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podivuhodná že pomd vzpomí-

nám ni na ni se zvládni hrůzou
Druhého dno v sedm hodin jsem

a ubíral k leníku PapaRilli před
branami Pisy kdo ju ni sc měl biti
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Dva nuvoví nJtiof mne k ticv

sil krtin a nosítka k ambulanci na

cste jsem urnul ať ul uti vrtlm
nebo vysílením

Když jitém otevřel nfi byl jsem

umlitcn na pohodlném Inzku
noh in A byli obvázána trpíl
jsem tisíckráte máli' a kolem mne

pojil rc zpfcv ptactva i nářkem

liylo nás ani sto Francouzi
RakuRanc Vlaši dohromady v tá

dlouhé rozsáhlá kláSterní choill£

vysokým klinutím ozdobené

tmavými podobiznami pamfiti-bodnýc-

abatyší a a dlouhými

prolamovanými okny vedoucími

do zahrady plné starých zele-

ných stromo kdeí p&nkavy a jirjl

ptáci Eveliolili

Snfiní mé bylo v£ak v brzku

přeruSeno bolestnými výkřiky m!-l- i

o souseda v ambulanci mladého
italského důstojníka jenž svolával

právS k době všechny svatá a sví-

tíce boží a všechny ďábly z pukla
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před tím nřkolik hodin pozoroval

vysokým lomeným oknem když

byla má poornonť nAhle upoutána
lamomluvou mého aouneda

"Bože nebo ďáble" hučel du-
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0 svých výzkumech poiává jest
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spatřilo pouze SRt Evropanův
Ze vříech jezer afrických žádné
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Mik a BBStaarant ::

vliwlnl

J W HROCH"
H'15 Jižní n nl Oiniilin
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"Ah vy nespíte?'' pravil mi

"Dohře liovořmo chvíli nechcete?

Mním mluvit abych se ujistil o

tom že vskutku tulím a vidím

VSecko mi připadá lak zvláStnfm

řanlsíilickým pekelným Vy

také b j( podobáte!''
"Komu?" tázal jsem se bázlivž

"Jíl Mému strážnému andčlu

nebo ďáblu mému přízraku mé

mu geniovi neboť mám vskutku

míco takového jako lírtitus
Díváte se na mne právt jako ona

nebo jako oti neboť duchové ne-

mají prý pohlaví NeslySel jste
0 tom? Vern nás ďábel oba mne
1 vá jen kdybych v6d6l co to

jest Povím vám svnj příbčh
snad mne to utiHÍ Kojím se

aby se mi nevysmáli že jsem
Mzlivce nebo bláxen neřekl jsem
to posud Živé dulíi až zemru vy-

pravujte to dále ''
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"Jsem posledním z rodu Moro-sin- i

Rod ten dal krásné Venccii

ílslo XIII (Uf Ur f Hmtorlh Hed

Sforz lirewmg Co

OMAHA NEB

vyrálif ffinhif )nUU z pravého řo
skl-li- eliíiiole nelleiilílm Jeřmeiiovií
lni šimlu a rýlinri1'1 vody z v nutní

silizk(i "tiiliilcii
Hvřtovou fiovřat získalo
si Islivové ilvo„

"Blao RiMom"
nnjlnp'1 sádlil pjvo

VyiiniiKinnriií zlntoil meilallí na
itin!sslslpiskfl vyslnvo

Uvěříte že tato žena tento pří-

zrak byl mým nelítěmím v mládí?

Nemohl jsem nalézti krásnějších
tad ni nemohl jvem milovali než

ty kteří ji byly podobny Černé

vlasy černé oči snčžná plcťmalá
ústa malé ruce a hlas zvučný

jako struna který jsem slyšel stá-

le a vBude

Mimo tento ideál nemohlo býti

♦ řiiiskií íimiortovsiiil kofulky )nko 1
roziiiiiflnkii rnniiiiiovks rosolhit I

WMM '
oflliývá shri knftilmi rtruhou ndl r
1'rnilsMlit KmpI lloilink ttdaluprnds sisHurlius UJnmnlk Jurosluv Kovanils ÚAslai

iiiy jiiiiiK virxni Jeli 1)11 ♦

rt jurtu pokladník Jmi Uvm

ín anebo Koule a fáraná

ty
I Jezu Maria I"

k'o tomto výbuchu pferuSova
oém osudným kašlem a hrozným
lomcováním následoval rychlý
hlučný dech a jakés chrčeni jež

ptáci v lahradí vestlým gpfivcm

provázeli Frotiva to zajisté tak
úchvatná a plná zvláliní hrrtjey fe

by ji mohli nápodobili Wagaer
nebo Verdi

"Ubohý majoři" pravil rni je

)tn t dohlliiti Ift ambulanci! blííc
eo k ji:lio 'ftíku "je v dtdíriu
Znám ho junt to Cavalkro Crrlo
Mofoainí major královakých h 11

aará jediný yn nebožtíka pana
Oian 1'itřoaina pni) nimž tnfij
otec sloužil po celý tvůj Život

