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"Puklylle Miv eel mi" (ta-
vil Mvlitl přísným htairm

'Nmiluvu na mat vtahul"

"To bych mohl spiše tlci vám

utboť kult klatáu jtU na mne

v)iilrlila posud nosím v těle

Hctuměrie ti t Jy klídal Ta
kov#m tpůsobrm tvému manleli
nffulrtřite mufení"
"Chcete bo mnčitiř"
"Pln bo mučili aby vyrosí

tpb)t Mnamonův''
Na nemocném rtudvte iadati

vytnánlř''
' llríia ho uadravl a plivele k

roiumu"
"Nikdyl''
'Siiáliniilřel" volal Medici ku

dvelím "Přitáhněte Šroub!'

"1'roilm!" odpověděl ttrtžmistr
a v tomie okamžiku llajduk bo-

lestni vykřikl
"Acht Ach! Lukrecie!

volí"
"Co byste mu lekl na phkleJ

'Ali toť kníle IVtr Mtdicrj
ikýl' tvolala Lukrecie

Důstojník se rovné taiaiil

"llajduk a — — Lukrecie!"

Ot-- dltny tyly tféitny na lij
bleíila
fvdnolio dna k tl Julie ala rin

tahtaJy pro květiny objala lu
k iíaiiiuaa auiem krau a plna
dílné látky se ho ptal:
"ťamalujtl ae eliě na svou

Lukitiioa svou malou lenulkuť'
itsjJiik se usmál

Usmál sk a a dětinskou raJoitl

pokyvoval hlavou

"Pamatuji lya to krásný tjeve

nebeský vím to vím!" leptal
llajduk a dlouht se díval na ni

"Přišel bys rád te mnou do

nebe?"
"K kde tedy jsme?'' látal ic

pravil ai v duchu "Ah doslali

ste ae mol teJy plece do rukou!

Petr Medicejiký pohlížel oěko

Iik okamžiků mlčky La koětnu

to

V tem eaamltku pomalu ae po
hnul veliký obtat Manina Lulbvti
na iJi tlulým hedvábím Čalouno-

vaného ktrtý laktýval vstup k

k lajuému okt)tu
A ta ebtaitm objevil te Mm

mou 1 vUruuu k It v lottrha
eých a uptátených laut h

Knlle Medici byl k oluj tády
obrácen

Knlie uchopil Lukrecii ta tuku
oa jrlml prsti míla prsten s

Jedem

"Prslea aem!" ia)čd Medici

vášniví

'Lotře!" avolal prudce Mira-

mon a vraail knížeti který rychle
se olučiv šavli do prsou

"Ah psel" vykhkl Medici zdě-

šeně a sáhnuv si k bokutspoiácel
se dvaktále ae oločil a padl oa

podlahu
"Strážmistře! Strážmistře!

Pomoc! Strážmistře!"
namáhal ae kníže ale hlaa jeho

byl pouhý vadech ani ve vedlejší
komnatě ho oebylo slyšeli

"Dosáhl jste kníže po čem

jste toužil!" prsvila Lukrecie

"Připravil jste ae aám o život

airoje mně úklady Oh Bůh jest
dobrý a ví co činil"

Kníže bolestně zaúpěl
Kynul dával znamení a chtěl

ae zvednouti
Ale pokynům jeho nerozuměl

ani Miramon ani Lukrecie
A při zvedání mu nepomohli
Upřel hněvivě oči na Lukrecii

a bez pohnutí svalil ae n zemi

"Děkuji vám pane Miramone
že jste mne zachránil" koktala
Lukrecie bezvládně "Oh byly
to hrozné okamžiky!"

"Jaký bych to musil být zbabě-

lec abych nevinné nechal trpěti
jen proto aby můj Život byl za-

chráněn" řekl Miramon

"Barona mučili!"

