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vBohatí Chudáci Vyléčena z 15-le- té nemoce!
~

MAĎARSKY NAPSAL M JOKAI

"Podivuo" pravil pan Maka-ru-

jenž byl rovněž sáhl do ka-

psy v naději že z ní vynese zlat-k- u

tm povrch ale zatím ncvyn-da- l

nic jiného než kousek papí-

ru

Celá společnost musila se nyní

přižnuti že nemá ani jediné zlat- -

"To jsle mi pěkní páni" pra-

vil nyní Slovák vesele "Nezbý-
vá než abych já saniojedíný dal

celou zlatkil Tudy mále v pytlí-

čku pětadvacet řlyřkrejearú jež

vybral jsem ml svých soudruhů
za nocleh a jež patří domácímu

Vczinčlť ní to strýčku Adame M

domácím ne již nějak vyrovnáme
Jsle mu beztoho všichni dlužní

proč by tedy nuzní Slováci činili

výjimku

homAn í

"A nyní rychle odtud" pruvil
Adam "už přihrne s ještě víou

ledu v tamta místa budo tčžko

doMtatí nu odtud!" Velikou tyčí

řídil prám Hinérem k zahradám

jež tenkráte) za naší čtvrtí ni roz-

kládaly mezí éímž minulu jsem o

to pečovali aby naše plavidlo

bylo v rovnováze To byla

naše Nvatcbnl cesia viď můj sta-

roušku!"
Všichni v úctyplnčiu mlčení po-

slouchali vypravováni aluré že-

ny
"Šťastně připluli jnins do za-

hrad kde zachránili jsme se na

pahorku na némž otrávili jsme

zbytek nocí Oba byli jsme hroz-

né zemdleni Z pláště Ailumova

a z mého převésnčho nátku upra-

vili jmne ní ližl(o To byla naše

svatební noc"
"J'roé jsme tenkráte radéji ne-

zahynulí" namítal Adam Kapor
"Nebylo včru třeba aby o dva

žebráky bylo více na svčlč"
"Jest pravda" pokračovala

paní Ziizaiika "byli jsme skuteč-ným- i

žebráky Když nebezpečí

pominulo vrátili jsme ne do mé

stu Avšak tudy nemohli jsme a--

poznali ona míst a kde naše

domy stávaly 'clá cl vrt byla

spuslošcna všude jen zříceniny
špína a bláto z néhož vycházel

morový zápach Náš veškerý uni-- l

jelek pohřben byl v tomto de
iiém moří bláta A tak byla jsem
Adamem úplné ožebračena bez

krejcaru penéz Jediným naším

majetkem byl odév který jsme
meli na sobě"
"Nyní počínám sc usmiřovali

Myslela žc Již musí zemřít!
'

Ctěná příleikynSi— Sweet Urinu No Dak 2ó červonco llíll

ZaNliihujeto ní v plné mířo uznání a přízeň všeeli iinňích lirajanů již za to co jste jro
mé učinila žo jsto tu 5 z Jótilcté nemoce vyléčila Uok 1 U 10 byl pro mfi ten nejhorší neb

jsem myslela že jisté musím zcmříli u byla jsem slále tak nemocná a slabá že jsem ní ani

domácí prácí nemohla konali Tu jednou čtu Vaší oznámku a rozhodla jsem no fa jeňtfi po

tolíkaletém léčení jinde Vám napíšu a zkusím Vášo léky Nolituji toho neb jsem dnen

zdráva n konám prácí hravfi pro mílou mou filíčlennou rodinu ti I práci na poli zaNlnnu jako
nic Mám zač děkovali jen Vám n Vašemu léčení Jludoli ms Vám muj dojdu zamlouvat

uveřejněte ho by i moji přátelé kteíí daleko ode itifi bydlí a radostí mohli čistí že jnem

Zdráva Milá přítelkyné zasílám Vátu tyVM a pošleto nám dvfi krabičky Vašeho léčivého

Thé neb jent to lék dobrý pro celou rodinu a nechci být bez ného ani hodinu v domČ

