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* počiatkom decetiibra náš Okres-
líý Sbor bol porozposielal prosby 
sa et. slovenské spolky tu v na
šom meste a na okolí o nejaký, mi
lodar pre stttruekyeb rodičov Do-
Vallovycli. ktorí ba prítomné na-
ehodia vo veľmi smutnom p'ostá-

,verrí (
! 

Y- »f*meř »»veffirbři roka 1920 
ÄOinrel pochvalne známy v Maho-
»ing údolí národný pracovník br. 
Andrej Dovalia. Pred jeho smr
ťou spomenutý brat došikoval sem 
nWjieli staručkých rodičov, otca 
Andreja a matku Juditu Dovalia. 
Neúprosná smrť Jale nedoprial* 
ÄÍU toho, aby jeho staručkým ro
dičom mohol spríjemniť posledné i 
dmi'ich života. Zomrel desať dtií 

Čfšlo 25. f. 4í. S. J. spolok sv. 
Máttiffá vydržiaval srojtt ročmi 
schôdzu dňa 18. decembra, na kto
rej bol prítomný hodný počet ú-
d*>v/N« sehôdzi sa rokovala o wno 
hých dobrých návrhoch a tiež aj 
veľa dobrých, cieľov éa podpor 
rilo, jak cirkevných tak národ
ných, ako to náš spolok mal vždy 
vo zvyku dobré ciele podporiť. 
Zvolení boli úradníci n« 1ÍI22, kto
rými sú nasledovní bratia: Ján 
Me-lek, predseda (starý), Martin 
Muránsky, • zápisník, „ Andrej A-
damko, účtovník (nový), 
Sromófsky. pokladník. ' Dozore o-
via : František'Hudik, Alex. Saf-
čak a Štefan ľ\T<)vot»ý. Nosič prá
poru : Ján Martinec. Dozorca schô in
cize: Jozef Bartoš;' ,* , * '4* 

S o m  s  ň c t o u  ! . ' J  
Prítomný úd spoUfti, 

Rocni schôdza Kat. Sokolovat. 

Kat. Sokolom sboru 108. na 
Ltmsingvílle, ktorí vlastnia úča> po ich príchode. Rodičia nemajú 

T celej Amerike nikoho, na koho ^iny od Sokolovne oznamujem, a'-
fey/a mohli ó pomoc obrátiť. ítá*!bv',sa každv dostavil na ročnú 
etiédia sa vo veľmi smutných o-~ 
ftylnostiaeh. Ich záležitosť bola 

redostretá Okresnému Sboru SI. 
fjígy k uváženiu. Okresný Sbor 
sa rozhodnul,, že odporučí tento 

/prípad pozornosti našich sloven
ských bratov a zavedie v ppospechí 
nich#bierku, aby mohli *byť po
daní do kraja ku ícli dcére, ktorá 
by sa tam o nie h dľa jej možnosti 
postarala. Prosíme Vás teda dra-

' hí bratia, prispejte každý dľa 
možnosti. Známe, že sú teraz po
mery ťažké, ale i tea najskrom
nejší dar bude vítaný a napomôže 

. im navrátiť sa do starej vlasti. 
Doposiaľ přispěly ct. spolky na 

-stedovne: Odbor 8. Nár.t SI. Spol
ku $2r>.00, Číslo 519. I. K. S. J. 
$4.00, Sbor 146. T.S.J. Sokol $6.00 
Otlbor 64. N. S. Spolku $2.00. Či
sto 40. S. E. Jednoty $10.00. Čí
slo 98. S. \ Jednoty $10.00, Číslo 
25. T. K. S. Jednoty $10.00. t 

r jSponienutýn^ ct. spolkom jfa.ofô 
drfcaný milodar v mene staruč-

" P o t j i  č o  v -  - t i j ĺ s I O  v  u í w d e f i u é  
Páli Boh zaplať! O ďalšie milo
dary snažne prosíme, ktoré ráčte 
zaslať na tu udanú adressu^téÉ-» 
jomníka Okr. Sboru. / 

;*- Jozef Martinko, preds. O. S. 
V;< Juraj Pnhalla, taj. Okr. Sb. 

21 N. Whitney. Ave., Youngstowíi. 

séhôdfeu 6. januára 4 o(. 7., hodine 
večer. Zdar Boh( • ••" 

' '* S. Marušíkin,, 
. v jpffedseda d'rektoťofi. 