"Hluboce tobo lituji Kdybych

"Ve mlutl Meaíku tienl vojska
etrachuil se o osobu clfovniouí
rád bych viděl kJybysie vy gen
vál HO oed mírem v lemi''
"Děkui řeknu to ihned Alu~

mirovi"
Císař povolal Allamiru k tobě
Teoto hněviví pohlížel oa Mira-

mona neboť tulil že pro malou

věc Mifimoa ta nimi ti oevyjel
Claaf Maamilián oznámil přáni

ve Allamirovi

"Veličeoslvo já vyslídit jsem

celý tábor nepřátelský" odpověděl
Altamira "bude veliká Ikoda li

noi zpět'1
"Přeji ti abyste vy byl doma

My tde t nepřítelem budeme již

hotovi"
Altamira ae uklonil

V duchu však hrozně te zlobil

"To byio diio Miramooovo"

myslil ti "Miramooovo který

ber- -

Hejduk i údivem "Vždyť nebe

je tady! Nebe! Oblaka a říše kvě

Kdykoliv potřebujete kočár k po-

hřbu aneb k vyJUďi--
a olijtilnojte sl

Jej v aejvetil pMřovn knnl a povotl

Palaco Stíiblcs
(' Hl REKillTON naj

roh 17 a I)iven port ul

Kofáry Jiou vyhřívány a proto
mofno v nlcb podniknoutl I dc!M vý-

let Porory motno al olijcdustl lii
lelefoninkr TEL 817 Vi

Lu
tinl Oh jak je tde krásně!

Lukrecie! ach ach

bolí ach "

Poslední bědování skoro

vládně se mu sneslo se rtů
"Nuže?" látal se kníže

krecie

"Nikdy! Nikdy!"
"Kde je Miramon?"

"Nevím"
"Strážmistře!"
"Prosím"

"Vyznává se generál?"
"Nikoli"
"Stáhněte šroub ailoě ho

Jak je tu hezky! "

"Polib mne"
"Smím?"

"Jsem tvoje žena tvá choť"
"Arciť pamatuji ae již

jsi moje choť! Můj Bože proč

jsme umřeli? Duše neumí líbali

duše dovede jen milovati"
iiitt%vttatiiitttttttsttvv

JOS DUFFYitá
velko-- 1 maloobchodník
n®vLIIIOVLAMI

Pak hněviví opakoval:
"Miramon utekl ae aero vydejte

mol ho sice aa vám krvavě po-

malím''
"Pane v tomto domě bydlí cl

aařaký generál baron Štěpán Haj-

duk a jeho rodina račte slova tvá
trochu mírnili!''

"Zloději! Zloději! "
vy-

razil Hajduk ze tebe
'Jsem kníže Petr Medicrjský

myslím že se známe!"
"Bohužel "

"Kněžno budu nucen užili ná-

silí nepřivedete li mně Miram-

ona"

"Neoí zde neviděla jsem ho"
Medici vystoupil na verandu a

před kněžoou se zastavil

"Budu nemilosrdnými'' pravil

pohlížeje Lukrecii do očí "Císař-

ství v Mexiku se sbořilo moc jest
v rukou Juarezových a mých ne-

přejte si abych se vám mstil"

"Podívejte se na mého chotě"
"Ach jíž jest vaším chotěm?'

"Podívejte ae oa něho a uvidí-

te že jest nemocen Mějie ohled

k nemocnému generálovi k mému

ntltěstí mému žalu a odebeřte se

jinam hledejte Miramona jinde"

má na skladě

"Ovšem" přisvědčila mu e

Na verandu vedly ze zahrady
Široké mramorové achody

Schody tyto byly zakryty otáči-

vými květinami

Tyto květiay zaŠustily Lukre- -

výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Rufí ie zboží Jest také" jak o ním tvrdí Jinak se peníze vrátí

