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rozpráliti nepřátelské vojsko jež
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bych tím císaře polekal"
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prMlaMla Káral Hosaak miatinrada
ťlatuika Jamj{ HntJ Jfiáiíá íía
Ant Kotval pokladník Jao íotval

íialo XIT Uátmlr KlaWt

r TtiafM triu
"dývl íli4ze kaíitiu étuimu dali maaini
Pfďwla Albart Kuta Jua Moukup nnato

Ífmla tajamnlk Var: Kamn a Jim IJaral
Ja Krabulea pokladník

Jaa Ha é XT Hopklni Xlpn
Odbfvl anhÍMkal'l druhpltl vlkr Andaraoa Hail Pída Jo Hbonka
lkj Ikl rníauipfaiia Joa ar'pn" ta) tm

Ílayda
Bmr W Bopklna Mlnn íditnlkJan
pokladn k frank KM

Hubraakaé XTI- - r Vrnaha Keb

zakukleni havířském?
Aliamíra vydal rozkaz 2 zí

třejlíbo dne počnou velká vojen
Císař lest tím mdchoouti ie

ská cvičeni aa blízku sopečných
bor

také dovedu! Ano Alttmiru

cesty odvolám!"

Mirtmon tložíl dopity dal

osedlali koni a jel za vojskem

Ti kdož dovedou ocenili výborný stolní nápoj
oblíbí ti zajíité nale "GOLV TOI" lahvové pivo

Jest lehké perlící te řízné jtko jett zdravé jest i

chutné Vyrobeno jett s nejleplího chmele Vybrané-

ho ječmene i čisté vody— neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla Ikodlivi neb nezdraví Není to laciné

pivo v nižádném imyslu ale jest to jedno i ftejlepšívii
a ti kteříž je jednou okusili tlili te řádnými nilimi

zákizníky
Dodivi te v bednich tice v lahvích kvarto-

vých oeb paintových Objednejte ti u tvého obchod

nika aneb telefonem— Tel Omaha 1541 So Omaha 8

ÍJETTER BBEfINQ CO Tafl 8 lalfoji ffM 5ÍT8

SOUTH OMAHA NEB- -

"Já tam také budu" pravil cí

údivem

"Ale Altamira ví"
"Co te stalo"
"Juarez je tady přivedl ti deset

litíc mužo proti mol Vy zatím

co odejdu bděte nad mírem do-

mácím a nad mou chotí Zvítězí-

me cítím i věřím ie Juareza ha

vojákem politické pletky ať ti
činí diplomaté kteří ae tom vy

sař Maxmilián

"Zítra jetti nechoďte veličen

stvo" odpověděl Altamira "Kaí
Císař byl tkutečni překvapen

když tpitříl přijíždějícího Min

tež přijití pozejtří kdy bude již mona

"Co ie slilo?'' tázat te cítař

"Altamiru očerřlují"
"To iest přepínání) Nevěřím

odbf vavlar(laka14 první tUtrtl maali
nepřátelům Altamírovým'' odpo

nebně porazíme
Miramon pohněvaní obrátil te

k Alttmirovi proč že mu zatajil
věc takové důležitosti?

Oba vůdcové div že te nepohá-

dali

'Njrn vám povinován zod-

povědností'' odsekl mu Altamira

vaínl DJ W Hrocba Prnda J ror'hw M

talamnik a l'inl Jakah Marni IS10 §o IX

Ht pokladník Káral Marl I B eur Kb věděl císiř
"Tvrdí te ie mi u tebe Aťmnry

lový prsten'1
"Od koho?"

"Od knížete Mtdicejikébo''
"Kdo jest to?"

a to postačilo k tomu oy ona

aaa wiiiikiui n„
ťíale XTIIL Bratři Heren

T DrfWMrd Wia

volili ti a1alnHfilitlrtn!k! pfadaada iaa
Plllar tnialoplwlawla Krank Klnkor tal

Pu-h- iat Hohumll Jolrk poklÍcmef KfMIkn přivodil Jan Mvonia vnltfnl

trií Jua Jnaffak vankovnl atrál Atpln
Najbrt piítol víbor Vin Nuvak Joaař
Vlaanlk Jan Korman Riibna m odbvajl
kaUoa 4 rubou sadili T Bilatcí

"ftfmský šlechtíc býval kdysi
hostem oa císařském dvoře rakou

mužstvo pohromadě '

