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Obrátky KrkořioA od h Jíru

"vok ujoii" a pli lom svúiii lily

la a petbám ď dnibé činíce

pni třVnler Jakmile nl" jsem

In m xkioťili tu kďed na mne s
pfijčílu sl ode mne tli Jaet't dm-b'f- e

co jsem dontnU ru houby
uhvřdné Iruull Ale pťkti So

lis polkil loho lil Hl klokv 1Skládala inu kI m Asl'iitl tef
'kný valčík In ln jiioik "mika- -

li tm dlát" Tuk si nilliii fa

m!io co bjclioin mčli spčť ku

tiiíiln } nminiiiKn si ncřiolá
ileslí jenům pio lelte e ic je

hledá pru fcecky snad pru dťti

a }ilo luule více iiejll piv scb

ale přece pociťuje neiuhisf proti
oné lé oblndé Jeí je okrádá v

lii'iinilii jAÍ - plinll loterii
4 4

M DvoíikovA Schuyler Neb

neiiiAm tuc a maminka nevyhr-
aje" Ostatní myftlénky divku

rdA ne jí fa čili proti
čtvrtému pfikáfátil boímu

Mařenka je bodná dívka dobře

pfidu jdcinc rpéi ťo dříve zde

bývalo slušné veselosti ft tipl

ve Skule učí TíoJ jejich jest
Všecek upořádaný li poctivý' la

liosll kily mhldí i li staří se e

poli'k bnvíviill a vMv říkali fa

kdy i jsou lncri slili Mini h O liilio-h-

více rúbuvy a radovánek uíi-j- í

lie kdyi jsou pohrouiiidé Hu

pobílil Um "Huslí luíhl" jií

fak jnein iipoliilflii nebul1 ihned

Jiem uchopila bambitku a rychle

Vjíbíhln přede diťře n vypiílilu

ránu V lil Mhlím e ktclé se 111

ume ono řáhndnésvéllo upíralo"
- Zde vidíte jiiké hhilié lieSlé-st- í

se mddo přihodil kd)hy tuk

bila iiékobo náhodou kuli f revol-

veru rasáhla Prolo tA loto

u varuji kaMébu by obč

laklo nezahrávali nebol' Spás len

by se mu mohl stát! osudnm
Doufám fa léto výstrahy biur

dbáno! - Při telh pniežlliw'1
chci se poradit ~ ne n pani Klido-

vou tu zodpovídáni takových o- -

'dl říjiut IUJii ťičná redakce
"l'bkroknM a vAJciiá pa' Afiořn-diitclk-

"ženské Hlídky' 7 idi
tni mbldí lidé TeT Jest tollilljmčle srdečný míij podra v u pio

tinek dčlá řu stavem mu minku
nádenicí nu polích dřou se vJich-n- i

od liej včtsího do tiejmeiisího
nl" nemají v dotné skoro pořád
ani slotiny protone si maminka
rádu Vsadí do loterie Obětuje
svým suňm ňlčslí nřkdy dva- -

zi clu jimik mhnli se tiVh sinr-si- i

b šíraní a stiirSl se zase inci ly
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LÁSKA

ri-ítí- i upřímná láska nehledá

risku hmotného aniž dbá jaké-

koliv překážky neb občtl — do-

vede Irpéti ii bojovali li nulu pod-

stoupí ridéji smrt nežli by ze

srdce vyrviilii hluboce yiipustčiié

kořeny vřelého ritu ku bytími
1

ji byla snbč vyvolila
Kde iin'l milenci panujn

oba-poln- á

čistá láska kde jeden dru-

hého takto zbožňuje bývá i man-želstv- í

ohnu Aťiml n Míinži-l- ť to-

čí dovedou puk čelití vSi-- naho-

dilým nesnázím přivodčným v

lidském životé inebof jeden dru-

hého v pfípndé tukovém tčsi u

posiluji' n dodává zmužilosti i v

dobách ncjtčžSích a tnkto snáze

obolím břemena osudu liésli

V rodinř kde panuje mezi rn

diči nbapolná lásko kdo sídlí

soulad a spokojenost tam i

chovu dílek je vzornčjsí n i dítky

mladé licinlcliiijí Dříve kdvž sl

Kvkll Ulolllil se slinit činili li- -

fiirmé jste pníce ncilsliíle dosti II

lak se slulo že jsme ti dne do

Hlesla nejeli Večer jci opčt po
nckdy 1 čtyřicet krejenrň

jak kdy — n nřkdy e ani nepř-- j
tančil alespoň Jeden kousek tak

jl to působilo milou zábavu Přísla zavřenu Proto když to jinakzná lázek nsetf íiii ale poprosím
pana "radu" Jedna ženejde lak vám posilám hotovéDčvče veslo do Školy a xabeldo