Ubohý páni Mám strach aby
nebyl poHlndním z rodu Morowíni"

Fokynul jcSlli dohlížitfili

jenž g péči témif otcovskou po-

zvedl hlavu rau£oého

"Jak vy ta )tnnuj'tp?" tázal

jitiMi ne

"Luiei Urridolo yn dntoj-n(k-

( lm mohu potloužití?"
"Kde to jme?"
"V kIMtcre

' Santa Maria de

1'ampani jenž j'i rHcn za proza-
tímní ntsmocnicí'

"Jme dalt ko od bojiKtf ť'

Čísle XIV Iadleiír Kláeel
T llaiiireii IV laAAAAAAAA AAA AAA AAA AAAAAA A

ani řečí o lásce anebo o Měmll

Život můj uplynul v hledáni ne
odhfví sídifirti kitíiloii drnlion nudili mSafcl
'řwll Allwrl Ku'a los Honkiip misio
lijMla titlninnlk V4I lliimiirk Jos IIbvI
ofatnik ns KciiliuliKi poklsdiilk

rlUHUU OVilCIIlil
známé Nemohl jsem ji vínk na-

lézt! leda až v hodinu určenou mi
vlMstnf

Jun Itua Z VV HII- - Ml
IdlfvS av snlifiM ksíd rtnili Aivtt
msliM v Anlirson Hnil 1'řndí los liro
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ZÁSOJiENÝ !„ „„ Hřmít tni liriini'ii iiromsuaJest tomu pět kt když jsem jel

jednoho ptra na koni Apeninami
so iioswi iiojikitis Mlnn Hřnlnlk Jan Car

pukliulnik V klít
Nehraska í XVI tlil_ „(abych dohonil svůj pluk Veliký

l'ravMlii4 iwiiioviit
a 1 uropluvvloil ilopmva

z Baltimore do Sremen
(iflmii po nnvfnh 1 vtiriiti t cft
uioviili'li nriil(:l li tni 1 um Hu
IIIIMHI lun aiifittfiiMl1

i scrocernf obchodítři z její nejUviiíjfilch dožo a pro Odlřvísvjís' hliwikltd iirvnt finti t V itisll
vsinl (J VV Uroním W llroi-l- i

zvon nějakého kláštera podle ně

hož vinula se mezi skalami úzká

vody neboť domorodci neodvažu-

ji se ani přiblížili k tomuto jezeru
smrti á žádný z Evropanů neměl

tu odvahu podívati se na jeho

vody v lodici Domorodci vypru

vují že v jezeru je ohromný jestěr

který každou lodici jež objevila

by se na vlnách atáhne ke dnu a

odvážné plavce usmrtí Moore

také jen z povzdálí díval ie na

toto příšerné "jezero smrti"

Nejzajímavěji objevy učinil

cestovatel tento 11 jezera Tangany-ik- a

a zde také nalezl obrovskou

rybu elektrickou při jejíž doteknu-t- í

následuje bezvědomí člověka

Jezero toto hemži se rybami vSech

možných druhů a Moore tvrdl že

nei( třeba ani na udice dávati

vnadidlo neboť ryby hltavě lapají

po všem co do vody padne U

jezera tohoto spatřil také hrozný

zápas mezi krokodilern a leopar-

dem který přiáel uhasili flvou ží-

zeň v jezeře Krokodíl tííe při-

plazil se k pijícímu leopardovi ae
v tom tento zpozoroval nebezpečí
mu hrozíc a skokem chtěl ss

