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K ě 1 té

města s myucokou ze zJe na
mne bude milá bytost vzpomí
nati" _ m

Záškrt~n n"Na svého císaře musím vždy
vzpomínat! i pokorou" zachvěla
s kněžna sklopivtí zrak "Tak

——————— tl- -rychlý a %}

ný tlnpiijo mstku o tinlíLkt
jsem se tomu až posud učila" O lUum pro mkrl připraveni i if

licslol'' přivil Ostrov připíjeje i!
le záhadnými postavami piflžský-m- i

"Jet třeba jen pevné ruky a

Trancíe zničí aarna pouta jež vížť

ruce ruského lidu"
V krčmě potily 10 kouli plány

i výpočty — spiknutí o Život ru

skébo cara

Pensionát paol Fanchonovl jest
prvním ústavem toho druhu v celé

PaHŽÍ

vJou d dcery milionářů z celé-ffí- o

avěta

"Olgo posud ježtě nechce! po láhví

8chopili žo nepřichází k tobě car

Hovorová Milémuale muž v jehož srdci jsi sladké

city vzbudila Císaře pokorný hold ČiMá krev jest dě'
diet vím věru vzác-- pro plíconeblíží Já chci lásku Kty moj

jsou zvyklé rozkazům snad byct a můžete býlí bez obavyumdovedl i srdce ženská donutítiaby
mne milovala ale ne nel Po tom tuje okamžité úlevy

Poky- - X
V

Cena 35 a 53 centů
netoužím Závidím hochovi z ii

du jemuž padá v klío láska čistá
a nevinná Chtěl bych abys ve

mně neviděla více než muže který

přináSÍ slabost za- - 2%

kPVill 1 níkánl síly a ztrátu X
———— životní ráznomí V
Něktrří lidé jsou staří v 23 nebo V
10 letech Přejete si býti tak U

tě chce milovali a oblažiti"

ppf
dědictvím po rodi-

čích jct dobrá těles-

ná soustava a doko-

nalé zdraví jou bo-

hatí
Křtíce (skrouloss)

jsou dědičnou nemo-

cí krevní Jeví se ve

zvětšených žlázách

které často hnisají a

vfidou k otevřeným

"Veličenstvo to jsou alova

li'-- '

f
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závratná A protože vím že ten

Čilými a plnými síly v Co 70 ba Wkdo nyní mne o látku prosí moh

73 letech jako mladí lidé?by ji také Žádati dovolte mně

upřímně řičí: smí kněžna Dolgoru
ka milovati vaše veličenstvo? Uyl

jsem v zimním paláci a viděla jsem

Hovorftv

Životní Jlalsjíin

vzdoruje ledovosti stáří '

Cena 75 centů

blcdoiící carevnu jejíž rodinné
vředům Oči jsou zapáleny jsou červené a víčka jsou

naplněna látkami Jsou-l- i zanedbány nebo nesprávně a

nesvědomitě léčeny vnějSími léky krtice působí na kostí

a mohou svou oběť ochromit! pro celý život
blaho vzrufiiti rukou lehkomysl Inou považuji za hřLh A pak —

vždyť jsem ještě dítě v srdci puč
mně květ jarní a Bůh snad tento

a obtíže jsou O
společným dě- - OBolestikvět určil jinému"

"Dítě což bych ee byl v tobě
klamal? Tvůj pohled kterým jsi

diet vím lid- -

i
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Severův

Krvečistitel
mne od prvního spatření okouzli
la znamenal by místo spásy klet
bu? MluvíS o bledém líci cařice

když není u tebe car Jsi li Ruska
' 1

Ovdověla knříni iJolgoruká po
alala lem také avou dceru kněžnu

Olgu
Hodina Dolgorukýcb byla velmi

proslulá
Podle ruských pramenu byla

Olga vychována v drahém ústave
na útraty cara Alexandra II
Koěžně nebylo tehdy jefitě ani

