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"NeUplU miul"
Protř'1

Iokt) pokrčil rinirny
"Kioi moře vítcVo vMřiil"

''Ubohá komtcnal'1

"ji ji také lituji i crUlio ird
ST!

Trdtlni sWčno ji nrjttnt
lidný "pán" ji juni )n ubohý
sluha toimarn velikých

palů Račte mnh poutě llkiti

"Doprovodíte mne tcJy Jeane?"
"S radosti

M

"A iiiinmt vyhledáte a! hu-
bě přijde r

ce"
"Pomohla bych jl rall bude li

moloo"I iKtclýcIi iiemuteui ulíieuy iruugpvas vynicoam ciovckf"si8ie) ani eapomenouti ni S citlivé nervy obličeje a hlavy a působí

_ neobyčejnou bolest která trvá Často mnoho

V hodin ba dokonce i dní Nemocní k neuralgií
mf i i i _ : -- t Tik i

jí

I'

b
ri

prosbu (sk sličné dívky"
'Nemusíte mne lichotili 'Toho

já slýchávám dosti od velkých pá
nů A kdyi mne náhodou spatří
ve dor hned přecházejí na druhou
atraou ulice aby nemusili po
tdravoviti "sličnou" a "božskou"
Eužeuii Takovými jsou ti po-

věstní lichotící velel pánil''
Tak Be dostal pařížský lokaj

hrabete tlajóše do průvodu

QlCIiyini Bliascil musí yimv limu (atiiiaiji
dostavují se následkem nepohody lehkého

nastuzení anebo zdánlivě i bez veškeré příčiny

Málo jett věru prostředků jež by chorobě

této šly na kořen obyčejně musí oběť bolesti

trpělivě snášet

SEVEKÚV OLEJ SV GOTHAUDA při-ná- íí

vlak rvrhlon úlevu a neuralcrii iistě vvhoiíS
K Kdyi se blliili k mostu a stanuli
í rt4hlA li uetiimt na mnet onartila_ _ — — - -i i

ji i - I 11 ni _ ji_

8 Vezměte jeden za SEVEROVÝCH PRÁŠKŮ

8 PROTI BOLESTEM HLAVY A NEURAL- -

GIl a natírejte hojně SEVERÚV OLEJ SV

V GOTHARDA Též namočte kus flanelu v

J oleji a přiložte jej na bolavé místo

I

"A jl budu yim v tom nlpo
cca"
"Mim jakési tušeni 2e tato

dívka jest nevinna"

"Myslím !e cení o tom poelijb
nosti Moj hrabě byl zde s kníže-

tem Wcstcrburgem Kníže a kom-tess- a

se vroucně milovali ale

rodiče mladého knížete odepřeli
svolení k sňatku s touto dívkou--p- rý

k voli otci jejímu"
"A co dále!'
"Hrabě Hajóš když dívka od

něho odcházela dal knížeti zna-

mení Kníže vyšel ze svého
'
po-

koje a viděl jak komtessa odchá

zi Hrabě ukázal na ni a zache-

chtal se také něco knížeti řekl

Kníže pak nadmíru se zarmoutil a

později spálil na svíčce červenou

hedvábnou stuhu a ráno hned ode-

jel"
"Tak?'' pravila Euženie a po

třásajíc hlavou opět přemýšlela
"Ano ano!"
"Tuším již skutečnost Hrabě

Hajóš aby knížete odvrátil od ne

věsty způsobil že si o ní zlé věci

musí mysliti"
"Bude tomu tak"
"Pan hrabě tedy přece není vel-

ký kavalíři? Kavlír se nevychlou
bá nepravými věcmi"
"Kdo ví proč to učinili Snad

kníže opravdu komtessu miloval a

hrabě mu ji chtěl proto zošklivěti

aby jemu zastala a jemu ee za

choť dostala!''
Euženie ukázala na dívku

"Podívejte se jak bázlivě se na

NejstarŠÍ český lékárník v Americe

--Nil I j V JlX KJ 1 ě♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦é

nuzeme uivttu ou zaurauu ouško
ČivŠÍ

"Viděl jste?1' ptala se sluhy
'Viděl Není to nic zvláštního

je to věc úplně všední Mim za

to že i její pfíbth bude vSedaí

Byla hezká byla zamilovaná

klesla opustili ji aje zbabělá aby
sama nesla dále tíhu Života"
"Jak jste to řekl jean?"
"Zbabělá!"

