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Na prodej ve všech českých lékárnách b
bcliodetli

iliv klfrÁi Ihíiiii tm nniiiltrt mkft

pečlivé ženy V návalu její Hevřela

paní Markéta zbožné ruce a vřelá

nelíčená modlitba tiíe plynula a Hudu jej střežiti budu jej neustále

pozorovali více než nepřítele samot
ustaraných rt&v _ Zaujata modlit

H ni"llv6 (kmuiinl ll fkiniiimll
7 JlMiiiKlh iiiiiil It kttřl f f ii liiicli
Íl Mimi Jnjli'h Jmt lHM'iiltflnoil

ll k lllllivl Millt XII IM Irimii

n( (nulou vMy Hiknji'ii Iv i

'ii cfíMtiiiiou Iwnl iieJnlliliíMif Jíiml
MuiiMk-noiit- l Iky dkiJi' Jhciii k

plrin
iiU-lnx- um fitriiiáťh k v ka

Jv mlwli noho tm'iitWká'h
Gvll al UHiurnltl kufclílio kloby

bou nezpozorovala ani že venku opít
ného — toť sllží ovšem velice za

mČBlnánf mé''zasnil dupot Teprve tiché známé

zaklepání probudilo ji ze zbožného Však nic není horšího jako zráda
a piklo ve vlastním domé Spíše
tisíc&m nepřátel so ubráníme než

zanícenílí ny em j hIii kUMikolir IKI

rujo cnny Klo poiln tdl
i oxii Nutno kHili iiiii hy v tiilu
M duliré Jim-n- ptpriiniiiil ulanlt jednomu tajnému šk&dci a zrád
I4M0I M)KirM(MII

Radostné vyitkočila a odHtrčila

závoru dvéře uzavírající Adam

vstoupil a vážnou tváří do svétnice
ci Ostatní milá Markéto co se oi ihkil)nlk(iin naliílm tvláálnl

Do Saunders a okolních okresůl

Hololcljunl pleji tl nflnltl ptjtkn na farma
anrb poaemky na ncjlevnejll molná artiky poj)
tlil majetek o apoltihllf Jich apoleCnoatl koupit
Babo prodat farmo přeplavat it ky do Utcb aab

uptt vymatia dfidlctvt va v r a aneb potí
bojl-l- l price aoiáfiké draba inokoll neckř i
d&vtroa obrátí e na

ALOIS J KUDRNU
v Prvním NArodním Barko

Freihartovi povídá nemusí bjHi

Ml

I it vMy vu iiuíbovoliiy "Jaké přináSíJ noviny?" tázala e
ještfi pravdou Lidé mluví ledacos

a-Ja- r L KlaliDlk
% spíš bfiře soudí než dobf e Kdyby

dychtivé paní Markéta

"NehrubS ulžSené" zahovořil při

ZiUHal }kly aa poakytajt ebrhodalklnt

línvoliijl ai upozornitljHlni)liokaiUIhokilol

ly ai leky má plál tu jwm hnlov hihIh(I je Jic
ihiol livá M) oIMríi nl ceny Kilu (mílu ťri pNib

pluli a e přena Iky tekutá mi miIIiU m ei-p- n

a a nutno lely mlall nrJlilIJSl exproflli'
AdniaujUi JiHlnoiluikii

J L Dostal Ph O

ČETAŘ KaPICft Iowa

'kj kárii!kaluMnlk
[H ul (Iilngo Illinois byl někdo vyzván aby mu řekl do

očí co se stranou povídá tu? by
tlumeným hlasem ha(ř "Máme

mtn-- o Ixl i let I TjlKjrnf
iiikíiv kali-mU- ř íiIh IiirI linu kw nového krále Jindřicha Korutannké

ho manžela Anny Přemylovny"
uuiiJkIi) iiIkIu l iiroll imiiI fl)

zajisté tnlcel neb nesnadno jest do
kázati co ae po strané mluví Ostat WAHOO NKBILirskou builo rám n taaliiu