Zdraví Ván a přeje ván dobré od Pána Jtoha a hojwwt dobrých odbératelfl kterým Váňu

dobré a levné léky odporiičiijí Vaše upřímná přílclkynfi )U)HAAU UiMKK

Muži žcuy dívky it Mturotiskovct

JARO BE SVÝMI MNOHÝMI NEMOCEMI JEST OPET ZDEI

Čojto ani novite co Va bolí a tu niti lék dli Vám úlevu a idruvl Zdarma na rkouéku

na nókolik dní Žádný patentní lék

Theopholine Bylinné Thé sílitel jater ledvin a krvečistitel
Jcnt to člutý přírodní lék zdravotním zákonem prozkoumaný a odporučený jest jak

pro maličké lak pro dospělé a poskytne úlevy při Zllcpó kyselostí v žaludku žlučnaloslí

obtížném trávení jaicrních obtížích boleatech hlavy bolati v zildcch nezážívností malá-ri- í

kotiH nastuzení bolavém hrdle revrnatlMmu dní bolontl v boku bolcutl v

kříží rozčilcnoHtl zemdlenosti ttrátd chuti k jídlu ospalosti souchotinám žloutence

vyrážce červům zlaté íílo lasemnici ncrvonotl Nvrabn vodnalclnoslí Brduční

vadé boulích nádorech lišejbdi zastaralých bolestech a všech nepořádcích krve a ledvin

Chuti jest příjemné Stolíce lehoučká Thé Jct uprave o i DVANÁCTI různých venrnén

nákladných drahých byllln a každá ta bylinka účinkuje léčivé na nemoc v tí-l- pro kterou

J8t určena a Thé jt-s-t i velikou péčí upraveno tak Žo bylinky nobě v léčení nepřekážejí —

Mnuto ho o vzorky Tlié a o další ho záaobu v lékárnách a u vAcch naSIch jednatelů kteří

po dobrém ho vyzkoušení ve vých rodinách jednatelovi přijmuli a ochotné poulouží víem

trpícím Kdo není ti Ván k doptáni plito t o vzorky 1 o Thé přímo k nám Na prodej

poátou vyplacené až do domu 5Bo a velká krabička na ttičnío utačící za $110 0 dollaro-výc- h

krabiček za $50- 0- Spojte no no noimcdy na objednávku
Máme zvlásté léčení pro muže pouze Též léčení pro KATAR pro mužo ženy a dítky

Trpící slabé unavené předčasné scsiárlé matky a Ženy nahé a bledé dívky Mámo zvlášt-

ní léčení pro všechny We nemocí Popláte i důvčrou v u nemoc a pošleme Vám obratem

pošty lék zdarma na nčkolík drd na zkouáku a knížečky o nemocech Kačto paát anglicky
nob čeMky

Maric Votypka S CoM Dept 10 So BendIiid

"Ó nikoli! (Matnč bylo dítě

dokonalo opatřeno a nijak mu to

neubližovalo Jednoho dno pra-

vil Adam: "Hled' Zuzanko to-

muto dítěti musíme dáli poctivé

jméno aby i dle jménu k řádné-

mu svému otci mohl se hlásili A

proto není jiné pomocí než fa

musíme ho dáli spolu řadne od

dali ať už stojí to cokoli"
"Od toho dne pracovali juntu

jestč více uní nočního odpočinku

jsem hi nepřála a když večer do-

mu jsem se stavby přišlu prala
jsem pro lidi Adam chodíval v

zimč sváželi sníh A při tom žili

jsme tuk že třeba po celé týdny
ani kousku mana june si nedopřá-
li a j"ii těžce vydělané krejcary
jsme ukládali Chtěla jsem ní po-

řídili nové naly a upravili malou

svatební hoblinu pro naše známé

Den svatby již byl ustanoven"
1 'fini Zuzanka jevila nyní

pohnutí a jen s patrným na-

máháním niobiu ii vypravování

pokruéovati
"Jednoho večera náhle náš Je-

níček oncmocn' Krutá epide-

mie řádila tehdy v celé naši čtvr-

ti Skoro všechny dílky byly jí
zachváceny víechny zemřely a

také rume dítko je následovalo

Zn Iři dny měli jsme v domě na

místě ružolíeího roztomilého au

dílka mulou I ( i j mrtvolu Ze

sval b v stal sc pohřeb Všechny

naše úspory které ukládali jsme
na svatbu pohlfíl pohřehní obřad

a od lé doby jame na svatbu
VÍee nepomýšleli Nebylo více na

světě oné dušinky k vůlí níž

ehtéli jsrm- - se l tomu odhodlali

Jiráci Kuku líbáni slečno !"
Toto pozváni pana Makaria no-

tné jioplcllo
Za to strážník Johánek počal

se tvářili poněkud zasmušile a

zlostné jal se točití své kníry
Slečna hydie lo zpozorovala
"Pane Nlrážniku vy zajisté

ké přijdete jsle mým sousedem

a nemusím vás snad příliš prosí-ti- "

