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Jik byl císař Pavel zavraždén

Následující pochází z pamětí že--

panoval hrozný zmatek a lidé ve

strachu se skrývali Rychle od-

hodláni vsedli spiklenci sami co
sloužící na carský kočár Suvarov

zastával kočího Těmito lidmi
veden á obsluhován vjel car Ale

OD NAŠÍCH DOPISOVATELŮ

PLAINVILLE Kan— Ct red
Pok Záp Musím vám sdělit že

jsme šicí stroj Pokrok Západu ob-

drželi v pořádku Je zrovna jak

y která Žila ve vysokém posta- -

ení pří dvoře dvou dcer cara Pa- -

fvla které byly provdány za něme
nedá se ani porovnati s vítězstvími

jakých se dodělal

ST JACOBS OIL

cká knížata doprovázela ruské

velkokněžny na cestách do Petro-

hradu a žila s nimi v důvěrném

přátelství Zápisky podávají nej-prv- é

obsah sdělení která jmeno-
vaná dáma několikráte z úst kněž- -

nad

y Lievenové slyšela revmatiamem a neuralgií
Čítajíť se uzdravení jeho na tisíce

jak v době letního vedra tak i v zimě

xander do zimního paláce Vůči
mladším dětem cara Pavla bylo
zachováno přísné tajemství o spů-sob- ě

smrti otcově Když však
několik hodin později carevna
Maria kolem salutujících gard je-

la nemohla se déle opanovati vo-

lajíc k dětem: "Nezdravte vrahy
svého otce!" Avšak mladší děti

byly příliš malé aby pochopily
smysl matčiných slov jediná veli-

ká kněžna Maria z návalu bolu
vzkřikla a sotva bylo lze ji upoko-jiti- "

Tolik vypravuje kněžna
Lievenová Důvěrnice kněžnina

připojuje následující osobní vzpo-
mínky z doby kďy stála ve služ-

bách jedné z mladších velkokně4

Žen: "Když jsem přišla 3 měsíce

po těchto událostech s velikou
kněžnou která ani netušila hroz-

nou smrt otcovu do Petrohradu

pravila carevna matka ku mladé
velkokněžně: "Phalena Suvaro-v- a

a Zubová nezdrav milé dítě
mám k tomu své příčiny" Já sa-

ma třesouc se vstoupila jsem opět-

ně do dvorních kruhů Dvéře se

ho popisujete a vyrovná se každé-

mu stroji který ta jednatelé pro-

dávají za #55 Moje manželka je
s ním úplně spokojena Každé-

mu ho odporučuji
Frank Jelínek

SAVANNAH Ga — Ct red

Když jsem vom zasílal předplat-
ně zmínil jsem se že zde dosud

hodně práce jako by nám žádné

nebezpečí nehrozilo Když prvně

president svolával do zbraně tak
v dílně kde pracuji již 10 roků

práce nápadně ochlábla a při dru-

hém vyzvání presidetově práce
přestala docela Jest zde velký
kostel a několik obchodních bu-

dov vyhořených a ty se budou

znova stavět teprvé až po válce a

vůbec všechny stavby provedeny
budou až po válce Já již nepra-

cuji 10 dnů a marně práci hledám

Životní potřeby se zdražily a tak
mám špatnou vyhlídku na několik
měsíců Nyní mám hodně času

sledovat válku však tu mapu
kterou nabízíte si nemohu zaopa- -

ISTAVEBMI DŘIVÍ SLIS—
Za VelkOObChoní Ceny Mfižete koupiti stavební dříví tak
no jako váš obchodník a ušetříte jeho výtěžek pro sebe Nenáležíme k
žádné kombinaci ZaSleta nám úóty za dopravu Adresujte:

