriálu a
Jsou elegantní úpravy Cluněk Jest -ani došek všecko prodluženo do Pane otče" děkoval mu vy nelnovéišího a nejlednoduššíbo zakramole a Pelíšek pořád do světa táhnuv si kozu z chlívka "do

cítil jak má "pod koleny sraženou
kuráž" a hořko na jazyku Kde
a který — set sak — taškář mu to

spískal? Něco takového jemu

řízení tak zvant aamonavlékacf Cívka vloží se do a nimúvm zatáhnutím
tenkrát ho fan otec nestačil skoro ta konec niti jeitčlunek navlečen Jehla jest samouiazovacf totiž vložíme li jiteďka jsem seděl v ráji teď zas

pravím sp&sobem do ilábku tedy sadisei bez jakékoliv zvláštní pozornosti pouvyhazovat ze šalandy bylť by mu do očistce!" hým zastrčením sama do pravé polohy Každý stroj má téi samočinný naviják a
všechny potřebné přístroje Jako obrubová k v sapošlvákv sběrákr atd ÚDlnouvykoukanému pašeráku! Nic jirozlumpačil "velusák" celou cha "No jen dejte dobrý pozor na
sbírko v ohledné skřínce kteréž obdrži se zdarmasu která beztoho jakživa mnoho cestu Pelíšku noc je dnes saku- -

nak než u tobo dubu na křižovat-

ce — ale ženské ne a ne dnes na

čáry věřit nýbrž dělají pro kozla
Navtdem obchod v llctrh atrojícb a arprodárima ) k vtll vfdílka Ani laoa itraK kteilnepotřebovala Avšak od chvíle

lentsky tmavá ať potom s tou ko
zou nemáte fiáký malér!" '

nabízíme IpttníJM pro ta )ca l jmm lacině jU Jednajíc paaM Jea v proaptcha a iSma nUlck
Ctanárfll opatrajaM trto atroj pfimo a totimj tu hotaři a ra crr toTirnt a aSctrim tta tak
polortcl ai S Uvtiný Tjflohr ktrrii br pljnala to Tfdélek do kapat aUtnlch Jdnata:t a BÍrtnlcb i
podomnlcb JVdoatelt ktM vllcbnl cbtl a mul bU Ilvt a noai proto 7diUatU

dílo div se z Pelíška koza nesta
"Ale kde" smál se vrávoraje ne Panenko svatoborská! jak to

co se dostal "pod čepec" a co mu
žena svým přínosem tu chalupu z

nejhoršího vysekala utrum Pe-

líšku — utrum! Celý jiný V

hospodě sotva za uherský měsíc

'starý kocour vidí i v pytli" a OpakajasM co jam arrcba praTlll:skončí jak to pře

jednotlivé aneb tmfieně

a 50 centů—
kdo nám zaile obdrží od nit
ivětřený k reálen obral každá

podobizny dle libosti nám za
alané jeho! krámaká cena rov-

ná ae obnosu SSOO

Tm KffiCHHAN CO

čeští mydláři

1082 W 12 th St Boule varJ
CHICAGO ILL

Poc: Neaté ti Vál obchodník nal
mfdlm oa akladt idělu opu laakavi
nail adresa

Zaračajess aplssM spokojenost a nabízíme TŠeat kdoi streje 4 aás konpí Jestpopřáv "šťastnou dobro noc" ko-

drcal se těžká váha na svou
Ale v tom — slyš co to? Pod

strání to zamečelo a hle prášekk spatření ale už ani památky o 'hůrku" kam měl tak dobrcu
llie by shledali de SO doů ie by T Jakéaakolir ebleda boď t doksaalestl
ihledaesU práci aeb v Čemkulir jiném Berrevna! se aeJIepSíat strejou
Ale Jej de té doby kdykoli vrátit! a bdrií své peníze nazpět

Kaid a ttebto Mrojl carncca Jcat na S rokl a k raroía) tm St Jeat awjaorlllt aoaatarr

čtvrt hodiny co lézt i bez opice íbývalém veselém pasažéru I zpěv
i smích mu zkysaly a když si už

z Dlabačova nrne se sem s Pelí-Škovo- u!

Všichni mu běží jako tři

vyjevení otazníci vstříc "Že se
bez kozy Nadtož potom tako

dobra abotom kJootíííbI adokonatalml U jda Uk tlia a lakca jak Ja který MroJ JiU míla
a ktcrákoUrSk (áat bf aa oaitdtila Vadnoa JakakoIlrSk ap&aobem a polámala aa bada aakraMaa
Cáraka awTctakaj aa na pHatroja ani aa yhíf atd

vými dvěma nemotoramt Za chvíli
už se s něho jen slévalo ač byl

nechá pan otec z Dlabačova pěkně
poroučet a v té tmě že se — pře- -

Rodina
chmáť a vyved' vám z chlívka na-

šeho kozla místo vaší kozy A

tuhle posýlá paflmámě trochu vej

Mimo troj i rýU artdraýck uAlňmé edbSratclim aaMm Ul
troj lacibtjti jak}! obrcajol eaaopl fini rrym odWrafetfia

