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Truchlivý konec císařovny ra-

kouské Alžběty mimoděk uvedl na

paměť všecky ty rány jež zasáhly
v rychlém postupu panovnickou
rodinu Habsturgů Osud císařo-vni-n

je pouze korunou života pře-

tékajícího soužením a tragédií
Nejtraplivější truchlohrou domu

Habsburgů vypravuje New York

Herald byla domnělá sebevražda
r 1889 arcivévody Rudolfa Fran-

tiška Karla Josefa syna císařova a

dědice trůnu na němž všecky na-

děje císařského domu spočívaly
Tato afféra známa je nyní jako
drama Meyerlingské O tragédii
dostalo se na veřejnost několik

vylíčení ale skutečná fakta nebu-

dou snad nikdy známa nikomu

mimo císařský dům

Arcivévoda zamiloval se vášnivě

do baronky Vetserové krásné
mladé dívky jež opětovala jeho
lásku Chtěl vejiti s ní ve spojeni
tajným manželstvím avšak otec

jeho odepřel k tomu svého svolení

Večer 29 ledna arcivévoda setkal
se s baronkou v myslivně nedaleko
zámku Meyerlingu

Ráno oba nalezeni byli mrtvi

ležíce vedle sebe Říkalo se že

baronka požila jedu a že se princ
zastřelil

Jiná historka vypráví že hajný
šel do domu kde princ dlel aby
se poptal ohledně veliké honby
která měla býti odbývána Zabušil
hlasitě na dvéře V tom okno se

otevřelo z něho vyskočil nějaký
muž a utíkal Hajný namířil a vy-

pálil Uprchlík padl a když hajný
přišel k němu poznal ku své hrů-

ze korunního prince jenž omdlel

Náboj vnikl arcivévodovi do ra-

mena Hajný povolal pomoc a za

přispění ještě jednoho muže do-

nesl prince do myslivny
Baronka vidouc prince v bez-

vědomí a krvácejícího z rány do-

mnívala se že je mrtev Okamžitě

chopila se svého cestovního vaku

a vytáhla malou láhvičku Než jí
mohlo býti zabráněno vypila obsah

a klesla mrtva k zemi

Brzy potom princ se vzpamato-
val a byl vzat na svůj vlastní roz-

kaz do zámku Meyerlingu Tam

poslal svého komorníka ze světni

protivenství neslýchaného až opět
v měsíci září 1879 nadešel veliký
obrat v dějinách Rakouska Dne

23 září 1879 vůdcové staročeští
se šlechtou historickou důvěřujíce

pevně že nová vláda (Taaffova)

vytkla si za cíl uskutečniti rovné

právo všech národův a způsobiti
smír mezi nimi vzdali se svého

ičletého odporu proti půdě parla
mentu vídeňského svinuli na ten

čas prapor státoprávní a přiměli
klub poslancův českých ku pouti
do Vídně z níž nemělo býti více

návratu Ale téhož dne 23 září

1879 meškal také Bismark ve Ví

dni a uzavřel tam s Rakouskem onu

allianci proti Rusku a Francii jež

přibráním Itálie do spolku vyspě
la v proslulý trojspolek jehož ná-

sledků zakusila Evropa dvacetile-

tým zbrojením bez míry a konce
až svrchované nebezpečí stavu to
ho přimělo cara Mikuláše II ku
věkoslavnému osvobozujícímu zvo- -

ání ze dne 24 srpna t r

Však nade všecky ostatní evrop
ské národy věru nejkrutěji stížen

byl následky Bismarkova díla náš

národ český: neboť pod střechou

trojspolkové té éry ve stínu té
světovládné moci Germánstva vy- -

bujela ve zdejším Němectvu my-

šlenka všeněmecká do nebývalé
divokosti roznítil se zde furor

teutonský vládami rakouskými ne- -

zkárán a nespražen do žáru svr-

chovaně nebezpečného aŽtě ve
hnal Rakousko do nynější bezpří-
kladné ústavní a státní krise