Laskavá tato slova zaplašila
chmuru se tváře strážníkovy —

Přestal otáčeli kníry a uctivé se

uklonil

Po těch slovech položil usphiě

ný pytlíček na stůl

"Můj Požc" vzdychl si Hlu

roch "vždyť ní ani snubních pr
Ntenii opatřili nemůžeme"

"Nejde li o nic jiného" vpa

dla mu do řeči zeleiiářka "lož
vám mohu pomoci! Mám dva

snubní prsteny neboť jsem měla

dva muže Jeden zemřel a druhý
mi utekl Ať jen (Jih odpočívají
v pokoji! Nedbám o ly pridcny
beztoho mne llačf do prstu Dám

vám je od srdce ráda noste je
hodné ]loiiho ve zdraví !"
I'ři těch slovech násilné stáhla

z masitých svých prstů dva zlu

té notně již odřené kroužky
jichž dárcové jíž dávno klidné

odpočívali a sice jeden v hrobě a

druhý snad v kriminále
"Ale vždyť nemám žádného

slušného šalu v němž bych mo-

hla jíli k oltáři" naříkala sj za

se paní Zuzanka

"O šaly se vám postarám"
nabízela se nyní preclíkářka
Mám pěkné šaly po nebožce

xvé dceří I 'omni schovávala jsem
si je na památku avšak vám je
dám ráda k účelu Ink posvátné
mu Slečnu ydie je může upra
vili aby vám hezky slušely"
"Ano ano" přísvédčovala

slečna lydie "Kromě toho udé

láni paní Zuance hezký čepeček
v němž bude moci jíli do kostela

O vše jiné o Nlřevíce a rukaví

čky se také postarám A lak si

paní Zuzanku hezky oblékneme

že ji ani strýček Kapor nepozná"
"Já zase vám udělám pěknou

svatební kytici" nabízela malá

Mařka
Preclíkářka ještě dodávala:

"Ke svatební hostině vyprosím
koláče od pekaře u něhož kupuji
preclíky sousedka mlékařka do-

dá smetanu na kávu my vy

strojíme slavnou hostinu"
"Také já přispěji ke svatební

hostině Opatřím ještě jednu
šunku a také víno přinesu" hlá

sil se strážník Johánek
"Mv zase obstaráme zdarma

muziku" oznamoval eikáu šu-

má ř

"Ach lo bude znamenitá sva-

tba" libovala si zelenářka "vše

pořídíme sami žádných milostí

od nikoho nepotřebujeme! Ne-

bojte se paní Zuzanko binb- lo

sval ba za jakou by se ani hrabě-c- í

dcera nemusila styděli"
Slečna Iydie zhluboka si vzdy-

chla při těchto slovech pros) mké

ženy Nikdo si jejího povzdechu
nevšiml jenom strážník Johánek

jaksi nápadně se na ni zalib dél

"Nu strýčku Adame" pobiel
Slovák slarocha "bu lte bky
Vesel "nic na plat musíte se

svojí starou k oltáři !"
Starý Kapor nyní povstul a

pravil živěji: "Jest mi skuteč-

né tiéjak do smíchu vš h to-

ho zármutku Co tomu líUí
Znaiiko?"
Oslovená ov tál ila blivu it

si ústa záslťrkou ikinie

"Skoro nyní se stvdim jk" by
mi bylo teprve dvacet let"
Adam Kapor slavnostně nvij k

ni přistoupil ji ho tvář áu! i

črrvritala lak i #4b i ko

by všechny vrásky td unikly
Pls!upi! k td a podivil jí bě

nie
"Smím se tedy pkt J n I tli

' tvoji ruku? Smbu 1 j Vlnil

phd léfiiltl HH'liVtVd lid tsí slut
UU tmijl řVfteti mat :t!km J

C 4 jití titoit k i !t i a t km

prv !di v t f-
1 "

