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nařídila policejnímu ministrovi

abysto tyl ihned povilo do Síbí

hi "

"Veličenstvo pro bytost tak
vznetcnou jako vaEc veličenstvo IVYRAZ KOZNI
jicm ochoten i trdce vyrvati ti
Dader nebojím se Sibiře vždyť

jsem již své poslání ukončil dnes
v nocí jsem eveíil dýku jisté t

pevné ruce Dobrovolní poslu
ten fcepotu své duse klesám u no

bou va&eho veličenstva a zapřfsa
$íVEllcV

Ženu jež dovede oceníti dobrou pěknou pleť nic lak neskl- i- I?
čuje jako nepěkné vyrážky na obličeji rukou a krky ji

Výraz kožní Jest zaviněn nečistou i nakaženou krví Z tohoto f
důvodu vnější užívání proti uhrům pupencům atd málo anebo pranic

neprospívá Pročistěte krev odstraňte tak příčinu a příznaky rychle
zmizí

Výraz kožní jest nejen bolestný a znetvořující nýbrž také nebez

pečný neboť může se vyviooutl v otevřené vředy Poukazuje ihned )

hám se svatč Že budu včrnvm Xrvečistitel
sluhou carevoiným

I Ostrov poklekl před carevnou

lil' na ochuzený stav krve což nesmí býti zanedbáváno

' "Přísahám že carevnu ochrá
ním" pravil Ostrov zvednuv pra
vící do výše
Carevna uchopila tuto pravici
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ruky třeba dýku vyrvali aby se c

zítřej&í dvorní slavností nepfiho
dilo žádné oefitčstí?"
"To nemohu prozradili veličen

stvo Ale slibuji Že dýka mu i

rukou zmizí"

"Miloval Jsem jí veličenstvo
Ato od té chvíle kdy vím že jest
milovnicí vašeho veličenstva vy
trhl jsem památku její ze svého
srdce"
"Tos věru dobře učinil hrabě

Ostrove Ale protože jsem povin-ne- n

dostát! slibu jejž jsem své
ženě dal musíš si kněžnu vzítí"
"Nemohu veličenstvo"
"Ale já poroučíml"
"To je něco jiného Násilí vždy

slabší ustoupí Ale nezapomeDte
veličenstvo Že jsem včera ještě
stál v čele spiknutí"
"Oh pamatuji se velmi dobře

na tvé roztomilé jednání Eozsu-de- k

smrti nosím zde v kapse
abych každé chvíle viděl obraz
tvé duše Cacevna vykonala vil mí
obratné služby vyšetřovací Úhlav-
ní nepřítel jest dnes zde a já naJ
n(m budu souditi"
"Nade mnou?''— zvolal Ostrov

8 překvapením
"Ovšem že"
"A milostí"
"Milost ženou slíbená neplatí

mnoho Nyní dej pozor na má
slova"
"K službám veličenstvo'
"Kněžnu Dolgorukou pojmeš za

choť Svatba bude pozítří ráno
Po svatbě vydáš se na svatební
cestu ale sám Kněžna zůstane ve
svém paláci v Petrohtabě a ty
půjdeš na Sibiři Tak jsem se
rozhodl a tak se stane!"
"A já jsem se rozhodl že vaše

veličenstvo také odjede A to ku

svým otcům jakmile mně bude

byť i sebe méně ublíženo"
"Kdo ti slíbil milost?"

"Její veličenstvo carevna"
"Má k tomu právo?"
"Mám za to že její veličenstvo

Severův
Krvečistitel

čistí posiluje a obohacujs krev a vyhání všechny nečistoty z tělesné

soustavy Léčí boule jahliny letní vyrážku lišeje plané neštovice atd

wr5EvxRAca
asniLvaat _ lom

"Vstaňte odejdéte a zítra jistě
přijďte jako hrabě Ostrov na

í

Žloutenkah Zánět průdušek

dvorní ples Car udčlí vám m-

ilost"
Po odchodu Ostrovově zaťuká

na dvéře policejní ministr
"Nu co je?" tázala se caříce
"Zatknul jsem prvního gardo-

vého důstojníka carova Jest sou
druhem hrabčte Ostrova"
"Tak?"
"Ano veličenstvo''
"Hrabe" Ostrov i gardový du

Vybojlo holoitný pocit vo svá brudl0 působí fo vypndátu Žlt!tš a nocítíto
o viiliifi Jcit poNoluma ucpáním
Jater a co okamžltó polřobujuto Jcot