Nadešel opět měsíc září a podo
bá se že bude opět měsím v ději-

nách Rakouska osudným Povolu

jíc umíněnosti Maďarů svolává

právě vláda Thunova říšskou radu

na den 26 září aby jí předložila
znovu známé předlohy o uherském

vyrovnání a vyzvala jí císařským
poselstvím k jich parlamentnímu
projednání
Než nálada Němců jest do té

chvíle taková že není ani pomy-
šlení na klidné jakés rokování
leč by dříve vláda před nimi úplně
na kolena padla a nás i naše právo

jim obětovala ucini tohor ui
odolá německému terroru a do
mluví se s Maďary o vyrovnání
pak sama? O to se chvíle té hraje
a na tom závisí budoucnost politi-

ky rakouské Možná že měsíc
září roku 1898 bude v dějinách
jejich znamenati obrat k lepšímu
možná ale též že bude začátkem
konců horších všeho tušení

Nervosní ženy

a úsudek včhlasných lékařských aute
rit o přičiní a původu toho

V jedné z nedávných lékařských
přednášek o nemocích žen pojed-

návající dr Hartman se vyjádřil
takto: "Nervosní žena jest vždy
churavou Nějaký vliv mnohdy
dosti nepatrný působí na její sy-

stém a jest příčinou nemoci Jestli
jsou sliznaté blány ve zdravém
stavu jest obyčejně i zdravá žena
Každá z těch četných a choulosti-

vých částí lidského těla obalena

jest sliznatými blanami a nejlehčí
záchvat blan těchto katarrhem

působí na ně tou měrou že vyvo-

zují oslabující výtoky jež vedou k

nervpsnosti a konečnému vysílení
Pe-ru-- jest jediným lékem kdy
vynalezeným který v případech
takových shledal jsem trvale pů-

sobivým Tisíce žen živoří násled
kem obecného neduhu známého

pod jménem 'ženská slabost' kte-

rý téměř v každém případu zaviněn

byl katarrhem pohlavních ústrojí
Pe-ru-- vyléčí případy tyto rychle
a trvale"—Pí Lucy Lee Naples
Texas píše: "Těším se lepšímu
zdraví nežli kdykoliv v mém živo
tě Nemohu Pe-ru-- na dosti vy
nachváliti Jest to nejlepŠÍ lék ve

světě"
Nejnovější spis Dr fllartmana

psaný výhradně pro ženy pod ná
zvem "Health and Beauty" zašle
se zdarma když o uěj dopíšete na
The Pe-ru-- Drug Manufacturing
Company Columbus Ohio

Dva skvostné vlaky
PO DRAZE

UNION PACIFIC
denně vyklány do Denver a Jiných

mřt Coloradtkycb Jsou:

The Colorado Fast Mail

VyjíMÍ t Omaby ve 435 odpoledne
prijizaj aa uenver tím ráno

Hit Colorado Speciál
Onoořtl Omabu 11 M vefer pH--
Jlidl do Denver ve JM odpoledne

Všechny vlaky tyto jedou nej

čelnějšími městy dalekého západu
Písárnu a prodavače cestovních
lístka dráby této naleznete v čísle

1309 na Farnam uL tooti

která cestujícím poskytuje každo-

denní vlakv a iízdu do Chicago za

světla denního jest North Western

dráha Vlak vviíždí z Omaha

v 6:40 ráno a přijíždí v 8:15 večer

téhož dne do Chicago Vlak tento

jest v popředí doby nynější a jest
u cestujícího obecenstva omažské- -

ho nejoblíbenějším Jiné rychlo-

vlaky vyjíždí každodenně do Chi-

cago v 4:55 a v 6:55 večer Ce-

stovní lístky můžete obdržeti na

Farnam ulici v Čísle ioiv měst-

ské písárně dráhy "The North

Western Line"

JOSEF SLÁMA
zařídil skvostný

HOSTINEC
t Čixle 012 Jižní 13 ull

VÝteíný Metzfiv ležák pravá Korbel
va vína pravý francouzsky cognac zna-

menitá stará whiBka Jakož i pravá im-

portovaná slivovice a doutníky ve vfitSI

zásobí nežli kdekoliv indo nr-- tt

PIERCE i HOTEL
ée&ý- - Hotel

a přišlí domov yíecb Čechu do

Omahy zavítavších

1320 Fierce ul mezi 13 a 14 ulicí

_V ČESKÉ PRAZE —

Novomódní zařízený a vším pobodlim
opatřený — Česká kuchyň

Ceny rcximé m šf 1

FRASCIS DIVIŠOVA
8 majitelka

a

na výstavišti

Návštěvníkům výstavy odporu
čuji svůj skvostně zařízený český
hostinec a restauraci '

"PRAHU"
vedle Streets of Cairo 3m

Karel H Stiller

Hudba každý večer a každou sobotu

celé odpoledne

Rodiny uctivě zve

Jos Klepetka řiditel

Pijete dobré pivo?