Krokodíl víak již ro-

zevřel svou tlamu a uchopil zadní

nohu dravce Ten svíjel se v bo-

lesti a hrozný jeho řev rozlehal se

po celém okolí Leopard snažil

se předními svými tlapami vydrá
sati krokodilu oči avgak marné

bylo jeho namáhání Krokodíl

nepustil jeho nohusž mu ji ukousl

úplné až u těla Leopard pak' s

hrozným sklíčením odplížil se do

nedalekého houfitl a krokodil se

ponořil do vody jezera

NejnebezpečntjSÍ kuí cesty
kterou Moore konal byla ona k

jezeru smrti Zde na každém

kroku krajina hemžila se jedova-

tými hady a divoké Selmy ohrožo

valy jeho výpravu neustále K

tomu družil se nedostatek pitné

vody a zápach t bařin provázený
zimnici Okolo cest jimiž ae

bral bělaly ae kosti nešťastníkův

kteří v zápase t přírodou a divo-

kými Šelmami zde zahynuli
Moore sám s velikým namáhá-

ním vyváznul životem a praví In

sotva jettě jednou by ie odvážil k

jezeru smrti které právem jest

postrachem všech domorodcův a

jemuž se oni vyhýbsjt na míle
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'a ""kladní Kitrnl Mrs N K nr ftlb
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V olřho'l tonili nalMinil Mitný
Vtht-- vínlio sliol Kriwnřirlio 'tlti
J„ írlv ii rv4 JiiUiwtl Mim l'lir
M'lt e Hvalnv Jnt vn rvykii iifkoiikitli
na riMimf Ion oll vní b Nv(HvtJil

náhle mého koně a ten počal mne ŤlsleXVIir Ilrafřl Hevem
v Drrwimd V latináíieti obrovskou rychlostí aniž

jsem mohl běh jeho zarazili 4 Jliiliiou S piMlruna pHJInUt íiwo
volili sl fitoMiitW ňřiidnlky! pfndsrd Tma
KvniKii 111111 l„lnilni ťlUitt liiinlklowd irychs S'l Jan Kysnlku pokl JIH

TTTTVTf ▼? fTTaSnad znáte poněkud Apeniny?
Mluto jediné dobré cesty jest tam

Aiipnkí provortfi vt tfnrt-- t vnKrid sirsí Jun

sewlli)vJt kaíiluu druhou imdftll V inftsiol

pět set Spatných Na stezce

nwver rniiiariin iiraiiiieiiiiiirir
niioiiiill Keekar

II kajuta z Baltimore do Ertico
1 Ni4!4i)0 nahoru

Tjrln (iiirntky miijl ioin Ji iliiu iHrtu kujní-li- l
J (iiiii Jrai Judo II ShJiiIii

Vftn pitrmkv taoii vfliriirtn
novri vOiiií lHjloviifia it nlffotá antony a
piikojd H11I11I11I nu luiliiliti KlKklrfckit iinvt
Hltili vh viu li proalor b

IIHI KrVf pwUvKji iiorlill Jmi nnlnl !

A mjl lirirfAťl IKIl A tt
SSoiiiii Imy Hi Ilaltliiiorm Mil

II OtiAD-lilVU- H Of 00
Cl limrliorn iiiKKo III

milio Jnjlfih ffaiupnl v xwiil

vroubené po obou stranách hlu"WStlll TbST li
lidlii líiiiilnbokými roklemi byl bych musel

nevyhnutelně srazili i koněm

vaz když tu najednou uprostředip hlavách
Josef Kavan

II

pozemkový - -

Oll toilšťnjící Jednatel

IW)L V) ullcii©
llHjllul U - U

stezky vyvstal černý přízrak ro

zcpjl své rámě a kun jakoby

-H++

ííoistí řezníci

yh I7ÍI3JI 18 Ml hlííe Cenler

OMAHA NEIJ

rronbilďkař-liif- i linlk alijcfll bijcinriiiu
umlipiiliiii a(ž ro4ou rji

l inul na ktthU hnU lilmř

s
ZzakiU MIM nu fkoiiSItn zdurina

'i'fll kilož ll oTl útifitkí

uposlechl síly nadpřirozené za

stkvi) ► iia padesát kroků od mé

ho ochránce
"Carlo Morosini'1 pravil hlas

-N- EJVfíTSÍ—
r v t w rfiarn po
mky aaruvs a thriut v polllíl Omaly I v

aMIii i liojlílínl opitlll vSin u if h nilli iííi:l
Srnni pil in4 h iii)iiIm '( a

musil v krám}při němž jsem se chvěl blahem
Po M miii( lnixiMiiifl liv

feoriuiiictn rcili f ml p ti ir „ munh
ÍKiiifi4 tAlf prrlilf léHsI lu'iililK Mají v záiioLÍS vidy nejlepfil"uvrlIS mne ještě Jednou — v po

sledním svém okanžikuf

in krslkn nU

fič kun
Obraťte ae a drtvírou n utho a

lnulo vám spravedlivé posl iiíno

ilojnó zásobený
výhfr trtstvíha in vat ho druhu

Seskočil jsem na zem 1 horeč
jakož i domácích výhorných lizef Nule 1207 Jlznírl a 1'leree nl 2