tomná mlndií trnernt-- f jest vsiik

přílift "fajnová" Než počkejtena konec chodby pod nehody kde na mné vyprávěla h podle zá-

kona no farinč se nesmi t pistole jen až vy budete sturými a hn
fMH) a don dí in že mi to íccki l-

ile nedojde nbysle s námi luéli

nijakou "Štrapáci" — 'Pnkmk'
zulo si střevíce Stydí se v nich

vejiti do třídy protože jsou roz
ou vám to vaši potomci odpliicctpo nikom za noci střílet jenom z

pak zajisté si vzpomenete žeručníce a to jeSlé dříve tntisíine
trhané a nepoměrné veliké nechá

prý zloděje okřiknout n teprve

se nám rozhodné velice zamlouvá
a také myslím že bychom bez nčj
líni nemohli u mís býti Cténá pa- -

lo je tedy v koníku a bosýma no- -

1—R4no
PiKlimnl den válí e osinlc po

lnu lích Ví! r lni budí milá na
něm pfikiýAky mlh ale den hi

do niťli ralmluje mrzuté znovu

liei-lie- ne Um Jeitft Vstávat i potý
kií ne i vrtivm a mraií ne

Nřn mnb' Vťiť-- kostelní

te dva mule rvonky vo-

lají nu mAi Itychb? poskakují je
jii-- Irlírkii jak dole za dltářcin

kostelník provazy potahuje luko

lvř vyNpalé n umyté déti lioni se

nárazy malých KťilétVk: tu jdou
Jioupolu břzí stpjnolin'1'lie tu zus

jedem pospíchá n druhý hc opož-

ďuje j za chvilku e zase už v kro-

ku shodují
Kostelník dlouho nezvonil od-

měřil práci svou řdioupčj myslí si

že r malé vesnicky kromé knřzo a
uritele tnk jako tak nikoho ne

přivolá Lidé nemají činu Tkal-

ci cuknjí pílnř za stavem "Nu
chleba nn chlehnl" cvakají bidla
v stnvu poijmožky temnS vrkají:
"Hrnmbory brambory I" a vrtí-dl- o

pronikaví akřípc: "Xn uhlí
na uhlít"

Hospodáři také mají plno prá-

ce V noci nii-- e trochu mrzlo ale

pro ten tenký Škraloup jímž pů-

da zkorwitela bude se mocí do-

bře orat Mají m podtrhovat str-

niska puk dflrtt "pndvftrky" u

co jeslé vSehoi mlátit liuňj vozit

fttromy porážet dříví chystat
kdyby do vánoc vydržela jen tro-

chu obstojná pohoda bylo by po-

řád co dřlat

to pnjéka za odplul ku Nejsou si-

ce všechny dčvy tak doniýSlívé

liebof jeslč se inci nimi lialcZIH'
lUina přiběhlo po chodbě ke tří- - když nezastaví možno na nélio

vystřelit Já jsem Jednou v noní pořadní elko biide li vám to jedé
isi mladých maminek které sí

Ve škole je teplicko Mařenko mnil troelm možným buďte tak
laskavá n zařiďte to tak bychomznsla k zadním Insicíiii a vklou-

zla na své místo jnko liliíka No- -

se zálibou 0 rády N tou bábou

1'zlnvou aluneují
'
Nestydí se a

ni třeba že jest již stará jim slu
hlíží se s rtsmévem po třídé Zde

dojívali "Pokrok" který zvlá-St- é

pro Ouuihii vydáváte neboť

jsme tam po l: roku bydleli a tu

si rádi té i tamní zprávy přečte

čí když jen se umí hezky otáčet

Vsak unič nohy jdou jeSlé Juko
tráví nejlcpSÍ chvíle svého živo-

ta zde ho jí v Si daří zde dochá-

zí vyznamenání a pochvaly zde
nn drátkách a posud mnohou mlame ežto jsem chodila nudo do

dici "zbíluji" gož ostatné tno- -Skuly nevím zda-l- í tento mňj do
bývá povznesena nad ostatní dé

umí (losvčdčitl sestru Novotná
pis přečtete a pakli jej přecv li ve- -ti kdežlo mimo Skoln cílí se nej-nuzněj-

i( nejchudSÍ le tichu ii
vétňí n HCNtrn Novotná měnil Tyřejnílc tak dovoluji si požádat

cl čtenářky která umí mýdlo va
zpfiNobmi nikdy není kárána ni

mne vždycky provedou i paní
'

