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holí a pramálo vi Ulaná} řt#mla
ni uloví frfiiotiikr Matka

♦ Ml Její ikar ttl nakládala n{

Jako patorkfi kardinál dal JI

do k!Aw "aby nabyla itmhn
tm" V ktáluf iU% aěíti
Vlár-ri- i Jajf dftpnosl dttivnl

řoifjjr t vtip vynikající dar

pfinávaí A tl)i Vk Bft- -

na tlivou lákvnf vlnovala

jí iVíplna pobízela viteky Jjí
nhopnoati k foivoji A hlavní
vlo: Maří ikfittén byla 'pln Jíl'
kdvl l kláštera odcháiela Ho-ma-

ktrý Ji v "sUvofka skvo- -

tft vjlfěil pod Jménem Matiml
lana výpravní o til nejanom I

výteční mluvila facky a vyrov-
návala fttjdafihaplnljfrn lenint
starých Athén nýbrl alíloj také

l"4t!( k ibolnovasf njhod
níjllm ooham svého pohlaví a )

ipíUobilá aby ovI4'lal ardc

knílat evropských"
I I 11 smrtelné nemoci matky

e sblížila m Marta a králem
Ludvík skoro každodenní naviti
voval tíže trpící dámo a aby
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IBámlIm ltitoll VIII Rim lUUtttrta
ci Tajemaý krad v Karpateeli
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Ob Ivto rvalay m )4s iřll
l'e půlnorl vl"vUtý mulu ira

aiWfc 4 Vl VWk Itfl flk#ek lrs Cn
vemli

jfllrt vl Atfkfir rais litU 4- -
Ukla M44 anitrtcktiB I Sltacb SVpMl
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ValiUlflt IlUV rtíka maiMtlck cbrM 4
tulí IUrk4 no lkh atraa Caa k

blha a Waterloo kitorik mia o4 r
Sk Ha Cao H

eneipecne ujemstrL raia afii

Hrboko bu'l utavíti lbinoveedoeulktoll nemocné bylo maru'
projiti jednoa i komnat její dcery

Bc 0 Jichl lmh" 'in

Mrí dv II i to tak aařMítí l'"kott dÍdomií Tím bud do

byla ví Jycky v lito komnat kdyl
8rbk uflp0 'uk kPiliI- - V k!'

král tamtody proch4iel KaaUvil dém připa l! J ferbeku tapotřebí by

pokaždé a ní a promluvil k ní
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několik alov 1'ftvab a duch mladé
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Kdy! po amrti avé matky přiíla
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Jak c ee tkne eceí
vané Popelky nejlavnřjíí dvorní „nl roWxhří t%m „k 4OT An
dAmou Iá-k- a krilova k ní ronila
dea ic dne vyanamenival ji před
celým dvorem a dával jí takové do

kaiy avé náruživé náklonnosti
kde komu bylo Jaano a iřejmo že'

vycháalnová hvěida na dvorním

ckltio 4 Cha Roada: eaaa i TaJemstTÍ abraaal }e4 a paiilihodB'tl itltovl vato-Zlorln-

aa rorter HBare ramln a aalle- - i vy ahtaafaka Pálil d a4llyB4U kM ia4
ktho aa 49 Oba lyto roailay aa Jadaa praaalt staUH rb4rtU a k nml4

ilovédév od nťhn pravdy n lltiku
i Jeho politb ial m Jeho přítelem
NovakovIS Palíé HUilo I nov m

nUtř vojntvl KranaaovíA njíířtijí
I nyní není v HfUkn ládná Jin4

lahranlní politika molná nel-- ll

f(nkrn it líko MrUkk armáda

h níl p Komarov dél m pozdrel
nn( vlík4 m4 lítinf vlatnrtl
alt potftbtij řofířííini J#l biitl