Jestli ano zajděte
si na sklenici

výtečného st louiského

ležáku k majiteli
Národní Síně

J Havlíčkovi
na rohu 13 a YVilliam ul

Mimo výtečného ležáku nalez-

nete u něj vždy hojnou zásobu li-

hovin Korbelová vína jemných
doutníka atd

PM ruee dobrý zákusek

Každého s úctou zve

JoM--f Havlíček

Výletní
snížené ceny

pro domoviny hledající jakož 1 pro
obcbodafky te St Paul a Mlnneapolia
Minn po North-Weste- rn tratích
budou společností dráby C St P M
& O ustanoveny na následující dny:
6 září 20 září 4 října a 18 říjoa a
sice ďo viedb následujících státu

a terrltorií:

colorado nei111a8k4
North dakota

oklauoma indián tyIDAIIO
IOWA OREOOIf KATVSAS

SOUTH DAKOTA
MINNESOTA BCICIIIOAN

TJXAII triSCONtJIN
MIH&OT7III (k tnrOMtKO
Na výletní tyto cestoyní lístky
může m kaidý vrátit] kterýkoliv
úterý aneb pátek v bébu SI dna
po koupi téhož Tyto snížené

ceny jakoi I jiná kýžená vysvět-
lení budou vám adéleny z násle-

dujících písáren:

Unla Drpot 15 Webster Kt

Omaha Sebr

195 aUbert St fr 6tk
KU PaaU liaa

41S Klcolfet Avenne

XlnneaD!! Mina

10S West ftaperUr St
op paMSng

Dlla liaa
neb dopiitc:

T W TEASDALE
DTHt-lt- t O P AgV St Faul MIM

předmětem bedlivého uvažování

vlády která bude pilně ktomu]
přihlížeti aby se tomuto přání ve
srovnalosti s potřebami a na zá-

kladě ' konstítučního vespolného
práva a rovné spravedlnosti ku

všem částem vyhovělo

Když však sněm český těmito

povšechnými sli6y se nespokojil
alébrž odvolávaje se na vlastní
státní právo království českého

vykonání voleb do rady říšské od-

mítl — došlo ho nové poselství
královské ze dne 26 září 1870

jehož význam nebyl dosud v sou-

časných politických dějinách ná--
ežitě osvětlen

V památném tom manifestu cí

saře Františka Josefa I sepsaném
pod dojmem osudné bitvy sedan- -
ské pravilo se doslovně:

"My jsme sobě dobře vědomi
esku jímžto koruna Našeho krá-ovst- ví

českého vážnost a moc
mocnářství obestřela My jsme
se také na tom ustanovili králov-

ství tomu znovu nedílnost a
země nezrušitelně

písemně stvrdti a tak jako u Na-

šich osvícených předků má koru-

nováním korunou českou Našemu

vnitřnímu spojení s národem če-

ským (mit dem Volke Boehmens)
zářící význam dáti — Avšak při-

pomínáme sněmu že poměr země
k mocnáři jakož i vztahy k ostat
ní říši v jakéž zejména sankcí

pragmatickou Čechy vešly zavírá
v sobě netoliko povinnosti koruny
alebrž i hojně její práv kteráž se

vykonávala pouze skrze osobu

společného panovníka S radostí
vzdali jsme se výhradnosti tohoto

vykonávání když jsme v souhlasu
s přáním a potřebami národů

projevili vůlí svou zavésti ve

státní právo monarchie zásady

vlády konstituční

Ochrana a záštita jakouž plná
naše moc císařská království če-

skému vždy skýtala nemá býti
zmenšena účastenstvím jako by
sněm český měl při nejdůležitěj-šíc- h

výkonech života státního

společně s ostatními národy říše

My jsme milerádi ochotni každé-

ho času slušným přáním veškeru

Naši pozornost věnovati a jakž

jsme již opětovně projevili že

jsme nakloněni podrobiti poměry
našeho království českého ku ce

listvé říši revisi

Nic nemůže nám více na srdci
ležeti jako trvalé uspokojení Na-

šeho českého národa ("Unseres
boehmischen Volkes") My ni-

kterak nezneuznáváme že jsou tu

politování hodné zmatky v právu

veřejném kteréž udály se těžkými
krisemi vnitřními
Avšak ze zmatku a sporu vzni

ká jako pevný bod Naše císařské

slovo ze dne 20 října 1860 slovo

diplomu tomu připojených stát
ních zákonů základních ze dne
26 února 1861 a 21 prosince
1867 Znamenalo by setříti se