Pidslrová VSecky by se mné v
kdy napomínána často když ni

Kouth Oniazc líbilo už ovScm mtkdo ze žákil n'v! s rady h odpo

řil aby muč laskavé návod k to-

mu podala začeŽ již předem dý

kuji JeStč jednou Všecky vás

zdravími
ty všeliké kliky-hák- JJi tom tun-

el to mné nijak nelichotl a my

(Cténá přílrkynč! PIjmčle

vědí ona to dovede n bývá všem
za vzor povýšena NepySní w tím
Je ke vSetn détem vlídná laska-

vá a trpéliva proto ji také mají
všecky détl rády Jedno jl je- -

slím Mohé proč tu zdejSÍ omladi-

nu 'neuničí tuk jiéknč jako tu
cbiisH v Omaze? A pak tl muzi

Vřelý dík za předplulné Co hc

twim nřkdy trápí že musí chodit
kanti kdyby jen více hráli ly
pčlkué a vždy oblíbená české pla

VcMfilce se jl2 zbudila ule tlen
al jestř protírá osfialé oči X--

v id čt oni na aly ani na Pilou- -

Upoornéiií týče lo se béře s

staifiviska připomíná
se jen odbčralelňm že řcdpla
né vypršelo přejí li si čiiHOpIs nn

dále neboť to I poštovní zákon

předpisuje Srdečné vás zdravím

né — vždyť se přece nadarmo ne-

říká že "česká muzika ta nrdco

proniká" A že je to NkutcčnA
apk jfl otva možno pro mlhu do- -

pravda nejlépe dotvrzuje to žea hude nás IčSill když oIh-ii- za

vítáte dopimi do "Ženské Hlíd když začnou hudebníci českou pí-

seň hrát tu jako když elektrikuky" Pořaibilclka)
ml vjede do 'iiiohou které hned

hlédwmt od chalupy k ehalupř
Do mrazivé mlhy zahlaholily

veselé lihísky dčtí VJdct jich ne-

ní alo za to alyaef % konce vesni-

ce nž na konec- -

"Počkej počkej!" voli soprán
odkudsi n hfiry — "Já jestc ne-

jdu do Školy" odpovídá alt —

"Co?" - "Nejdu jeSlČf" —

ci pronásledovala nn farnic zlodě-

je který nesl v pytli slepice jež

z iniScho kurníku odcizil hivelii

jsem tehdy za ním s ludýinu ru-

kama a křičela on ale přece
II zmizel i Se slepice-tri- a

Od té doby vfink nejdu n

prázdnou rukou Díky za pora-

du na před Nyní ale musím již
ukončit dopis a až budu doma

zase něco napíši Tuk vSem nu

shledanou zase z Ciiba Kans

(Cténá přílelkyné! Předeviím

vám priitulujl ku Šťastné událo-

sti jakož i uuiiiŽclAm Skřivánko-

vým aby dceruško ve zdruví ro-

stla k rndosii Juk hubičky tak

léž i vsech ostatních Otázku

ní slfelby vám zodpoví pa-

ní UndovA v Jejím " Koulím" ~
Srdečné vás zdraví n tm časté va-S- e

dopisy se lěSl —

Pořudatclkn)
A A j

Terezie Udová Nouth Omaha
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paní pořadatelko dopisovatelky ri

