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rok #íti musí Mocný jeho cil hic!Ano ti pílivoxli tm U Klára už di I ve chvatném kroku dvvhlí ruchy

titi Jellu n ruku "Jn 1 volnujeho lilAslkňll) li A řiiphM1il nad
dá úlevy ve skládání voršúv pře- -

e ibisti: na nříšlA chce a bude ji

nuž od jednoho ř}bnka k lruhe

mu Mnul se Vrivnlaký hustým vr-

hni ým htromofndím sprovácný
ní

má rorhnčviniA šesti Íčko I Vřd}řkvpujíeíh tu hlásil tu liliem
W ulil a posiiíehaU ji VNtlíi' míli ještě více Alf láska! Odkud

tu Viti když jí lieliít já sám nenám větší rábavy nežl'ž loni vydal tiskem a podpotok stojí hospodářsky dvůr ftSeka Jen rniie Miltíníni up lolknti so h někým kdo jeste dt- -

vlastním jménem sbírku nvacIimohutný siee ale průhledný ráani Koaslje KftilchovA Hclaliv- -
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li ji lm mik n pevně h' ItUktttiťv

ři'ť'K pokrýt! jeho trvání

"A vidií milý liunuahlc" pni
ílit svým vždy pilj umýio
hraběnka KloliMi musím ti vy

nnttl I iit 1 o jixl miláček mis

šth a h prunie se ticdiiinie

lelh hd}Ž Ulil věnuje Slé mladé

hrdie On zajisté má před sebou

Velmi skvělou ilnilm ve slttbí
státní a svým uácný ni vzděláním

jakož i neobyčejnou ušlechtilosti

In Ni V ú jest po vScrh salonech

předmětem žádosti pro všechny

lllhulc holiltesky II předmětem rá

visti pro všechny matky U Kinu-hoch-

bude iii lit i rozumu aliy

lak skvělou partii ze všech sil

podporovali"
"Naopak drahá matko" vece

kojením Po mdl}th údiH vjela
vede býti zamilován lul život a nahímiÍ Kritika vyslovila se o nichno k lleřmatiov letní sídlu hraballáviio rmirlá pružnost Ntaro nhI- - Ai se se svou pellsí do Prnby bono-s- l

se v kruíi h úfeilnii kých že má Kosoíiekúh Pí es modré hřebe
ee znbuhilo os čtenou níIoi Mnít Člověk tu nyní tak Velieo

řídka nalézá a vidí nanejvýše u
velmi pílínivě ti dámy ru spoleé-uos- li

hlechtieké hrzy uhodly dloheril hraběnku: Kbtrn její dcO- -" Překvapuje mé uvym duchov ny vdálenýeh ehlumíiv shlížejí
sem Trosky ti iniciují tomu dlou idí sprostých kteří k vuli lasenpočíitečních písmen v některých a- -

rn kráčejíc po boku muže s nímžním hrdinstvíiiit" S ténii hlovy

Kláru k noh u íahnuU nostrofáeh které jest to poupat- -hému rděnému údolí svým ma
spjabi ji jednak ohava jelnak dy- -

dovedou se ještě zastřelit lubo

Ale" pokračoval vyrovko jemuž tento hlavik pějeieslálníni klidem ráx zvláštní ra- -

ní poboční Ntezkoii k lavičce

skrvlú v hustých křoviuáeh No- - návaje sí R ní krok "hraběnkaduinčivosti Malehtmstí jejich o- - Od té loby zda se Latto
všem mladým knmteskňm jc- - tiniibachová nikdy nesmí zapome