TELEFON 38 —~aaaasBL 2508 It Street SOUTH OMAHA

cie pustila rlijduka a ohlédla ae

ke schodům
Na schodech stál ae zatajeným

hněte"
"Stane se"
S verandy doléhalo do pokoje

temné úpění chrspot bolestné a

tlumené vzdychání
"Generál omdlel!" zvolal stráž-

mistr do pokoje

"Polejte bo vodou!" nařídil

kníže "A až se vzpamatuje po

kračujte ve výslechu!"
"Kozumím"
"Nuže?" ptal te Medici po-

znovu
Lukrecie zastřela si tváře ru-

kama

"Ohi Oh! "
vzdychala

bolestně

"Dáte mně políbení?"
"Nemučte déle barona!"

dechem a opuchlou tváří vzaprá
šených roztrhaných latech — Mi

ramon Když ho kněžna spatřila

oesneie aby nad něho byl člověk

moudřejí! na ivětě!"
Altamira te vrátil kofimo do

města
Ciaař t Miramonem jakož bylo

přirozeno nenapadl oepřítele z

prvé strany a návrši ale z levé

od roviny
S návrší lebce by bylo možno

zacbráoiti te ale císař Maxmilián

zastavil cestu

Podalo krveprolévání porážka
lidí!
Děla duněla pušky zase racho-

tily
Juarez í Petr Medicejiký nad-

lidsky se namáhali

Dodávali vojákům odvahy sli-

bovali jim peníze jmění aoáeu

duli vie jen aby vydrželi

Boj trval takovým způsobem
šestatřicet hodin

Hned byli ve výhodě císařští
hned zaae vojsko Juarezovo

Druhého doe v nocí bitva

rozhodla

dal jí namení aby byla ticha aby to byl tušil ani za celý svít bych
le nebyl utekl sem Netvor jest

nevykřikla aby te nelekala že ji

mrtev Ale venku ještě sta nepřá"Miramona nemohu jinde hlepoví co re mu přihodilo
Lukrecie kvapila mu vatříc i

pomohla mu vystoupiti na ve

randil

tel na mne Čekl Jak jen jim

uprchnu?

dali Miramon je zde! '

"Kdo vám to řekl?"

'Já iám!''

"Viděl jste ho?''
"Ab - toť dobtá myšlénka!""Co ae atalo probůh?" tázala

A E Priok & M Os

TYelicotchodnicI a tařortiřK

Líiioyi3sr a LtiKiĚiiťr
aiMtapelfiimyt L Elrscbt 8rt Frlek erbeU

Tel 514=r— 1001 Faraa ul Omaha

Fred Krug Brewing Co

"Jaká?"
te Lukrecie

"Řekněte ano a nedám ho VÍC?

vyslýcnati'' "Přestrojte te rychle do lita"Viděli Viděl jsem bo když"Jme ztraceni Juarez te opět
vklouzl sem do této villyl" A Miramona také' nebuJJetévrátil Jeho vojsko bouří v zem ta"

"Výborněl"
"Já mám od knížete průvJilflí

já prchám jeden z jeho vůdců
hledat!?"

"Ne"
"Dejte tedy dům prob!cJIÍ'
"Jotaké Mtio'm Ale dříve mně

povíte vy nebo vil choť kam ae

choval"

rooe proaajieauje jsou moí y pi
tách Ukryjte rané Oemóhii lil

"Dobře tedy budižl" pravila
Lukrecie ťiebravli všecku svou

list Mně inad ledy neublíží žold
oéři Medicejského "Rozhodla te imutně ukrutní

"Můj mifll- -l jeit dulevoi cho "Budu-l- i moci ae zacbráoiti
prchali dál!"
"Utíkáte?'' iaala Lukrecie i

tvář její blahem Zářící te náhle za

smulila "Což propukla opět vál

Císařští ustoupili
Juarez v patách za nimi
A za ním deaet tisíc mužů

rý Jest chudák lám bezvládný
Jakž by vám mohl říci kde je Mi

lilu opřeia se o llíflu
Medici lei ku dveřím
"Strážmistře" zvolal na veran

du "co je i generálem?"
"Vzpamatoval le"

pošlu tem hned císařské vojsko
Queretaru"