čtenáři přijmčle vftichnl srdečný

pozdrav! Spřcháui bych vám da

In o Hobé vřdét že Jsem jcsIČ Ž-

iva a zároveň musím podotknoutl
že ačkoliv jsem se jíž kolikrít mt

"Pokrok" imhnřvnla jiřee vždy
shledám že bez liého licinoliu hý

tl Zdá e mné h Jsem jmko mim--

ten tak zvaný alkoholik neboť

ten čeho jediní krátě okusil tak

nemfiže tomu pozdéji odvyknout i

Atak se to má se mnou Jelikož od

té doby eo jsem poprvé "Po-

krok Západu" dostala oblíbila

jsem si Jej tak že si nyní my-

slím že nikdy nemohu přcntnlí

jej odebírat Vclíee ho mné časo-

pis tento zamlouvá n zvlňSlé ty

porady paní pořadn lelky Jsou za-jist- é

moudré též velíce poučné

Než nyní musím n vámi sdé!í!i

néco veselejšího Panií Vaeová t

Prahy tii v Cechách ale zde v

Ncbrasec mřla jste mne vidčt

jak jsem to vytáčela pří té naSÍ

slavnosti v Omae pořádané n

přílcžítoslí rO lctého jubilea J ('

vil ji
Anna Šimková Oiniiha 23 říj začnou pode mnou tancovat Jak

lnou k rodičům více a ticodcizují

se tak snadno Stan' přísloví dí

že "jablko nepadne daleko od

stromu" o i v tomto píípadé sc

hod ii osvědčuje

Wodit'1' éiislo uchou bodnou íust

viny na poiiiřmdi rozbarotumti v

toilinň li to proto ) nedovedou

rozumoví H dftnii acbňcli n lf
% nevrzmon tu rficl h vlantiiíinl

lílkaiii uby Ntudovuli jijicb po-vňl- iy

n din toho nimi jednali
UoďiV mají byli ilílkíni Hvýni

zviatí když dorfiHtají rftroven

společníky brňti živebo podílu v

knfelém ioji'H jfiIiiAtií získat l

jdnou jiidi dfivrru a tak jedim

moíiio ji'Ht f'HKto před mnohým

wStČNtím MťhrAniti

íiMka má hmmmiou xílu 1 mn-

ul to býti líÍHka pravá nikoli

která mvojí mo:f iejen v

rodinS mezi manželi a hou rozen-c- l

koná velikA divy al v

Rkern životŽ vfibc
Kdyby bylo více tipKrané pro-- (

lánky a pochopen! mezi lidem'

vech tříd nebylo by tolik bídy n

utrpení ani tolik rozvodu n

bovraíd
j j j

ílovřk jenž oddá zádumři-voHt- l

jde po Siroke cetí ku zká-

ze

Mnozí niiiJEi tvrdí k pohodlná

floniáenimt pří utavu ženatém by

byla mnohem iríj'inji5jSí kdyby

nebylo nppKjemnoHti "zaplatí

na 1(120! — Cténá paní pořadnici-k- o

milé družky a veškeré čtenář

mile ale hudebníci upustí nčktc-ro-

tu "jazz" tak to se mnou ani

uepohiié a sedím jako přikovanástvo "Pokroku"! Musím zase do i

ve svém velmi chatrném u malém
obleku k tabuli Til si myslívá
Že vSichni žáci dívají se nn její
krátké siikné a proto hc stydí a

neniňže se vesele dívali před se-

be

Vyučování začalo Počítá se z

pamčti a právo náhodou dán byl

příklad o loterií "Když by nč

kdo vsadil týdnč Ul) kr„ prosází
za rok 1Í5 zl kolik jo to za 20

letí" Učitel žákům vysvětluje
jak poSefilý jest kdo se oddá
váSnivS hře v loterií

V duchu MařerrČinfi vyvstává
loterie jako obrovská obluda Jež

hltá chudó lidi
Minula hodina počtft minula i

Uxlina druhá a nadešla Mtvrt-hodin- a

přestávky
VSecky détl vynaíly své ehlc

by jablko neb dokonce buchty
a daly m do jídla Jídlo je pro
déli zvlištní koulo a není se co

A proč? Inu protože m mm ne- -'f'' II T „f !f( m li
zdá Šlapat Julko ty husy Mnohý

milú nnSÍ "Hlídky" zavítali ne-bo-

nemám do ní daleko dlím to-ti-
ž

ii stých déií - Aloise n Aunv iihí řekne — tak babo dřep do-

ma Ono hc to lehko řekne mnň
ale to přece nedá abych sineSln

podívat když jest nčjakft česka
zábava Oli kde Jhou ty časy kdy
no jeden druhým tak pfkné u

srdečné bavili! Myslím ta doba

Že N jíž více nevrátí! I Nlaří ří-

kají co bych tam dfdnl když tam

ba" - "Pro chleba?" — "Jň
počkej na tné já pftjdu hned"
Dčti ho trousí po cestách Tu

vynoří m z mlhy klučili s brnS-rot- í

na zádech tam zn dívka ou-p- e

drobným krokem po umrzlé

pfldČ umýkajíe lýkovou tníkii na
ruce 7u niiní třžce dupají nová-

čkové s čítankami pod paží —

"Mkalo máí trest?" pfú se kleré-s- i

dít 8 zavalitého kluka —
"Mám" chlubí o klučina a hned

vytahuje z brněny čítanku a hic
dá složený lístek "Koukej dva-celkrňt-

l"