Presťahovanie úradovni 
Jazyčnej informačnej 

Cudzo, 
í Služby. 

f 

^^.7 . . , 
&?r:' r.i 

V úradovňach (1udzo jazyčné j 
Informačnej Služby (Foreign Lan 
•íuajre Information Service), ád-
resa ktorej bola až dosiaľ 15 "W" 
•I7th St., New -York Qily počas 
Vianoc'sa nepracovalo a činnosť 
zahájená b(^la dňa 28. dec. na no
vej adresse a to v č. 119 West 

•íl st St., NAv York City. Všetku 
korešpondenciu treba tedy dopo-
siolať na tťíto novú adrossu, a ná
vštevy nech naši priatelia čo mož
no odložia na neskorší čas, až ú-
radovne sa pre pravidelnú službu 
*/ariaďa. Korešpondenciu na Čes
koslovenskú Sekciu (Oz^choíílovak 
Section, Foreign Lan&uagc Infor
mation Service) treba posielať 

na túto novú adresu. 

Hový úrad Haselton Slovak Tatra 
Kluibn. 

" rodnej schôdzi, vydržiava-
dňa 18. decembra zvolený bol 

nasledovný nový úrad na r. 1922: 
Ján Basista, predseda, Michal Ju-
r*š, podpredseda, Štefan Necko, 
zápisník, Michal Kozák, účtovník, 

.Pavel Maček, pokladník, Ján 
BlaŽo a Ján Venglarčík, dozorco
via majetku. Štefan Sanetrik, doz. 
chorých, Valent Rovd^r, strát. 

l v -H' » M *>11 I |  ill Tim mill I im 1.1 t j . .  
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Výhody válečným vyslúžilcom pri 
. kupovaní farieiiLt 

GEORGE L OLES 

verejnej služby Harolda E. S»ell, (M Nového roku správu nášho 
mesta prevezme do svojich rúk 
novozvolený mayor, George hr 
Oles, človek pevnej vôle a veľkej 
energie. Obyvateľstvo Youn^s-
townu hľadí s najväčšími náde
jami k novej mestskej správe^ že 
sa jej podarí mesto pozdvihnúť 
v každom ohľade na najvyšší stu
peň. OÍes ďosiaľ vymenoval dvoch 
hlavnejších úradníkov, dvoch kler 
kov a -boxovú komisiu. Za direk
tori verejnej služby vymenoval 
terajšieho Charlesa.S. ScHeible, za 
lirektora bezpečnosti ..Davida C. j kona, proti nemravným domom a 
Hamilton, za" klerka direktorovi I kartárskym brlohom. * á 

— . . . ...c i ' ' ľ. i •;* •• 

xa klerka si i p e r int c n d e níc^vi uííe 
ťarla H. Landahl, ktorý ate vyme
novanie neprijal, a do boxôvftj ko
misie : Luciusa B. IVleKelvey, Wm. 
U. Netre, dr. J. S. (?ross. Za svoj
ho sekretára vymenuje alelxx v cu
dzine rodeného-občana alebo sy
na v cudzine rodených občanov. 
Všetci kňazi a cirk\ e v meste no
vému mayorovi sl'úbili všemožnú 
pomoc vo vykonáviiní jeho prác. 
Oles menovite chystá fboj preti 
tľiestupníkom proliibičného zá-

ff«W» 
. néMliofbllMf. 

Takíto tíkastičhéfř zifajé Mtálo 
alejbo nič o vedeckej: medicíne, O-
«i iíikdy weěftajú lekárske novi-
Ŕy, v .ktorých všetci kkári naj-
du nové myšlienky a najnovšie 
Vtčí o ŕeh> povftilsmf. Oni »ú vždy 
jrawiestiwm utekanhn od poM«ře a 
býralýcÄ paeientov, takže nema
jú dosť ěa»«. mizreť do knihy, a-
hy saí z rlačořirw naučili. Ale 
ieh sľaby v*m s« tak veľkole
pé, Žé vás i ieč r láka, aby ste pro-
fetvaK. Menwile ttedy, keď pre-
Sřtate o jeho> védéekej diagnóze^ 
ktořú preVetáie wa vm. Oň vám po
vie v podrobnostiach všetko o je
ho X-papršlekoch!, a chemickom 
Jábofratoriume aťd'. Všetko toto, 
y si'uje vás, pottžije na vás bez 
fôho, aby st« za to platili, lebo on 
Vtaj pracuje^ «» uľavení vášho u-
třpenia. fry vám ale radil, aby 
sfe iwehorhlŕ do takej kancelária, 
kde očakávate dostať niečo za 
táv. Ak neveríte, oprobujte raz a 
kbo opýtajte ^a toho, kto probo-
val. Stfi Jiŕekoľkí lekári, ktorí ro
bia takú dobročinnosť, ale tí sa 
l#»oMasttjú v letákoch. Ale vráť
me sa. Keď sa raz dáte nahovo
rí t * do takého miesta na liečenie, 
V;/ ste ako mucha V 'pfmičoj sieti, 
©ostanete sa iste do ich pazúrov. 
A budete vyciciavaný, kým bude
te mať peniaze a potom vás pre
pnutia dobročinnosti/ ktorá sa 
možno sľutttje a možno nie, a po
môže vám v biede. \ 