opatfajf lrX to atroj "Hodina" Stroj tento lili nad tyta
atvdonýcb tím ta arfira pon )ra pro domáraoat pro práci

ražku na placky"

sotva na křižovatce u dubu z polou
cesty říkávalo se Že prý tu straší
že tu viděli běbávat kobylí hlavu
na siepičícb nohách ale Pelíšek

starý pašerák přechodiv tu všech-

ny hodiny noční a neviděl jakživ
ničeho Proto sebou taky bez
bázně mejknul na kyprý drn pod

duaád a protc )eat poaéksd akrumejM a afkollr pro rrSkoroa domád práci poaalajc Splní a koná
Ji dokonal pro práci krcjeorakoa brckom laj odporacoaati smoblL Stroj tento Jcat rerněl rcllcaAh tak tedy jste bandili v £a Jndnodacnd a proto trnuli r{ aoaatery opatrs at tál aamonaaaufaci lebloa a aaaoeiaarm nart-Jáka-

n sdokonaleeml prívtrojl Uk jako atroj Pokrok Zá{da a (arocca Jat aa pM rokl Tyf
prodá lima a optirajtax nilm odhfruI6m ta ttáledorai átaant krmá troj:

landě na Dlabočovském ?" kápla
na to ihned pafimáma sahajíc ho

Postarejte nc
o budoucnost

svýc Ji rodin
řMoapB(m

Us S s S Supliky (in 4 s 6 loplíky f 17 ťís S se 7 lapí H
VtdtocentxakrantoJooTtamtálJU bfedabtad aa rk na Pokrok Západa anb Iloapodár

nem po ošatce vejražku "Ale
Bože chraň" — bránil se Pelíšek

dubem aby si chvíli odpočinul po
té celodenní tuřeach to vám to

K tímto trojlmpká národ nemám Adr njto Jrdncdafe:

tak někdy flákou zabroukal byla
to leda jen ta utrápená:

"Jen jsem jednou k oltfři lei
ni byl konec radosti"

Jen že si nesmíme daremně my-

slet jakoby snad jen ta pouhá
žtóla byla udělala s ním nějaký
zázrak že to v něm "luplo" až

setřás' se sebe starého Adama I
Bože chrafi: kdyby jen mohl a

směl viděli byste ho jak by to
trefiL Ale to je to: taková metr
žena která číhá na každý krejcar

jako kočka na myš a jak z Pelíška

ucítí krapet pálené ulrau cinká

latinu až se chalupa otřásá —

k tomu teď ještě tchyně na krku
— hanebně špatné "obchody" —

a znáte celý ten zázrak s chuděrou

Pellkem %

Což divu Že hnal nyní do Nákle
1c Ivakrové jen mu losy stačily a

Lt ji tam svým spěchem polekal
t lz ciz-jťL- li nic jinak než že

mazali mi tam mou podvrknutou Pokrok Západu Omaha Nebíbezně chladilo to by se to spalo nohu Pepíku?"
"N tof se ví Že mazali" svědčil Í700DLIEN WD lOCMirxiusKmDrjnrniorjrjn

v té vlhké trávě! Zápasil s boží
dřímotou a leností chtěl se zvedat
ale nohy jako přetlučené hlava BJUUOUUJUUOOUUíaprášek jako starý po straně si však

se smíchem ulevil: "ale — šišku!"jako věrtel — v ní šalanda země I Tplárl xiJUtnť

právně m rychle STAVEDM DŘÍVÍ dodáno na Vaší stanici

Doorava zaolacena
Bolesti v prsou když trpíte nastukoule Megera tchýně velus koř-býle- k

koza regiment kobylí hlava zením jsoa ěasto prvními příznaky JEDNANÍ V ŘEČI ČESKÉ
siepičícb nohách — zatrolená zinéto plicního Navlaííte-I- i jemný

HleiaJÍ se jedaatellmotolice! Pojed pon pojednou mu

připadá jakoby t houští vylézala

Za VelkOObCfcOflí Ceny miel kropití ttavebnt dHv( tak lad-n-

jaká vil obchodník a ušetříte jebo výtěžek pro tetm Kesálelítne k
tádaé kombinaci Zaileta nim děly za dopravu Adresojte:

IUXIOS LU21REU CO woM mí

vlněný klůcek Chamberlain's Pain
Bála a obvážete je nad mí tem kd
holamt tnita twftít nknmiitit ta

k zalolea! aorých Uhori Vfbndaé pod

nějaká obluda — svítí na něho ze
DnpIfM o podrohanctl teak neb a
a rrclmiko rdliatalenými očima íuní — pln Bůh vy a předejdete tak nebezpečí tánéta

plie Podobným spflsobeas vyléčíte I

bolestí v siiecfe r o kolika bodináes
TQM-- lr ?iltlaaka-áan#ll- rk

námi a zlá pryč! — je to sen J C BOOT
Sil MMrtr Uuck OWAHVSantbo rravi? Ctli r-a- i-t