'Co' mři?"— to —

"Poctivý človřk nikoho nefiidí

Dvacetkrát" — "Zač to?" —
"Ml- -- Pepík Kynčlft na mč
žaloval že jsem ho oSidil o péro"
— "A oftídil'M?"~ Koch neodpo-víd- á

ale sklIdá trest zase do
braSny — "Co pak mňS na de

divili j zdravá žaludky zdravé zu

Skřivánkových Nu a chevle vř-dč- t

proč zde jsem? l'řljdu jsem

proto bych se zde stala Šťastnou
"babičkou" kteréžto cti podařilo
Ne mné dosící dne (J října kdy
zavítala nám sem malá jejích
dceruška Šťastné a zdravou do

náručí muč jí vložil dr H Cha-

loupka jenž jest jisté odporučení
hoden v tomto pffpadé Doufám
že mné již bude NluSet býti "ba-

bičkou" když jcNl mní přen fif

rokli nemyslíte f Toto jest první
moje vnučka z níž mám nesmiř
nou radost jest hezounká vždyť

jest "Skřivánková" jenže foto

jest jiný' druh přiňln na "pod-zim- "

Díky Mohu jsoiif obč

zdrávy n tatínek jest obzvláSlé

Šťastný chová a zpívi jí až jed-n- a

rndost! ~ Také já doiiávám

nemají lo pravé červené aiiéjnký
ten pravý oatřcjSI douSek Což
nelze ne bez toho obejiti? To by
bylo hezké abych nedovedla mé-

mu Žaludku poručit ! Dám mu to
co já za do)vf uznám a ne to

ti po čem on touží Ku příkladu4

nbyeh najednou chtčla nový klo
bouk a nemohla ho doslat v South
Omaze oni v Onuize Jeduodnío
sí řeknu nemusím ho mít a do
Paříže sl také pro nčj ncpoSlii

IJrnřál ze zvyku obyřejne žá-

dá Mvojl manželku aby mu při&ila

knoflík když je npjvíee zatnut

riána

Qbyřejn dva týdny po sňatku

rnfadý párek pont ráda v flouedft

ajímnvoHtf

zvláSlé když na nčj nemám O- -

sátku ukaž?" —' "flilcba" —
" máslem?" — "Mh — "A
jak tlustí namozancjl" — "Tá

D„ kdy ani Jediného kousku jsem

nevynechala Vyskakovala jsem
sí jako 10lctá dívčina- - nu n Jak

by ne? Vždyť přece to byla pra-

vá Česká zábava Jakmile hudeb

tiící spustili mné to- začalo n no-

hama hrát tak že jsem ní nemo-

hla pomoci abych ho do toho ta-

nečního víru nevrhla VSak jak

MlndoHt k řinu a utáří k mon- -

mám jen aucbejf" — Hoch no

na krajíce máslem k nohť

přiklopené a utrká je k čítance do

brauny "HiTr!" voirvčtfií cbla-pe- c

a uhání eválem proti dčtem

by a každá žilka v téle toho to-

lik potřebuje pčtem ebtitní
vždycky
Tím více chutná ve společností

— ale také ve wpolečnostl hodují-
cích pocítí e nejvíee hlad
Mařenka hledí si svých knih

přepisují si píseň Nedívá se tia

détl aby ei nemyslily že na nich

bude nčeo chtít když dnen nemá
ani kousek chleba Nemohla ní

chleba vzítl protože ho dorna i

i Knfdarié dnen byla velmi

ehuďoučkA — má hlad

"Ty nemá nic Mařine?" ptá
Ne KOiiscdkfl plnými řísty —

"Ne" praví Mařenka — "A ne

rnJA hlad?" — "Nemámí" --
"Já mám dnen chleba h povidla
ma to je dobrota!" — "A já
miím sejrek" chlubí no jiná z

