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ej volný odchod Jm Menolli

Gtnbtldi prvorotaný tyn potil
ného hrdiny 1'řmatl jitnt vám

IIMHIMIM t ( t

odevtdám vám i Ihned tkmilt
ta mal dostána uilt#n( la volný oodchod jti nám dovolán
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Mana mlail st pravila

knM:
"Změnily (tma aa SMWltnl v

tomto oMvkit ctifevatlrk la t

grnvtál asi vpoial A př#
vlm la ty vlka iin1oal
kd)lychoiu ho spravily o alt pří-

tomnosti"
"Dada lépe dovl II it o á

poidi" pravda Lukrtei 'Ji
ni poiorof t ty ani b připustil

abychom rialni oletíovaly"
Stepán Hajduk vydal nařlianl
"Vahftru do hor! liti třetku

polnic a bti tichotu bubnů! Ku

předu I nabitými pulkimi l bo-

dákem mušeným!
'

KAPITOLA 6)

řorilnjICarlUIJI
Generál Štěpán Hajduk vedl

rakouské vojsko do hor

Pěšky i vytaženou livlí kráčel

napřed ta ním ubírali se vyšlí dů-

stojníci a ststný Slovák oetl pra

pnr plukovnl
Slunce zapadalo
Pomalu zlehoučka ukrývalo ae

za vrcholy pozlacujlc posledními

paprsky tmaví modrou hladiou

Gardského jezera
"Obklíčili garibaldisty se všech

straol" nařídil Hajduk a vojsko

Kds f r generál?' plti lt 'O
♦
O

Ittjduk přísni
Scverúv

NcrvotoitPlukovník Mtoolii ukltal na
4tletku vedouc! ta klállerem t

Severúv
KrvctiKtitcl

datraÍMa awMalt a rolf
hovaat laiky a kre hol f
dv vtraáky tvéle álazy
fcyatfl tnyal a alil lélo

Caaa

IvmImm vyalleal pohlavai Okoptt

t mnul pattetliaauti
Obvita! ř!ivi poranlaon ao

h vůdcova tedlo Jeho dal vpta
vili v pebodlaaa Uootka

"£toltt mni wi#ha lytuplu
kovnlka Mfootuho" atřltil Utti
taldi
Menotti pttorotaaý tye tiih

baldiho byl plukovaikem v licích

gtritat]iaiav
Uyt toheikýt Itíhlý mal pravá

ruka otcova

Mladý plukovník sáhy sunul u

lůtka otcova
Tlukovotku ohlasu mní jak

I0l vojika rakouská!"
"Poslalo! hlásím pant generá-

le" pravit plukovník "nepřítel
ttul na břehu Gardského jezera v

sile asi dvou tisíc mulů Postaveni

jejich není nelcpHf můžeme na

oí s hor pohodl ie stříleli"
Kdo im velt?1'

Generál Štěpán Majduk"
"Znám ho?"

"Budete ho dojista toáti pane

geoertle Pomáhal v Neapoli krá

lovně Marii při útěku"
"Ach ten odvážný chlapík?!

Nu paoe plukovníku do večera

chci jeho hlavu viděti! Rozuměl
isťs mni pane plukovníku?''

"Tamto v úJoll odnášejí ho na ftlatmall rwreaaoall rvoaat A

eahlvyhriiofl Q

♦
o
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♦
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♦
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♦
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o

ba" aby mu nohu uřízli anebo aby
lam semM ''

Prchá ledy?" (volal Hajduk a OScverúv RcsuiYitor ženských nemocíoti mu zlověstní taplály
Menotti sklopil hlavu os pria a tlil a rrSvem davlfa dam lMmí( trvalo vyli-Čen- l vo vftoth q

nopratldolauntch a thurnhich žonakťiu ptihlavl
Cenu $ltM) ♦

mlčel

'A nedovolím li vám volaý od

chod?" látal te Hajduk das4daa44as4d444sai4tta0
Q Cm ItMat 2S a SO cit ♦"Padneme vlichni pana gene

rále"

klopila wdlatfba vtJca lp
thajl i Dian d fcer aikt d

isry
(enťeidistl iwoiaili ta Mtu
dli
ViJíli le vMie jt pře-

metán lt vůJca rith pukl
"C lo ř" látal dmi dlaha
tiiiit ilJiho la opustil válvťnt

