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M íí?i% Obyčejně má li dítě modrý kálel trvá

l IrWI V#4 t'é léto Pravidelné uřMnl
VA BALSÁMU PRO PLÍCE inačoě

V'

ípulil myslil ii jiký heiký pár

ty byl i těchto dvou královských
dítll
Princ Kudolf v tiotlfe tom po-Ct- i

Uliti ik hluboce Štěpánka ni
něho pAiobt
Viděl princemu k J I byla

nemocné A v kočáře
sedila tik jakoby milá kytict i
lilii tu byli vedlo něhot

"Výioui'' přivil Kudolf "vte

tá r jen ' tchovil nakolik fíiltk"
T Aool odvětila Štěpánka sko-

ro septem i rážové tvářičky její se

trochu es pá lily
"Několik těch kvítka bude mni

velmi milou památkou"
"Měli jsem je ve vlasech te

Žertu jtme je daly do kytice'1
"Ze žertu? Mu ji vždy ndo

itl budu oi ooeo Žert vt pomloiti
— Co budeto dilati teď když se

vrátíme do královského palice?'
"Uudu malovati'1

lil imtrni při most aicnvitn 1 uite pietoji
nemoc mn hm snáte mnohocn ďíve
mnohem jiitěji nfž pM kterémkoli jiném
léku

Žloutenka k

jíte žlutí i jc vám nevol X
no? Botl vás hlava kd V
se sehnete? Užívejte V

Sovcrův si li tel 8
ledvin a jater O

Žloutenka přichází od d£ O
joké překážky v játrech Q
Že nemohou vyměřovali £j
žluč i tím trpí trávení X

Sovtrův Kllitol
ledvin n jater fi
udělá že budete zase bílí r
jako nově tažený dollar £fc

Cena 75c a ři 35 K
S

Severův
Balsám
pro plíce

"Partii ze víerejšího vjezdu va

íeho Viděli jsem to: byl to vjezd
velmi pěkný velkolepý"
"Budu také 01 onom obrize?

"Zajisté'
A kde vezmete k tomu mů

li obraz?'1

"Mám ho již"
"A kdybych vál prosil ibyst

moe přijala zi model?

"Přijali bych s povděkem na

la Itřire mitifiký imrkla te tu
tlmrc poilntivce

Rudolf popoRfl k nt via' priu-mai- l

ta ruku hluboca sa jí po
dívat do otí Štěpánka sklrpíU
od
Rolová lifka jr jí ttitrdla výrok

korunního prince pniobil na ni
velmi lilubocp

"Neodpoxldáte nně? MIM- -

tel " leptal Rudolf "A á

řekat bych odpovřď vědél bych
rád zdali víla i královského palá
ce brunclského naklonila mně vé

srdefl "

"Ct mám říci vaM výsosti?"
chvěla se Štěpánka-

-

"UkonČnu
obraz tak jak si vaSe výsost byla
přála"
Princ Rudolf přitiskl ke rtům

ruku princezninu
"Chtěla byste výnoMi poznati

také moje drahé Rakousku?" tázal
se

Štěpánka blaženě ne usmála

"Štěpánko zbožňuji těl" zvolá)
Rudolf prudce "Pojď odebeřme
se k tvým rodičům i oznam jim
2e se dvé srdcí naSlo že rakouský
korunní princ Rudolf prosí o ruku

belgicko dcery královské"
Štěpánka povstala od podstav-

ce

Přivinula se k Rudolfovi a hlu-

boce dojati íeptala:
"Milovala jsem tě již ve svých

snech Nevidím tě poprvé nesly
6ím poprvé tvůj hlas třeba že od

maličká teprve teď se jako dospěli
shledáváme Svolí-l- i můj otec i

má matka budu ti varnou a odda
nou chotll"
Princ přivinul k sobě Stihlou

něžnou princeznu a vtiskl jí vřelý
polibek na Čelo

O chvíli později stáli princ Ru-

dolf s arcivévodkyní Štěpánkou
před belgickým králem a králov-

nou

"Veličenstvo" pravil princ slav

nostnl "sem vám povinnován
upřímným doznáním Mne do Bel

gie přivedl hlas mého srdce Na-

šel jsem koho jsem hledal Stoj
zde před námi — jak ji moje matka
nazvala— anděl královského palá
ce belgického Prosím o ruku