chtivost rodinno Mavy v tiojlio-Icslnějš- í

toužebmti vzpomíná mu-

že jehož horoucí lásku v mladist-

vé lehkomyslnosti byla zradila

(''lni hlouběji po Mnuiž Koinualdo- -

ehtělať aby dcery její dostaly
nout 1 co pro ni se nesluší Neboj

strach r manželského života po šlě krásnější nežli skutečně jest a

salony pražské jsou otevřeny ve- -

koub n mladý hrubě Ladislav ý

už pisl lety vybral sobě

v lleřmanovském zámku nejkraj-nějš- í

pokoj v druhém poschodí

se" chlácholil ji dále když zasta

vivši ho oběma rukama proti někrý valu před tuml vždy nvo vlast-

ni Hinutiié jrkuííeiuiNtl co liťjpcéli- benému básníku Jen tam kdo
é # #! II'!- -

ví vnikala do přeliboznyťh slinnv
mu vztyčenýma horliví odpíralaodkud měl na ně nejvolnější vy ni tonu nejvíce přeje u juuiiun-

-

hustých porostliu Jizorních tímvčji
jeho prftvodu i slovům "Nebojchův iietml štěstí Hrubí Felix o- -

Konmiibl byl paméthv nvíIio Mi
se Že z toho bude stará panna atesklivěji přála si tuhleti tuto roz-

košnou Klímotu 8 mužem Kvého

srdce: čím věliíí Insknvimt jevil k
hu Vrátil ne před obědem ft tak všem ani kdyby byl doma nevší-

mal by sobě kdo do jeho dcery jo nepospíchej zahodit se za ledako- -
jak opustil kuno vstoupil ku Klá

10 Abych ti dokázal že řádníJtoiuiuihl kresle dáli' pískové

hlídku Tento pokoj jest pak mu

tím milejší od té doby ro zaho-

řel láskou ke kotntesee (Inbrielle
Kiimbnchové

Oh jak milý krásný jest odtud

druhým oknem zároveň pohled

přes luku a několik vesniček vy

ní Itomiiald tím ohnivěji prahlaře do jídelny h překrásnou vonnou
ilním povinnosti kteréž na mno

zamilován a do koho ona f však

hraběnka macecha pohlíží na mi-

lostný podnik hraběte Kosořieké- -
býti milována ltichurdeml Což byjjury "naopak pokud jsem

ze ulov Zikových pcvzbiiiij'
kyticí zralých huních jahod vrou-

bených chrpou to byl zcela jiný život v jeho pil
xa nepřítomnosti otce přešly věz

Že mám pro tebe ženicha zcela ji-

ného ženicha který i tvého jmé
ho s velikou nelibostí zvláště odtam v rodině náklonnost Jelliiia tomiiosti V jeho objetí l"To jest i niiHich lesiiv" pra

tmi peinieimiho nadšení a doplň té chvíle co pozoruje že komtcN- -Til ' In IivIonM 1 'nk 11(1 sokým olšovím tťtncr zcela zakryvil stave kytici mi Múl j M lili l'J IW l -

loiuuabl jí sobu nevíímiil pokud lých na červené báně zámku Uru- -ak no nedivím ze tam tnkvá li ho jf tam přece volný príibčh

dcje hi' to v pevném přesvědčení Uková nst nfll druhé hodiny od- -

I a (íabriclla pilně vyhledává
mol u

Hraběnka si pevní umínila lo
ii zanedbával potupoval a uráželrád jezdÍH" odvětila Klára uvá- -

na i tvého jmění jest úplní ho-

den vedla něho Latto Kosořieký
so svými básněmi i no svým m

a trestním zákonníkem
ž tud vzdáleného Tam každého ro- -neměla horoucnějsího přání nei

dějío jej na pohovku aby z unažo skončí zeelu rozumtu Kone-

čně" a pokrčiv raincnomii usmál své nevlastní dcery neprovdá zaku od jara nž do jeseni dli spanihýli ml něho milována lilo jakmivení Nvčho no řotavil
no "jak-

-

puk nešlcsl!? Co? na
lo počal klonit i no k lil nebe monoItvlo velice lířlieiiiuo V tě klenu

dokonalo zmizí Tu viz jeho foto-irrafi- i"