slova toho velebu slavného závaz-

ku koruny znamenalo by zamě- -

niti pevnou a zabezpečenou půdu

právní s výchvěvy pochybných

sporných a sobě odporujících ná

roků kdyby se ode všech vytou-
žené srozumění chtělo provésti na

jiném základě neŽ-- li na půdě

platné ústavy Zastupitelstvu Na-

šeho království dána jest plná
příležitost aby přání a potřeby
země platně vyslovilo Sněm če-

ský budiž tím jist Že mu vláda

způsobem loyálním bude nápo
mocna Odepře --h však vstou- -

piti na půdu kterou ústava opráv

něným požadavkům všech otevře

la uvalí na sebe zodpovědnost
ieiížto míra vzrůstá s vážností
historického vývoje Vskutku

jest to následků plný význam
chvíle této k němuž chceme opět
ně pozornost sněmu království

českého obrátili"
Sněm český však nedůvěřoval

vládě Potockého že dostávši nás

na radu říšskou věrně a poctivě

postarala se tam o vítězství našeho
ďobrého práva a proto neopustil
jeho půdy pevné a odepřel znovu

krok na kluzkou půdu vídenského

parlamentu Pevnost ta patrně
ve Vídni imponovala jakož vý-

buch prušického ducha v něme

ctvu rakouském varoval: zkrátka

po zmaru pokusu Potockého na-

dešla éra Hohenwartova a s tou

proslulý reskript královský ze dne

14 září 1871 jehci zněni památ
né chová velkerea národ nái po
dnes v tak Živé paměti že netřeba
ho zde reprodukovat! Domnívá'

li isme se tehda státi na prahu ví
tězství a slavné korunovace svého

dobrého práva
Než jak velký a krásný byl nái

sen tak děsné bylo náhlé z něho

procitnutí Osmý listopad roka
1 871 připadal nim jako opětovl
ní 8 listopadu 1620

pro sebe Loď úplně zmizela a

nejspíše stroskotána byla na moři

Příbuznou duší byl arcivévoda

Jindřich nejmladšf syn zemřelé

ho arcivévody Rainera místokrále
Lombardského Byl generálem v

armádě a když meškal v Štýrském
Hradci seznámil se se slečnou

Hofmanovou divadelní zpěvač-
kou s měsíčním služným 50 zlat
Dívka nebyla žádnou velikou zpě-

vačkou Poslední úloha její byla
Pamely ve "Fra Diavolo" Avšak

ona byla hezká bystrá pravé ví-

deňské děvče a nade všecko

bezúhonná v chování a způso
bech

Arcivévoda dvořil se jí a když

přinucen byl súčastniti se tažení
do Itálie slíbil že si ji vezme

vyvázne-l- i životem a slibu svému

věrně dostál Císař zuřil vztekal
se a činil všecko ve své moci aby

zpět získal "pobloudilce" avšak

veškeré snahy jeho byly mamy
Arcivévoda Jindřich přísahal že

věren bude slečně Hofmanové a

všecky mocnosti v křesťanstvu

nemohly jej příměti aby ji opu
stil

Všecko co mohl František Jo-

sef dělati bylo zbaviti arcivévo

du jeho vojenské důstojnosti a

vypověděti jej Sňatek uzavřen

byl 4 února 1868 a až do roku

1889 neprojevil císař žádných
známek usmíření V roce tom

dovolil arcivévodovi představiti
mu ženu a dceru jeho a tak ro-

dinná hádka skončena

Útrapy císařského domu roz-

množily se po smrti Rudolfové

nesnázemi ve vyhledání násled-

níka císařova Karel Ludvík
bratr jeho pokládán byl za sla-

bocha morálního i intelektuální-
ho ačkoli obdařen je nízkou

Není ikterak mu-

žem jenž pochopiti mohl by

problémy rakousko-uhersk- é říše

On vzdal se nároků na trůn ve

prospěch svého syna Františka
Ferdinanda a tak odstranil jednu
překážku avšak jenom aby jinou
uvedl v život neboť František
Ferdinand je nevědomec postrá-

dající všech lepších citových a

duševních vlastností Skandál a

ostuda následovaly jej po celém

Rakousku i Uhersku

Ve Španělsku byla jiná příčina
zármutku Tam královna-vladař-k- a

dcera arcivévody Karla Fer-

dinanda bratrance císaře Frant

Josefa byla nucena patřiti jak
nejkrásnější čásť dědictví její syna
byla urvána a žila ve strachu že