18 let
Kráio Její ae každý obdivoval
O zlateplavých vlasech jejích

mluvilo ae nadšením Pleť její
byla prosvitná jako růže čerstvé
utržená Oči mČla modré jako
usmívající ae obloha Postava její
byla vysoká Stihlá chůze kníže-

cí vznešená jakoby jí bylo zná-

mo že ztrávf Život svůj na blízku

trůnu na ivětě nejmocnějšího
V pensionátu tvořily dva skvost

nČ zařízené salony její příbytek
Kněžna seděla u piana a zahlou-

bána v mySléoky hrála jakýsi sen
Okno bylo otevřené a ze zabra-d- y

dosahovala až k němu koruna
velikého starého ka&tanu

Knižná Dolgoruka přcmýílela o

tom proč asi musila se odebrat!

do Paříže když v ústavě v Petro-

hradském stejně nalezla vSeckoco

bylo zde pouze ten rozdíl byl
v tom žo tam byla doma a zde je
v cizině

"Při loučení" uvažovala kněž-

na "mně matka pravila abych na

věky zapomněla na hraběte Ivana
Ostrova Pro něho tedy mne po-

slali do ciziny? Vždyť známost

Mnaíe byla tak odměřená tak krát
káf že jsem oa Ostrova nemohla
ani právem Žárliti Proč tedy sn

to stalo? Není mně zde volno

jako doma Ani krásy Paříže mne

nezajímají — jest mně jakobych
zde žila ve vyhnanství'
Uuce knWniny klesly na klín

Naklonila ae poiěkud ku předu
a dívala se upřeně na klávesy
Viděla v duchu Ivaoa Ostrova

a chováš li v srdci osud národa
m t - fa J ub

stva Bolestem nelze se vyhnouti
ale moderní věda Jim u veliké mí-

ře ulevuje

Bcvortív Olej

nv (jotharda

jefit věru nejpodivuhodnějfiím pro
středkem k poskytnutí úlevy v

trhu se nalézajícím
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' li
ucm mne srastnym a usucia svou
láskou miliony slzí" má biti noužit a dán okamžitě v kterémžto směru budiž 2
"Co jest to: milovali? VŽdyt tm ' —

pokrsčováno několik mísfcú Krev jím bude bez vefike-r- é

pochyby vyčištěna a skličující příznaky zmizí
musím se i tomu učiti Ve verších
v krásných básních PuSkinových

stoji žežcnajebt duse mužova

1 A Nesnáze s mě- -osud mužův a přístavem lásky Že

jest — manželství Nemohu býti
chotí vaícho veličenstva jakou

thííttw lak o 7

zánět měchýře U
ěchýře atd dlužno obyčej- - Mlásku tedy si přejete? O tom mne katar m

Vynížkii ho ztnitllii

Cílný )iinr jNnii iÍCHřilřcn h VnS?

Ii'ky Jmou iMjlťpfil Oltjcdniil Jhciii imI Ví4h

1} hílmt KivfřlHlIlch' ii výroku mi nttm IMu

so zlrnllhir
H iíHoii VáS

A VanMl ťaydle ( lly Ca

poučte" písku (kámen) kříkťa- - ifně pfíčísti

Ů
"' i

ifí
A:' "
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"Na tuto otázku odpoví ti tvé lovité usedlině v moči Užívejte If
vlastní srdce NcchceS-l- i mně roz
uměti jako Člověku rozuměj caru
Car jest nefiťastný a národy jeho
pláčou Oblaž cara a bude také

HovcrAv Hllltol IJ
ledvin a Jater olid jeho Šťasten"

Kněžna Dolgoruka pohlížela okamžitě a přivodíte tak návrat k V
zdravé činnonti O

ŠKVOROVY LťíKY JSOU NA PKODKJ VE VŠECH

LÉKÁRNÁCH — LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMAupřeně na cara

"Oblaž cara?" koktala jakoby Cena 75 ctů a I135 Si
mluvila sama a sebou "Oblaže
nost carova znamená dobro milio

f' '

nův anad i too Čem hrabě Ostrov
tak často mluvíval: avobodu ru
akého lidu! To učiniti to vybojo

E] In íU+Xia Miunn 11 inmi iwmwimhhipřed sebou Prosil ji a rozpále-

nými tvářemi ohnivým pohledem vat) toho dosíci jest povinností
wďxaessoiíx sasstsflnaRTzsrsaxiB'' a:s&f99r :vra t nacpat

kdyby srdce se při tom zakrvácelo
a cnost zhynula Oblažiti cara za

a fladry těžce oddychujícími aby
ho milovala

cenu své spásy: toť tvůj osudZjevil ao jí v duchu onen obraz
nedávné minulosti kdy na vřelá

