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I'k4riilk — Ano proím Pri
pleť aneb k MtiiovraMA?

vfelojito o ardtíř kttré til tuhlo

ll-- a i&rmulkem a dívnka ul 1

vrivorata Hmutn tírala jak oy-p- o

a nebe oníli a v mladém tom obli- -
Ci priíla mitička aby při volala l'řilfii(it jf t iirjfiÁl uiHttlktiti

fiVliila duet avnji nmti ku lo-Ylxi- ko

tiíka luinuhU jil tni plakati

!iý lyl pobl I n ubohou lí- -!

Otce rtepotnala matku JI

'4 inrt vyrvaU A byl chudá

Jjhudá Co i nyní poone ubo

'ka jl nařídila aby sla po jejl
i k hodnému ujci da nedaleké

Mmov?

'2"Pojrsem pojr" volala Iloženka

ze saní a

a_r'Clilč nerhlč di'dečtkiniHÍI udčlati

dívence místo v saních a za chvilku

již zato letčii dále s vítrem o zá
i kde mři velký dvorec 8

vod
bohatý ale iriny a za- -
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"Je ti zima viď?" soucitné ptala
se Holenka

I vy muž v ueliod6 jej f 1 příčiny
) 'vka neznala ana ne j( matka a

nesvěřila Martička jen přisvědčila Zuby jí
drkotaly že nemohlu vyrarit slovamodlitební knize je pssnfčko"

i matka 'Dones je ujci al ze sebe

Kam jdeS v takové vánici?" otájlebude Snad ha alituje
zal se starý pán

či v tom delnkím čiitém oku ja-

koby ae chvřla ot&tka:

"IVoč ja Jsem tak neíCitni oi
řelá? Proč iab vyhnili da vánice

unehové?"

Kučka její sachytla ne mano keře

u centy jakoby ten jí mol býti opo-

rou aviak keř byl ulabý a lámal ne

nárazem včtru Nemohla ae udr-

želi

Martička ho chvíli dívala na huotč

padající vločky nnčhové a íaloba

atCHk trpkomi zračily se ve výratu

jejího obličeje na amrt bledého a

včtrem zbičovaného

Sníh ne sype Nezavčje jí

centy? Či zasype ji a on tady ze-

mře na této ňíró pláui? Nedojde ani

k ujci neodevzdá matčino pManí?

"Snili padá na hrob matčin Zasy-

pe jej" zvolala dívenka náhle žalost

nč

Že jí bylo úzko v léto chumeleni-

ci Houdila Že i matce bude v hrobč

tčžkým příkrovem
Ubohá h i roto! Takový na tebe

Mladá panička: — Bojím se hrátí vouopusteriostt a chudobou"
lift"' Martička na cestu k ujci abych nezbudila bejby Ubohý

Hobert po iniNiilé tli týdny musí s

"Do dvorce" odusila Martička

"Jaký to nerozum!" zvolal rozhoř

leně starý pán "J3CÍ to jsou rodi
ním celé noci chodili

iLTmiti když ve avčtuicee ze
t
f ráno matičku vynesli vanul

f fý dech k lyŽ nemelu si čím Sousedka:— Strašné! A mluví
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Frrrrotu M'iť lit runy n boltttitu 86c

MiisríatoouvCilt ila o vkycky kuždý Ji

chválí

lot ní choleru' koliku žalu

rrUjCni dcí nl křďo holcstlVít
vách a zAn :t stiev otbtntní rychle a úplni

Si tcrťie Uk proti chuUfe d průjmu
zn fiO n2 Odstranujo bolesti pil

mé-sliní-

toku

i zastnrnlou zdopu a bolesti

lUillíiril hlavy zlatou žílu žlouten-

ku řluté skvrny v obličeji nndvmiinf
a milloby

I nemoci ivn ii'cí vítečny
Střen)) zirofut línkům tu 7Se

Ka?dii Žena by mí lazkunitl tohoto léku

bolesti žaludku
Neeliut k jídlu ncáívnot
slabosť l vrhnutí odstrníiuju
STiront lutudťřht hořká ta $100 a 60c