Mnoho trikov j«, pomocou kto
rých ván klamú a držia# pri sebe. 
kým nedost ami od vás všetky pe
niaze. Na pr. ohlasujú X-papršle- j 
kové preskúmanie. A čo je také 
preskúmanie? Nič, iba klam, ui
sťujem vás.' Jeden riadny X-pa-
pršlekový prístroj stojí medzi pät' 
a šesť tisíc dolártív. A pozostáva 
z ťažkvch kusov. Ako by bolo 

tela, ktorý sa lén v tom špecia
lizuje. Uisťujem vás, že žiaden g 
týeh doktorov nie jer vstave vyko
návať tú prácu. Ale nezkúseíié-
mtt nemocnému človeku, ktorý 
hľadá pomoc všäde, každý doktor 
vyzerá rovnako. A pre tá príčinu 
každý m má vybrať s naj v áriou 
opatrnost 'mi lekára, do ktorého 
rúk svcľofje svoje zdravie, svoj 
život. 

V budúroiift čiárftkn uttói» prís
ny, prreiá-.sá kkÉti nemajá oWa-

1?OV»Ť. ' 

sem 

*ýŕ 

ĎnesBá móda* 
Pani (ku krajčírke): Tak, osta

neme pri tom, čo som povedala: s 
ušitím šiat sa musíte poponáhľať 
musia byť za tri dni hotové, lebo 
ináč vyjdu /. módy. 

8ýnt*, V 4 vtru veľmi 

dobre čistíš isify g 

CW.CAÍ»'ät 

ki'x 

úLt 4M«f* 

Chorí ľudia a pokútni doktori. 
^ |' 'Pop Yoii»?fštÍE»vrnské Slov. Noviny píše: v N. N. Meyer. 

ŕ 

8bor ide založiť Podrost. 

$a ročnej schôdxi sboru 146* 
ekřcvíčuej Slovenskej Jednoty 

§okoí zvolený bol nový úrad na 
ruk 1922, ktorý je nasledovný: 
Andrej Palenčár, správca, Štefan 
Uolha, podsprávea, Pavel Šerfel, 
zápisník. Ján Warner, pokladník. 
Pavel Kočiš, Juraj Klobušický a 
Karol Pompura, dozorcovia maiet-- , w i&r' r % - " *4$ 

/ * , Jfk tejto schôdzi bolo rozhbd-
Wité, aby sa noví členovia za bu
dúcich 6 mesiacov prijímali zdar
ma. T. S. J. Sokol je jedna z naj-
bezpečnejších slovenských organi
zácii t Spoj. Štátoch. Jéstli sa kto 
chce stať členom našej organizá
cie, nech sa hlási u bodaj ktorého 
úradníka, alebo nech príde na 
schôdzu. Schôdze odbývajú sa ka
ždú prvú nedeľu v mesiaci o 2. 
hod. po poludní v Špenerovej hale 
na South Ave. — Tiež bolo roz
hodnuté, že^sbor založí Porost. 
Ktorí rodičia chcú iiíatVzo svojich 
dietok zdravých a mocných synov 
a dcéry a, dobrých Slovákov u Slo
venky, pech ich zapíšu do nášho 
Sokolského Podrostu, kde okrem 
toho budú poistené i na žiyot. 

vs. Na zdar! 

