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"Dámu Hlr dudal Uskobedo pan Benerll a ineullvát oka- -v ur)t hllim okamžiku vytrhlmýlíte'"lt bývalého apolulák
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Porty Vletí pod VodU SevcrúvSevcrúv

kamailda povalí epcřt tolik I

mohl bych vám budoucnosti

prokáti veliké slulby Mel

tllliíií luarei a Eskobedo místo

Ose 1 nl ihoel olenil kdybych jill "Jenom Míru nel Bm I dekre- -

"Haiaio velí írancomiklitiu
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Cenalt(H)

jeho moci

"Co pravíte ?'

Citia pokrčila rameny
Pochvíli ataaulí pled tyranem Mnoho te niběhil oel Hejduvluhni opět na nohou o

♦ kyt fl my! a mu ieiika našelHatain vyběhl také oa palubu"Vám My Citto jt jedno Štěpán Hajduk v slušných občan

ských laleeh a kněžna Lukrede t titHi"Mů drahý generále" leptala Hajduk přilni tem oa výavidy

4
O
♦

o
♦
o
♦

bude-l- í vašim chotěm Hajduk ČÍ
'Mé jméno jest liroslav Vatul aby ae orientoval O olillbenoaliManině ř" mu Citta "já j "m ptmttla Ga-

briela Doeryho Nedopuiťte bych a tu jest má tesita Mna" pravil juaretově a o amýlleni lidu

o
♦
o
♦

"Docala jedoo ilaaaina po ce

náčelníka lajné polici meattké

V tomto svém postaveni mohl

bych tirivl vn vaše tuce dostatí

vúcky nepřilni ciif Maaroi-lián- a

"

"Nepřátel císař Maxmiliáni

umlčím buď lavlí a kult anebo ti

je niklont k tobě císař nim tvým

moudrým a spravedlivým pěnová-ni-

Pro vát neol lidné milosti

kdybych i jen jediným ilovcm

mohl změnili rozsudek kapitánův
oi tohoto jediného ilova bych ta

S lodiMajduk představuje atbe I kněžnuaa to pykala" cisaia Maxmiliána vy
Sevcrúv Rceulrttor unkych nemocí

tlil m arévow éAviě dam Iěltll trval vylúcl v vievh
eiiratldolHuntP4il a thoroM h iesrnkého pohlaví

Cena %tm

atě il několikráte mne objal
"Co tomu říkáte le Hajduk ae "Slyšel jsem Že hledáte služ"Kapitán má ptávo dáti vát oa poilovnl lodi odjelstoupil a

napřed obuf' pravil Juarezteď tatknouti" odpověděl tiazaiItal baronem?"
Matka i sestra Miramonova i"Dovolil jsem li v té záležitostiue mrzutě

♦duet ráoo pana g oerála Eskobeda Lukreci ubíraly ie rovoél 1 olm 31 10 cti'A dáti caxttehti Ale vy ae c aia
"Kdybych li nevytkla pevoýc'1

nenáviděla bycb ho a neexitioval

by ani pro mne VIdyť má iiebou w Ualsam nrvv kostele oslovili '
Majduk vleerk tdéšeti pozoropřimluvíte ti jeho veliíenutva po

val ttav v Mexiku"čím jste byl ai posud?"vfte cliaři že ho v Mexiku očekáoevéatu koéžau Lukrecii neteř

p'cc"Ničím Pánem a katem svých Sotva te mohl dočkat aby mohlvaji otevřenou náručí le nazý
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papežovu" vyniká nado vAoclitty leky při kopoddaných Znudilo te mní to a vypravili te vstlíc lodi Maxmiliána
"Hajduk vát potud nepoznal?" v' bo muitm llchcnťho rdce o

procházím ie teď světem'' a dáti tvému pánu hroznou děna vznelenélio ducha ie jiem ani
Alt dčtl n odrostlých It(ťl zltíct a vAechny

choroby plic I hrtanu Vyhojl za duti Ma
"Nikoli Nepřeji ai prozatím

vou zprávuhe lettrou? lázal le presinemohla připuniti aby ho předaby věděl o mé přltomnoiti"

vát nepronesl- -
'