IM li diintiý h!h 'kJI
ÍKtih v řl i bvli st t i ! ♦ í n

k li vlt Ind iM l vl

lnuáťl vik rS4í k

14 p m%d d v tlttti ti
i !"Vk tnit i n tut iii"h t tu l
ilr t j litlt l

"Žádni j ít 1 Má ItbatAt m

dřil" jravd "Na h v

Přijďte
sc podívat na náš list
farem vzdělaných lne-vzdélaný- ch

kteró má-m- c

na prodej ncbsl
doplšle o seznam na:

bloudil a Faltys
' pozemková firma '"'r

CLAHKSON NEBH

Kilykuliv iilijedcto ilu Oamliy n řinč-
íš býlí poliodliiň ubytiivAiil M}:t iiu

HOTELU PHAHA
rob 13 a Wllllim ulice

Moiliirafi zuMi-ii- i pokojn [nmkytniui I

těm aejvy blnivc jSíia tmi iriivý iliuíl-l-
k VrornJi íit6 vcilmiA k o li ik"- J

kul I útulnfi sřlciiý liimtiiicc ujit
V4n usKikojl
1'ohíIííio nit vciiek --- KAlílOVVH

Míft MKIaiVť VlNO — IcIiih o 12

lilivli-- t — m $27 37tf

JOHEr VAŘKO majitel

I Ni- !'fcMii jíl j
i i
jrti v u léksUky

' iíillů ČVcIi I i 1'rAirl
til Ay KAsmA prkulAiiiry

' t :

hiniiiliiivsklui Hni riitl knili iili('i--

'♦I''1) iil"i lr Kusy řivuiul IiiI-ii- ii

lfii]e Tilktát Ubúk Viriiiky
i BERÁNEK A SYN lékárníci
10 a Willam ul Omaha Nebr
-

Moib rně aiízi-n- u ni jvélii
řtřiíitký % uzeuiřiký íivod

blsi( iejstii řeldk

V F KUNCŮ
d 1244 8i 13tli St Omaha

Má na skladě vi ly vlké
íÁvďy 'ilvib riUindo

ini jiknl i iiiiimciíitýcli
d iinái b h iw nálsky i h vý

li hku (VllV b vliéjsí luili
kdtkoliv Jtn l tmili inojiin

ibjt lii9l j t U flit tu j kiug
U lpěl

Ne svým osudem" vzdychl hi pí Neměli jsme nikoho před nimi

sař Makarius I

bychom ne chlubili mohli a zá

H vyjasněnou tváří dodávala roven také nikoho před nímž by-pa-

Zuzanka: "l'řecc jsme m chom ne musili slydéli Nikdo na

nezoufali A slíbili jsme ní že ví- - celém avetá o nás kc nestaral a

ee nikdy nc neopustíme Ovšem 'my ne nestarali rovněž o nikoho

nebylo to pří oltáři ani při záři 'lok Nestarali jsme poznenáhlu a

voskových svící nýbrž přj třpy- - kdybychom nynější svojí bídou

tu bvčzd u kvetoucího šípkového nebyli nuceni vyhledávali nějaké-keř- e

Kdykoli jsme polom Hpa-
- bo zaopatření tiikdo by se nedo-Iříl- i

někde kvetoucí Šípkový keř věděl že v nuzných těch dvou

— a lze jej viděli každého roku 'rakvích které jednou současně

— pokaždé upamntovaJi jsme sc "a hřbitov povezou nespočívají
tm Hvňj alib" I řádně spolu oddaní manželé"

l'an Makariiin Nuuitně nyní při-- ' "('' "o' zlaté srdce jak upři-[omenu- l:

"Já jcšlé nikdy kve- - '"" zde mluvíš!" zašlkal Adam

toucího Šípkového keři neviděl" Kapor
Zelenářka za Houhlasu preclí-- 1 ''bo pláč účinkoval nakažlivé

kářky pak dodávala: "A přece Nanlalo všeobecné Stkáni a utírá-jes- t

mnoho lidí kteří ani při po- -
ní očí Jenom strážník Johánek

hledu na hořící voskové nvícc ní píař Makarius zachovalí i v

eo byli kdysi před to chvíli svoji úřední vážnost

oltářem slíbili" ) lvní ujal si- - slova opět pan
Paní Zuzanka musila ve Nvém Makarius řka:

vypravování na chvíli ustali aby "Toť vse velmi hezké milí
ní utřít i uslzené oči u po- - é avsnk dáé vám zde nepomíi-tlacit- i

své pohnutí že Co zde paní Zuzanka vypni-
-

"Mohli jsme ovšem oba jiti do véla jsou sice samé polehčující
služby Adam rozuměl výborně u- - okolnosti avšak proto přece