"Opustíme Vera-Cru- z S neramon? 'Města Mexika zmocnila i déin ka? Můj muž jeat nemocný! Oh
"Však já ho přivedu k rozumu!tirůze Bože můj Bože můj jaké hrozné

"Výslech budiž přeruleo Dejte
diizsi ioai kterou budeme moci

najati odjedeme Nedopustím ani
na chvíli aby můj choť byl ještě

Na noří objevily Juarezovy
Oaud dal mně vát do rukou i

já nedovedu býti velkomyiloým
doby oám zase nastaly!"
Miramon obrátil te k Hajdu

kovi

aodé válečné novými deieti tisíci ai však oa něho pozor"
"Dáme"Vy koěžoo potlapala jste mémati

OAfAlfÁ řtĚĎfcÁŠJCA

"tťltn "rsBomý-
-

plvovnr'
"Vatl ziejlepůl drvlli ležátltu

C1edsxet m Sactxat Xexle1 V eonlceVclx ai v iJaTricll
Vrzerv-X- cmJh3uéasaXL ev kmOmé Ivo lAoptodel

HAÍE ZÍHADTi lejlepší ataterlál a teebnleká dorednont

a—— Tellká pečlivé! a ebefcedaí srpeíraest
HáAf! ftláHAf rj9jokolti:ebeceBstTS

HA£ 0tSA HťVseirěUuJícíeheM

Dopisy e ochotné TyHzuJÍ dlo ?fání

déle rozčileoí vystaven '

"Na shledanou kněžno"Kníže Medicejaký vrátil se opit"Buďte zdráv pane barone! To nejsvltějšf city tento pán —" do
dal ukazuje oa Hejduka — "o

k4m avoa oajeu usar natei ji
(červený dam prázdný "Na ahledanou — v Evropě!"jsem já Miramon do pokoje

Venku bluk utichlAltamira utekl do kláštera je "Ubohý žebrák dejte mu mé loupil mne i o naději na štěstí"
"Lukrecie vyželí toho ošklivé Lukrecie vzdychla si z hluboká

Kněžna odešla ze žlutého ta
lonu

Miramon rychle svlékl laty kní
zuitsfeébo jak mu otec Tímotej zlato — v nebi není třeba peněz "Hleďte kněžno" řekl Mediciporučil kdo by tu chtěl peníze? Vy

ho ďábla! Mrxí mne! Ten

zloděj moc zabije'' koktal

Hajduk a bojácpě ae achovávat za
siaacc "co ai itmyaiim musi ae Žeti a ustrojil ae do nichvrátíte e na zemí viďte že aeUmlklí Členové republikánské

otraoy povstávali organisovaíí te atáti Slíbil jsem že vás budu Knížete pak strčil do výklenkuvrátíte?"
"Do země půjdu můj dobrý

Lukrecii za obrazem Martina Lutberaa opatřili zbraněmi Jezuité dal milovali nechť mne stoji i celé mé

jmění můj život mou čest A"Jenom mne jeltě lupl Tup 'Pane kníže! Pane kníže!" vojim k tomu bojoě peněz generále do země Dny Miramo- -

konečoě u tvého cíle!"mne I" pravil kníže rozčíleně lal strážmistr oa veranděMiramon prchal k Vera-Cruz-u oovy jsou sečteny Ubohý bsroo lets Bros Brew"Vždyť ty te obrátil ještě k pro 'Co chcete?'' tázala se Lukrecie"Poioí ne zcela odpovědělaKníže Medicejiký l několika tty myslí si že urrřel a že jeat v

nebi" lení" za dveřmiLukrecie oa oko klidně "Nevíjezdci za ním

"Musíme te bo imocoitil A pokynul vojákům 'Generál uanul co mám dl2iv řim alovu vašemu Vedle v Žlutém
aaloně jest prací náčiní Vydejte