A hledal v náprsní kapsetom nyní sejde kdy tuk boha
lá Jela kterou Iiiulo v Jilubnuicii

svého srdce nazývá "svou" Tam

pod vrcholky nejvzllcnějSílio síro- -
té Komnatě Kdežto na nádvoří lí- -

svého loveckého obleku
tu vzplanula v ní Ntnrá zrazena lň

ska tu nyla touhou po Hiehanlotá mladá a krásná koniteskii ní

oy v íiriulkem odpoledniiu úpa
"Nenamáhej so 'stu roštmi otrochu zaromatitisují ve student „I VLi( titufnAv nn ut( w VJLÍ lio I lilnví 1 Ul l'k íi Ví' IlO TirorllÍLi HO 11 Kllful

lu slunečním nvo vrcholky mdle

nikoho jiného leda za inajorfitnl

pány a Latto nemňžo očekávali

nic více nežli nauojvýšo čtvrtý
díl malého Heřmanova poněvadž
starší jeho brutr uč domácím řá-

dem mu připadla dví velká pan-

ství v ("'echách a tři na Moraví

přece nechce vzdát i no Hvého po

s hrabětem Krobhsem oslýchnla nc sem k němu svfij milostný toužeh- -

i t t

hké lÚHio' ? Lépe když i til pozdi-]s- t

odbudí' nyní im n'v na ni

mne" trpce-- pravila Jella odklo-[ňují- o

se od něho k miló nvó srn- -
j — m w I š W

kolébaly vlnili Zd" nejHVezcjs
chládek do něhož otevřenými o

kny vfiuě plnokvětých rňží n re
klinut i no jeho pamAt ky Imla ny zrak upíra ona prourana ny

co "Ja zde pockam nz oue- -ví Ala poihMI Kiiyz j ki ciih za tost v níž počíná a končí všechnoso zaslcchnouti jeho jméno potla- -

ÍMiti xobí život dle požadavku a
n ntu v unliA liwlmi iiiintndikll lili {ho titvilťllí il cítrllí kloriŽ HSVO jdcS"sed se lila

„ t w "Nevěděl jsem že tu hrnekilKovinnohtf nvi'Iio stavu dílu také při hkrovném jmění al- -
Váak toho vŇcho Uomuabl Hobě něho Chtěla býti vzornou ženou til veskeren svůj život De inz

I lak doopravdy pěstuješ" podotkllodiálním To by byla velnu smutvšechen ostatní svět nemá pro jiěi bez lásky Vsak fím více poznánevšimni Jeho oci h oiravUo

vviu zalibeiiím Miocinuly na KJá

Kopři'dl nc vidmi čily" hovor v

iirmž iiéiislnily N" vŇ'idmy dámy

mí mu brabPukii Kláru Pokazo- -

7ura vybíraje mezi několika po- -
vala Nvňj klinu nvou vinu svftj

lobiznami tu kterou mu pri jeho
ná partie pro komtesku která dle

výpdčtu hraběnčina dostane vý-

bavu nejméně na pili millionu zla
hřích tím více útěchy nalézala vře která ve nvo vkusné Nalonní

vnlvť vi'Niiu' it bv bvlo vidml
toilellč a no Hladkou mclaiíchnli každém pomyšlení na svůj ztra

Niniitm' kdyby ílovťk Hvťniu Nta

cený ráj tím víoo radostí poeiťo- -na bledé tváři byla zjeveni zajiHté

odjezdu z Kurnisony byl podal nej-slar- ší

ryt mistr baron Sicburk vel-

mi zámožný statkář mcklonburský
jenž přišel udělat vo zdejším voj

tých Takové jmění nedá ho jen
tuk za několik milostných vzde- -vu byl povimoi přinť-Nt- i v obřť I

vala v každé sehn slabší vzpomín
chfiv Neiuuže li so Niiojiti 8 mapůvabným Pomni jeMí nikdy no