Dr C ltosowíitor
ČKSKÝ LÉKAft

kněžno Dolgorukal Nyní již chá í fJest vás zapotřebípu jakou lásku mocný car na mně
v

Tlmitiil l(((trí(H vndn MlNKdiirl KhhnmA Thih drdliu Ji-- vtiltnl rtmMiAŽádá S Doliem buďte krásné

ideály mého mládli S Dohem ty
Hun Antoniu nnnl

alova Ostrovova Septem odpově
dělai "Ano budu vás milovatil"

"VSecko bylo pomíjející sen

byla to jen dětinská láskal" Septa

81 Ioiiinu HiiiiiilliHl ridlio KMimn Hily ili) ((ui visionu nolui
Úřadovna: m "Bce Bolldlng" ilúkio vfiiai tUhUm (11 Riiliiipn 'vjv(ivnU tiy vutnMivt mniilioliráiíio niini

opfiinvnlfi uliil ii rollínitiii (ilillvnlniilníKiiiimn rtřoťliíiwllusměvavé jaro jež mně v ňadrech t '

pívii n ticniNiy m litin rmlriitlt Knlliltinno jjřlřliilivjř—
vAUl nyilflilio TiKluo
vítům ronUId ndkllmiiiolcl

Kiiiiílvíinl probudil
(MiiiuorovAiii iinildlko
ml íiiifnVimyJia Vdn V lMi(l(iuitiiiil Jllioiiiwdi (diAiton ihmiiiklíčíS car musí býti oblaženl"la si tiše i z prsou vydral se jí itiiiiiiiii diuiiii n kinh avaiii vdiRiai ii'iin viikki hkíi

0(1 11 do 13 íojiol
Úfudnl hodiny 1 OdSrtoS 1 „

Vntdllod 10 do lUdopol
liHlnílUmt KIllllUKrnJlIlUUtěžký bolestný vzdech

Jihoitrmd nkntořiift nlíolid kromě lidi Víco miXA lnut

V očích kněžniných zaleskly se

dvě slzy Na rtech pohrával jí

trpký úsměv Volnými nejistými
Za zamy&lcnl vyrušil ji příchod

Tel v liřadurně rOt-- Tel v bjtn liil?
majitelky ústavu

"IIrabfi Muravěv si přeje slo

Žiti vám nokloou" pravila ředitel

Ilydli— Omlii SUT Jomu ull(!

ZvUíini iMixdrriiiNt vtnuJn ((imkim no
kroky přiblížila se až k carovi
Car vztáhl ruce k objetí a přivi

nul dívku k sobě
mucttiu rtiit)i''i't vU

"liudS mne milovati?" tázal se
Železniční pozemky na prodej
V severním VVisconsinu Chica
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yHt)Olíel)l-Mlfyb- iiJ án J(u tiimoliromurt lilnv nov(l6Unrt pftdy-iif- Kly

Jo iicpflniiftl ilrody Jiikíeh Jot scliopna Totf v ohlodu Jindru Jcní m-vd-ou

I o iu(Vl(i('li Kckollk Jmi (iillidrft oludiodildimliitofiiň Jimt mmíiiiiiiuiio

Jmou tmii pfllíllontl pro titvrtrny a prfimyNlová aAvody iiiidiiobcÍKidy

banky fMoplMy n (ll'()nklii(ly Olnjud plynovit pole v Knimtisu Indi
Amkfmi n OUliilioinŮ Umí nkiilitfnfi nová poskytují olidlvuliiMlnoii

pHkŽItiíMt k vývoji vfiooh oiieliodulck odtmrft
t

PřNožItoNt JeKt nyní
I rrtlii M K& T iifturt nn jirodej i dny" cli iiiciiikfi imlini) Inllku yiť

Jcni vo Kvolufiiiiit krnjo toho VřHiiui v Jliiui1iid tt vlititt u iivim'AIiiiI

potícliiun! h ill!(i?Jt(mind vyhlídky jnuti ukvInjM liudummoKl n mtť ) u i J

noií ve ititiUcli n lumtřjl řttildiiťinyuli Klitluch ťícjdiiiu nI nliyntu pom%
muul vyRdtHH n pftmvfidlll no o pravdivosti tolioio