A opětně oalovil Lukrecii

"Přístav bude co oevidél nepří
lati?"Několik vojáků ipécbalo náboruoebo mrtev musí ležeti u mých

oa veranda Lukrecie vyllaoa verandu

Byla všecka vzrulena

mne písemné ujištění že já a můj
choť i a průvodem tvým budeme

nohou! ' nařídil kníže
Stát mexický znova te octl

telem uzavřen Máte-- lí někoho
kněžno pošlete bo ihned do (ue

Kníže Medicejrký naklonil ae k
Stáři ei spolelilivi slétcioi

--£- Viří a labvsjí výborné plvo-Tel- efon

119 r-- m OMAHA NEBR
Lokreor "Kníže ueoul také" leptalaplamenech a v ohni muži byli ve

♦Koííeo" leptal vášnivé "mizbrani zeny v imutku airážmístrovi "Miramoo zde ne-

ní avědčí o tom teoto spis prů

retara odtamtud můžeme dostali
několik tet císařských vojáků Mne

pak protíná váa ukryjte dfíve
než mne sán ještě někdo jiný

loji vás posud a hoev vál jenPád císaře Maxmiliána kvapem
atupAuje nsou Jásku Jediné po vodní Přečtěte ai ho a tile bez

tnoci bez překážek odejiti z Me

ika"
"Ano průvodní liet'
"Ano ebci"
"A kdybych sim ho nedalr
Lukrecie zbledla
"Dvéře jsou zavřeny"

ae hlížil
Seu císařství byl u konce Max líbení vale postačí abych bledal hluku vzdalte te a okolí víily" Pro stůlpozoruje nebojím ae o avfij ži-

vot ale o tajemství jel mueím Miramona jinde!" Strážmistr přečetl 11 průvodnímíhán procitl probudil te aby
Můj život má duie i mé trdce fiatsdělit a císařem než umru''

náleží Haidiikovi Vary z tely "Chápu chápu" pra"VidMe tento pvMen zde na mé"Km bych váa skryla V pře Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní oápojvil a očima zamžoural "Ano torocer'mýllel Lukrecie "Vždyť ae tde žoldnéři!"
Lukrecie otejavli chotě v pa

ta chtěla oďvévti ho do pokoje
ve vílle ani doble evyauáror "Vjm"

"Od té doby kdy jsem 19 vráti

taJt bývá když mladá panička
prosí o miloit Můžeme ledy"Já oo By) jsem sde často
odejiti Skoda že kníže hned tak"9tajte!" otetA ae na ně čeroý

tvou krví skropil zemi mexickou

KAPITOLA 41

Weeltelaý
Vcra Cruzský bohatý továrník

radostí přenechal svou villu ne-

mocnému generálu Hajdukovi
Sličnou mladou choř Hejduko-

vu znal jeltl t těch dob kdy eiaet
Maxmilián chotí poprvv vystou-

pil ne půdu mexickou
Na verandách pot jejich! bílých

la do Musika noafon v něm stále

prudký jed Stačí malý okamžik a nezačal mohli jsme generálu uše

obiíbí ti zajisté naše "GOLD TOP' lahvové pivo
Jeat lehké perlící te a řízné a jako jeat zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest % nejlepšího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody— --ne niť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla Ikodlivá neb nezdravá Neoí to laciné

pivo v nižádném amyalu ale jest to jedno t nejlepších
a ti kteříž je jednou okosili Halí te řádnými našimi

zákazníky

kráte Majitel tohoto letohrádku

dal si učinili tajný ékryt fest za

kryt velikým obražení Martina

Lutber Chofjeho prý byla po- -

třili mnoho bolestíjsem mrtva"
kníže "Vojínif Obklopte tohoto
lišáckého generála? Strážmistře!
Na hiewumu dejte železnou obvou- - Stiážmístr vydal rozkazy v ode"A vá choť? Nenayalite na ně
!( Mulnhl ha IIiii 1 ho?' MoW bych ho Játi ihned za bral ae te tvými vojáky na břeh