a byl by dostal místo sluhujetc přísného pokárání že

jako tovaryš já pak vyznala jsem po padesát lei zapomněli jMc vy-s- e

ve všech domácích pracích a o konati co bylo vaší povinností
dobré služky byla tenkráte mno- - jiiko řádných křesťanů Nyní ne-Jic-

větší nouze než nyní Avšak zbývá mž abyste v pozdní večer
nechtěli jsmse víe rozejiti n ra- - nahradili co jste zmeškali v po-

ději snášeli jnu- -

společně nedo- - ledne Jdete tedy hezky k panu
Ktatek Po veliké povodni počalo faráři a požádejte ho aby vás od-h- c

v 1'ešti hromadně stavěli a tu dal neboř jinak neotevrou se

přijali jsme při stavbě nádnni- - před vámi dvéře chudobince"
ekou práci Co jsme vydělali o "Toř pravda svatá pravda!"
to upřímně jsme se rozdělili Zi- - píisvědéovali všichni naléhajíce
vot náš byl dosti smolný ale nu pani Ztizaiiku a na Adama

přece ni ráda na ty doby vzpoml- - Kaporu
náni neboť byli jsme spolu pře- - "Pravda pravda" opětoval
ee jn Šťastni Žádný z mi ne- - poněkud podrážděně starocb ~-b-

nikdy odkázán na chléb i tri- - "Co bych měl činili vím právě
bsli nebo na nemocnici Když jakový! Ale všichni mluvíte n

mí stal se ku práci ne ko by ke svatbě nebylo nie jiné
schopným pracovní druhý sc ho třeba než ženicha a nevědy"
dvojeným úsilím tu něho" "Nu a č ho ještě?" pud se' pan
"Slyšitt- - to hlčuo IyIic?" Muknritiv

zeptal s- -

pobhlsÍié strážník Jo "('ho potfbuje král kdyi
hlinek !i'iié Švadleny jiti „ Ltj '"
"líádi t li bychom vUonřli "Snad penéf" pravil llnslcj

své poviniiotii u byli bychom ho iié pNř
drtli církevně olditi" pokračo- - "Ovš-- ! S řtř ani
vaU punl Ztutnka "avšak nikdy

-- tirt luid fuAnrunt Kď s ebce
iicťhvbi nim tohk bibii vý žnit inii{ ndti penUc! Tak ť
bdiy k lim pojní mohli uhmii tvl
H Vílvř jHoiH (t těie " mml Ii j st k louui !e j

jun p uUv sháiiťli a ač byli jsm fsi iié třeba V
rhud bni přcr chlílt jm dl "I k !bv pno f iríř niVhtv lř

čilý bvl AŠ4k iiče ttalu ť chlřl tflivii řpi #Utku "
1M k t t ďlaiťovnbi Nrtibb "lb' XUtku Tf lifj I

e iÚhi defilki roH-iiml- í"-h- „ ní '

pčk Ji'í lvil iitt mti " i dir[l do feil
'iei kdyJ ita haIIi i anU tu ilatky Knnim" pravd A

k si řpmiiiÍHi IIvI ttk l ilu) di Kpr a ipMV-bv- l

M toilíuudť ! Ib jt Im ti vieíiil 1 p utVi b X

h jkt iři!!jii ika vh Kdvi Mi v rlkmv !eí d h kp
)"" H d r --e mustU ) v ' t k lvi ( (' ff
vi('i d'itk ! i " k Mtni v ářh ani t
"Cul iHbvbi Í4 !% h iputf kj v t#ynhU !!
m ?" puU ! ! ka

ďude dosti času v chudobinci

kih' beztoho nebudete míli nic u

žilečnčho na prácí lak vám asi

známo spojena jest každá sval'
ha s nižnými obřadnoslmí Snoip

bencí musejí hýli nejprve Iříktá

tc s kazatelny ohlášeni a lakové

ohlášky konají se vždy jenom v

iicdélí Kdybychom mélí se svat

bou Iři liedéle čekali bylo by

mistři v chudobinci jíž dávno ob

sazeno Také nemáte činži zapla-

cenu a do (é doby vyházel bV vás

domácí na ulicí Proto jest Iřcba

jednali rychle a rozhodné Ne-

mohu Válll sice (iřÍNpčti pctiézi li

lii zavdéčiti se vám nčjakoii kyti
cí Přes to však mohu příspéti u

vřel klére nejvíce potřebujete —

Zakročím hned aby vám byly o- -

hlášky Z příčin důležitých pro-

minuly liž zítra budete moci ji
ti do koslela k oddavkám načež

můžete rovnéž hned nasloiipili

svoji svatební cestu do chudobin-

ec Tak a uvní se uiúžeie objí

mali!"