%5

I
Hovorftv SlIItol

ledvin a Jalcr

Ctěný pane:
Váš Krvečistitel do-

kázal vše co může býti
žádáno a zašlete mi

laskavě opětně láhev

Není to pro mne nýbrž

pro moji tchýni Má

neyýlečitelnou ránu na

noze a tvořícími se pu-

chýři ale po užití Vašeho

léku žádné nové puchý
le se neobjevily a oté-ká- ní

nohy přestalo ú

plně
S úctou Váš

Pr Čáp
Dardanelle Ark

a ten to?iy( sucuj louisjíci kahoi

použitím

Severo va IJalsiímu

pro plíce
Ať již knSloto suito mdnfi Jo noboa

peřno připuitltl xliorAcnl Nebuďte
liHHrdnlml liulHitm pro plíco to
yyá(i Cotis 20 a 60 centů

etojník Muravěv jsou od této
ZJodná souhtil v cl5 sountvě a rro- -

chy' carovými oblíbenci Dob
toí íioz pane ministře" mulo jůtra a ladriny (Jonti 70c a

120

Ministr se zárazu a niuDoce sc 1uklonil Odkašlal si a tiše vy
klouzl z carevnina paláce SlabostPohmožděniny"iím" bručel si při tom "zde
se musilo přihodili néco velikého ví co může jménem svého chotě

slíbiti"Ostrov asi vyhradil že knČžna

Dolgoruka se vrátila z Paříže

xnamoná sbrouconí síly Žlvotnont
Životní síla porisUU )JvoIn k toho
nebo onoho dfi vodu mlví DMuúkoui
Joit to ohď upadá m konofnfi klusá
v náruč inirtl

"Carevna může ti slíbiti jenom

jAkdkolIv pomnSní neb ránu vyl
Jící vníftíbo l5ku Jost dplně u

8V na použitím řlnnolovó látky pro

0 Scvcrovým 01()cm
U nv Ootharda

smrt nic vícel Ale nechci zbyteč
ně času ztráceli Očekávám tvů

sem Dobrá dobrál Z ne

přátel dčlají se milostníci!
Vfiak já poSlu na mílostníky okla výrok oženíš li se s kněžnou Do Hovorftv

životní HalNiím
mand a opuSténé soudruhy Ať gorukou Či nic Chci aby se kněž

Jste-l- l shroucenl poclťu-Jete-- H

zemJlenost a

únavu neustále

Novoríkv
KrvoólMtitol
Váa opřtnl postaví na

nohy Cena $100

se navzájem hltají ať se vyzrazu na provdala'
"ZbožBoval jsem kněžnu a jen

Toto výtečná maání Junt proxtřnď
kom proti bnlnání Mčírány totnfi
koiiNtmtí pícbnutí vfuilovitd bolrmtl
attuLld klouby rovrnntické bolesti a
chromá záda Caus 6l)o

Jost toii pravou síllvkou pro tyto no
máo Dodává životní síly (Juna
70 contů

jí a spoří budou olověné doly si
bífské zalidněny!''

KAPITOLA 8

pro ni se stalo že jsem se stal ne

přítelem vašeho veličenstva Ale

srdce mně přece ien Dro ni neSmrt cara Alexandra II

vzplálo tolik abych se o ni sdíle SEVEROVY LÉKY JSOU NA PRODEJ VE VŠECH LÉKÁRNÁCH

LÉKAŘSKÁ PORADA ZDARMA
Nádherné síně zimního paláce

tonuly v záplavě jasu Členové s jiným třebas to byl mocný car
všech Kusů! Nechci lil"
"Dobrá Půjdeš tedy bez sCatku

QM)MBna Sibiř"

{!Jo [po"Tomu nedovolí její veličen
stvo" 4
"Její veličenstvo nepřišla ani k

dnešnímu dýchánku To znamená
že carevna churaví a nikdo a

nemůže promluvili Chápeš již?

carské rodiny vdkoknížata a

kokněžny objevili se ve skvost-

ných šatech i

Marie Wiliová vídeňská operní
pěvkyně byla toho večera přeď
mětem všeobecné pozornosti Car
bavil se s ní skoro půl hodiny
Na plesu byl též hrabě Ostrov
Car s úsměvem přijímal jeho

poklony a dvoř žasl nedovedl si

představiti přičiň u veliké milosti

gosu Járovy
Muravěv procházel se v plné

parádě vojenské po dvoraně vodě
e a policejním ministrem který
neustále odproSoval ho za svůj
noční omyl kdy ho dal s ulice