Dno 7 l hbim drAhft M IC ite T (V i f U ÚÚ
PUulfívMl hiulo víldttil llxlky sm Ht bitiilsu I

ki "KaČto ho přijati"
d Kněžna mlčky přisvědčila po

suflkem zvedla se od piana a po

pofila ku dveřím

Hrabě Muravěv bylo jméno ru- -

car prudce
go St Paul Minneapolis & Oma"Chci oblažiti cara" Šeptala
ha dráha má na prodej při nízkýchdívka a sklonila hlavu so zaslse- -

kého cara Alexandra II když
cenách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrů vybra

nýma očima na rameno carovo
Car pohlédl na ilatěplavotivoiicestoval v cizině nechtěje býti

nou hlavu kněžny a srdce jeho se ných pozemků rolnických Ti

kdož koupí sáhy mohou vybrat] IIhiiiiIIibI h ÍChiiniíh Cíly do Indhiil 'lerr lilia) rodilzachvělo
V tom se dvéře tito a bez hluku

VWWIUIKlh-diilh- o vydí TeXNHU po vDklclioinyi pozemky při krásných řekách a I
ezerech v nichž jest hojnost rybotevřely a na prahu se objevila

Stihlá postava hraběte Ostrova

MtMI hyiilti pmiMlI ttUo plllcřltoMl n ntiml

protiIMniiiiil Jllioydphd
Mitmo vlikí (Hilitttl llifurtliitcii jnk ki tnim

poznán
l)o dveří vstoupil mocný pán

ÍJyl oděn v Šedivé občanské laty
bradu měl vyholenou v ruce drítl

r cylindr i hůlku se stříbrným
ko-vání-

Nikdo by o tomto pánovi ne-

lekl le jest neobmeieným pánem

k jež poskytují nevyčerpatelný
zdroj vody jak pro rodinu taktUyl oděn v uniformu jízdného
dobytekdůstojníka (rancouiikého pro Mudttiofu dmitovln littu II v (tm

NiliMlt) I IliUllI (Ml l'lll'l'tll Kulík pllir IMltd k

ulttioid i my v ii ui rildl punky lntui(t luf m tnu

(n Clilo í dni' o vyiiok uttM knihy "IIubí

Pozemky po vetlině jsou aales

něnyi půda jest úrodnou a snadno
Kdyi spatřil cara sáhl po Šavli

lile si zasyčeli

"Ahjaká to příznivá příležitost zpracovatelnou Chicago Milwau

k Ht Paul Minneapolis "lín" BOX W-91- 2 SI LOUIS HOjedioý pohyb rukou a car bude
mrtsvl i Oitrove ulil bouři ve )uluth Superior Ashland a četná

Iná prospívajíc! města na dráze
C St P M O a na dráhách

svých řtadreth Carovi určena jil
pevná runa Ty pamatuj jen ita
knělnu!"

Leú-Glass-Andro-
oson Hardware Comn

h nad Ho miliony duli i le v jeho

k
semích slunce nik Jy ursapadll

K Knilna Dolgoruka e mu lilu- -

boce poklonila a car vlídně a oěl-n- ě

stUkt kněžně ruku

Ředitelka nepoierovaně odlla
"Ptdtl jsem t toilouČit kuří

no" pravil car "Musím s vtá-tit- t

domů Zbtá moj avoboda

jcit na nějaký ukončena Jti4
mnitilí le mohu odj(ti od litl

ittých politků tohoto ivčtového

ioých posky tuji dobrých trhí pro

plodiny (armerskéHrabě Oiliuv tiie po Špičkách
O biilll podrobnosti piite nase vrátil a imiret bie stopy t1i'Mllř 1t'U

tvhtnf plmU n ovi4 Shctt dtit tířihlky ttiAiUMCar přimkl ruku kněinlnu ke
bull líitkl) $hM Sl'U'0 MlHjt stHoVia iMilll „ttům vtiskl na ui polibek a Hale-

no klel (Pokr) 9 td