náhkýeh výrohkft Zkiikte jn aným chvatem opouftiěje koně

který stál jako zkamenělý a letěl Velkí rdsoliy rnuia vífclio druhu
stanete se jistí ji jiih zákazníkyiiznnnk salKinn tunek a vín eo 1I0 1

k svému dobrému geniovi Anděl
vlslnloiiofii vurieajki) siíti — Hoiiiue

tiia levnrill a mim IntiCI Ink 11 nft--(mmm Jkoho líníio Cliculii ll ) fioí hiit
11 (lolirýi h Jaternleleb -

' iii'KanlnA fuřieni a
můj vlak zmizeli Mohl jsem če-

kali kolík hodin na kraji propasti
nenalezl jsem nic lilrie ln a r rankovl

Bratři Somínové
V £ i]lf William ul

Mť na vílif7ily liolnost ř!rsi!bti
Uniový IIONtllMM!Zimíl niorio otijmlnstl I tnkfo- - 1

Major Carlo se zde zamlčel jeho vlitsinl

ni též vycedíl joem já svou krev

Dyl jsem vychován v Pise v pali-

ci Sauta Croce Ve dvanácti le-

tech netnřl jsem již aní matky ani

otce jednou hořce pláče zaHel

jsem k jích hrohftro tam pak byl

jsem zastaven nf:jakou černé od6-no- u

dámou která mi pravila hla-

sem lak nížuý-- jako andčla —

jako hlas matčin:

"Neplač Carlo Moroiini budu

tí chránili UvidíS mne jelté
třikrátel"

Díval jsem se na ni svým mize-

ným zrnkem Byla to krásná po-

stava Míla velké černé oči jež
nfžn fářily z ideální j

lích Kel 1 mlá růžová ústa jež se

na mne přívřtivé usmíval Vzdá-datují-

se kynula rni po pfátelxku
rukou načež Jurn odvčtil rozpja-

tým náručím zmizela vsak za

hrobkou vévodft Montescarnafígl

KJyž jsern to vypravoval své

alaré chAvě pravila tato so smut-

ným úsmívemi

"Ubohý mladý panel Je to

sn fi-ven-í vyvolané vaáím utrpe-
ními"

Jedné noci když ml právě dva-

cet let spatřil jsem na plesu u

kočžny Sslvisni vnáVti se ve

viru valčíku dámu zvláštní krásy
a pohled na ni přiměl mne k vý-

křiku překvapeni pohnuti ra-

dosti

"Jest to ona!" zvolal jiem

"Vy znáte marchesimu Jel
Diavolillo?'' tázal se mne hrabě

Adimari "M6j Dole snad ne

jste do nl zamilován?"

"Zamilován?'' odpověděl jaem
ve atérn zmstku ve tvém opojeni

"Jeítě více nežli zamilováni"

"Jak? Jettě vlc nežli zamilo-

ván? lilásnlte Carlo?'

Já neslylel Pouořen zcela v

pozorováni sledoval hltal jsem

pohledem krásnou marchesioii

její Itlhlý vzrůst andčbkou
tvář j')í velké očí jako by Z čer-

ného ssmetti a po skončeném val

člku spčehal jiem k ní rozechvěn

váSnivě 1 plameny v srdcí ob li

vem ve zraku
Měřfc mne pohrdlivými pohle-

dy zdála se býti krásná mladá

dáma překvapeni a uražena ie

I wein í wm Vi I
tiissii vtťho druhu Injndi llftiiiílskij

dech stával se perývaným a hroz

ně chrčel Frank Semerád
vjřroliky iMf au ti pnvil J
rujifle a přfsvMlt sni Ohlt-dnilv-
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kde by Dra Petra Hoboko nebylo
známo a v užíváni I Yankee- - ť M Svačina 3

na rohu 16 a Wílllam ul

flízný Mtitzftv leiik stále na fni
PravA phfhnVi % iifsvovari-Anli- p
ovarii k I'IiiA tnA KorhcioTa vlnuové zápasí a podivným pro ně I)r C Ilosowatcr

ČESKÝ LÉKAftkofalkyaty rifjfťpsf tlouinlkv Teplý
iflkusck po cnly (l'ii VxornA tdisliilia