"Dobře neprosím vil již vždyť

jito mně již v Neapoli jednou
život daroval Učiňte pro mne

jen tolik že mne dáte dovéMi k

císaři Maxmiliánu chci ho proviti

ca odpultění v(m Že muž tak

Šlechetného irdce te nade mnou

Uitroe"

rt utuciil a chřipku uzlvťi-- ll ticnioc- -dent l důrazem l chtivě te dívtl Noveno emre neočekávali vcházcla zlá pověsť Císař Maxmi"Citto!' pravil Doery 1 hlubo vt Vňm ný zárovcflMexiku otevteným náručím alena sličné tváře Lukreciinykým povzdechem a netmíroým o l1ae zbraněmi a se smrtíAoo ae avou testrou Miluje

lián netml tmi dáti popravili ani

avého oejvěl! ho nepřítele tím

méně takového blázna jakým byl
roztrpčením "Drahá Citto hleď TablMtiv rrAtt t2lSme te velíce' Jest ptirozeno že Hajduka ní

ťa Talilstcfete kam jtem doapěll "

'Vidím' To je hzkél" z dalek nemel v úmyslu pf natiútočník Přimluvte te jen vždyť"Ani tuto vsM proabu nemohu
službu pří republice NabídkuJame bohatil nezávislí Myslilco jiem uCioili ucítila item v

tploití Ba naopak odhalím cf ' Promluvte 1 císařem nebo
Bazaínem vyproite mni milost jsem tí tedy že v zemi svobodné tvou učioíl jen proto lby poznalzájmu jeho veličenství" O Scvcrova nanť na rúny a bolesti

neodvmé jako jeti Mexiko Eskobeda a JuarezeZatím tiině již ittlleii po upr alči Cérodkv nemoci odatrann le ránet xahránl otrav krve Odo nejdelHí smrtí vám budu věr
taři vaše ostatní Čiay tby nikdy
si ani nepomyslil na to Že vám dá

milost Lidem takovým jako jste

vy jest lépt co nejdřív zmizeli ae
ným otrokem Vzpomeňte li že

mohl bych býlí lidstvu prospě- - K dosaženi toho dle napomáhal
Sen" mu odporučuíící list jejž mu dal

Q Korní ftobé rovná při lčnl otevřených ran otlncoaln řez A 4%

oparA a npalonla Cena 2Sctů poatou 2H ctď

q
chlíkovi který plovtl ve vzdále-

nosti isi dvteetí táhá v moři 1

hned zase ae objevil nad vodou

hned zate te potopil ve vltách
"Tak ? Vy tedy jste oidleo pro generaliitimut jezuita meikijící v

tdoou jate mne milovala'
"Valim ilovům oelze věřiti"
"Přísíhámť'

tvěta "
ivobodu?" poselstvu mexickém které pro cí- -

"Necitol' vzdychl ti Doery a
Bazaíne obrátil se k mrzutému "Jsem srdcem í duli repnblí- - iaře Maxmiliána ae do Evropy vy"Nepřísahejte jenom mně něco

kán" pravilocísaři
♦ilibte"

"Na příklad co?" "lim — ledový medvěd ruský Doporučující tento list zněl otci

Severúv

Životní Balná m
Jet věren evéttiu Jménu ně-
hot' vlév nový život do celého
téla Zkuat ho při racp
eréilvnoatl nadymiínf té
vratl ialohliiHtl Cena ?Ac

Severovy

Pilulky pro Játra
pfiaortf přlroreně na Jiftra

atollcl zjednali chuť
k jfdiu a boji žiučnatoat
Žloutenka a ílučové kamen
ky Cena 25 ct poítou 27 ct

Po chvilce císař vyttoupil na

iklooil hlavu na prsa umlkl

Hajduk odebral ie ke kipi
táaovi

"Kdy dáte tohoto Člověka za

atřelití?" tázal ie ho
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vychovává hrdiny zi ivobodu! Ambrosioví náměstku velmistři"Na příklad ie byita očeroil velitelský mnstek kapitánova feki

tile veliteli lodi ♦Kiduji ie že vál mohu přijati do mexického rádu jezuita který v tuSarlotu Bazaioe na něhož uma
počítám často po celé hodiny

tvých ilužeb potřebuji tajného dobu ta všemi tvými členy oáležel"Ať ií ten Mdaík prchá oechte"Podle zvyku u námořníkův
♦policistu náčelníka tajné police do řad předních císařských přfvrho pane kapitáne Nebyl bychdiva 1 oa podobiznu c tařovn nuobvyklého ráno o ivftáol"