poniyhlil Nobě žo má krásnou že

nu Piích nonrvé kmitlo jeho rd sku svou karrieru "Zdá ho mi
ce na Nvé zmizelé blaho } tím ftCast

ně jsi byla n každým Nindiým líst jetkem ještě větším musí dostali

ho ani radosti ani půvabu
lieřmanov Nám neměl by pro ně-

ho n ni nejmenší vinuly kdyby sem

několikráte za léto nezavítala Jel

la se nvou macechou a hon! mu a

kdyby Patto právě za takové

před třemi lety nebyl ji

zde Neznal

Tenkráte totiž ve Čtvrtém rooe

po úmrtí otcově když starší jeho

bratr a majorát ní pán byl no ože-

nil m princeznou Palmonheinovou

a když ovdovělá iiialka jeho h dvě-

ma homtchkanii a s ním byla pře

blaho Nvclio života

"A prcco iiťiií jim' jioinni'1'

zvolal J{oiiiuald VNtAvajn a cliy

Ntaji' Hi' k odidiodii "uvoliiído til

to hradbu liťovolc jto ňplliou nvo

žo už jest nejvyšší řas aby so ti

odrůda"
kem jejž jí Kiobard kdy do knitrém to poznání vŇnlc zárovetá n náhradu aspou ve hlusuéjii charalí

toru kavalírskím
hy v plném květu byt uložil Nijakousi trpkou výčitkou kterou

Zahnul rychlými kroky stranouA prokazuje no chudým hrábí
on pospíchal zaplašili VHchkou od

bodu iniiiižVIxtví a Hlaniítlavm' kdy boroiieněji netoužila lhira po
iniiži své lásky než po boku mu fvosořický takovou vlastností? a opustil sestru která přemože-

na bolestným dojmem tohoto hoi'1Liif mihl Miiili-- r nos! I lni ne mluvou mezi jiným také tou že

Kláru jest tím hhiiui vinna když Chce prý býti úředníkem státním!
že jemuž byla podala svou ru

voru plučío sklesla na nejbhžsíJaký to žalostný nedostatek kraku Rodinná hlavu neměla pro ni
bcloho už ho viWli utnul doraž

zálnduíM vlny nového úimi roz

iiailnc Ni! dříve V Nobe Ninnélil -
aŽ posud nedovedla upoutali je
k sobfi nvou kniMOii tloko manfi o

sedadlosochutil Konkurovat n kazdymani iiejmcnSÍ ceny ona chtěla žítl
Žitfn pospíšil dť svého pokojeselským synkem o kousek chlebastěhovala se z nádherného zánikuvinul Nvé rámě koleni jejího pasuÍlilyiieme no u zmlíiiie jnko

k tomu není potřeba by ti hraběa přisedl k n! hlíze Jemný nn
kimkii fistó volv v moři kalu'

"Jen tak žertem nIíIiíI jsem to-

mu Nturému košťálu že mu v

chách opatřím mladinkou a boha
tem Kdo nemá vyšší aspiracechovy stín zbarvil její bledé lion

neznánu třeba v ncjhlubsí chudo-

bě v liejvětší vzdálenosti od ce-

lého světu ulo v fitěstl a klidu n

mužem milovaným a milujícím

navzájem Teprve tři jnřsíco to-

uni co se dočetla v novinách že

pro svou životní dráhu nť nehlcOmluvil nc že miiHÍ ujeti do

vzdálenrlio liájemství a odcSel l'o a ze sklopených očí splynuly po
dá pro ni účastnici na zámku Uru tou nevěstu Proč by so mi to ne-

mohlo podařili? A při tom sám
meh dvě perly na vlnicí no nadranřkolika kroeíeh nu obrátil a jas SkovHkémUomuald cítil jak ta vnadná by

liým veselým hlaMt iii zvolal k vé
nejlépe pochodím Musím konečV těchto názorech shoduje se