provajrna V nnllk Ini lotK fumli

— Maktlftnk4 ot4ik kt#r4l a(jflA

p4l( ílulharnkn i Hrlxko bu l brty

chyby roilllnfrn m#ii lnlbafko i

Mrlko moln(fn oltinovf rn

Zvláltnl (xUtavto přlniiky gin
K"nrot byl vinov4n avintké vil- -

c Jil VffJly Hrbakftrt onkého
roka Uhry Mink4 v4lka otc-vM-

rbkm ti{fp'lft4kftm oři a víc oel

o jiného pMuplla k aynfjJíma obr

y' inírnéra doeavadní pro né

adrcujkl d&leiítoat rakoueké bráni

ce nacel pak bude moci roivirout i

vlaetní prftniyel V &! doložil V

Komarov na konec na eelém jlo

bretrkébo eolužitt loanft

Jiovnojďdifnott ve Matku — T
r t

V
do"ud " hoku wpf'-k- o

lWTm ponuenuu nu

nařízení vydáno zemským cheffim

tei v lintcto nťkonnataiycnycn ze

mích zejména jižních

Úvahy o trojtpolku a téiké rdni

ekého v Uerlíně na denním pořádku

jisté propouštět ze svátku k vůli

porážce v Habesi utržené a Itálii

to také není příčinou aby ae k valí

torna vymykala ze spolku a oběma

druhými mocmi Podstata nového

poastaia trojspuiau vzala proraé
nu Na tom nezmění s nic ani

dojdeli ke schází tří mocnářů ktrá
jeat ostatně dosud pochybná Co jest

pUtný trojspolek když jeden jeho
Člen j tak aláb že sotva ae drží na

nohou Kdyby i na dobro došlo k

nějaké akci evropské Německo a

Rakousko musily by vždy spise Itálii

chránit než ona je Situace ta jest
ovíem nesnadná a jest pochopitelno
i br íioluchowski i ko Hohenlohe

budou míti dosii potíží aby se něiak

1'inn titraka nHaorltil bialkldlloara
ť plak taeba kUr41 blbam I aMe4 r

vyjiti doíkio m etrMoHi ya4ni — i ajfmnr
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aplay m J'dn prémii
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Výborné knihy vyt biízclící niíkladem

nebi Ihned jali e jí holdovali covanou vétěinu alovanukou ve Siet-veáke-řl

dvořanínové viecbny veli k kk k provedení jazykové

činy ve atátu ležely jí u nohou a rovnoprávnosti ve tprávě veřejné

všichni báaníci ji opěvovali Ve- - Iotimatem br Badána jako minintra

ikeré alavnoati byly jí ku poctě po--] 'vnitra uloženo politickým úřidSm

řádány král zanedbával avých po-- korunní země té aby viechna podá-vinnoe-tl

a zábav jen aby u ní dlíti ní vyřizovaly Jazykem v jakém tato
mohl ba zanedbával i zúplna Ra atBa tudíž čeeká ceeky poUká
Olympii Mancinicvu "Hrabě Soia--'

poHky inlJ 0řnamujf že podobné
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5íarÍ Manrini ! l'řV fiaírr fn

lvním trakem i'M l blibín
mlnnl-- imponující fcrvb Jil

přťl tilkolíka loty J'#'ln it#l

cm ivíníl JVtor íly
Itoikoln4 Mtrí cata obití

politiky Jtko tak rnnoh4 i hítori
ek'eb krTÍ- - Hvl milov4na

JHÍním l nJmornJlf h panovníkl

vřopkt3h mlalfm Iilv(km
XIV "kri!mhřm" kurf Ji

chtll povfiiti n trftn Kon£ué

byl n#f velikého MíHřin akrst-- n

dvora oltrnn aby

pletivo politiky t'boh4

krika Ulk oU( (hytrotÍ
atit-BÍc-

kbínl4! Tři vy#lovnt jména
Maria Mandni olivojí # vtikoré

roro4njr aUrého Humana AU vl-cho-
ý

pftvabn lo nicbl

proatalý pUovatl jméno J#j( ta
pPadl otaptilí do přřd
lalkym a krotí dojíroavým rom4-8-

jJ! #pi!o píro dJeiii#covo

I'řd ntiftjmi ivfma roky

potomek jejího bratra Filipa
Mancioiho vévody i Nevěren a pra
vook leo markfi ďllavrincoor

viicnjro dédutvfm tVtavil tnímě
ma déj#picí I uciť nu IVrey ovi tři
ata dupieft Mariiných pan(ch
Ludvíka XIV Na tiktadl técbto

dopiaft napeal IVrey objemné dílo
"1 roman du grand roi" (rom4n
velkého krile) které d (c4tka do

konce čteme nspjetfm a nade
ním a — dojati
Matario velký kardinil a atiť

ník povolávaje avé aynovce a ne-

teře ďo Francie aby je tam taopa-tři- l

atil na vrcholu avé moci Krti

byl mlad a ta nho vládnut Mata

rin a královnou matkou a vladař
koa Annou rakoiiNkoo jejíž byl
milencem bs a níž prý byl tajně
diJán dle nékterých historiků
NedoetaloC e kardinálovi vtdor

jtho církevní bodnoHii knlitkého

vjavécení i mohl takový sňatek

tedy acela dobře uzavřití Jieto

jeat že jej královna náruživé milo-

vala a kniha páně Pereyova obita- -

'
mává adělení zejména dopisy obou

vzntiených milenefi jimž poroz-

umíme jen máme li klíč k tajným
znaménkům kterých je v nich po-

užito
Snad čtenáře pobaví jak tehdy

lavný ministr a kardinál psával
vé milované královně i budiž nám
áovoleno pozastavili se na okamžik