či jak v Evropě mítto takové ženců oPomluvte Sarlotu víak v Mexiku Na prodej ve všech lékárnách i obchodech s léky ♦"Ani jediné přáni jeho oebudiž
nazýváte — potřebuji policejního Utec Ambrotíui poskytl Hejdu

ani dopustil lby byl zutřelen
lby nikdo oemohl říci te počínám
tvou vládu krveproléváním"

vát hájí Juarez Mým cílem jeit
aby i Maxmilián nemiloval tvou

ministra" kovi rady i pokyny a zasvětil ho do

"Přijal bych toto mítto" feiofetóWí§S5Spoměrů mexických čehož HajduKipitán "Novary udiveněchoť ale při tom aby ie k ní lit
"ftfiva vlak muaíle ta podro kovi bylo třebazatne nepřiblížil Slíbila li mol pohlédl oa císaře a 1 hlubokou

úctou ie uklonil bili zkoušce' Otec Ambrosiui odcházel odto pak "
Hajduka právě v tu chvíli když"Proti cíiařikému rozkazu není "Jiké?"

"Musíte dokázali"Vyproaíte mni milost ? přeru že nemáte generál Eakobedo neil mu jmeoo-šil ji Doery nedočkavě žádného odvolání" myslil li a dal

vojínům příilulná rozkazy To jest to vad listinu"Nikoli oevyprotím vám mi
ani irdce eoi duše
hlavní!" velko- - i maloobchodníkPotkali ie di ulici EakobedoStěpáo Hajduk hněvem byl bez JOS DUFFYlou ale tama vám ji dám Zku

Mám vlak obé Ala přes nevěděl odkui přichází knězsím tvá fiřítelc iiii iimi AnuAH íebe
to byli Ipanělití inkvititoři proti tím tak hluboce nenáviděný ilenuiírtíd li iminf íí Cítil lt míloit tuto oedat edař
mol míroýini beránky budu li otec Arnbrosíui pozoroval kenámořník I''

' támže cizí ruce přitom potobily
"Mé Dř(aihvnmitt vítHAtxA Jefom Baziine te imál a ni úředně jedoati" komu te Juarezúv přítel ubírá

Nechte zde tvé listiny zítncenv Slíhuíi vám rH rři #J'jllí P' Mtni pravil te imí co mluvil generál Eskobedo 1

mi na ikltdi

výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Itufí že zhoží Jest také Jsk o nim tvrdl Jinak ae peníze vríití

plněno jeit to lotr tak I patoýže
nezasluhuje nižádného miloirden-tví- "

"Rozuměl jsem pase generále"
"Rád bych byl při jeho tmrtí''
"Vzkáží vám"

"Děkuji'
Hajduk odebral te do ivá kabi-

ny a — protože i! nechtěl před
mrtí Doerybo ulehnout! — vzal

knihu do rukou t četl
"Novtra" tpěchala naznačenou

celtou ku předu

Doery opřený o atožár a hlavu

nazad tkláoěje díval plný zou-falot-

nahoru ot hvězdntté nebe

Líce jeho bylo bledé jako voik

v ořích chvěly ae mu lizy
"To tedy jest konec!'' vzdychl

i hořce "To jest strašný konec

zmařeného života Koho mám z

toho vinili? Svého otce? Svou

matku! Ní ten ani ona ne-

vedli mne k ničemu Ipafnému ale

iádoý z nich mne také ucnaučil
2 tejlt! i centy poctivoati jeat

borií nežli smrt Poctivý Člověk

ie opět přihlaate u mne Do té Hejdukem kdyl mu odevzdávalném ooboii máha n„uhn chem Hijdukovi že přivádí oa

doby a rozhodou" jmenovací listinu nelze poptalijediného dítěte že věrné vykonám cíaařiký iron mexický panovníka
měkkého ardce! Stěpáo Hajduk položil na pre- - Postačí 2c Hajduk ipn teo roztrá co mni ustanovíte jenom

hal hodit ho Eskobedoví dotidentův itůl balíček rutkých spímně rozvažte pojta a pusťte moe
na ivobodudo moře do mořských

tváře TELEFON 38 2508 Street SOUTH OMAHAto z oicht ani juarez a jeho
věrni neporozumí ani jedinému