španělský lid sám vyvstane proti
ní a smete jí i dítě její s trůnu

To jsou některé věci jež hoř
kostí plnily dny Františka Josefa
a jež v život císařovny Alžběty

vnesly mnoho zármutku který zle

doléhal na ni v posledních létech

Měsíc září v dějinách Rakouska

Z Národních Listí ze dne t záři

Měsíc září má v pohnutých dě

jinách novodobého Rakouska již

svůj historický význam Jako by
po letních prázdninách vždy opět
měsícem tím počínal i v politice
rakouské nový zápis do školy bu

doucnosti

Dne 20 září 1865 vyšel onen

památný manifest císaře Františka

Josefa I k národům rakouským

kterýmž se jim ohlašovalo že pro
nepoddajný odpor Maďarův nelze
více v uskutečnění celoříšského

parlamentu monarchie doufati

pročež zastavuje se platnost posa- -

vadní ústavy únorové a s tou 1

činnost vídenského parlamentu
("užšího rajchsrátu") aby se za

tím s Uhry podniklo státoprávní
a ústavní vyrovnání jehožto vý

sledky že bídou předloženy před
rozhodnutím císařovým na posou
zení zákonným zástupcům ostat
nich království a zemí aby císař

"slyšel a uvážil i jejich rovnocen

ný výrok"
Známo kterak zatím katastrofa

kralo-hradec-ká vedla ku zcela ji
nému netušenému skončení dra
matu Vlivem Beustovým nabyla
ve Vídni vrchu myšlenka vyrov
nati se s Maďary tím způsobem
že Němcům zachová se nadvláda
nad Slovany v zemích před Lita'
vou jako Maďarům za Litavou
Od let 1867 do 1870 byli Slované
rakouští v pravém slova smyslu od

německých vlád tlačeni ke zdi

Teprve v předvečer války ké

nahlédlo se že

jest toho martyria Slovanův již
trocha přes přilil a hr Potockým
nastal obrat v právo

til královským poselstvím ze

dne 35 srpna 1870 sliboví no ná-

roda českéna ie přání jeho aby
se předsevzala revise vztahů krá--

Přljlmťi nAvltevyi
Od 9 do 12 hodli) dopoledne n od 8 do 6 hodlá

oupoi vesvom pnuyiKU oarunu

tilmí V7 a "Vlatoa ul
HGiíToráM D -- Geo BiclraellM D

zkušení lékaři všech chorob

ZRAKU SLUCHU
TEL 739 — 1404 Farnam ul

OT84-- OMAHA NEBR

Or Chas Rosevater

česlsý lólsař

fflcet 222 Itee Bldg roh 17 ul a
Farnam Telefon 504

Ooydlít 2417 Jones ulice roh 25tá
Vezmete káru na Leavcnworth ul

Telefon 1217

OMAHA - - NEBR

Dr E HolovtcWnsr

český lékař

Ofllco na rohu 15 a Hovrard 11 1 She

ly'g lílwk Č dveří 210
Telefon 1438

V DlsarnG k náležen! od 10 do 13 hodin rána
3d 2 do 4 odpoledne a od 7 do 8 veier

Obydlí r číslo 1019 Center ulice
Telefon 1674

Monarch
"BICYKLY"

nejlepší na svété za

$35 až $60 '

na mírné splátky
u klenotníka

A B HDBERMANi

t na 13té a Donglas ul

Paul A KBETSGHMER

KATVMOJIČICA £

g
a ryrabltelka Česká kořen né a by-- ?
litině masti (ftyH druhy) k vjhojctii §
kaídé rány a bolesti na tele í