Zniiuioiíity sllitcl v sťdí a po nemoci
rfznó kožní vyrážky l liíejo

SVrilD bojírycLlo
Serrruta ilnxC proti snrabu a tyraleninám
za 50c

xr bolavé slzící řervené a

Zapal 0C1 zanícené oťl zhojí brzy
tSererocn tlutd mauťtut oti ta 80c

Vypadávání vlasů £
vyrnžeidny zamezí tnm kilo pomoc Jest
možnit 'fieverilo tilitel vinuli ta $1W
Kilo chro míli vlasy hebké a Jemné

tomu so odporuěujo krůsno vonící
tktrrova pomáda na vinny ta tSe

Bolesti ZllbŮ BtnlKríJt}"
ki proti boleni tuhli ta 2óc Kdo chro
mítl zuby CíhIó u bílé a pevné diísné 1 li-

bou vunfzťiNt aťsl koupí tievcrůs prášek
na tuhy ía2e

kíí?0' bolesti v Jednom
rurZCUlMu miste křeé o revmatii- -

nius i zilpiil svalu bolesti v prsou a v zd-

il ech odstraní iiccerora llmitd náplart či
fLutr ta 2"ic

Rozpraskané Srúzfnl
vyrdžku po holení hojí Scterova rúiová

již vaSo bejby?i { i když nemída co jÍHti
če že vyženou dílé do takové nepo-

hody? Kdo tč poslal? Tatínek čiAíiud rituhlú mrtvola matčina le Mladá panička:— Posud ne Ale
maminka? Mčli jit sami v takovéJmaló světničce vznla hí ii k klít se již naučilo
vánici"(ouHedka ale byla také chudá
"Oni již umřeli'' omlourala je ry Trochu neurčitéiua a mřla tři dčti pročež vn

j" iřtó Martičku pozvala pta

íIík milá Martičko nejlíp uči- -

— — — — — —_s™- -

čeká nyní život bez matičky! Mráí

a hlad tě bude objfmati zmrzlé kvč

ty na tebe budou jenom padati[iireuuiKuo nrpnjei mui hh- -

nimi"
Ty víak pČKtuj živé kvi ty dobra a

lička každé HOUHto hIííoi hor--
v srdéčku ovéml Potom v

fičela n urči vnlik(r Sni ttt raIva
tvém ardéčku zaplane oheň vřelého

citu který tebe OHÍřelou zahřeje a
M požiti Přitakala nmutné hla

ho mčla k odchoduiJot viiudy vykvete ti na centě života plno
poHiid oblečena v chudém

kránnýcb kvčtu apokojenoali a blaže- -

iníiti Mtnutečním odévu kterÝ

chle Martička
Nantala pomlčka

(Dokončvm)

lltteko ukrze německé fio konmla t
Sofii podruhé již upomenulo bulhar-

skou vládu o zaplacení prošlých
splátek okupačného dluhu jež obná-

šejí ročné 2250000 fr Z vládních
kruhu bulharských píAou poloúřad-ní- m

listům vídenským že vláda má

peníze Rusku dlužné pohromadě žn

víak chystá se předložili Hušku pro-

tiúčet ca rekvisice které zi války ca
osvobození Bulharu v Hulharsku
učinilo vojsko ruské i pomocné voj-vk- o

rumunské Úmysl tento bulhar-

ská vláda již dala do Petrohradu
oznámili aniž dostala odpovědi Rá-

di včříme neboť po všem nepěkné m

co bulharská vláda Kusku za osvobo-

zení bulharského národa vyvedla je
takovýto protiúčet skutkem nejoškli
včjAínt Je pochopitelno že Bulhaři
zas jednou Kusy překvapili Necítí
v Bulharsku nikdo jak ohromný
účet Husové ca Bulharskem maji ve
ztrátě tisíců a tisíců svých života
millionft a millionu národního jmění?
Přicházíli Bulharsko a účty za rekvi-lic- e

osvobození armády bude Huško

oprávněno poŽádati od Bulharska

aby mu vrátilo celý válečný náklad

HoiiHedky jí byly z miloda- - Mladv pán: — Chci snubní
noHli které kvetou tam kde ho uní

dlila dftvčra a lánka k povinnosti
Po té ae opčt sebrala a k nové prstenialy I zabalila ae jeitč ve

V-- firný Šátek vlnčný kte Klenotník:— Ano prosím JakécHté utužila Ale oenta byla čím
ožka matka

noHÍyala
vzala

d&Ifl tímobtinejg(
velkosti?
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a ! blednou atčnu pohyblivou že nevi- -

Jť-dn-
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smykal sem a tamJmi si Martička hrávala při- - byly tčžké vítr jí
{fjy se s ní rozloučili VSichni

pozisnčžené cesté
'liiovnli iilkili nad nf nad cxi 1
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- 1 _ X tkonllin n nli výloha pteavAď1! nvKoml1
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a
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Url (kliptl I dÍTlla kaiJM lakrát m
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ky MXln frf Co DUIr Kub
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