I

při znan-énkové- písmu
I

Dle klíče k tomuto písmu kurý
i

nachází ae mezi rukopisy pařížské
národní knihovny označovaly čí-

slice 10 22 a 44 královnu číslice
15 26 a 46 Mazarina Rovněž vý-

razy "Seraph" a "anděl" značí

krilovnu výrazy "nebe" a "moře"

pak kardinála V dopisech těch

jaou viak značky jeítě podivnější
na př láska jednoho ke druhému
označována hvzičkou () nebo
znaménkem -- F- V jednom
t dopisft na přiklad čieme: Viděl

jsem psaní Serapbovo ptané 46

jež končí nejrozkošnějším způso-

bem jaký si lze pomysliti neboť

Seraph praví až nadejde poalední

jeho hodinka že bude jeho po-

sledním slovem -- p (milují
Vás) Nemažete si představili jak
to utkví v duii juhož se to týká
BTlh musel to Seraphovi všlípiti
aby takto psal neboť v postavení
v jakém ne nacházel bylo viehu

potřebí aby byl potěšen

Takovým způsobem to ide skoro
ve viecb dopisech

Maxírio mři v úrayN u uříbazné
a ar

sve Donaie zaopatřili SUrll se

r iarunu u0iyljmv„krasavicí provdal za hraběte ze

Soissonso vévodu savojsko-cari- g

nanského Olyrapíe atala se matkou
slavného prince Kugena Havojské-h- o

a první maitressou (milostnicf)
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]leh 'a4 aaail Caa aaďa l M

Album avétaré vtvtaTV P ir rai
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floénlk 10 SamoMrady mmán od V4el

Vlfka a 7k4- -r( aovalU ad šlmlíka
srazak ClWrm t aTazkl U04 atraa

HřDÍk 20 — PnUky oá T HrlU—
Z moji fiaUrú ttrAgkd od V

klho— ái lúilry romáa ed Sofla PadUk4
— Ckmy fkirtki tbrasf trtf a aavitM
V Lnilckl 1 avaiky —Xmi a UjUU a apa-aala-

na poalrdai tálko raake-tarack- oa aapaal
8rr Biliár Calktai 4 knih o ION atr- -

Roéník 21 — Biuu romáa aaial U 4
Atmáíak — Krtšhf a drty aala Tars Ro-rík-

— Ftfuki rnck aol ed Bofln 4

— MM aytoaaci bUt povídka o4 íowf
Braaa XimA a4 apl i U Hovarka
— Oalkemaadm ataakl a UM itráiitcb

Itoénik 22 — SttmUt lUUlmrd román oi
Vao VMk S atazky —? trdc An jri MUiU
povídka od O Konrád -- jrflir a

--
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llH roaln od žofla Pod II pak 4 4 avaaky —y4
vtUy od Bot-a- y Vlková KonlUckl— Oalkaa
T Tk4 lili atraa
Koonlk 21 XM plJf i DlomlUklka

tlvoU aapaal T HrlU — BtUki (rif od T
Svatovi — 14 kUUvitkt pnidkf t IIL po4U-loa-

Joa Braaaa — Utarin ěukitk im polévá
Tar Koviková PII I od aaJiUriloh dob do
laovatroMal aároda řpakibo t avuky— gt
ntta pra tttt od R 1 groobaer — Calk-- n f
avakt ílUJloloh 1144 atraa

Erlrtus před Pilátem a KrUtas na Cal- -

Varii aalaky abraaá aaaaanlUh dtt vahlaa
aibo awllta btnakaoaybo oba va avitlotlaka
vlkoU II íJS ob dobromady m M oanta