- Veterans Farm and Ifome 1%!^ 
chase Act sehválený zákonodar
nými sbormi štátu California dfta 
•i0. mája 1921, -poskytuje všet
kým válečným vyslúžilcom slo
živším v americkej armáde bez 
rozdielu štátnej príslušnosti, isté 
výhody pri zakúpení fariem, do
movín atď. • 

ťsl. vyslanectví odporúča* všet? 
kým československým válečným 
vyslúžilcom, ktorých sa tiež týka 
tento zákon, aby sa obrátili q bliž 
šie informácie na Veteran's Wel
fare Board. Stat£ Capitol, Sacra 
In ento. Cal., alebo na českosloven
ský konzulát v Omaha, ííeb., $tT<? 

)20 W. O- W. Building. -

Valutové krxriozum. 
•  . . .  .  V '  k  •  '  • ;V . • i ' .?*-:  •• '  
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t Kde kto dues hovorí ú vaiute. 
To dalo podnet aj "Koelnische 
ííeitungu", aby vyrukt/val s jed
nou zo svojich valutových anek
dot staršieho dáta. Dva súsedné 
štáty, povedzme Francúzsko a Bel 
gicko majú tú istú sústavu meno
vú. Francúzsky frank platí v Bel
gicku práve toľko, ako domáci a 
obrátene. Oba štáty sa hospodár
sky znepriatelily. Francúzsko uro
bí opatrenei, a ustáli na budúce 
cenu belgického franku vo Fran
cúzsku na 90 ceftfhnov. Belgicko 
rozhodne tým istým spôsobom o 
franku francúzskom. V tomto ča-
^e žije blízko hraníc muž, kíorý 

V týchto časoelí nezamestnano
sti' a nízkych plác pre tých, ktorí 
majú niekoľko dňovú robotu, a 

od tohto itejsfcúuenéfeo lekárnika. 
Zná ale, že uŠ potrovil hodne pe-
hazí a že je ešte stále nemocný. 

v 'časoch ešte válečných rentov a.Snáď nž všetky jeho peniaze po 
vysokých cien iných potrebností, 
choroba na" nešťastníka príde s 
ťažkým postihnutím. On vie, že 

šly. Iveď áno, tak je iste nešťast
níkom^ Ale ak ešte má niečo, vy
hľadá niektorého ohlasujúceho sa 

jeho už bez tak malinké príjmy; doktora alebo mastičkára, ktorý 
ne])otrvajú dlho, jestli má platiť 
za služby lekára. Čo urobí v tom 
páde? Zprvu trpí v tichosti, náde-
júc sa, že príroda; premôže chorty 
hu, že mu to prejde. Po viac dňo
vom alebo týždňovom trpení na
ľaká sa a ide na roh dp lekárne 
pre dáku medicínu. Predavač v 
nej nevie nič o diagnóze chorôb 

2a vyjednanú cenu sľúbi čokoľ
vek a všetko. Títo nesvedomci, 
ktorí žijú z nemocných a bezpo-
mociiých^ ma jú len jeden cieľ v 
živote, a ten je: dostat' peniaze, 
ím nezáleží na tom, že ako ich do
stanú. U nich niet rozdielu, na a-
kú chorobu trpí pacient. Nestara
jú sa, či pacient trpí na nevylie-

a ešte menej o liečení, ale jeho {citeľného raka alebo sú v pokro-
každodenný styk s medicinálni : čilých suchotinách. Čo oni znajú. 
naučil ho niečomu, má maličlg'i že chorému už nemožno pomôcť? 
známosť,»ale práve tá 'známosť [pokútny lekár bude vždy sľubo-
je mu veľmi-nebezpečná. V svo-j vať vyliečenie len aby ste-mali 
jej sebeckosti 4 myslí, že Vie viac peniaze. A on obyčajne chce, aby 
o medicíne ako ktorýkoľvek le
kár. Tedv chorý človek dostane 
nejakú miešaninu, ktorá, dľa vy-
svřtlovania predavača, istotne ho 
vylieči. A jestli sa uzdraví, uisťu
jem vás, že to bol zázrak a nie 

možné pre týchto cestujúcich dok 
torov nosiť taký aparát so sebou! 

j A kfďby a j mohli, žiaden z nich 
by nerozumel ich použiť, lebo na 
to potrebné sú šikovné ruky. My 
Sme videli ohlášky o zdarma X-
papršlekových preskúmaniach. — 