Miiťř Garibaldi mkdy pud aa

piihalt Nad UanbaUíM nikdy po-

luj hni neostal la áot vt

llit!"
A prchali utíkali la kilclclm

itým vůdcam

Rakušané aa sjieni

Sttpl Hajduk teikiceo jako
lutltl Ivv letěl v Čela tvého vo

tks V luce leskla ta tnu tavit
krvi GaribalJiho potřltolni i
hlavy snitkl aa mu klobouk ta

teleným chocholem a čela linul

it mu pot slétal tkály pílkt!
tutal ntklooln ku plrdu a stále

pobltel Slováka který vedla něho

pádí' l praporem aotva dechu po-

padaje
"Vihnrut Vzhůru t praporem!

Holi ku ptedut" volal na avé vo-

jáky — "pohled celého tvíia jest
obrácen k nám oa nato vítězství

říle čekají! Sláva cltafi!
Ať lije císaři Sout Garibaldi-inu- !

Tiklcerou smrti ''
"Hurá! Hurá!" hřmělo nadšené

voláni vojska za Hajdukem kvapí-
cího "Smrt garibaldistúm! Sláva
cisařil Sláva generálu Hajdu-kovi- l

Hurá peklu oa vzdory! Na

vzdory smrti! Sláva císaři''
A lůno lesa teprve teď bylo jak

náleží hlučnél

Celý tvab hortký byl jedno
moře plnneoů
Hoří stromy křovioybai tráva
Okolí zaplaveoo jest jasem tak

řka denním a jas ohni obrážel te
rudí v tiché bladini Gardského

jezera
S výše ješti níkolik výstřelů z

díl řádí v řadách Rakušanů
Dvacet třicet vojínů padá na

tváře Či na znak ostatní nadšeni
ženou ae přes ni i po nich v před
ach což jest život dvaceti třiceti

jedooho sta lidí v zmatku vá-

lečném?
Garibaldiho odnášejí poděšeni

přátelé
Syn jeho Menotti pláče obává

se o otce oplakává slávu ku jmé
nu Garibaldiho ae vížící

Poděšené vojako jeho jest vysí
leno nemůže po skalních cestách
s děly dosti rychle ustoupili

Dělo za dílfm zanechávají bocd
v právo hned v levo Jedoo sotva

vypálí a již i hlukem abazují je t
kopce jiné letí samo a strhuje s

sebou deset í více garit aldistů

Hájduk sáhl po lavli již Menotti
v ruce držel

♦ BH's"m Pro 0-- íiV
2 ' 'cs X
♦ vyniká tinde vAcchny Idky při kn-- ť
O 611 dctl a odrostlých LčU zAa&t a vncchtiy ▼

& choroby plic I hrtanu Vyhojl za den na- - O
0 v V éam

Menotti přitiskl tuto zbnB nej

dříve K trdci pak ke rtům
roztáhlo se po celém svshu hery "S Bohem hrdosti a tlávo mého
Utvořili pravý kruh kolem oné w o utuženi a chripKuuziva-i- i nemoc- - tA ▼

♦ °r "ý úroveň Ootce!" zakoktal pohnutě a v očích

zaleskly ae mu alzy
části Moote Suella kde se gari- -
baldisté zdržovali Po té odevzdal smutně lavli

O

Ílyrkúy protít"Palte!" poručil Hajduk a dů
Štěpánu Hajdukovi 2S caall ▲

stojnici vydávali mužstvu ihned
Hajduk přijal pýchu Garibaldo- -

rozkazy k střílení vu šavli jež mnoho bitev viděla
Palte! ' znělo se všech stran v

Pohlédl nejdříve oa zbraB pak
celém kruhu a v nejbližším oka

O Sevcrova Maať na rány a bolesti ♦
ničí zérodky aetnocl odatraSuJe Ednet a Eabraal otrava krve O

A Mora aoha rovné při leceal otcvreaýtti ra otlačcala řezů
na Meoottiho prvorozeného tyna
Garibaldova

Ottevaa ♦' d IMihadtaa

BHikatle Albmht lata votk t

do lialia

llaidtik štípla dvlma iUt
nutit ?! 'a Tyrolk
lUsts odjeli jíl f l4 alkolika

dar c aelaklbo hieda- -

NttpoUký klál lalel v htohca

ktpuda&i byl J pochován dle

!