"Vy jste také mužjste Pařížan

posuzujete ženy jen lehce! Dívka
oklumaná a odstrčená jest naopak
veimi ouvazoa ponrDiva--

u svou

OLEJ SV GOTHARDA I

8 Varujte se různýoh prostředků neuralgických jež pouze oznamují a nebezpeč- - U
ných léků které bolest otupují avšak nebojí SEVERÚV OLEJ SV GOT-- U

SS HARDA jest čistý Vstřebe pe ihned do masa k sídlu bolestí a zahojí jí Léčí JJ
poštípání a uštknutí všeho druhu všedy bolesti obraženíny vymknutí atd O

50 centů f?SCena O—— 7—
O Neihorší kašel se uvolní a vyhojí Pf lldlíÓ bol(5StÍ V ZátlO ll g

Scvcrovýra IJalsámcm pro plíce KJ! NeDÍŽjMné na(?tté proCby mÉ1 IdrMy
IV Cana as a 50 centů muž nebo zdravá Žena trpétl bolesti v židech leň bj j%
11 ovíera míli nijaké zvláítflí zamíntnání které vyžaduje 5

Gk
' aby nad práci shýbali Mátoli tvrdolijnou a velkou tjm I hrtnat v íílrh nlf fini v&ia ledvinv IlOU V ne PO A

hanbu ve vodě špinavé bekvany
Podívejte se na mnel A na tisíce a

tisíce mých družek) My jsme
neměly tolik odvahy po našem

prvním sklamání abychom běžely
I VI V # a

# v in n a lima nAiriui
l Ubohé dítě pojďte pospěšme si k

nf snad ji dovedeme zachrániti
j iniii íi namířím ntimpm tl I VlIIrAVÍl ttlíl hílCr I řádka UMvelte %9

ItlW II V V I Ul V'IIV W Ull ílVpU Severů v Sílitel ledvin a fater
%y Výrz tento oznaf uje klBBnutí Jak dtiíevní tak i „iODme si nepiiomaosiu jouaeme

a ! M 1 _ J I _ ihned a brzy bude po bolest! Cenu 75 centů a $125 8třlesné nlly CelkovA slaboít dostavuje ae 1 pokroři-lý- m

věkem ale fal také ve víku mladifm náttlodkem

prostopášnosti Ať Je viik příčina jakákoliv

museu (io yiipaue uueurai se i na
f policii musíme ufiniti oznámení

Jloláky a uhr pocházejí od spatné krve 8r ~- -' " -- --

Vyčistěte si krevV íS€3VC3riiv životní lířilwímchůmAh dnešního dne není
Je zrovna tím pravým silitolem Obnovuje životní

energii a životni sílu Cena 73 centů
radno starat! se o trampoty jí

ných
"

Severovzxi ICrvočlstitelem X
a boláky se ztratí Cena $100 jl

O"Pravdu dítě Ale přece —
SCVEROVY LÉKY JSOU NAPRODEJ VE VŠECH LÉKÁRNÁCH

člověk má také srdce!' -

Zuzana se křtila těsně k sloupu
svíuJQovému

Ale stía sloupu ji přece neukryl
celou

WS
-- -t

Uledié líce její zářilo v šeru a

Jean sluha z daleka ji poznal
'Ale ale!" zvolal náhle "Tuto

dívku známi f Aoo ta byla v
aasmsMnMBiinocí u mého hraběte1 Víte 3Q-j-

0 ťnami'Miiiiiii imiii-f- t

kdo je to? Um to je dívka
e vznešeného světa! Je to
dcera hraběte Levalal Ano ano!'

"Dcera hraběte Levala?" tázala
s Euženie pozorně "Já jsem se Výlet do Floridy

pov noci i hrabětem tím bavila"

nás dívá ZostaDte zde já ji
oslovím''