Cbjíli: 810 jiti 1U
Velká krabiíka (5 unci) teto vj- - í

telné mattt stoji 60 ctfi Na veukov %

tasjlajl se nejméně dví krabičky
ta 1110 postou gl

O D KipHnger
na rohu 13té a Farnam

minejvetli rfbřr

doutníků tabáku
rfbec viocb potřeb kufickych re míatí

Chas Kaufman
pojišťující jednatel° a veřejný notář °

Zaxtuonje 'ejlepíl pojllfujtct tpolennsfl
prodává a kupuje insloK-- nemovitý vyrláv
preiuavoi luKky t fcvropir a qo tvropy aul

r~tus na nemovitý majetek

PhamaMDroli 13aDonglauI

Objednejte si bedničku

lahví

Mi IěM leffin

Jest to BejTHečoř5í pivo
pro domácnost a pro ipoleíea
eké pohoštění Vyrábí

Fred Krue Brewiig Co

1007 Jaokson St
JTELcroB 410

Krajané navStívivŠÍ Omahu ne

měli by opomenouti navŠtíviti

hostinec
rh 6té a Parlrle 1

pouze fclock a pftl východně od
nádraili

řízený P A KftEČKEM

Vteny Omalskjf leiik dobři vint
doutníky atd naleznou tu boatá v hoj ne
táaobC mimo toho json v hostinci tomto
Dezpecni wsu

NAVŠTÍVÍTE OMAHU?
" "7f" "llllrrr T

Jtíi smni tu m ustavní v tkra-afÍM- a

(Mtiatel kotel

J ONDRÁČKA
? ttalclitSJUailS alkc

msM vytoM Ukovtav a éoateQty oMrfiU
hHjm st41i Jak v kaftUa kotel pni M-i- y

JUl Bffpnmtia O twasis
I sssrtitíki Bwilsi v—km TtaJ a
ivléKaf liniím a

km-jtnUIn

ce kde byl uložen a vypálil si o- -

sudnou ránu do hlavy
Dopisy princovy i baron činy

nalezené po tragédii vyvracejí to
to vylíčení a poukazují k umluve-

né sebevraždě obou A mimo to

je několik svědků kteří praví že

viděli těla prince a baronky ležeti

vedle sebe
Muž jménem Johan Tranquilein

známý přezdívkou 'baron Schau'

jenž zemřel na Wardově ostrově

po kariéře bezuzdného hýření ve

Spojených Státech tvrdil že vezl

korunního prince do Meyerlingu
v den tragédie a vyprávěl velmi

rozdílnou historku o princově
smrti Vezl prý prince a veselou

družinu přátel do Meyerlingu
Žádné dámy nebyly ve společností

Večeře byla prostřena v zámku

Meyerlingském a během hýření
baronka Vetserova náhle vešla do

jídelny a s planoucíma očima tá-

zala se prince zda-l- i je to pravda
že ji zavrhl Princ po krátkém
mlčení odpověděl Že otec jeho
nechce dovoliti žádných dalších

styků mezi ním a baronkou Žen-

ština tasila po té revolver a vypá-
lila po Rudolfovi

Kule zranila jej pouze lehce a

on chytil rozvášněnou baronku do

náruči Ona však obrátila zbraS

proti sobě a způsobila si smrtel-

nou ránu Příbuzný barončin vy-

skočil pak a mrštil plnou silou

lahví šampaňského prince do hla-

vy Týž klesl k zemi a zemřeL
Milenci byli po té položeni vedle

sebe na pohovku a všichni svěd-

kové hrozné scény zapřísáhnuti k
mlčenlivosti

Dvůr ovšem ututlal afféru po-

kud jenoia možno bylo a tak
storka princova skonu nikdy ne-

byla pravdivě vylíčena

Jinou hroznou ranou Habsbur-

gů byla smrt Maxmiliána I v Me-

xiku jenž vzdal se velení nad

císařským loďstvem za účelem

založení vlastního trůnu Svržení
cizinského vládce a poprava jeho
těmi které on chtěl podmaniti
jsou věcí historie K tomn připo
jilo se šílenství jeho ženy Carlo- t-

ty a skandál jaký vyvolalo roz

házení její velikého jmění jinoú
královskou osobností

Zmizení arcivévody Jana když
byl uzavřel sňatek hezkou rakou
skou zpěvačkou bylo jmou prici
noa falu On byl jedním t nada
ných člena habsburské rodiny ale

véhlavostí svoií připravil se o

vlečky titule Nechtěl se podv-o-

13 v cfravi koneční když
™j t faqf koupil