Kapoleesj aa bojlAtl n ťrledlanda al
mrk tmolli malby vihlaaniho aallr Mata-aonl- ra

volkoati lliM ptlrlcfe v barvottaka --

CoaalOa

ávrat Napoleona i Moskvy rfkraýbarvotlakov nbraa pr4atova)lo( aprotr4 Sa
polaoaa éa taty diatojalki v dl t4j
vojáka a ala aárl moHM Moakv H)ib-aaltá]- M

o Silo uamraltibo malíř Mataaa
alora Ona loo jZ VýktaVf keai Selmak --

JamnlUjM
ba abraia Koay Boahamvy ra lo

ta dapIaUk 40 rit aabtala!
lina a ZlikaV krlaai dva llkofralovaai

obraty pfdatava](e( Cnk vaUkány Haaa
tiika moth aa pro apolkovi a varajai mla4ao
al Jakoi I pra rodlar Coa a oba $1 - Ob
aa pwajla i 4pllk ito
Hbi pM iboďta kMtalfkýn lai

aul U SSMuaiUU amUaa Via

9M UH araaill M siaiitai kta

ku králova a princeznou Margaro-- kterou ulrpěl porážkou Itálie v Ha

tou Savojskou a prvá schftika obou beéi byly za pobytu npolťčného
mi-měl- a

ae stá ti v Lyonu Sňatek ten niatra ahrmi6oých věcí Goluchow

nebyl plánem Mazarinovým který
— De 4 P"™ Po" pr -

Hpory 0 l0m oslane-- M Cl neostane

í"Dfm Lud'íkf f" " Iuli v tojspolku nejsou ovíem

oyúieáycl hlavní spojenci nebudou ji za- -

XI :!_ ! _ I I

by i královna-matk- a odjel ao

Lyonu poněvadž Marie může jeti
v její průvodu Princezna líbí ae

králi který je k ní láskyplným má
se za to že už je raka v rukávě

t z i nf : ii i i _)

romáa od af ?
švureov — FnOcaJid tmj Ink roitnj tA
Lad filmáí kov — Roda jji tUimU a rad—ti
od Bd Brrmamvá — Jkoma i lUtléla m-áU- w

a PtdJbrad od LaliJkl — Colk-t- a

ltt ivk4 o 1W0 ttranieb

Iloc nik 4 fM ara-- V romáa od If ioflr
Avtrouvá 4 díly — SkjuUky kstk rmín od tmi
II Plynař Karlinovi 9 díly Calkam avaakl
obaabojtolcb 1044 atrao

Honik 7 — P#im avHat romáa od
Váol Vlíka třotl vydáni: 4 knih o 4 atraaaob

Roéllik 9 O tliat ktrtcU tomán od i i
BUakovtkibo 3 díly — Antika ffmi)iwa

romáa od Zoía Prll kl 1 Mj— alma-

mi ata blatortcky obraz od Alolan Jlrátka — Fa
aiaUry f maUka miita od T LaUcki Oalkn S

avukd obabn)toicb 1039 atraa

Itoéník 10 TrMlItiaata román t angllekibo
ad WH Mkpoa Tbaek-ra- ya Přál V K kfoa
rak avakt obubojlclob 1004 atraa

lUřřnik 11 Jaratlaa Šttrahtrk blat romáa
od lt Podllpaki 4 avaky— ryj a7ř romáa
od V Lailrki lavaky orlk-- m I iva 1010 atr

Km nlk 1H — Anatmiea vtdk o ilolaa
Jlrlaka 1 avaiak— Cp—taky i4 tar Svitli —

V Řaatrk eakrovarnl povidka od af A Almá-í- k

1 tvk — Nét draki tbar bamorlattekl
povídka od EJIIky Kráaaohoraki — Draané --

aUky od Botaay Xaaiiloki— TtttU paaidky od
O luaUl-cká- ha —CUm i avaikl IDU atraa

a král je Jako vyměněný Při ve-00"- "ieil v lom- - " Je"
černí hostině mluví jen a ní jako

wk oaiabena že stává se oběma dru-b- y

princezny ani na světě nebylo
mocem břemenem Ne forma
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z Dniirh předplatltelft kteří ai přejí okrsau pro dflm máme hojný' vbři
obrazí) veimfainímky nejTýteíneJMch prací mistra a sicei

Pro ty

Dvoř je vzhoru nohama A celý
svatební projekt je na hromadě

JDokon{nl

Slovantký tjxtlek petrohradský mil
v několika dnech již druhou valnou

hromadu před níž gen V Komarov'

pudával delší zprávu o avém oedáv-- J

ném výletu na Balkán Z Bulharska

přesel do Srbska a a Ferdinanda Koj
burgkého na krále Alexandra Po

kládá obrat v zahraničně politica
arbské za úplný a upřímný Počin
náleží králi a jeho vlidě Alezandr

podle svědectví Komarov a Obdařen

J klidnou rozvahou a aamoatatností I

Os slm oslabil svi-l-u mezi avými
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