Slito! ktálovaa oeapoltká
u císařova? Allbtty odebtala

do Motchová vtala cboti 1

Lukrecii
Královna Maria mela v úmyslu

aloliti při dvoře moichovtkém

ivou poklonu odebrali te pik do

ťottenholeou do sídla tvfch ro

diio Lukrecii ptk jel chtěla ae

atáti atflj co ttfij jeptilkou toaiila

ta provdali
V Mnichovi vlak plíny tylo

velič xménily- -

U ktálovakého dvora bavorské

bo setkala se královna Mtrie n

tvým bratrem vévodou Karlem

Theodorem

Mladý vévoda tpQtobil při dvo-

ře veliký rozruch- -

Přisel s tficeti tvými vojíny roi-louč-

ve se tvými královskými

příbuznými
Ooich třicet vojínů kteříž tvo-

řili pravod vévodův byli vesmés

mladí lékaři

Vévoda sám byl doktorem lé-

kařství jeož zasvítil celý svůj
život trpícímu lidstvu

Utvořil tak zvaný zdravota!

sbor vystrojil bo vozy pro dopra-

vu oemocných nástroji ranlékař-ským- i

a obvazy i léky a odebral se

k jezeru Gardskému kdet bylo

vojsko jeho ivakra rakouského

císaře a kam právě vtrhl proslulý
Garibaldi Vzal ra sebe opatro-

vání a léčení raněných vojínů čin

to dojista oejilechetoějšíl
Tato velkomyslaost bratrova do-

jala také hluboce královou Marii

"Může býti šlechetný a lidumil-

ný únysl tvůj bez zen dokonalý?"
tázala se královna vévody
Vévoda zavrtěl hlavou
'To ještě nám schází nižné

Ženské ruce pečlivá láskaaby byl

ideál můj úplný" odvětil vévoda

"Uvažoval jsem již také o tom

chtěl jsem také ženy získali ale

zanechal jsem toho úmyslu Bylo

třeba malou tuto četu rychle vy-

pravili"
Královna Marie i kněžna

se tak rozohnily sebeoběta-

vým a vzneseným činem vévodo-

vým že přiměly vévodu k tomu

aby je vzal s sebou

Když vévoda Karel Theodor

přivolil získala královna Marie

jeStě (tyf i vznesené dámy mnichov-

ské této myšlénce a zdravotní sbor

vévodův jemuž toho času nebylo
na celém ivitě rovna odebral se

do Tyrolska se Šesti ošetřovatel-

kami
Tím byl položen základ spolku
'červeného kříže"
Šest ošetřovatelek z nichž byla

jedna královnou jedna kněžnou

ostatní čtyři kom tesy!

mžiku sypalo se dva tisíce vražed

oých kulí do houštin lesních a oparu a apaieaia Mat cih potioa in cín
Spatřiv smutnou tvář jinochovu

Ani jediného garibaldistu nebylo a oči alzamí zarosené sám byl na

okamžik dojat
viděti
Na tuto hromadnou palbu —

Ale záhy ae přemohl
"S překonanými vojíny te dáleodpověděly hromadné výstřely

Čety Garibaldovy byly chráněny

Scverovy

Pilulky pro játra
pAaoM pflrozaaě aa dtra

atollcl Zjednají chuť
k Jídlu a hpjl žlučnatoHt
žlouteaku a žlučové kowéa
ky Ccus2Set poitou i7ct

Severu v
v

Životní Balsóm
Jcat vírea avérau Jtoeau no-

hoť vlcvd nový život doceleho
téla Zkuate ho při zácpo
aezézlvaoatl aadýméal cd
vratl a MMlahlOHtl Cena 7Sc

nebiji1 řekl hrdým tkoro pyšným

zvučným hiátem "Tam je ce

♦
o
♦
o
♦
o
♦
o

stromy a skalinami A protože i

ony měly po západu slunce učinili
tta— ' ukazoval na stezku do ú- -

výpad byly již na cestě dolí za klášterem — "máte od-

chod svobodoýl"i
I tito vojíni drželi pušky k vý

střelu připravené v rukou
Na prodej ve všech lékárnách a obchodech s léky"Ah jsou tedy tady?