"Dobře tedy přibudu teprve
druhého dne na cvičení"
Altamira klidně te odebral do

kasáren vydali dali! rozkazy
Proč nechtěl císaři oznámili že

nepřítel jest na blízku záhy te
dovíme
Mehia nebyl přilil často u dvo

ra Ale přet to byl velikým ctíte

lem t stoupencem císařovým

PřemýSlel a uvtžoval proč ni
se Altamira tolik vzpírat proč ani

nedovolil aby císař súčastnil ae

prvého útoku mtskovtnébo tle-pý-

manévrem

Tvář blat i podivná zmatenott
Altamirova ae valně Mebiovi ne-

líbily
K večeru te rozhodl že půjde

oa procházku do tadu před červe-

ným domem Cltařte zde každého

dne prochází možoá Že te ním

zde setká

Tak se také atato

ském"
"A co dále?"
"Tento llechtíc jest oynl vůd

znají
Vojsko Mehiu milovalo

V dastojnickém kasini jednalo
se o tom že Castellar vyjev ai na

koni do okolí města Mexika l

na této cestě velice pode-

zřelé věcí

Mexiko leží uprostřed obrovské-

ho údolí V polokruhu obklopují

ho vulkanické hory Popokatepetl
Staceihuail oviem že ve vzdá-

lenosti mnohých míl od města

Za jasných dna bylo možno

ulic mexických víděti tyto iopečné
bory Vrchol jejich září v stříbrné

záplavě při východu slunce se

zdá Ie boří mořem plamenftv

V jednom z těchto vrcholů byt
v galjn prácí generál Eskobedo

chotí

"Až do úpatí hor" pravil Ca-

stellar "táhne ae vojsko razně
oděné je ho tu celé ležení f dě-

ly půlkami í vozy"
"Není možoá!'' zvolal Mehia

"Mohl jsem je dobře viděti a

přísahám na to že jsou to vojíni
} nářezoví"
"O tom měla by se podati zprá-

va Altamirovi aby ae o tom císař

dověděl"

"ji bych řekl že bychom měli

my dříve onen tábor prozvěděti

cem Juirezovýcb vojsk '

"Ať je tedy vodil My pana
knížete porazíme a punktum"

Louis Berka
český právník i veřejný notář

t3 N T Life Bídy Omaha
V 6'adovsi pout odpokarln od f do bod

Kdr vjr potfaboval rado b aiatupr
privnicb riJarlKKtaih noiirKnu prii

anab a rhié' pt+mvtMlfll mi-l- l dobrf
vipia aa malatok aC a na nJ a (16 vírou
obrirl Odpiruutam vlán krajanim
kuri privul pooKjěl putfabull W—

"Přítel isem proto veličenstvo

byste
"

Muž kterýž
hledá

ttile příleiitott k ztepleni tvých poměrů

jest mužem kterýl jednou docílí tvého

účelu Jettliie te muž ten obrátí oa

Chicago Milvaukes & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledni pozemků

ležících ut této dráze aneb k ní táhají-

cích ie mu přispěje v hoobi jeho za Itě-atí- m

a blahobytem Adresa

F A XASII Jcii'l Wchtcrn Agt 1524 Faraara St

OMAHA NEB

"Abych?" tátit te cítař zvi
dav

velel muži nadobro te tobi odci-

zili

Kozktz náčelníka jezuitského
řádu počat te kvapně uskuteí-fiovs- ti

Miramon oepohtížel důvěřiví oa
Altamíru tím tpíle že tento te
ani tuze nebránil podezření
Vojtko vyšlo císařem Maxmi-

liánem v čele

Mexikánům bylo jen tolik zná-

mo ie ubírají ae oa polní cvičení

Nikdo neočekával nikdo ani

netušil ie nebezpečí bylo tak
blízké!

Na úpatí topečoých bor

tkutečni tábořil Juarez Sebral

kolem tebe detet tisíc mužů lby
t nimi oipidi císařské oa tuchu
kdežto druhých detet tisíc ioldné
řů mělo podníkoouti útok z lodí!

Vrchním velitelem jejich byl —

kníže Petr Medicejtký či jak mu

mužstvo přezdívalo: černý titan
"K večera učiníme útok' pra-

vit Juarez "Obsadíme vchody

"Ráčili Altamiru poslali zpět
do červeného domu jeho místo

mnou obsadili"
"Vámi?"
"Ano mnou"

Císař Maxmilián procházel teJosef KaYan
Ij pozemkový

Ci § poJISťojící Jednatel

2700 Již 19 ulIecG

te tvou chotí po pírku
Mebia uctivě te postavil atra "Myslím ie přepínáte lvi to

nou tt cesty jak se pří potkáoí jenské tchopnosti
"Možná ale pevná vůle nad

ienl dělají í z malých mužů hrdiny'Prodávi lotr Omaja I o Omaaa no
Bky airmv a farní v pobli1 Omry f v
tu i rlini ouatři vim a t' k Jlroalek "Altamiru vlak bychom uraziliZlákali bychom at u ciiafe ve

oejvyliího pána slutí a po vojen-tk-
u

talutoval
' Císař zavolal ho k sobě

"Jak se vára dsM milý generále
Mebio?" taxa! se ho

Mebia se poklonil

gram pM cwoik na)nlMií-- h Tát aalf vi M tím kdvbvcbom zbavili ho ve
TvauluvoviaÍBí auaUakti likých zásluh"

"Jenomže v podobnou chvíli

jest drabi každí hodina"
dění"

PokraovaolObraťte e dftržrott n nřho

bude vám tpravediivě posl u2eno