"Uprostřed mostu přechází
strážník Povězme mu to a sami

pojďme dále Nebyl jsem již dáv-

no v "Růžové síní" podíváme se

tam trochu s galerie"
"Jděte napřed Pravíte-l- i že

že hrabě Hajóš tuto dívku miluje

jest vaší povionostízachrániti ji"
"Páni jsou vždy plni rozmaru

Neučinil jsem nikdy ničeho Itz
rozkazu Kdo ví nechtěl-l- i hrabě

dosíci aby se dívka zabila? Já it
do této věci plésti nebudu Koz

myslil jsem seM

"Děkuji vám tedy že jste mne

doprovodil až sem Jděte jen na-

před do zábavní místnosti Já

přijdu také za vámi Osud kom-tess- y

mne velice zajímá"
Jean nevolky ubíral se dále

sárn

Euženie náhle přistoupila k Zu-

zaně a uchopila ji za ruku

"Chcete umříti?'' tázala se pře-

kvapené bledolící dívky
"Nechte mne prosím vás" od

pověděla Zuzana tichým šeptají-

cím hlasem

"Podívt-jt- e se tamto na onoho

muže" řekla Euženie ukazujíc za

odcházejícím lokajem "Pozná-

váte ho?"
"Ano" „
"Od nčho vírn vše Důvěřujte

mně Přes to že jsem plesově u

strojena a že mám tváře samou

barvu nejsem tak špatná jakou
se zdám"
"Oh Bože můj — proč mne

vyrušujete? Uzavřela jem jií účet
svého života '' - i

"

"Pojďte se mnou do mého by

tu vysvětlím vám že byste se ted

bez důvodu vrhala v objetí smrti"
Zuzana obrátila své melaocho

lické krásné oči na Euženii
Zdálo se že říká:

"K tobě mám jiti? K tobě? Já

"A já jnern zatím vylákal kom
k ptnu hraběti' HajOŠovi0 tessu "Dixie Flyer" dráze

Ono t 116 řízený
Aj aj tedy to je tak?''

% Euženie zvážněla
I? Na usměvavém líci jejím objevil

y ts Mfíáí llíOHtl

( "'Nemluvila jen uvažo ala

j "Proto tedy musila jsem za ri
Ve středu dne u ledna uspořádán bude výlet z Nebrasky do Floridy s vory spacími I j

veskrze z Omahy a Lincolnu po Durlington dráze do St Lousu a odtamtud po Dixie Flyer

do lacksonville Florida li
_ tl - 4 Anrnrmm nIohn VUtřlťhO fldltel ktírVÍ ÍSt f 1

'městnati hraběte Levala aby za- -
X] tím jiný hrabě kladl nástrahy jeho
(k dceři! Nu to není pěkná věci

I Muž má býtí udatný a sméiý ale
v zločinné nemá ženu olupovatí

Tento vyiei Duae osouao ncu uuu= -

dokonale seznámen se zajímavými místy po cestě a ve státu Florida

Jízda za denního světla z Nashville do Atlanty přes Chattanoofa a Lookout Mountao bude

zajímavou a poučnou ježto trať sleduje dráhu proslulého pochodu Cenerála Sbermana k moři

Včasné přihlášení se o místa ve spacím vore se doporoučí Pište sí o éploé informace a

výtisk illustro7ané brožury vyličující cestu na

tí Ttď lituji ubohého tohoto stvoření

}j tím více!"

rax se nanie ooratna ke slu
hovi
"Kdv odeila komtessa T#valn Ix BRIXjX-- J Illinois Central B B

I va od hrab teř"
] "oyla u něho malou chvíli '
f "Olcházela s pláčem?''

"Nikoli" Dobrou trvanlivou a laci-

nou ObUV koupit! -
"Ltyl jste na blízku?''

i ijivai jsem se kiicovou uirkou

CVeU:otclio4nícl a ImportéřK' 1 i SIUUII J3CIII C pil IOIU

duše čistá a nevinná?" Ani Bílka
v čís 1336 jižní 13 ul

"Mnžete jiti směle se mnou
tU wy h'De ukrutný r

V
'~

"Blázen Vyznával jí velikými
slovy lásku Žádal ji aby se
'stala jeho Ženou prosil žebronil

slečno' pravila Euženie "Můj
domov jest počestný a útulný

kde má hojně tiíinbený obchod obuví
Mám malé bratříčky a vychová lak pro aamyuí 1 pro panjuiru lástapdfrraji L ílrteht ir Mc :rbte

fm jeho je aby každí kdo u aíhoobuTvám je na poctivé dělníky'
aby mu řekla aspofl tolik že maž
doufali"
{ "A děvče toto přece hledá nyní
enort?"

= 1001 Farna ulM Omal a"Děkuji vámi já nepůjdu ni koupi oyi opine ipnm ivw v"r
dává jen tu BejUpií obuv za otav levné

rjngl 544?
kam" (Pokr) Havkirt kot