mořský
dezřeleu proto si t)at tento ukryt
zhotovili aby odved liay její po

atřelíti"Luheeoie zděšené vykřikla a

vM ailou Majdtoke b tobě by
Dodává ae v bednách a líce v lahvích kvarto'Napívete mni prfrvodní list či Julii Sarkadyovou 1 tluieboietvozoroval"

vých neb paíntových Objednejte ti u tvého obebodpustil o a svoboduji od d4o neodtrMi'Obraz Lutberos- - jest v žlutém ne?' tácaia ae Lukrecie pevným
blátem nika aneb telefonem —Tel Omaha 154a So Omaba 8Ti vlicbni kvapem apěcbali do'Milosrdenství! Smilování kel- -

viUyte! Ne ne vy íiíesao oemůiete
Trobůh co te ttalo? Co zdenic takového učinitot romoc!

"BixKž uapíti"
"Pojďhte do žlutého aaloou"

"Poj Jme"
Lukrecie 14a napřed Xníže ubí

rJETTER BEEflKB CO rařl 8 laliTiíl Tttoní JÍT§

SOUTH OMAHA NEB- -
učtoil onen netvor?'' tázali ae

vstebni
Pomoc ř "
Ale aikdo te oa alovo volání

vinuly bujně kvetoucí květiny
áulevnl chorý generál celé

Aof
Ú nohou jeho dole houpalo se

mole n pohled nekonečné kolena

viily yla rajská zahrada ráj a

zemi vykouzlený!

L!{CÍ ZiivltiU VÍéclio svij
Čai Beenocnému

Julie rovoěž lila jen jemu
Ov4 tak něžných rukou dovedlo

Kněžna Lukrecie ukázala naLukredáoo v domě ocpobaul
ral a bvdými odměřenými kroky
za oLSlráSnaiatr hrabft vytrhl Stěpáoa bledá a zkrvácené čelo generála

o pohovce ležícíhoKnéže ukázala n itolek kuHajduk t rukou nólwjícá a zoulalé
Mučili našeho dobrého laskapaaoíženy

Modica posadil te ke atolu a vého pánaZaae Jeden zloděj?" tázal te
záhy napsal průvodní liet "Ob bídníci! Ale my jim to od
"Tu test listina r pvavil složiv platíme! Od {£uerctara blíží ae

Hajduk zaraženi ataoel zlrenle

před vojáky "Co to? Vtrhli

jat do sebe?- - Ab bídníci já
jsem byl oa zemi vojákem!

papír a podávaje bo Lukrecii obrovský oblak prachu oali

Lukrecie bezděky táhla po ipi- -

eloot"
"Ano"
"Pospěšte ti Xméf schovejte

te taea znáte-- vtfcexl za obv-
azem''

"Děkuji vám"
"Jeat to m4 povřarooe'
'Proaím vát "
"Oč?"
"Pokud možoá B prozrazujte

mne Mueíra j9tte říci cíeaK vlci
důležité velmi dieiité"
"Důvěřujte metl Knělon Lu-

krecie váa oezMdtV

Miramoo políbit kněžně obě

roce
Pak rychleMizel ve vílle

Kvapí) do-- žaslého aalone

SoťVa odeleš ozvaly se v zahra-

dě tří hlučné výstřely
Lukrecie vykřikla Hajduk pak

ae zachvít a poděleni vyakočil z

pohodlo lenolky
"Nebesa ae sbořilať' koktal

Hajduk polekaol
"Nepřítel tem vpadl!" úpěla

Lukrecie plačtiví "Můj Bože

vojáci přicházejí ti ji! odtud vy
zenou baodu Juarezovu" řekl Je-de- o

sluha
Pryč aice vál roexkrtín a rotaápu
všeckř'

tu uschovala no v hapte a změ-

řila vážným zasmušilým pohle-
dem Medicejského Julie itála u Hajduka hluboceHajduk počal zohti