Dr C Rosowator
ČESKÝ LÉKAŘ

Ano čarovná choť jest žena velm

"Mslodujto vlajku"hodna dovede lépe nepřátly
moje odstraňovali nežli police n

ministr anebo generálovél Připrav Úřadoven: "Bcc BDlIdiag"
se vyjedeš ještě této noci'

Od II do IS lopot
Úfadnlhtidlnvi

Hrabě Ostrov Žasl a divil se

"Carevna Že by noční onen vý
()(lfti8Udol

V ntxlftllod 10 do Wdopol
jev jen tak předstírala?'' uvaŽova

Tel v úřadovně 501 --Tel v bytu 1217duchu "Chtěla se' mne pouze
zmocniti chtěla mne vydati do llydli-O- mlo 8417 Jonoi ulic

viaitni iii(irnoMt v(auJ tuntVím na
rukou svého chotě? Ne to nen

Když hosté byli pohromadě i

vojenská hudba spustila prvn
čtverylku sklouil se policejní mi možné carevna jest smýšlení tak

Železniční pozemky na prodej
V severním Wiscousinu Chit

povzneseného Že jest hříchem ponisir k ustrovovi a pošeptal mu

následující klova do ucha: važovati ji za schopnou nepravé
go bt X'aui Minneapons uma"Jeho veličenstvo car očekává myšlénky I Ale jsem tady
ha dráha má na prodej při nízkýchvás v malém sále" jsem úplně v moci carově a toho

Ostrovovi bylo jakoby ho vosa

Železniční a přeplavní lístky
na všechny dráhy do a ze všech částí Evropy

Taktél lístky denně v prodeji po drázo Wabaih

do mnohých míst na jihu i jihovýchodu

za cony volmi sníženo"

cinách a výhodných podmínkách
platebních as 400000 akrft vybrapíchla Odpověděl bezdčky In

bude proti mně využitkováno Ne

mohu mu odporovali moc jest
jeho rukou Ale dám zprávu Mu ných pozemko rolnických Ti

kdož koupí záhy mohou vybrati
porozuměl a že půjde hned

A také šel ravěvovi a po něm ostatním sou
si pozemky při krásných řekách adruhům — ti jil carovi vša odptaCar odění v purpurový plášť
éterech v nich! jest hojnost rybhermelínem podSívaný s domácí ti! Jenomže car mne odsud jil
jet poskytují nevyčerpatelnýcarskou korunou ruskou na hlavě nepustil Musím se obrátiti ke

zdroj vody jak pro rodinu tak 1lsti"
"Nuže - táli se tě ještě jednou:

seděl u stolku v čajové síni

V"J "2vfi sebou I' pravil vtu dobytek

Pro úplné iníormsce ohledně cen jlidného řádu

lajděte si do místní úřadovny Wabaslt dráhy

1601 Paroam ult nebo li dopilte naPozemky po většině jsou aaleschce! se oženili i kněžnou Dolgolujícímu Ostrovovi který rychlu a6
něnyi puda jest úrodnou a snadnorukou kterou jsi tak šíleni milo- -poslechl

Ostrov pak stanul přwd carem a vlř" pracovatelnou Chicago Milwau
a m t

HARRY l I01B8 G A P H OfflÉ HAkee dt raut niinneapousV (MSI

"Carevna si přála abych tě mi )uluth Superior Ashland a četní
"Chci"
"A hned to jí iřeknel?'1
"Huvlu od ul odtržen není tle jini prospívajíc! města na drást

C St Pi M O a na dráháchtu abych se jí illkil"
iuých poskytuji dobrých trhr) prs Lco-Glass-Andrc-

osoii Uardvaro Como"Carevnu nebudeš pobuřovali!'
"No "

"Jj ledy do silu Policejní

iai —
jiuvai bar itv

vou — "Nuže jak vidlí ni vlas
ii a hlavě so ti oeikřivil Její vHi

čeaslvu carevna i toho si od mne

přála abych Udal knčlnu Dolgo
rou Slíbil jtm jl ta tl H44
t h jenom vědél milujcldi ktiěl
~

Dalgorukotíř"

T'k'rll4 Wfilnttá

lodiny Ittmerské
O blilli podobnosti piltana

Gt II Ml
yiMtknr kwit lltidwn Wi

"h"ř A
u r Mťi (

etnf pkh 1 antová shí MiivMf Urál ktliymiaiiH' ti řekno kdy ti bude po
tbbovUi"

U AJlarasi VaarVknN4B tma