UNION LUMRER CO Winona MInn

ŤH24-- lr PiSte laskavě anglicky

Baronka Charlotta Karlovna
Lievenová později do hraběcího
a konečně do knížecího stavu po-

výšená byla již samou Kateřinou

II ke dvoru povolána aby řídila

vychování dcer velkoknííete ná-

sledníka trůnu Tato vysoce
vzdělaná a šlechetná dáma stala
sc oddanou a důvěrnou přítelkyní
choti velkoknížete Pavla pozděj-
ší cařice Marie Feodorovny a je-

jích dětí

Když nešťastný car svou nedů-

věřivost a strašný vztek který jej
následkem sešílení zachvacoval i

oproti své choti a dětem jevil je-

diná hraběnka Lievenová stateč-

ně neobávajíc se ztráty jeho pří-

zně a milosti mu vzdorovala Car-

ské děti ji zbožSovaly a car Miku-

láš ji jmenoval 'babičkou' a zůstal

ji vděčně oddaným až do její
smrti Tato žena líčí 'tedy po
všeobecně známých událostech

tragedii následovně: "Ležela

jsem v kritické chvíli v nejslad-ší- m

spánku ranním když uslyšela
jsem silné zamlácení na dvéře a

Phalenův hlas: 'Otevři' Vysko-
čila jsem z postele myslíc že mu-

sím nastoupit cestu do Sibiře což

tehdy nebylo nic neobyčejného

"Jdi k care vně car Alexandr jí

Za sníženou cenuljsou zde dubové i černé lesy hoj- -
i V

nost aoore voay Donate lučiny a

pozemky jsou ku pěstování obilí

rozmanitého druhu a chovu dobyt-

ka Pozemky ty jsou velice laci-

no dosud k dostání jsou pod

zdravým podnebím blízko dobrých

Máme posud několik výtisků spisu

Královské vénné městoMělník
a okres mělnický

který s velkou píli sestavil a ku velké
své škodž vlastním nákladem vydal
řiditel městské Školy pan Lud Bochm
Jest to spis objemný neboť čítá 934

stran velkého formátu s 55 obrazy a
mapou okresu mělnického a města
Každý rodák mělnický měl by chovati
spis tento obsahující popis a dějiny
jeho rodištS Fan spisovatel oprávňu-j- c

nás ku nabídnuti zbytku spisu za
cenu valnS sníženou a sice budem týž

trhů svobodných škol a dobrých
cest pó celý rok V potocích a

jezírkách jest hojnost ryb a v le

sích dosud mnoho všelijaké zvěře

Výletu toho nikdo nebude litova-t-i

kdo se ho súčastní a který hle

dá dobrého domova pro sebe a

svojí rodinu Nazdar!
Adolf Kloíanda

prodávati nyní za 9200 i s poštovní
zásylkou TJřívěilí cena $400 Žádný
Mělničan nemusí se nyní vymlouvat!
na cenu knihy neboť za tuto cenu je
v pra vdě levnou Hlaste se brzyObrazy
Adresujte: Pokrok Západu

umana AebK dostání za hotové u Pok Západu

Jan Amos Komenský podobizna vě
hlasnéhe našeho zakladatele moderního
školství— Cena 50c

II u před koncilem Kostnickým Sní-

mek znamenitého umělce Vác Brožíka
Cena tl00

ŘEPLAV
Kristus před pilátem snímek obrazu

znamenitého díla věhlasného malíře

Munkacsyho ve světlotisku velkosti 21 z
28 za 25c

Hni a Ziftbn krásné dva litoirrafovaná
E

obrazy Dředstavující české velikány po nejlepších rychlolodích a jízdu
po všech železnicích obstaráme

ZÁLIV GUANTAm AMSKÝ

v němž prvé vojsko americké na půdu kubánskou vysazeno bylo podobá se v ne

jednom ohledu zálivu santiagskému hlavně pak tfm ze vjezd do přístavu
vnitřního tak úzkým Jest že jedinou lodi zatarasen býti mftže Vlajka ameri-

cká naznačuje místo kdež námořníky na&ími po tuhém boji prvé vítězství bylo
dobyto ' -

'
l f:

V ohromném rozčílení ubírala

jsem se k carevně ale byla jsem
leknutím tak omráčena že přišed-
ší na hradní dvůr plný gardy
důstojníků a dvorního služebni-

ctva nemohla jsem cestu nalézti a

zůstala státi V tom okamžiku

přistoupil ke mě jeden z důstojní-
ků řka: - "Matko vezmu tě ve

ivou ochranu a dovedu kam

chceš!" Odvětila jsem: K carev-

ně! Přišedší do předpokoje klo-

pýtla jsem přes na podlaze spící
avšak komorné mne nechtěly pu-sti- ti

dále do ložnice samé Ca-rev- na

však sama mne uslyšela
otevřela dvéře a kývala na mne

"Charlotto Karlovno tázala se

co mě přinášíš jsou mé děti zdrá-

vy?" Tázala se po každém jed-

notlivě Já s ní sdělila táž slova

která mě vložil do úst Phalen
Carevna s výkřikem:

