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revmatlmnii sníh !í5mánf nejvíce rsovci zapřísáhnutí netímřř nepřístupná pro svoji bezroikl&dajících a dontate ínó líerjeó-nost- i

jemu i vojsku jeho Poskvlu
Zastavte ss u mní a pfesvWls se

' '

CCa otr-klln- hotile otM i irpečnost si vyhlédli pustili se ihnedla boleatl na prsou v sádech kloj jlíích
přátelé rodu Přemyslova a odvěcí

strůjcové stálých iiesvárft v laně
tébol rodu ťhtěe sc tudíž aspoA

do práce Hválen kámen stavební
VedlaC tehdy třmito hvozd jr od

koatu hodiiranl
firterit Oll p 3olíA'trdt jehož viude po blízku dosti a dosti NejstarSí a nejzlcnSenejSl

nynější Jarouiíře ke ( hvalkovi
Jctt to nrlli tí duiuikt nuilul na nějaký čas tbavtti starosti

cůrn Studenci a jkxIIo scleře poráženy a upravovány mohutné

stromy a netrvalo dlouho prvá vřž trampot vladařských a oddechnouti
ócsHÍcý prrí vnílcpřes pomezí české do slezského si v úplném zátiší odebral so s něvysoká a pevná — jako tvrzka -

Viořen( xánřt Jiní nemoci lctlflo Libová a odtud k Landshutu a dále
kterými věrnými vladyky svými navypínala so liž nad stromy tem V NEBRASCEdo 1'otska len úzká stezka zemskáJUIA

erů HiliUi Mtin ajnUr §a $t!3 Jaroměř odevzdav otěže vlády naných hvozdfiv úpských
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ho Iíku proti tm nemocím nelw in dolezaijA jak byla tato vél dohotovena Vyšehradě v pevné ruce statečného
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Polska do Cech a dosti velikými
obtUemi zboll své dopravovali lupičové pustili se do stavby v£že

druhé a po ní do stavby véže třetí společného vítěze nad Poláky naiy a UOlUKy rakS ary ipd
VE FREMONT NEB

Foaloali ochotsl Ta tlach pffpadaeh aoadniebTuto stezku znali Poláci dobře a
y odřeniny Třcdy bni bolíkjr boj Vyšehradě a jiným věrným spole— poslední — a nynéjsího Zacléře v kUrtkolIrlk ěiaU alála a vjakaakollvik aoodivrotn Mifť na ranv a boumti$ tSe proto prchali po ní od Prahy by

ofili rychle a bezpečni' pomsti
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aacUlaU prakaa londnl injlifaja dobři ryalMkyvili Tak mčli nyní veikeré

hlivým přátelům A mezi těmi
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ných hor Krkonošských a rodné
CDI defuí křeře bolcittl T tře své moci a byli Jisti že Jich nikdosvé vlasti
lánót ítřcr odíraní rychle a úplni a nejoddančjšl rádce a přítel Jaronenajde a nepřepadne Zároveň

Iiylo to v raČHÍci záři r 1001reriH Uk proti choltřt d prQjmtt Oo Saunders a okolních okresů imlrftv Beze Svojaty a Výhoněrozdělil se nyní vc&keren hluk je
nepodnikl Jaromír nio důležitého— - - když Poláci z Prahy do Polska

prchali Brzy vSak přesvědčili se jich na tři sbory které staly se poh toku
Rolnlcljenl prejt al oílnltl pftjíka na farmaRada jejich byla vždy moudrá asádkou v nové vystavěných věžícheaataralou zitcpu a bolesti

irilt hlavy rlatou řílu řlouton prchající ze netřeba jim obávali aneb posemky na nejlevněji! molnl droky pojídobrá a byla dobrému knížeti vždyčili tvrzkách tltl majetek a spolehlivých tpoletooatt konpltse vítězných knéžicft českých Hy
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tu že vzal s sebou na Jaroměř
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i bojírycblo FARMEŘI VE VALLEY COUNTY NEBRITE WAUOO
knížecí rodinu již dosti uňtva
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Boleslav Chrabrý neznamenaje
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Naše úřadovna jest
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CLEHENS BIUTRI
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zvolna a neradi je opouštěli
A když pak do hlubokých hvoz

fti boleni tubh ta 25c Kdo chce
Vihy cist5 a bílí a pevná dťíttnS I

aťsl koupí tíeverůe prdíek
u ta 25c

kříže bolesti ▼ Jednom
vem ryb jichž v krkonoSských vod& upských vnikli vzdalovali se "Váo Jandadách bylo tehdy množství neobyzvolna a nepozorované někteří vfidwuiiiu mlstč kreC a re vmatli
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'ta 2oc
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V íl OKU verůo nUitei kuřích ok ta
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na ticch tlakách

Nejlepfií dráha do všech míst
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dědinách sebraným V krátké do-

bě stali se lupičové postrachemstiti bohaté dédiny české a nastou S--ř

veškeré krajiny nikdo však nevěpili cestu do chudých končin poliprrtdnj ve víeeh obohonou na
Ii'xl4 nonl tnmde Ukovfobobc ských a oddali se opít klidnému děl odkud asi přicházejí a kde sín Jo prnno po exprfftii Kilo pMO lAIU

dlo jejich Proto postrach savlád4ivvbnuMis (
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motá Jemaž za v adařenl valoů vefejný notůf
ného svého krále Boleslava Chrab po veškerém okolí a kdo nebyl nu VE WILBER - - NEBV vlantnnnck kaltmilU rowlri t

Vjlc tarm ťtmlm na otjminávky

Mexiku a naTlchomofském pohřeb

Jde píimo do
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íallaa Pt Worth HillfiljorOs
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A SAN ANTONIO

rého byl úplné se oddal Sním cen nevydával so raději na cesty Vlach Dy priea aoUhki lama tvřni bndí J aalánjr tmprml Na kaUMut obalu a

i ÍUbvIjust Jméno

1 P STTinSRA aprirai vyHumy Panlaa na pnumak pijia]Soumaři jindy tak často po stezce

trutnovské do Polska a i Polska do
stejně smýšlel druh jeho Vratislav

hrabivý velmož polský jemuž vál a valml ataki úroky a aa výhodná aplátky aa

atajmja nlkollk apolehUvyob pojllfojtotch a i hU
plavnlok apolMinoau Dlouholata iknlnnoalky a bitvy a hojné kořistční byly

nejmilejiím zaméstnánlm K nim'nAo OAnina IA tomto obora tabxpa4nj řidn TyřUenI obchod

Čech táhnoucí vyhýbali se pověst-
né nyní stezce této a zacházejíce
obi raději táhli se zbožím svým

}ama srirnaiho Xapajata-- nab prodávat
přidrnžil se vérný druh jejich Hra- -lopnJU Hererevj Uky hlaata ta a nit 1—