losi v objeli jeho ho chvěje hor mladý lanecký hikuř doktor 1ti- -

ně něco počít i abych z těch nepříhraběnka Itinnbacliová líplní RO

jemnosti vyvázl"staršími Nestranil Jellinými Adol
Vítězný úsměv pohrával jeho zo- -linou a MiiSoii a noobmcHkava

ký proud krvo vyloupil mu uo hla

vy

Společný oběd minul za vypru

vování Jřoiiiiiiihlova čeho "novy

hnuleluo polřchí jest aby lesy Li

hyzděnou tváří když psal list svépři žádné příležitosti projevit! své
mu milému kamarádu baronu hie- -

posměšné mínění o sontimentálno
hurkovi:sli básnickém blouznění n podob

henské no zvelebily PrávČi dnes
"Jsem nevýslovně šťasten že

ných prý nesmyslech Když paknřesvřdčil se že na Niiinyeli hráni
ho mi tak brzy podařilo dostáli sli

nejnověji taká Zit ubohó Jello
cích podbezdČzského hájemství tr

bu jejž jsem ti dal při rozchoduza její náklonnost k Lnttovi při

majorát níh o sem do zanedbaného

a jieúpruvného allodiáluílio Heř-

manovu nejhližší soused Felix

hra b8 Hinnbaeh jicustálo pečliv o

rozmnožení své vrchnoslctiNké slá-

vy najal statek lieřmanov so tře-

mi dvory popliižnímí a rozšířil na

ně svou hospodářskou správu
V smlouvě nájemné bylo pak

na dolejším poschodí zámku Heř-

manovu vymíněiio k volnému uží-

vání rodiny líiniibaehovy Sest

pokoj (i v To bylo pří-

činou že rodina Riniibuohova na

dvou i na třech přesít vosi ných

za letní doby přijížděla
do Heřmanova na svačinu Jíra-hěe- í

rodina Kosořieká uskrovnila

so ve svém majetku er nejvíce

možná jen tiby Jtiimbiiebovi o

jichžto millionech po veSkeré ze-

mí Sel jeden uctivý hlas mohli si

na zdejších výlotcefi dle libosti

pohovět
Hraběnka Kosořieká dáma vel--

jemného a bohatého vzdělání

uspokojila so i h oběma dospělý-

mi dcerami toliko nnuhlodnýml

místnostmi v poboční budovS prv

pí nvou rozdroheiioslí Hvym nou
mo do očí so vysmál byla míra

(Pokraíování)rovnanvni okraiem Některá z

její domácí neutěSouosti uovr
tamějších vcHiiických osud zwu

sena

ehard (Jruher se vystěhoval tlo

Kas a žo lam s pomocí vládní za-

řídil velmi důmyslně upravený
pro léčení a chování oboro-myslnýc- h

Jak vysoko nad ní stál

tento muž jemiižto ona byla poru-

šila NvatosvatŽ slíbenou věrnost!

Její zradou sám v životních niiii-hác- h

a záměrech svých sldamán

iiftbízcl on nyní ochranný přístav
všem jichžto životní ImVka na

ňskilí buď uvázla buď ho

stroskotabi Tak velice rozdílný to

Člověk od onoho podle něhož Klá-

ra nyní kráčí A toho Šlechetné-

ho velikomysliiého muže ona po-

tupila urazila opustilo zradila k

vlili Člověku jenž tiomfiže vykáza-

li se ničím leda zděděným jménem

a erbem
O této duchovní trýzni hví choti

hrabě Itomunhl ovSorn neměl ani

nej menšího ponětí Pro něho fin- -

bují do panského majetku Nvými
"Nermuť se drahoušku" chtěl

ji před několika dny rozveselitimalými lehíky a jsou dlo vypoví
di tamějšího hajného zu tou pří