4 "Oni jej za-

vraždili!" padla do mého náručí

Přála si vidčti svého chotě to ji
však bylo zabráněno Psala tedy
svému synu: 'První prosbou mat

vÁčLy nejlevněji
Husa a ziZKu nocuci se pro spomove a

veřejné místnosti jakož i pro rodiny
Cena obou dohromady $100

Kdo přeje si někoho za sebou po
volati račiž nám oznámit jeho
adresu a také jemu odporučit!

aby nás o podmínky převozili la

Ladimír Klácel věrná podobizna to-

hoto věhlasného amerického svobodáře
Cena 50 centů

Bojarská svatba krásntf barvotiskový
obr z od ruského malíře M Makowsky-h- o

cena 50c

Enlnmhna na král drofft finitněl

skavě požádal
Břemen

Bahnbofstrasse 29
Kareš & Stotzkf

otevřely a já následovala mou nu

a z řízení osudu stáli

jmenovaní tři mužové právě vedle

sebe majíce prsa plná řádů a dia-

mantů velké krásné tři mužské

postavy Má veliká kněžna od

maličkosti matky ve všem posluš-

ná jako všichni princové císař-

ského dvoru šla těsně vedle jme-

novaných jako by jich neviděla

ftkém snímek znamenitého díla nejvý- -
- !_ Tfl ¥ Xl

TtLGT DO WASHINGTONUlecnejsino cesneno maure v au urozinn
kterýž obraz zakoupen byl nákladem
S65000 a chová se v Metropolitan Museu

v době vállcy
Kanitol národní každý právě nyní

umenivJNew xorau

Návrat Napoleona s Moskvy Překrás
ný barvotiskový obraz představující
uprostřed Napoleona v čele řady důstoj-
níků v pozadí řady vojska a za ním záři

může viděti v celé jeho slávě neboť

nyní zasedá kongres a věhlasná
To musí člověk na petrohrad-

ském dvoře býti živ aby věděl a

cítil co to má za smysl nebýti po-

všimnutu carskou rodinou Já
Rock Island dráhauuiivi iiwoni1 ' ~ ~~ J

znamenitého malíře Meissoniera 50c

Doakvtuie vám vhodné příležitosti tam
jsem uslyšela sotva princezna pře se podívat! za velmi sníženou cenu

Za příčinou výroční schůze školního

Z výstavy koní Snímek zdařilého
obrazu Kosy Bonheurovy 50c

Bitva ttettysbnrga Snímek známe-nitéhddi- la

ppPaula Philioteauxe 50c

šla jali Phalen podrážděn zvolal:

'Na tom je vinna matka!' Mě

třit neb vám nemohu ani doplatit
z týdenníku na dvojtýdník Ča-

sto čtu že někteří íarmeři slibují

zaplatit až po žních já zas mohu

slibovat až po válce však to ani

nemohu což kdyby se štěstěna

odvrátila od Sampsona a Shleye --

kdož ví jestli pak bychom zde u

Savannah nezkoušeli tak jako

nyní Španělové My zde ovšem

máme již u zálivu dělostřelbu jaké

jsou ty kanóny ale nevím Zho-

tovil jsem pro ně cásady kc kar-

táčům 1 3 stop dlouhé a dle toho
soudím že jsou dlouhé 10 střeví-

ců Ant Jiran

EAU CLAIRE Wis—Ct- - red

Již po mnoho let nebyl 4 červe-

nec tak oslavován tak jako bude

oslavován tento rok Příčina to

ho jest jak již každý čtenář ví

obětavost Američanů za neodvi-slo- st

Kubánců od Španělska V

ten 'den má každý pamatovat na

ten osud lodě 'Maine' a smrt ame-

rických námořníků Mnoho vý-

letů se bude pořádat v den ten ve

Sp Státech a tisíce lidu odebéře

se z velkých měst k vůli oslavení

a ku okřáni ve volné přírodě a

mnoho našinců hledajících si do-

mov by nejlépe oslavili ten den a

posloužili sobě kdyby se súčast- -

vychovatelskébo družstva lístky cesto

vní do Washingtonu budou prodáványsamé se zdálo že klesnu!"
ze všech míst východně od Colorado a