princezny Štěpánky pro sebe a o

lásku jejího srdci pro své národy
nejenom pro sebe samého Na

mne Čekají koruny rakouská cínař

ká a královské česká i uhc-rskí- l

Koruny tyto budu sdfltti se Ště-

pánkou svolí-l- i i vafie veličen
tvol"
Král i královnou byli nadmíru

překvapeni
Ale — jakož přirozeoo — i ra

dosti svolili

Princ Rudolf jc-St-ě téhož dne
oznámil telegraficky vému otci že

požádal o ruku princezny ště

§bíJ utí obraz by byl jefitft lepSí
'Budu vám seděti"

léčí krup nastuzení a kašel Jakéhokoliv drnhn
Jcst to neocenitelný prostředek rodinný I to

nojmcnšf dítč niilžo lto smélo užívat a účinek

Jest vždy dobrý Cena 25 a 50 centů

Zjednal úlevu v záchvatech

Ctěný pane! Myslím že jest VáS Balsám pro

pilce nejlepSfm prostředkem jenž byl objeven

Moje děti etíŽeny byly prudkým modrým kaSlem

Objednal jsem lék ten od Vašeho jedoatele a po

jednodenním upotřebení záchvaty přestaly Děti

"Jenomže seděti za model jest
oad míru nudné!"
"U přítomnosti vaší výsosti ile

Stáří znamená ztrátu ži-

votní síly Někdo je stár
v 40 a někdo je mladý v

60 Jaký jo v tom rozdíl?

Severův
Živolni Balsám

nikdyl'
"Nu nu vtak uvidíte I"

"V královském paláci dali se

princezna Štěpánka skutečně do
milování 8Na plátně upevněném 01 malí

dodá vám energie a sesilnf
každé ústrojí Je to sku-ttto- ů

ohrožovat! a niílčkém podstavci byl již niskizzo 8ván tužkou výjev ze slivnoatního něfií silite! kdy vynalezený
příjezdu Chcete býtí zase mladými? v

jsou teď úplně zdravé

8 V úctě Frank Pojedinic Clifton N J

O

j Jste celí unaveni?
Jste-l- i celí unaveni a stále zemdleni pak potřebujete

N dobrý lék krevní V tom ohledu není nic lepSího nežli

V dvorní ekvipáií seděl belgí Užívejte
iVCký král a vedle něho Kudolf

i "Mni tittn Hat i!

přítomnosti vaší výsosti" pravila
Štěpánka usadivši se u malířské

Nverítv
životní IlfilMaiti

Cena 75 centů

SEVEROVY LÉKY

jsou na prodej ve

ho podstavce
"A já se postavím zde i odtud

e budu dívat jak pracuje vaSe 8g bevertiv Krvečistitel
Čisti krev a posilní vás Cení $i

ri-čk-
a na obraze"
Princezna Štěpánka chopila se 00 j všech lékárnách U

barev
Malovala hlavu princovu
Kdykoli se po princi ohlédla tu

vždy se začervenila
Princovi tvář a pohled pak stá

k'iťwm i iAiXWMliiřrtiWt trnitá mi y '"- -lese měnily

"Výsosti" řekl Rudolf

bych také rád na tomto obraze
#1 immvmmfmmnfMrpjiifmmmněco namaloval "

"Umíte malovati?"
'Umím": i

t v v itM iin r r v"Kterou čásť byste na něm na4
maloval? Snad mého otce krále?