'
pravil

Menotti zbledl a zachvěl te
"Generále!" pravil z prudká s

uraženou samoliboatí "VyHajduk svému průvodu "Jsme
na dobrém místě! Kupředu!
Palte! Palte! Palte!"

člen rakoutké brdioné armády —

"K službám paoe generále''
"A jaké zprávy ješti máte!"

"Bavorský vévoda Karel The-

odor doktor lékařství dorazil do

tábora rakouského Přivedl s se-

bou četné lékaře a ošetřova-

telky"
"Budou mlti prác toho může

být pan vévoda jist Ostatni —"

dodal Garibaldi po chvíli "my-

šlénka doktora vévody oeni zlá

Kolik set a tisíc lidských životů

zhyne na bojištích jen proto že

není dosti ošetřovatelských rukou!

Jest těžkou úlohou státi se léka-

řem a ošetřovatelem raoíných
zvláště je-l- i kdo vévodou a mocným

pánem"
"Nejen těžkou ale í nevdě-

čnou" odvětil plukovník
"Nevděčnou ale přece jen vzoe-no- u

pane plukovníku Ostatni —

nic nám po tom není Kde jbou
naše lodě?"

"Podle rozkazů vašich pane ge-

nerále čekají hodinu cesty pod

úpatím hory na jezeře Gardském"
"Počet našeho vojska?''
"Dvanáct set mužů dvanáct

děl"
"Děkuji Večer až slunce za

padne vtrhneme dolů Rakušané

na to čekají K útoku není třeba
troubili znamením budiž oheS na

třech vrších okolních"
"Rozumím pane generále'
Garibaldi pokynul rukou ale plu-

kovník neodešel

"Co ještě?" tázal se pohlížeje

plukovníku do tváře

"Dovolte aby také oteš se sy-

nem promluvili" pravil Menotti

hlasem prosebným
"čeho si přeješ synu?'
"Chtěl jsem vás prošiti otče

abyste velení v bitvě úplni mni
svěřil Nejednou jsem ukázal že

jsem udalaý i smělý Otec můj

stůně noha jeho jest těžce pora-
-

A pušky rachotily les duněl ornát) tmvťs
mluvíte opovržliví o vojsku Gari-

baldiho? Oh že nemohu

vát za ta slova volatí k
"

tiché lůno lesní bylo plno nářku

křiku volání a střílení
U okliky na plochém výběžku "Vůdce vál ntiká Utíká li vůd

p

Tfld TTTTTTV Tclko-- i maloobchodník 'skalním naproti rakouským vojí-

nům atanul Garibaldi se svými
ce co si mim myslit o jeho

Tam je četla "
věrnými tlajduk ukázal hrdi i pánovitíDůstojníci Garibaldiho s ná má na tkladě
Vlašský vůdce sám aedčl oa na cestuřkero pobízejí avé mužstvo:

svém známém běloufii v Čele jich Meootii vzdychl ti t hluboká"Ješti čtvrt bodinyl Jen výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor-- J
utlumil v sobi všecko pohnutíještě deset minut vydržte hoši I

Z pod širokého klobouku leskly
se tmavé oči jeho- - Cesta byla po
seta sty a sty garibaldisty

tované a kentucké kořalky a likérySklopil hlavu a te svým soudru

'Děla ku předu!' ozval se v

Nahoře na vrebu atojí klášter

svatého Michala! Mniší nás

přijmou budeme moct u nich

svého umírajícího vůdce

anebo prchneme a ním dál

hem ubíral te k cesii Hajdukem
mu povolené Ve vzdálenosti asi

patnácti kroků se otočil a vážní

smutni pohlédl na Hajduka

temnu velící hlas Garibaldův
Ručí la zboří Jest také jak o nérn tvrdí jinak te peníze vrátí