Frank DoležalTrpící průjmem zajisté bude zají
mati zkušenost p W M Bush klerka

sice Sho 4ho a 5ho července Lístky
cestovní budou pro jízdu první třídy a
sice za cenu Jedné ifzdy s přirážkoufteslcý prA-vníl-

c

v hotelu Dorrance v Providence R I
Xa praví: "Po kolik roků trpěl jaem 1400 a budou platit za jízdu tam a
průjmem a často záchvaty ty činily NEBRASKAFREMONT zpět Lístky ty budou pro zpáteční ce-

stu dobré od 8 července do 15 červen

ce Přál-- li by si pak někdo prodlou-

žení lhůty pobytu do 80 července

mne neschopným zastávat! okol svůj
zdn v hotelu Před dvěma roky daro-

val ml jeden cestovatel lahvička

Chamberlain's Colic Cholera and Di

arrhoea Bemedy Ku velkému mému

Vyřizuje veškeré soudní a právní zále-
žitosti při vrchním aneb krajském soudu
m ktormknli nkrpflu Maie dftkladné

ky cara jest viděti svého manžela!'

Po několika hodinách byla carev-

na dovedena do pokojů kde byl
car Pavel vystaven Provázela

jsem carevnu Nešťastný car byl
nalíčen klobouk měl na stranu

aby nebylo vidčti ránu která mu

byla zasazena Těžce zraněná

ruka ležela v nepřirozené poloze
zdálo se že ochromena visí dolů

a já nemohla poznati byla-l- i jen
vedle položena neb byla-l- i —faleš-

nou (Toto se vztahuje k tomu'

že car Pavel vstrčil ruku do jeho

krk svírající šerpy bráně se uškr-

cení spiklenci sekali do ruky aby

škrceného cara přiměli ji ze šmič-k- y

vytáhnouti a někteří dějepisco
vé tvrdí že mu byla uťata) Ná-

řek carevny nelze si představit
milovalať velice svého chotě ač

mnohé zkusila pro jeho vášnivost

Car sám byl dobrého srdce a lito-

val později td ze vzteku provedl

Jed který tilu byl v mládí podán
nezičil sice jeho tělesnou sílu ale

jeho rozum

liladý car měl jeti do zimního

a ía ktiírea čudy 1

musil by nejdéle do 12 července zadati
iádoat odevzdáním svého lístku a doznalosti práv nabízí služeb svých ct

podivení měla užívání téže na mne krajanům ve vsecn caiicn siaiu iu platit! 60c Společnost dráhy Rock

okamžitý blahodárný účinek a kdyko
liv poznával jsem na sobě příznaky

Island má na těchto tratích ave nej
nádhernější palácové káry opatřenyNAVŠTÍVÍTE OMAHU?

□emoce ihned ozbrojil jsem se vůči ní

několika dávkami tohoto neocenitel-

ného Mku Jsem nyní skoro úplně

vyhojen Na prodej a všeeh lékárníků

veškerým pohodlím pro cestovatele a
nikdo by neměl si této příležitosti
nechat ujiti kdokoliv by si přál podí
vatl aa do národního kanitolUi Nechť

JeetU ano aeupomeBto M imUtíIÍ tc
hortinci a bolela

mlv výletu do tedné s neikrasnéj- - každý opatří si v čas cestovní lístek
Ší krajiny v severním WisconsinuAdresa Čtskoacer výboru

pro stírky to Čech Jest

v Msle 1232 jilaí 1S aílce

Mimo TfíeCné lihoviny á dostane) obdtf íto ta
mmíktrá nahodit Uko v kfcldžm hotelu DfT tH- -

odbývaným Cypreansen Bros jenž
kraiinu tu osazují českými rolní- -

po Velu ttoé Mand dráze JSavdtivte

místního jednatele Rock Island drábý
a on Vám dá bližšího vysvětleni aneb

pište ňa hlavního jednatele iakto:

John Šebestián -

O P AI Cliioaéoi nié
JAN GERINGER

4y JMU připravována Jaoa dla apfitotm oaekibo

I amerického Hoatta a venkova vtnaje te
avMMai poaomoat a podofcatffco ftvikodli Jako

0 w —

ky Již mnoho českých rodin se

zde usadilo neboť krajina ta po-

dobá st krajinám ttikým tím 15 s ' #aaaa"iswawra anaa