přední lavice - "A já koláč"
hbÍNÍjinA
Mařenka pf a nedívá ho v prá-

vo ani y levo alo ilySf jk apola-žačk- y

její mlaNkají
Vedl uzlící T-o-

pořád neo
povídá a drobeíky buchty pada

jí na lavici a koulejí se Ž k Mi-řen- e

Kdyby Ne neNfydéla noČ-dl-

hy j# Mařenka a ehutí 'Mh-l- o

fnm vyučování a Mařence e

ftapoi na hlad ha ebvílí

rozháněje prnvítUm Jako když
do vnibcft atřelí uhánčjí víeeky

Jsem pozorovala ani Neslříčka

Kulíková Nvftdným tonům hudby

vsem jsou mnozí kteří nedbají
— vem kde vem já to jednodu-- S

mimíifť mílí! A takový Jest í

otrok Nám toho svého žaludku

připraví se o vé zdraví jež mu
nikdo nenahradí inu kdo ebeé

kam pomozme mu tam — jak to
Kfnré přísloví pru ví Tímto ne-

míním ani dost málo nékoho snad
urazit neboť písí — o na ardcí

to na jazyku komu jsou boty
malé ř je tedy ncobouvá! —
Zdravím vSeoky étoucí známé n

jen hodné píáto do "Pokroku" n

příčíAle c aby nám "ženski
Hlídka" nezanikla neboť byla by
Jí vččná Skoda Takhle když už
tu "Hlídku" máme můžeme sí

alespoň NpíSe ulehčit když néeo
nás tíží na ardej Jen Že mno- -

dčti za ním no zmateným křikem
neodolala a také s! zatančila 1o

hudebnic) VNkntkii hezky hrálí-t-

ž" přítomné bývá málo dopíxft v

milé miSÍ "Hlídce" téňím se vSak

jakmile nastane zima že se nám

budou dopisy lépe psát Zn pa-

nujícího krásného počasí každý
totiž nejnidčjj zdržuje Ke na ven-k- u

jen aby co nejvíce užil toho

rozkolného podzimku N'ež kdo 'z
vás mřižete piSie často do "Hlíd-ky- "

neb mnozí ani nefuííťe jňk
Jnoii dopÍNy zajímavé a jaké cen-n- é

porady v důsledku obsahu na-Síc-

dopísfi mnohdy přijdou' Na
příklad já jNem na jaře v "íílíd-ee- "

adčlíla Jkých kod nám zde
sníh natropil na Ntromoví a tu m
natrefil dobrý přítel jenž md o

aobn zflNlal dopÍN a v ném_ uvedl

poradu jak poSkozené stromky

opatřit Zu jeho pokyn a zacho-vá- ní

mnohých Ntromkft dnen mu

vdéčí m Také v případé že hy ne

e Ikole ÍJlielný dým valí nn %

komín 11 Školních a plíží e po atře
l ta mládež NluSnř pří tanci ní poM k zemí

ílroMfí dí xfare pořekadlo — Dne

vAak mladí e domálí U zkuíe-nox- lí

táM jtíou jím na závaIu

Když vSak ale projdou kim f'ty
života vzpomínají a oceán jí zku-Seno-

Nláří '

ádný clovřk moudrým ani

učeným nenarodil to teprve rnu-- e

VaŽlý mM vydobili na oí
životem a to vzalo dloubá Utn

('m ílovřk ataríí tím víe prožil

a takto nabyl cknAnoti a prakee
životní

vH J

Příipvky Ženakl Útulně v Brně

Minuli' oznámeno ♦100Í

čínala a mezi Ntaréími tanečníkyZena jakási v kuklí zahalena
bWí po eeat doli a zn tví poMpí-ch- á

óhh fini deaít!leti "Tak jdí

pékn to mladým párkům NÍuíe

lo Tančili vSfcbní pžknč nepí

tvořili ní a nekrouťílí třlem ja-k-

Mařenko do íkoly" hovoří že
tí índíání To my u nÁNV fiouthna "H budu do poladne r H- -

Omaze jme Jíní (dilapící neboťlemntea tady Kdyby to tk Pán
zd ?ří zábavách brají ty "jazzHnli nebeský dal abyne mníí aen

vyjeviH"
bandu" jen pro mladé nebéře ho

ohledu n ty ataré — ty f dřepí íl'okračoviní na Ntr 2)Dívče odbočuje ka Škole Jdi)
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