ýKeď sa zamyslite, pi^jdete na to, 
že je to klam. Ako môžu si dovo
liť dáva' zdarma X-papršlekové 
preskúmania, keď každé stojí naj 
menej dva doláre a v niektorých 
ťažších prípadoch až 25'dolárov? 
Vy sa spýtate, že tedy ako to oni 
robia? Nuž, tu je odpoved1. Veľ
mi málo ľadí zná, čo jc X-papr-
šlekový stroj. Akýkoľvek kus ná
radia s elektrickými drôtami mô
že prejsť ako taký stroj. Izba je 
tmavá a pacient je postavený pred 
stroj. Takzvaný doktor pozerá cez 
dáku trúbku a opíše pacientovi 
akú hroznú má on chorobu dakde 
v žalúdku. Pravda, on nevidí nii^ 
Ale pacient nezná, že je klama
ný. A neznajúc lepšie, verí. Oby
čajne nastrašia nešťastnú -obeť 
do liečenia sa na dáku chorobn. 
ktorú nikdy nertial, len aby z ne
ho vytiahli peniaze. 

Óo sa týka chemických labora-
toriumov, vzťahuje sa na ne to 
isté. Zariadiť prvotriedne labo
ratórium stojí ešte viac ako kú
piť X-papršIekoyý stroj. A treba 

bol dobre platený, ešte vopred. 
A čo vám tento fakir dá za vaše 
peniaze? Mnohí z mojich čitate-
1 ov maj u osobné zkúsenosti s tv- ^ veľmi zbehlého chemika, aby 
m it o ľnďmi a odišli od nich cfcu 
dobnejäí a smutnejší, ale múdrej 

mohol analvzovať vvlučovania t. 

medicína, ktorý ho vyliečil; Ale ší. Všetky triky používané v kaž-
podívajme sa na nešťastníka, 
ktorý trpí iia chorobu, ktorú ne-
videť na vonok. V takých prípa-

Nuž, kde sa najde trpiaci chu
dák? Lekárnik dáva mu rozličné 
medicíny a ešte viac sľišibov včafc-
neho. vyzdravenia, a za celý ten 
uas choroba sa vžiera hlbšie a lilb-

má veľký smäd a málo peňazí.4 a keď konečne príde chorý k 

doch je absolútne potrebná diag-; mou a letákmi alebo inými ohlás-
no?a prv než sa započne liečenie, kami. v ktorých oznamuje, že je 

dom šviňdli sú tu poialité, aby zo- JOHN W1LLO 
tročili nevedomých. Najprv ste 
zlákaný ;jeho blýskajúcou fir-

?f£»-; 

Vrezme teda francúzsky frank, ide 
s nim do francúzskeho hostinca a 
vypije za desať centimov pálen-* 
ky. Miesto 90 centimov nazpät <lá 
9í vyplatiť belgický frank, ktorý 
v tom čase vo Francúzsku platí 
len 90 centimov. S týmto belgi
ckým frankom prejde cez hrani
ce, vypije v belgickom .g$$one zno
va za 10 centimov pálenky a dá 
si vyplatiť frank francúzsky, s 
ktorým ide zase nazpät jjez hra
nice. Takým spôsobom naženie si 
z pitia delirium a neutratí pri tom 
za svoj pôžitok ani centima. Otáz-

Ajftdr^j £aienéif, ft^ru. ika: Kto z't^ho má škodu| 

lekárovi pre diagnózu, J)ýva oby
čajne níž pozde a trpiacemu ne
možno pomôcť. Kdežto včasná 
diagnóza mohla ho uzdraviť a pre 
dlžiť jeho dni života' na zemi. 
Jeho peniaze pošly lekárnikovi za 
"potrafia a nepotrafia" medicíny^ 
ktoré mu akiste viac poškodily, a-
ko osožilv. -Í.?' V' 

Obyčajiíe nasledujúc7takéto lie
čenie z lekárne, chorý začne byť 
netrpezlivý. A myslí si, že .jeho 
priateľ lekárnik mal ho už vylie
čiť. V jeho slepej viere v slová 
klerka, iiáš človek*zabudne, že ne-
mi práva o&t^ávfeť 

dobrodincom, ktorý prišiel liečil' 
clKU'ýtfh. Že on vylieči tých, kto* 
rým všetci doktori ueaiohli po
moct \ Povie, že prichodí so všet; 

lcými niodernýrifi metodami diag-
nozy, a že len keby ste prišli k ne-
niu, že vaše trápenie prestane. On 
opíše v podrobnostiach jeho X-
papršlekové laboratórium, ktôré 
jestvuje len v jeho fantázii; jeho 
chemické laboratórium, ktoré ni
kto, ani on sám nikdy ňev i del, je--
Ivo vlastnú metodu diagnózy (po
znania choroby), * ktorá mu ,bT$a 
|«re^ra\lená sa*mýí»i' fixáiáiými/ale-
W dä^;mi zázračnými ľuďmi.. A 

SĹOmUrSKÝ ADVOZJĹt 

IHámomf Hoék 
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th. M. J. LASKO 
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TOUNGSTOWN, O. 