TELEFON 31 1— 2508 If Strtet SOUTH OMAHASotva slova ta prooesl zahřmělo

jHajduk se založenýma rukamaVvdržte! Odvahu! Silu!
osm dél a smetlo radu Kakusano
ku předu po svahu postupujících čest! Pomněte na vlast! posměšní se díval za rozhořče-

ným odcházejícím jinochem"Zapálili les a ku předu!" rněl
Ku předu děti Garibaldovyl"

zvučný blas Hajdukúv jenž děla A I Frich & M CoV klášteře ozvaly se snová potPrchající bez ducbu úpíce slé
nice a bubnyzají vrchol Monte-Suell- a kde stojí

klášter svatého Michala Uprchlíci po dvou vycházeli a

ubírali ae za Menottim druhýmRakušané rychlou střelbou stále tfVeU:obchodnícl a lmportéřlO

LÍHOVIN et LIKtóRťrdůstojníkemje pronásleduji
"Musil jsem jednali hrdi a hruCesta na vrch vedoucí t skali

bě pravil si Hajduk v duchu
Rantasclfiraiyt L Elmeht 8r FricK erbfUna pasece viněna otče nedávejte svůj život vGaribaldi tábořil "sice bych byl změkl propustil

nami ae vinoucí barví se krví na

všech stranách zápasí těžce raoiií
garibaldislé se smrtí Tel 644&-- lOOlFarna alM Omahanebezpečíl Dívejte se z povzdáli

t této mýtiny oa celý boj Důvě-

řuji si že Rakušany porazíme"

je t přáteltkým ttítkoutfrn ruky
Nechvalte vítězného vojevůdce ale

obávejte ae bo třeste se před

Posléze staouli před klášterem

Převor kláštera prosí je sepja

nemohl vžiti k útoku

Vedle Garibaldiho stál Menotti

Pěšky jan se slušelo
Otec mu pravil:
"Chci mlti hlavu toho paličské-b- o

generála jsk jsem již vám

řekl pane plukovníku'
"Stane se pane generále' od-

větil Meootii
Dole na krytém místí svahu

míl vévoda Karel Theodore i jeho
oddíl již plné ruce práce
Les vznítil se na Čtyřech stra-

nách

Stromy s praskotem hořely Žár

a dým stále a rychle ae Sířil

"Za mnout" zavzníl poznovu
hlas Hsjdukův
Šavle v rukou ae mu zaleskla S

hrdinnou odvahou pádil vzhůru k

onomu plochému výběžku skalní

Frod Krug Brewing Co"Chceš tedy abych se boje čin

ně nezúčastnil?"
týma rukama aby prchali dál ale

neposlouchali ho Uprchlíci vrhli

se do kláštera obsadili cely a aíně

ním! To jest osud vojínův!"
Zpráva o tomto vítězství roz-

nesla se ješti téhož dne — bylo to

3 dne měsíce července roku 1866

OMAHA NEBRASKA"Prosím vás o to otče"
"Prosíš nadarmo! Pokud Gari

klášterní chrám sklepy zkrátka
tébaldi má v žilách kapku krve po — po celém okolí Dole v odolf HtfíUii vsKorný-

- Ivoviir"všecka m(Ms pokrytá a zavřeoá
kud dovede rukou hýbati bude

A ilajduk v patách za nimi!

Vojáci jeho s nasazenými bodávždy v bitvě sáml" "Vatl nejlepůl čUraíx ležák-- u

ky obklopili omšelé zdi klášterní"Strachuji ae o vás otče"
"Proč?"

"Abyste nedostal otrávení krve
ÍÍŽké dubové dvéře do kláštera Vyiowu leniiAmvi av tmduaé Ke rvaptaxlt)

vedoucí jsou pevní zabedoěoy

hustém lese u Moote-Suell- a

Ze stanu jeho bylo viděti na

tmavěmodrou hladinu Gardského

jezera
Viděl přijíždějící rakouské par-

níky rakouské ležení v dlouhých

čárách po břehu rozložené

"Jen pojďte! Jen pojďte!" my-

slit si v duchu pověstný vojevůd-

ce "Však budete odtud bez roe-mys-

prchali! Jenom kdyby se

mní noha n několik dní uzdraví-t- a

Ďas peklol Že ona rána

právě teď se tcusila otevřití

Hoj pane doktore!" volal na léka

ře na blízku stojícího ''Co bude

s mou poraněnou nohou?