bratr když jí opět nalezl o Hfímo
ěinou Noiwodom vel ion nepříjem

lí se srnkou v odlehlém koutku
ným Nezbiido než aby Jiomiiah

nro ochranu a bezpečnost vlast

nich lesfiv tyto selské nejvíoo ho

parkovém "Já ti od toho blázni

védo studenta brzy pomohu!"
"Nemám tvá pomoci ani nej

méně potřebí a nikdy tS za ni ne
rové ostrůvky buď koupil buď zn

choti
"Vrátím ho brzy před

a biidcli ti libo vyjdemo

NÍ odpoledno k lizefc"
Vweidui překvapena tímto návr-

hem Klám rychto opustila vá

pimpÍHÍla
1í hvému iminžclu

n přítulníí zavřHÍvSi Ná rňinř do

jeho biklo doprovázela jej k par-

kové brance kde kránný jízdo-- (

ý kuíí už netrpěli vři hryzl uzdu

a pohazuj" hbitou rozmcláviil hoj-

nou sněhovou píínu i p" Nbl'j ' P°

Ondřejovi
Klára hladila b'klého vrnníka

a rovnala dlouhou hedvábnou jeho

hřívu tím ciiscm co Koinuahl vu

(třemenech M) upravoval
"řlkoda žo neumím jezdit

bych tř" podotkla

Klára iiHtiipiijh! do parku
Komuald hnul koiiřm až k ní a

podá va jo jí ruku ort vři il povýše-

ným hbiHCUM

"Tak tfi rád Nlyňím mluvit!"

Klára JeRtíí fifkterou chvílí po-Jdí-
ží

za jezdcem úkorem no jí
zdá žo í''jí muž vypudá kímo
mnohem ť wl příiky Hlufií mu

to jak w'Á barcujo mezi vy

HhViw vlnícím w íihititn

VAnb-u- hraběnky KIolíl- -

ily uvítal mladou paní zpet do

příjemného koutku zahradního

'Ifomualdovíi matka dovedla w

íú in velikou oběť kterou jeho

choC přináícht domácímu míru

mum n nemidála Ž po víerejiíím

iimh ví pomySlení urážlívř-- ft

iiohorílívAn chování její nyn tm- -

no o vvmčm Tento posloiln
požádám" odvětila Jella míříc

zpfisob zdá no mu mnohem vhod

ně ií fioněvadŽ no zbaví některých
Zitfii o dhbivy nž k patě
"Knad nřeon bveh ti mohl nro

uíifřiikri v imlirifiiiic]) kam zo

spětí" pokračoviil Ziřfft vážnou
(

nílio patra a hrabě Iatto bydlil
t " i v r

dvora ftestiřepského beztoho jest Šlechtična vfíhec neměla žádné ji
né ceny než pokud vnadami nvý-Uá- a sám v patře druhén mive in daleko ft obtížno dojíždět a tváří jakoby iini neznamenal ja

ký účinek jeho slova v myslí ickraíi eelé řad v komnat nrostýchmi lahodila jeho smyslům a Slechodkud též dlo svédectví tamějňí-h- o

hajného ařil póloví en ťírody so střínň byla vzbudila "Ne-- H jinak

Nejsladáí hlas

Slavný francouzský upisovalo!
Fontenelle praví že nejsliidSím
zvukem na světě pro každého jest
hlas pijící naši chválu Některé

léky mohou % hrdostí říci že sly-

ší tyto sladké zvuky každého dno

A Trinerovo Léčivé Hořké Víno

patří k nim již po třicet let ne-

boť každý kdo jo užívá musí do-zna- li

že není lepšího léku pro ža-

ludeční potíže nechuť k jídlu

zácpu bolení hlavy a pod Dno

7 srpna V)%) pí lúítio Serafiuová

psala nám z Weldonii Oolo s

"Trinerovo Léčivé Hořké Víno

jest jedním z nejlepSíoh lékfi

jaký jsem kdy zkusila Nejen já
sama ale i moje čtyři děti jež

prošlí nemohou býti ho něho

Proto pošlete jo eo nejrychleji"
VáS lékárník neb obchodník s Jé-k- y

má na skladě i jiné Trínerovy

léky — pro choroby jež jsou prá-

vě nyní na denním pořádku
Tri-nerC-

iv

Iíníment a Trínorfiv Mírní-tř- i'