KAPITOLA 5

Látka vellkýck

"Nuže? ' lázal se Juarez
"Putud zde není' odvětil E

Při tom ovšem jednáni jehovln odkudž inad 11 již tvými slovu označil pravým jménem
rimeoy pomohu"

Když Hajduk 1 Lukrecii odešli 'bídný padouchu!" zvolal třeaaikobedo"Jeit něco"
ie hněvem a ukazoval mu dvéře A H Fnok & Sem Coopřel te Juartz ohfmt rukama o

'Ale mohl te již za tu dobu"Poručte Citto poručte oh
Hůl a zadíval ie do vzduchu "Jenom ne tak zhurta mladýjak šťastným mne Číníielťastným vrátili '
"Kam jat a tak zadíval pane muži!" odtekl mu Eskobedo "Já

presidente?' tázal ae Eskobedo jsem hpaoěl! Kozumněl jate paDoery hluboce pohnut "haad te utopil v moři? OVeUrofccbodnícI 1 ImportířlO

LÍH:0"VI2Sr a LIKIÉRIJ
ne? Uraril lí jsem vás mohu vám"lo jest podivné! ' tekl presi"Jaké poměry Jsou v Mexiku?" "To není možné '
posloužili lakézadostučioéoím ačdent jakoby aám k tobě rozmlou- -

"juarez má tam mocnou stranu'' "Oiázkou jest zavraždil li Maxomlrá jen jednou nepoctivý kaž

dého dne!" "Co myslila: lze tam upevnili míhána světoběžníku bez vlasti nejsem po-

vinen je dávali!''
vil
"Co jeat podivné proaímf Jlásittpelfirmři U Klrseht Hr„ řrlek erWs

yttd přivázaným úločnikem ae nový císařský Iron?"
"Snad ale nevířím tomu" "Mluvil jsi jménem Juarezo"Jeit mni tak jakoby mni tlo"Achl Pravíte to 1 lakovou oprocházel mlíky ozbrojený ná

vým budu žádali zadoatučioěnlrčitottí iakobyate ti byl tím úplnémořoík holých tváří ťoiléze i
tisíc hromů udeřilo do pnou
Dat a peklo co je lo?"

Tel mfr-- 1001 Farna ul Omaha

Fred Krug Brewing Co
"Jeit Juarez ženu?"
"Jeat iiarým mládencem'' na presidentu republiky" křičel

mu zželehi nářku odtouzeného i jiat" H si lukEikobedo překvapeni pohlížel"Vím to také itli Císař Maxotlovíl ho "Mluvte mu tedy mnoho o mně
"Ale ale to není Ipatnéi Snadvelmi mnoho Nelze věděli co ae míliáo příttaoe pozejtří odpoledneOalovil ho po miďariku v jeho

01 presidenta
"Jeat vám ipatni pan presí- - by 1 neměl první muž v flli 1 OMAHA NEDRASKApřihodí Císařuká koruua mohla (i quertterakéiii břehu

vámi potýkali? Kdo jste? Cosídeote? tázal ie ho"A proč o r Mexiku?'"by ie oa jeho hlavu dostali a té"Příteli Eskobedo mní věrný lt?'' Hlftíní vzorný pivovar'"Protože jíž ví že oál lil
druhu a ipojeoče mně srdce vzky- -

Štěpán Hajduk třásl po celém
oejvěiším počtu ho zde v zbraní

pak —"

"Po Hejdukovi a IJazainoví —

následoval by v irdci vaUm Jat- -
lile hněvempilo! Srdce!" Váti n3lopůi dr-ai- i i±sivločeká irá"
"Podniknu I vámi boj I kdyby"Podle toho musím ihned ode C1olfvet at Xixttm Tolewlé v uaJcVezx ev v luh-vlc-rez' "To jeat opravdu podivní"

"Viděl jste tu dívku?" ie na mna vrhlo všecko utrpení a"Cíl poivěcuje proitředky pří brati te do Qoeretsra
ivfzele iviti! Ale Lukrecii neimíte"Vždyť jtem ae lám první zmítelí"
uráželi netmíte ji ublížili dámě Lí Uíni siij uut „11i1 iti„m__„

"Nnl možná!"