Buďto mne rychle vyléčte aneb ji

ořízněte- - ale nemučte mnm až do

soudného dnel Mní je třeba Ty-

rolska! Protější břeh Gardského

jezera náleží Itálii Chci aby i

severní přístav jeho náležel Vla-

chům '

Tane generále noha muf býti
odejmuta" odvětil lékař "Chtěl

Sněť oa noze ae vám rozšiřuje jak
JUftE lkHli1$ HejlepU aiaUrlál a acjlcpíí tecbalrki dire4aMtmu na ně ti Mí! fjaribaldi selékař tvrdí"

v obci Gardí netpali lidé celou

noc dívky abíraly květiny vily
věnce ženy vařily a pekly aby

uctily vitězoé vojáky až 1 bory

sejdou
Všecky domy všecka okna byla

osvětlena
V hostinci brála hudba lodi oa

Gardském jezeře kotvící byly

praporečky a přes to že

byla noc bylo živo na palubách
— vše se chystalo k veselí k

k slavnoKtc--

uvnitř pak ještě novými oporami a

nábytkem je upevňují
Generál Hajduk dal rozkaz k

aaaaa— Tellká pefllrent a ahrkadnl aiHlrai"Až zvítězím budete moci no svým štábem

Důstojníci a mužstvo za ním HAAK fmilát Cspakalltl aWnstrahu uřlznouti" ttřflbi
"A kdybychom prohráli?"

Vojáci zvedají putky k lícím
Následoval hrozný zápas Ra-

kušané i garibaldistí splynuli vGaribaldi rozhněvaní upřel oči

XAÍE OUSESA MiAIa m tréUnjírl ttwM

Dopisy hq ochotné vyřizují dle přání
V tom okamžiku otevřely se

jedno dým hořícího lesa utejoijena syoa a rozčileně pravil: chrámové dvéře a na prahu objevil
zahaloval A děla Garibaldova"Garibaldi a ieho ivn nesmí

ae šedivý opat kláštera
stále duoéla stále hřmělaoikdy pomýšleli na prohrání bit

V třesoucích se rukou držel kříž Dobyté vítězství převyšovalo
Generál Štípán Hajduk byl jížvyl Nikdy!

' Isis Bros Brew?g CoS ukřižovaným bpatiteieni všecky naděje a očekávání
Ani oejmíroíjší Tyrolan netrouPlukovník Menotti odešel od pouze na krok vzdánu od Garibal

dilio "Hrdinný vůdče! Milost a smi
otce aniž by byl od neho obdržel lování tomuto místu zde jest dům (al ai sníti o tom že Garibaldi

bude tak lehce t tyrolských hor"Julie Sarkadynva duše mémaršálskou hůl

Stetři o spolelilivi siadoi
boží!" svolal šedivý rnaích hlasem

prosebným
Dola v Adolf přehlížel generál drahé DeVcsiy ouď pn mné jeniaem vám ii zachránili ale není vypuzen

Štěpán Hajduk své vojsko ještě okamžik života a půjdu pij jen jedno jméno neslo se od
"Miluji Boba! Padám před

možná!"

"Však nemá cenu tak velikou du za tebou k tobí do nebes máPřijímal oznámení a vydával
tvým křížem ale nepřítele méhodrahá Julie!" — vzdychl ai v du

aří a labvnjl ytornÉ

119 ésmmm OMAHA NEBR
rozkaz)iako co íem za ni svému králi

císaře jím nechraňte! Otevřtechu a zamávav lavlf ve vzduchu

úst k ústům

Jméno vůdcovo

Štěpán Hajduk!
Kdo je 10?