Uchopil atrážmittra v pasu dojata a tile plakala a vzlykala"Mého nemocného choti jste

vykonat! dosící mnoho nemož-

ného
S Hejdukovy tváře zmizel hrubý

ryt žlutá pleť Oři jeho nebyly
rovni! tak divokého pohledu jako
ze zaiátku

Kdyl k němu mluvily čaeto

ilova pochopil někdy i odpoví-dě- l

pomalu a táhle
Lukrecii považoval za nadlid-iko- n

bytoit Julií pak za duli tvé
zesnulé milenky

Díval te na ni a mluvil a nimi

jakoby mluvil nebešťany
Obě ženy pak žily v míru v

tebe

Pokrmtovial
napolo umuiilaby se vám přiznalzvedl bo do vzduchu a v okamži-

ku shodil ho te vchodů

"Dáli Del!" křičel oa vojáky

Muž kterýž
hledá

atále příležitoat k zlepšení tvých poměrů

jeit mužem kterýž jednou docílí tvého

účelu Jettliže ie muž ten obrátí oa

Chicago Milwaukes & St Paul R'y

obdrží takovou zprávu ohledně pozemko
ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích Že mu přispěje v honbě jeho za Itě-ttí- m

a blahobytem Adreaa

F A SAS11 Gen'1 Western Agt 1524 Farnara St
OMAIIA NEB

oči ae mu divní koulely

kam ae ukryl Miramon" pravila
Lukrecie pevným zvučným bia-ae-

"Můj choť ae nepřiznal
protože te nemohl k oičemu při-zo- ati

Na mni iádáte mou čestl
Cest v rodinnou blaženost proto
abyate muže mébo nedal déle mu-

čili a abych ae oemuaila přiznali

"Pojďte! Jíl neapím! Probudil

jeera te a biji!"
Petr Medicejiký pokynul vojá

Nezáviděly ti navzájem kdyl
kam ae Miramoo ukryl Nuže jen

kům v ti te vrhli na generála
Zmocnili te ho a svázali ho

Lukrecie plakala lomila ruka-

ma křičela ale vlečko bylo mar-

né nikdo jim nepřicházel ku

mů) Bože kdyby byl jen Hajduk

Firsj 1 te ten u psisj

Hledáte li dobrou farmu abyate
ai opatřili tvůj domov aneb abyate
peníze avé dobře uložili máme

takovou v Cedar Valley a aice za
cenu od ío do I45 za akr Jest
to jeden t nejlepšícb rolnických
diitrikto ve atátu není pražádné
příčiny proč by pozemky ty ne-

mohly míti v několika letech dvoj-oátobo-

cenu Bližší podrob-
nosti tdělí vám úitnl neb plaemně

J5x6) ASHBROOK BROS

Primroae Boooa Co Neb

nemocný oslovit tu čí ona něžněji

Snáiely množství květin Hejdu-

kovi který rád květy trhal a

zabte mébo manžela Pojďte
máte-l- i odvahy! Jed v prateoumne

edrávP
Z věnčí odkudž zavzoěly vý

uchrání před vlečkou potopouaiřelv ozval ae žalostný nářek
Kněžna Lukrecie Tivolakl dovedeliaiduka uložili v íenoace aJuliinSmál te tomu jako dítě kdyl
umřití pro tvou čest!""Zmocnili a Julíel Trýzní jit

Veliký Bože! " chvěla ae Lu Kníže Medicejiký ae smál

'Ala já nepřipuatím bysta onen

Medicejiký vzal Lukrecii za ruku

a odvedl ji do aínl oa verandu

vedoucí

Lukrecie klesla do lenotky

ml a něčeho radost
Lékař pobízel dámy
"Uzdraví tet Nyní jest jíl jisto

ta ve uzdraví!" říkal častokráte
krecie ruce apínajíc "A v okolí

prtten dala ke rtům!" pravilnašem není jediného nule! Kd


