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Koncéné vScm vám přeji hojného

zdaru!

(Cténý příteli Přijmete upřím
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ří eož by mél každý čtenář uznat
a takového řanopínu ní vážit -

Ct čtenářky a mílí čtenáři "Po-krok- u

Nápadu" při ponbdním

Jnmc udélalí vAcho prii pálu u

zkiižciicjch Hozmarínky už

kiH nebudeme 1 To mí tála on

ni fiiynlf Že by Jinou bandoru ani
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'rožíll— Pořada lelka)
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— 'To na tom má když ne tak
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Ví!' — "Koukejte on tancuje
Aákou étverylkul" "í ne to

íotyíl fedimit dvakrát vykro-ří-

hcé bel15 neru zin tamf T

ruku namílAi "Neříkej milé
tka ídiéttijíe ho pro tuto humnu

ní práci upotřebí k ulevení V bl-d-
é

ii iieiiioci hc nuléznjícíeli ma íml nU bélouS!" — "No tak
Malí ne "l't í!'td bébem kažílého

roku nnad v mnohá rídínA jent
očekávánu takovA rdontiiA'tidAnvém ílopími do "NaAe llenedi"

lých trpiHft Proto kdo jen 7
miu Nlíbil a také mínil že napiííéertfi rhlnp že ne n tou bromád- -

jřloioí Huba břloiiMr eiibii!

obr Trnulo!'1 — "íi hejdu!"-proM- "

— "IVolo tuk!"
lont líoíl če v tím nméru majíVYih trochu mňžc obétovnli nřjii

více iloplnA nebylo moA to alo

TH' fiMiy liiiil' I nit iiik uliy-clioK- i

i ' triy h'hiiíisii imiiiiiiiA)iii

ly muíftm v vityAfcjií pomWi tuk

ibycliirní !ňí djilrlí 'nitoiilu v

ííwní pornrfi yv !urh oborech

vi'řtJn'lio lAiNpoilííÍNtví n byli píf-klndc-

I tfm1 evropským mocní-ífiii- i

ktrf NÍ'nÍM clitMi znviznti
hrnul ktl HvAnu vlnNtníiriu' jro-

-

HplVIlU

CliccnM nmUUi zfiHlutl iiciitríl-n- í

Avobodní tak jnk jmp U do

Hild byli i vi'vt Htlítl Jin tikln-ilcc- li

ktfiV nim poHfiivill nnSÍ

jiřfdkoví niMíTiK' I bez upiní
e krví en líd z lídnkoHtl konn-t- l

liumnnnl prAel Jnko doMiid

nic bpjt jnkíboknliv povolil moc

niřft jin'11 řmt

Z'ny motky cT když nim
diii řiio í' ii?l j'fřn nvdio

vlivu vjtIiovoii íi vzdřlinlrit
Ink uby m ji2 nikdy iiofmkovii-l-

HliiiHiiA dílo vrftMní

Jenom vfeliovou ne di předi'- -

kón nvalí pod mez! - Nu mou
ký ten dolin r bude vrt téíitl to

! H I ( ' pro nutnou príeí možným Uu nč- -duAi koukejte koukejte! — Ife- -
určité povíiinonfí kterých dlužno

dbáti Je Iřdoi aby narození db
lek bylo řádné rekordováíno ZVI

véíloiní e jutě pomohli ukojili rroc jtroio wik í — irwu- Vozka I bélouá ntojí zaraženi n kdy jnem nemél ani tolik čanit
buif blnif uneb zmírnit i iitrpetí

dívají ne nn tvnloíljnéhotéch íirSřiiMlnýeh nevinných lí abyídi nobé "Pokrok" přeAdl
Co ne týče ňrody ve zílejAím oko uvedeny jwm dři vody proA n# tak

mA nikt!n "Dej milé kounek eblebaíck
potom pfijdii!" — Vozka podívalíllíí ne doba uvAtkfi kde kn?

lí ta byla donfi dobrá ačkoliv

léto bylo přílíá mokré cbladoé 1 V zájmu zJiAíéní totožnontí
ne nn ehléb fl pak na loududý blwlí aby nékomii nřjflkoij ílíteklak že s0 pomalu rulo Zaro- -
MéPn taky!" — "Já jMcm bo už

2 V zájmu zjíAléní národnovcA muníoi podol knoull že ne zderadont zpflHobil ílArkcm A [ro
to přírtpéním k Alcvé xlrotkfiin bii

de čin v15 tím zAhliižiiéjSíiu

méď!" — "Tnk tiiil" rozhod

nul ne vozka Tonda ne dal untro
Mínepčntuje obilí jako ti1 západ i

e hele báe tiž tft J"!"
IToRf ponkakovall donud n Mě-

li ti nyní velikým jánofem pn-ntí-
ll

n n hopee dolři nu druhou

ntráá aby vídřlí vAeeko z blízka

"'Koukejte Jak ne v tom hnoji

válí Ifeé to tí patří zatraeenA

dníc nepí tolik! Tak tak

ne! To bude míl Žena ra-ílo-

flž íí příleze} celý ve bno-ji!- "

- "%k( Mále jít k (

bédiil" volal kdoní ol ntalku —

"l'Ž jdeme!" — lide bde tož
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