Odkud jest?

opatřil" odvětil hrdina lhostejni
"Povězte mně jen pane doktore vrhl se na Garibaldiho vrata aice dim stříleli! " od

větil Hajduk zvučným hlasem
jak dlouho bude ješti toto trápení Deset dvacet lavlí vlašských

důstojníků mihlo se nad hlavou "Vůdče amilovánl " prosil Pro stůlHrdina vítizoý generáJ pakznova mnich
vmísil se mezí své udatné vojákyHajdukovou

Ale acky jejich zachycovaly bo Štípán Hajduk pozvedl šavli do
a at zpěvem vraceli se po horských

dáky a šavle Hajdukových vířných

trvali?"
"Budete nucen ležeti lest měsí-

ců pane generále"
"Já?" zděsil se Garibaldi

"Ano vy pane generále
"To tedy mni ješti noha neřež

te Rozuměl jste? Zavažte ji

udělejte mni u sedla opěrailo i

vojínů
cestách ozářených planoucími po
aud lesy do údolí

V hodioácb vítězství bylo zapo

výše b

Vojsko znova zvedlo pušky 1

výstřelu
Ješti oksmžik a pušky již zara

chotí

"len vůdce! Zahubme vůdce!

Ostatní sami se pak rozprchnou!"

Za vojskem spatřil čtyři veliké
modře a bíle natřené nemocniční

vozy označené červeným křížem

U vozu stál ve společnosti více

vojínů vévoda Karel Theodor

v uniíormu setníka

Pozdravil po vojensku generála
a hlásil se mu

"Bavorský vévoda Karel Theo-

dor bratr rakouské císařovny

pane generále Přivedl jsem s

sebou zdravotní sbor sestávající
ze šesti ošetřovatelek a z třiceti

lékařů"
Štěpin Hajduk radostně děko-

val vévodovi za tuto obětavost a

šlechetnost prohlédl sinové zdra-

votnické vozy nová a pohodl-

ná nosítka obvazy jež pozorně

menuto na raněné í na mrtvé celé

ležení jásalo jakoby vojsko přiAle v touže dobn 'kdy Hajduk
chtil veliti k výstřelu objevil se cházelo ze satby a ne z krvavépodnikneme útok sice Rakušani

vrhnou se na nás v domnění že si lázně!

volal Hajduk sotva dechu popadá

je ku svým vojínům
Hrozoé smčlé seknutí— a Ští

pán Hajduk přeťal nohu Garibal

dovu

Okolí Garibaldovo zděšení vy

křiklo Hlava proslulého a atraš

Ti kdoi dovedou ocenit! výborný ttotní nápoj
oblíbí si zajisté nale 4GOLD TOP" lahvové pivo
Jest lehké perlící ae a řízné jako jeat zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest t nejlepifho chmele vybrané-
ho ječmene a Čisté vody—neníť v ním ani jedioé přísa-

dy jel by byla lkodlivi neb nezdravá Neoí to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno x nejleplích
a ti ktefíi je jednou okuaili atalí ae řádnými naíimi
zákazníky

Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb pilotových Objednejte sí u svého obchod
nika aneb telefonem —Tel Omaha 1543 So Omaba 8

JETIER EEEWIKG CO fařl í latTDjí Tflaril jíífl

SOUTH OMAHA NEB

netroufáme s hor"' Taková jest povaha pravého a
na věži kostelní prapor
Garibaldista vztýčil ho lam

okna
''Větší pohyb může vás připravit nadšeného vojákal

Na blízku ' kláštera evatomio život pane generále! "Vůdče" — pravil opat —
"To jste mně mohl říci hned chilského zaslechl Štěpán Hajduk"hle nepřítel se vzdává

doma Ttď jsem již zde a Gari ného vůdce povstalců klesla na

prsa vůdce klesá na zad zbraB bluk a pronikavý křikRakouské voje sotva spatřily

bílý praporec vypukly v jásot a Zdálo te jakoby Um povatala
baldi nemůže zbaběle nstoupiti
Sedlo-- s opěrsdly a rychle zoame padá mu z rukybyl" v bednách arovnány polní

volání slávyMenotti s níkolika důstojníky pračka jako by tam dívku mučili

Pokreforiaf
dí k útoku ať poznají Garibaldiho lékárnu vše co pečlivá ruka Karla

Theodora byla snesla Provolávali slávu císaři s králi
sejmul Garibaldiho i koniJ v Tyrolsku!"