"Proč?"
"Dnes večer koná ie má ivatťa

Budu o váa Juarezovi vypra
nil o jejl krátě'
"Víte co vám řeknu?"

"Nevím ani netuším''
indělaky čisté jež jeit mi vlím - - t cvovití a horoucím nadšením lna
ni avřtí!" myslil tí Hajduk 1Slíbil jeta mně tiké pin preairez jest veliký don Juan ďábel RáAe NHálIát 1'sMkalltl alieeenstve

"Nebyl Jnern nikdy přítelembudete při tom téžnespi Oh ale přitáhli rnoe deoie I
1 hlavou na zad vztyčenou alanul
před Eskobedrm a hrdě pravil:

HAfie OliNfcNA HUle ae zríUiiJII ebehedžen bál jiem se jich vždy prol zt„:i i: unvr '1

lož leoa jest příčinou všeho zla "Baron Štěpán Hajduk generálAch ano zapomněl jtem jížláa jet oyoi odiud odvrácen pro
]tovly we ochotné vyřizují dle přánívSbo utrpení ua zemí Ale tuto rakouské armády majitel velkoAle což nedal by ie tento

obřad svatební odložili?" jedinou bych doved) milovali líoh n fij„ Leopoldova ebeel li
hlíží ai moře přeřízněte rychle
má pouta Citto pokud budu Živ

vždy naleznete ve mně ochotného
ví že bych ji dovedl miloviti to pane právě vědětil'"Nikoli'

"Vál tflatek tedy jeit předuějl
"A proto jíte ie tolik poděsil?" Mets Bros BrewJg Dotiuhu a ipojonce" i akr pravil Kskouedo te
"Snad oemám příčiny k itra zvláštním důrazem "A CO zde"S Rohem tedyl" přivili Citta nad potřeby vlastí?'

chci? Co zpotobílo zkázu Danto- - bliídáte?"a krátkým mečíkem přeťala lana "Musím li pospíšili te inatkem
Jsem na ivatebnl cesiijimiž byl Doery k ráhou přivázán jíž i z politických důvodů Novou Stořl ex spoleiiliv--

1

slÉLdoi
noví velikému Francouzi? zamil-

oval do žen na popravili Tu jíž jste jménem pana preti- -Dejte 11 pozor oa kapitána ' pani očekávají politické úkoly"
leptal Doery "Qvlem t ovšem ťřet to Víří a líbvojí výborné tlvoř-- -

mateřštině aby překvapeni
odtou-žencov-

bylo tím větil

"Gabrieli Doery vidli co te t
tebe Itala!" pravil strážce

Jjnfry pohlédl pfekvapařil na

nárnořofka

"Ty mne zníi?"
"Znám vždyť i zi mně tě tretce

JJŮht"
"Kdo jsi?"

"Podívej ie na mne — nezná

moe?"

"Ne neznám' odpověděl Doe-

ry po dlouhé chvílí

"Pamatuje! e ni íedivý dům v

Kaltecké ulici číslo 44 Dt "

"Pamstují Bydlil v něm ipi-čil- á

tanečnice Nazývali te Citta"
"A pamatuje! te oa to že jsi

tuto tpanilou Cittii zradil budío-ikém- u

zámeckému kapitánu ř''
"Já?"' žul Doery "Nikdy

nikdy jtem toho neučinil!''

"Nelži za hodinu umřel''
"Nelhu Nikdy jsem Cíttu z

ničeho nevinil ič jtem byl bit

trýzněn mučen"

"přísahá!?"
"Přilehám"
"Nuže — podívej ie oa mne

jeiti jedooul"
"Divám te ale nepamatují te

2 bycb tě kdy viděl"

"Jtem Citta"
"Ach Citta- - Citta Vy

jste božtká Citta?'' koktal útočník

nesmírným překvapením
"Tělem i duli"
"A co zde chc ?"

"Generála''
'Nerozumím vám"
"Ráda bycb zaujala mítto ne-

věst? Hejdukovy kněžny Lukre- -

"A Hajduk vál miluje?"