kašle jikfrž I Trinerfiv Antl-putrí- n

výteená to kloktadlo pro
bolení v krku nemají sobí rov-

ných — Joseph Tríner Company

Wmr H AbJfld Ave Chiea- -

aspoň co postillon ďamourl Chci
vfibee vSeho nábytku a neustále

zavřených
lieřmanov nikdy nebyl oblíbe

lična jeti potud pokud mimo to

svým jménem jměním mohla při-

spět! k rozmímžorií jeho domnělé totiž zejtra podívali e do Herma
nesklidí
Klára nnslouchida třmto vykla

dňm i plánům nvíIio manŽelft ve

líkou pozorností a no zjovnýrn dča

nova aby Kosořičtí vídíli žo za
ným sídlem nebožtíka hraběte Ko- -ho rodinného lesku Ke Kíftře klo

nepřítomného mého otco není zao(! uí A tmu nu Ir #íií :t
žádné bezvládí a ž musí napořádstenstvímf I nikoliv iěhi vážná řhyčejnň půvabná nvé xtanovísko zařízen liž za jeho života tím víoo

Éleehtíekj chtěl míti pří tom tím pak po jeho mrti když nadešla

Šetřítl
pochybnosti o tom aby Zit jakou
koliv Příčinou odtrhovaly o po)

šetřili hvého podřízeného poměru
do kterého jsme jo přijali í w za-

dluženými několika dvorci jejfeh
potřeba pro ob8 komteskyvíce obraženo fl obhájeno i i

irtx UmAAu ttnváiíl V(ni il liddíkliiva Miíorátnl náu ní ni

1'káŽu nn v jejich zámku aby n
ností od stilku Iiben{éíio zvlá-St- i

jen lak mi výpoviif někteří-li-o

hajného a bez vyslfiení hospo- -

lil tnri f t ířfřiřf i v H'tí itifi v — - — - - ii - f h

rozkoStiýmí hájí n porost li na mi Jí- - se velikého jmění pro všechny

virif ml ii inu uvCtn t luclicíři a udřidší rdenv rodiny zfjstul jediný ziipomnělí kdo tam vlastní jest
pánem Í'hee5 lí xvému plaítívédářského správce přece riíroujV

Wf'tfitftff oim rr g fr "" r" " w " '
srdcem bloudila po Wczíeb Ph- - malý TÍřmnov rm( rozdéleopu

i ! ' dosíí klUnťM finančníských v Háskut Tyto pomě- - mii AdonÍKii VpuHobíf-- í radost níjifla si prouéMl j dnes a v této chvi-l- í

kteréž sohá po tolíki kuJerio- - kým koketním vzkázáním aekou
]fnei ii vá ieny íwkovou ochotu k

už nofiíkud odrostlý přwlobným
prominutí KlAnt jí Mfrm hyli Mech opravdu vážila

I Podvftčrrní

vreeii p vomym Kronem zn ry zany ynmnny v uwninin
chliidu V dálí vypíoil 'vsl Ž nvou vbistní prací wU

m BnVt v zlatá září zapadijící- - dobude společenského postavení
tA ilnn talA rrtArihl runě n bo Odhodlll Nf k StlldíU nrávnické- -

frritim jm tí jiírm k službám"
procházka porostlývěera v wWtíiím zármutku xííbí

A hrazív obA paty dohromady m

ostruhy nMMfh vznřímií ioU ž učiní víechno aby usrífldob mi hirAnhú Jízernímí utvrdil jí

y Um phMuwtl nechat! Hornu- - 'žím MU pofll níb pukjii ámí-m- u blíží i nyní k jbo uUnte- -