▼

7 Jli poAno?"
"Mám zvláštní myfiléoku vý

08tí"
"Jakou?"
"Zde úi místo krále namaluj

vafii výsost
'Ale vždyť jsem nebyla při va

IV Dixie Flyer" dráze
OnoIuio iťsA%ný

pánky
Císař s císařovnou dali rovněž s

radoHtí svolení k jeho volbě
'
Zpráva radostná pak proletěla

celým fcvčtem viemi zeměmi

Veftjoé mínění záhy se ozvalo

Canopísy vychvalovaly spanilo-myilno- Rt

dobrotivost vzuefienosi

princezny Štěpánky
Princ pak protože Štěpánka

Sem vjezdu Neseděla jsem vedle

i?

i
u

lu

(! liVál" l
I

t

"A místo Belgiěaoa na ulici byla j6lě přilil mladá i rodiče
namaloval bvch PraŽaov'li její nechtěli jtfitě téhož roku sfia- -

1
tek její slivíti odebral se na cestu"Pražany?'' tázali se Šlěpánkí

i úsměvem "Jiký by to byl

Ve' středu dje 11 ledna uspořádán bude výlet z Nebraiky do Floridy s vozy spacími
veskrze z Omhy a Lincolnu po Burlington dráze do St Louisů 1 odtamtud po "Dixíe Flyer"
do Jacksonville Florida

Tento výlet bude osobní řízen a bude pod dozorem nilrho vý etního řiditelf kterýž jeit
dokonale seznámen se zajímavými mhty po cestě 1 ve státu Floridi

Jízda za denního světla z Nashville do Atlanty přei Chattanooga a Lookout Mountaio bude

zajímavou 1 pouínu ježto trať sleduje dráhu proslulého pochodu generála Shermana k moři

Včasné přihlášení se o místa ve spacím voze se dopórouěí Piite si o éploé informace a

výtisk ilustrované brožury vyliíující cestu na

_ii á í k a A

do Východu
žert?" Po zasnoubení vydl se do Sva
"Móhl by t něho být! obraz l'té Zemi do Jeruzaléma

1 '

á

ve-lé- -

Se

io- -

Zasnoubení odbylo se pouze v
velmi vážný
"Jak to?"

"Moje drahá dobři máť císa
kruhu rodinném

iMiriei rassenrT Jirriii _ t_ _ --ivt—Slavností skvělé se nekonaly W H BRILLřoj'1 Alžběta řekli mně že byli llllnoU Central U U
jenom Členové a diplomaté bylizde v Brusselu a le viděla v krá- -

mm iili)' um

pozváni iiiÉiai "itiffliii siUvinihi aswiiíulfcá in Srif tartlfcÉta MUKlovském paláci anděla Já přílet
i i _ i i j i A byli pozváni také malá dce" ' ai viiiiuo ibho db goong

ruška starostovi Klementina ktef 'nťXj} podivit Mé srdce a má duSe Dobrou trvanlivou a laci-

nou OtlUV koupíteliž ternu náláii a kdvhv vala vo rá se zatím pozdravila- - — ~ — -i i t
U stolu seděla Klementina vedle:vujte

s pak 1 anděl následoviti že se mnou

L I Mň & Son Co

rVďi:obchodnícI a ImportéřK

LÍHOVIN ei LIKÉRIJ

belgické královny Antinkou 'i i Dftide do má kriiné vlaiti Ho Ra
to iBt Když na okamžik zavládlo ticho

pustila Klementina k nemilé vei kouska mohli bychom po dokon
)vedli

selosti:)ífní napsat! pod tento obrazs
'iezd Dřín =e Rudolfa a leho chotí

v čís 1336 jižní 13 ul

kd má holnl Ebrný obchod obuví
í 1 i i "Stále se vysmívsjí mému umíodch I ' yriocezny Štěpánky na královský
i rad na HrartCanerh v Pracn" ní" pravili "a přece dím vždy

pravdu Prorokovala jiem z karet 'Káatspciriraji L ílrsckt Sr Frlck ierbeU
Jtk prodímytuk I pro jšnyalftl Přá--

a(m Jihola tby k%ldf kdo u Behoobuv!
kouif byl úplně ipokojes a proto pro-- '
m4 %n- mf'}i'( t:t" 'sti:f v " ví) í ( Princ umlkl

Žt si riHJde pr0 uj( výsost voíín4