Zasielanie peňazí 
úplnú bankovú služku stáž* 

te sa kostýmerom Cíity Trust 
and Savings Banky. Peniaze 
posiela do každej časti sveta— 
po pošte alebo po kábli—Šíf-
karty predáva na víetky trans
atlantické parolodě.—Vkladné 
a čekové účty. < í, T 

r : ; . • 

[HJSZOZEIBEB 0£nCNEX£2vj!£[ 

Otvorené od 9.00 do 4.3§ hod, 
V aobotu od 9 ráno do 6 veô«/ 

, tlfeOBTE TÚTO BANKŮ SVOJOU BANKOU 

• ft 

ťor. Federal a Phelps SI. 
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UNITED 
AMERICAN 
LINES,c JOINT SER I C E  W I T H  

aSl 
fin 

HAMBURG 
AMERICAN 
L I N E  

NEW YORK-HAMBURG ROVNO 
NajluacŇio «S|M>JOI.«i«-» «lo vsetkveh prístavov 8troiluoj Kuro^ 

Lode odplávajú TU do týždňa, každý ätvrtofc 
S(i. Noi-tli iiiMT. 4(5. ul., Jíew York, o l'J. n;i poltid^é 

í "MOUNT CLAY" "HANSA" 
"MOUNT CLINTOÄ" ' BAYEEN" v< 
"MOUNT CABROIX" ' ''WUERTTEMBEB6*' 

Kabína » 2, 4 alebo 6 postelami na všetkých týchto lodáeí. 
Prieatraíiué jedálne, zábavné miestnosti a paluby na pre
chádzku pru passužiorov trťtoj triedy. Na lodáeh "HAN8Ar> 

"BA"YKRN" a " WrERTTKMBEBG" je aj nic]v&T'ko ívU-
•h kabín.. Rezervujte si miesto u opráv non;';-h ajj-entfl^* 

UNITED AMERICAN LINES, Inc. ; 
39 BROADWAY, NEW YORK 

r; 

ti :-~4ľ. 
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1 Chcete urobiť radosť žene a.deťom? 
s t' ' ' 't KOPTE m: 
S KUCHÁRSKU KNIHU S vyše 900 predpismi, pekný román 
j== SIROTA PODHRADSKÝCH a iné zábavné kniiky. 
= ^ KÚPTE IM: 
^ NAJNOVŠIE SLOVENSKÉ PIESRE pet jtiat Uk W 
= vodom piaip, ale ich možno hrať i Ku na piane alebo m 
= husliach. H SLOVENSKÉ POVESTI OBRÁZKOVÉ á iné pekné rozpráv 
§ ky pre deti. ^..v-
s PEKNÉ KRAJOVÍ POHĽ ADNICE. ^ ^ 
M možno Wpiť lětt! ̂  " ' 
s V redakcii týchto novín, 320-22 W. federal Street. 
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Méj vianoéný dar crbeceastva v Toungstown, 

y ^ Zvláštnosť u MAYZE'S 

NÍi 

V-

7 **$$1 /' 

'S\" 
3TAÄ SHOE SHOP 

•® East Federal St., 8 dvfer pomto Watt ottte, 

Oiuuovi ',;vj,36c 
• DáiHske pol jswtegvy mŕafcbo kliac&varií!.ľ.'.7I» 
Mužskí' i>»t firMlyšvv šité alebo klincoTanú'i; ŕ. 
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ptiyié'vám, jfeho liecefiie je je* 
din é. ktorť vás vylieči. Pravidlom 
je, že títo doktori * tóastiŽkári ne-

n* áifco T jerhiofti 
PosbiorajVi doláfř^ . ktmč^ íftôÄJt 

V .vyliečenie; 4o*tať m do-druhého me-1 
; '/-v "1 - ' č , •'"b . f, r ' 'f » v /•> 4 ' T 
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SQUARE BLOKY 

zdarma každý 