"Ntdívá 1 iem ' však pošleme tem napřed dvacet
vlečených vlaitnl jeho lid žádal deota urazil jest má choť"
pak jeho hlavu! Nemohu oeamím

Myslím ia jit lem přišel oi
milovali pokud v mých zemích ýívjíy'
nebude opět mír Očekávají mne „Po tom p4rijt potdiif pikjbouře válečné a ne lín ivatetnl' ma Kbéeh nnrhhnif wui

"Děkuji vám Citlo zato co tmíc vojín) te zkušeným vůdcem
Telefon 119 rrrtr--! OMAHAt NEBítjste mní prokázala Bůh vám to V oocí pak odebéřem te zi

oími"Odpliť"
V oouzi Ital ta z bezbožník! To vlečko jsou domoínky vlak vzhůru ohlaste můj poíada- - Pro stůl"Dobrá"

"Rád bycb věděl co 1 Halo 1opět vířící přepínáni inloll Já budu j tehdy vek presidentovi Poctiv! muži
Modlete 1 za moe toid vát Doerym? Zdál se byli velikým

lotrem ala patrni byl zbabělý"
dobrým vojákem až ie ožením ie mohou I bez ivldků touboj pod-
ivou nevěstou Vzhůru pan pre nikoouti Paa pretident patrol
lídeotei OžeBt i Nebo co aii bud znáti tik zvané americké

Bůh vytlyií Modlete ae abych
t Iťattoě dottal mořem oa někte "Ponechme bo jeho oiudu 7a

rou loď oebo útkill" je-l- i vlak jetti objeví Já již privím! Nežeflte ie bojlti li touboj? Jeat při tom třeba vybratí
"Potpěll li a mijt ae oa po- - mnoho od oého neočekávám ie líni ivateboí rodinného krbu! ii i zavázioými očima jednu 1

'Slíbili jtm mu náčeloictvlzoru do vody ie spusťte pomalu Dejt Rutovl tučný úřad ale jeo 1 dvou kuliček černé a bílé Komu

tajné policie"bytte iplýchautlm oa tebe oiko- - tou podmínkou když "
připtdo čeroá kulíčki jeit povi- -

'V tom pfípadl fedyt Maxmili "Kdyí?"bo neupozornil" neo za rok v výroční deo toubo- -
ána zavraždi Neudělal to 'Mám to ještě říci ř Kdylilíčná je i tiilřelití"Jdu dám ti pozor'

Soadoo a to řeklo tíže bylo

Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí li zajisté oale "GOLD TOP" lahvové pivo
Jeit lehké perlici i a Žizné jako jeit zdravé jeit i

chutné Vyrobeno jeit % oejlepllho chmele vybrané'
ho ječmen a Čisté vody— oenlť v ním ani jediné přísa-

dy jei by byla Ikodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném imytlu ile jeit to jedno z oejlepšícb
a tí kteřlt ja jednou okuaíli stalí ae řádnými našimi

zákazníky
Dodává a v bedoách aice v lahvích kvarto-

vých neb paiotových Objednejte lí u avého obchod
nika aneb telefonem— Tel Omaha 1541 So Omaha 8

JETTER EBEf 113 CÍL Taři a Mnjl TtW jiTí

SOUTH OMAHA NEB

Míra I bez aSatku ttio % valí"! "Zoím dobř tento aouboj pa
'Jenomže posud nemám 1c tomuzachovali se podle rady ne ala znám také presidenta jua

"To neol možné!"
"Proč?"člověka vhodného"Mětíc avítil loď zanechávala za

"Mohu vám jedoobo inad při- - "Líce jejl jest obraz oltářoí
'"ja

tebou jeo jedné strany itío Po
žebřících po aebodech téztí

rez di vám Žádanou latieíakcii al
dám váa ihned po otudoém tabu
kuliček I vaši cbotl zatknouti
neboť každý vál pohled každé

víati'' Jest zámoioi bohatá bratr ji
"Odkud?"
'Doea ráoo byl Jiem a jezuitů "Za vozkoiaou tváři můi aeJeo jediný způiob k zacbrioěol ilovo edi a mni podezřelým"

a zpovědí V kostele poznal Jiemt ni zbýval ikrývati ďábel Cbcete?" toUntvUU