XIV

Tajný básník a jeho poslu
chaČHtvo

Všichni obdivovali se rozvážil

vosi i písařové a zasypávali ho

chválou Pyl všeoicené unáváu
za nej vétšiho dobrodt ee manželů

Kupolových Ano i diurnista
mži- -

hýli dobrodinct-- ! I pro né-

ho existuje svčt v némž může hý-

li liexkoluib- - uitt čným
"Prosím prosím ne vychvaluj-

te mne tak příliš" odmítal Ma-

karius rozmanité ly chvalozpěvy
úsl chudáku lady se ozývající

a zároveň ehvxtal se k odchodu
Na t'ooučeiMM podal nejprve

ruku sh 'mé I v ilii která ochotné

přijala od ticho tuto zdvoj iloM

"Mále dnes večír prudinm
i hv ili ?" eptiilrt se bi IV diť

"U--prč!- "

"Mohl lvl ke mne píijíti lid

Irm hll čtje
"Prosbu jí Slčui iiihe

T-- f v 1 1 k '
přikvapt-i- pro mne"

lvdse MM"TitÍc j ho rtpukv
lunsdrt smát i

"btd si ii é puváid iu'ld
vvítlit musím váni pv'di'ii
tUí dilji Jnit i!lm io!bd
d 0 lib iltr v litli"i í m lutiln v

iiiodidm InidA kde lul t ii Pt
irU ř'ptřnd M Vh tc I

tiřjiVA I W v t"K ílvlkv tH'ií--

a (bvtky u bttrt v m j

bvlí i!f4!í MÍ ílliil -b-

id 14

'Meh lidi luii" t t 14 b

kv" il h V
} ti Mkiíi

♦ "I řiJ b t l ! 'i'- - b
N i'! 4 lu nt úřvdidlt í ii

"Ilékiijí za pozváni jehož však

tentokráte užili nemohu Oiich

večer budu zamésiiián s kmotrem

iizcnářcm jenž dal se pud vést i

pří koupi nešťastných houslí"
"lak to?" ptala se Lylie

zvé-dav- é

"Promiňte avšak jest to mým

tajemstvím které ani vám sdéliti
nemohu Cvádím to jen proto ti-

by se zítra v den svatební nikdo

nedivil když bude se zde přímo

prohýbali stul pod tíž! uzenek

šunek a podobného zboží uzenář-

ského Pojďte pane Makarie!"
Po třeli slovech vzal písaře pod

paží a odvedl jej (éinéř násilím

(statni společnost vyšla za ni-

mi z kuchyně na chodbu kdež

dlouho ještě bylo rokováno o

krásné budoucností jaká nyní

kynula manželům Kupolovým
I rčiic o osmé hodině večerní

zaklepal pan Makariiw na dvéře

komůrky slečny Iydie llvl pečli-

vě vy mydlený a učesaný Také li

nai'tk stkvěl se svéži bělosti což

Zajisté byla u iiiuc toho Velikou

vzácnosti

Slečna Iydie již hu očekávala
Stolí k U lléhni obyčejné pracil
vala postavili b y I lo prošiti d ke
mniky a rostttVtny byly na něm

talii ky máb m rnkrá jeny mi

salámy a sueluiry V kiiehynt se

VaiiU již Voibi k iiljl Klomé to
l i pnmikttla t kuehviič pi

A

v nitě pi
č i ný cli bramboru

"Mičii jittt lovíte" pravil
Mflkillos "j'k jsi-li- l Váhi vděč

nviu t v síe poíViihl li f tu pi v

id pt iprt-- l V b ni lilrni ilvoté co

Udic liékdi k iÍ4 piViI"

"ijtČ Jt 't 4 I I l

#tiil y b nl "
"Tf s o pl d ' KitiV

ktcié íniui t Vi úliii ip!i li u4

Víd)'u a liiíii k tviiai tmu b-- t i

iHli '! puk klilť ísse #((
H jslM( 11 I tifl ll llki-- í

itíov UV v I l iř l i l

{ h iIku I t4 vMJ "
SS ':í vdt Ubila i j
i iii !( iv í f

S Pikr'iv lid t

0 "'Viron