TKL YtXl KHANK HKMKIIAI)

jménem a ptají se po Dra Petra
lloboku Shledali že je to lék

který přivádí výsledky Z pravi

Vyolimídií bořfjít rfplrnfl ulmrun co
- viký (ihjfv tnulo vyKiiniil— Vyiiii-- f

loti'' I pro lio
na nkk 11ctr

rioKfitlilu v '! M ' Ilxnholm MeHcnl

lkM„rr nliill (irtv f hurll-- inán-li- í
iroyx'n flMprMtfm ilfikitMin ťllvu-h"lFh- i

jflíi'tl U- pllmilli 'Unl llvu
m úimii t kiilAi tfmíiH nsllnliu po
„l vrrnum Tlur n tintilé holí li

lvř11 ptliinNfth pn Min k(ifimi-l- i

lfMll'l tioiiiiii rflil nvélo liil 'r
Jmími vAwhlif hlavy atJiifml NMfif

íln J"l hr liinihl hftl jr llrnlii
MiurlihiMitif Hl urfMIlaflbdin Hrciikin vvlé

vlaln(
'VZOKNfí A lIOJNt

ZÁSOBENÝ

grocerní obchod
ve UUJIJnf iílul
Uirilo Jal JflnliA % tinjatarllnh

iiIk IkmUI na Jif til M nl 'Mk nlnIrtUm
in nHkpl #fiva ilmiA Zii ni
ll~liill l# iHlololim 'I KI Unii
lillik tn vyluujl správ

rf a Invnt HiU

dla jednatelství maji krajané
Úřadovna: m "Bee BuIIálnjj"

04 11 do 11 dopol
Otadnf kodlnyi (Klid 1

m--

iiidis(SwMII od lt do li dopol

Tel ářattnvBUÓíTel f byla 1X17

Brdll-- l! lili Jonna ulli-- a

7vltl KirniMt vínuja rnkím um
tuo-- a ranln patvt

Hoboko prodává se pouze od

zvláštních jednatelů ustanovených
Drem Petrem Fahrneyem ni-11- 4

So Hoyne Ave Chicago III

Dopifite li pro podmínky pro

fenf 11 lilllř llírll Jlt ()iNIfJu ptMltVII
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"Snažte so abyste usnul' pra-

vil jsem přívětivým tonem "zapil
díle tyto vzpomínky vás duch po-

třebuje pokoie"
"To je tol" mluvil namáhavě

"Vy též inad vířilo v zrakové

klamy snad myslíte že blouzním

Zádrhel Mám snad již Jen veimi

málo života Má poslední ho-

dina musl přijít Řekla to

Uvidíte!"
V lom vyrazil ubohý raněný ze

sebe hrozný výkřik zvedl se a

nadlidským přemáháním ukázal

prstem k nohoum svého lůžka a

pak klesl nazpět jako bezvládná

hmota v
Poslední Morosini přestal žiti

IV

K nohlm lůžka blížila se vzne-

sená dáma stihlého vzrůstu oble-

čená v dlouhý černý lt Při vý-

křiku umírajícího obrátila ae při-

stoupila k ji ho hlavě a padla na

kolena dusíc vzdechy
Poznal jsem já

1
Dylo to zjeve
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plAt ftavll panAnl vumi v
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a M fi-l- pi)vl Hiartti n mlwiirl A
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nechte avéúapory
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DŮLEŽITÁ ZMĚNA

NOKTH --WESTERN DKÁHA

Kanoí Norfolk-Konestr- řl

osobní vlak zruten
na NÁDRAŽÍ NA WEIJSTKK ul

a přijíždí a odjíždí z

UNION NÁDRAŽÍ

VyjíiJÍ denní v 7:13 ráno a

přijíždí v 10:34 dop řiní
úzké spojeni v Norlolku a

NOVÝM DENNÍM VLAKEM

ď Lon({ Pint
a míst před ním ležících

kromt oedíle
Místské úřadovoy 140 1493

Farnam ulice

pracovatNtjltfH pHelitoit koupili vzdě-

lanou farmu iÝt mile od města %i PlIríHu fcaždfch iestnhfci

lij akr Po třiceti dnech bude

vzata z prodeje— za tu cenu
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1401 jižní 16 ulice

Velko-- I inslooli bl i rstvím use
ním I nukláilaným nirm vyteřnyto
ílioífm a vtiliec vilin coiio
olxírn tubo přlníU--
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l
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100 akrů velmi dobře zařízená

farma 4 V míle od llowells Í4H

akr Hlaste se hned u

Folda k Mundil

33x4 Clarkson Neb

r
city aviNO afin'' vFhulKllnv I llu ltmall Cllin ildhU tin !
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