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teně "Očekává mot císař Maxmi- bude to vždy pro ty kdož se tem Lskobedovul '
"Odvezli Miramona veličen
roh 17 u Davpnport itl
Vsoku ve Itole ozval se hrozný
lián
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"Prostý strážmistr vedený —
Gitu neposlouchajíc slova man zdej&f ať více nezachvívá te vzde oleem Tirnotejem'
:
Za nim strážmistr čertiého knížete oba jsme v hrozném sttvu Vlasy
v©vLl!l()VINA3nA®
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Černé tyto stěny jež
"Ah kouzelník mnich! Zapři
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"
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"
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Ale takto
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"Bojím se o telíc drahá Gitto
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Vzbuď sebur ve Itole
"Gitto tpíi?
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lař či president"
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Gitta neodpověděls sní teď
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"Pokořen přemožen zničen
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-♦Vaří a lahvojí vVbomí plvoK-- íKskobedo zoufale zvedl hlavu nedovedl bych odtud
doval rnoe až sem do této chaty Sám také stěží údy hýbám i já
vůdce
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kdežto — kdyby mot byl nepod potřebuji odpočinutí Jsme vezni Gittinu zatřásl jl volal nt ni ale
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"Jde o vál život veličenstvo
—m
Gitta ť nepobo jls
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Sirku!
Lampu tři až člyřtisícové vojsko a odtud veličenstvo
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budu útoky Juarezovy odráželi
"Nmáie chuti k dalllmu bojif"
motej
ny ) převzaly cisan eutfou po Má (iit je mrtva!
Kskobřdi Kleně položil Gittu pokud oedottanu nové pomoci"
"Ař lije republika! Ařiíje Jua kračovati
"Mou povinností jest jednali
rez!'' odpověděl strážmistr a po
"Ob kdyby aspoň Člověka zde opět na slámu
"Od koho byste mohl řekati podle vysokého rozkazu váleli o
Tí kdož dovedou oceniti výborní stolní náoof
hlédouv na Miramona ukázal na nebili a netloukli!"
Komni tiy e pro světlo pro pomocí veličenstvo?"
veličenstva
Učiním to co mni oblíbí si řtjistě nale "GOP TOl" lahvové rjivn
dvéře
"Od mého tchána b Ij?íckého vale veličenstvo poručí Ale na Jest lehké perlící te a řízné a jtko jett tdravé
"Kdyby si oěkdo troufal jítě sirku a!s nemob! ' choť íeho
jett
Míramon lei
na tebe ruku vztáhnout) toho u bylt přikována k němu!
krále a od bratra císaře rakou opak zase považuji za svou po chutné
Vyrobeno jest i nejleplího chmele vybranéNa prahu chopili se ho Žoldnéři Ikrilm!"
venku rachotil
střelba z pu tkého"
vínnost své obavy s pokorou va ho ječmene a čisté vody— oeníť v něm ani Jediné
přísaa svázali ho
"Považ i jen n důsledky ta lek děla duněla
"Jeho veličenstvo Praotilek Jo lemu veličenstvu přednťsti"
dy jež by byla íkodlivá neb nezdravá
Není to laciné
Nitro llol odráželo válečný hluk
1
Miramoa bez hlásku strpěl hru kového činu! Zastřelili by tě
"Já chci bojovali! Mohu te na pivo v nižádném amyslu ale jest to jedno t nejleplích
již posll pomoc v jeho řílí
bosť vojáka
"A co vlctt Myslím že v pekle tteron ozvěnou
vát spolehnout!?"
a ti kteMŽ je jednou okusili atali te fádními ntlimi
jesl také mnoho potíží"
Ať
"Kde est lískobedo?
Venku asd
"Až do mé smrti veličenstvo!" záktzníky
bylo se vede lépe než Isdyl '
"Tké francouzský císař při
nebe rudé
"Ale Gitta tvoje zůstala by ta žije mexický hrdina za svobodu! spěje mi ku pomoci"
Dodává te v bednách a sice v Ithvlch kvarto
"Později napili Hsjdukovi pta
Přístavní město bofelo
ní
"Teo nikdyl"
Musím zvěděli i jeho mfněnf vých neb paífltových
A rcn neviděl si jak Sláva generálu Eskobedovil
motna
Objednejte ti u svého obchod
" znělo ze
Ať žije!
Pttoí lo poilete prosím kurýrem nika sneb telefonem — Tel Omaha
"Jest to jeho povinností"
Půlky rachotily děla duněla nestoudoi si počfosjf strážci oali Sláv!
ijiaí So OmthaB
vzduch byl plný výkřiku nářko a voči ženám bez mužn a dívkám?
sterých s sterých hrdel
"Napoleon III nechal vale ve do Vere Cruzu
Nitro Itol ozářilo ) pochodni ličenstvo hanební v nesnázích''
hrozného zmatku
JLTER BEEflKCr CO Tafl a labrojl
"Hanba co nimi tropí!"
"Proiřm veličenstvo"
pItd
Dozorci prchali
utíkali roz
Miramoa díval se t bledou tváři
"A leď ohlédněte te po kssír- "Promluvím si t ním sám sám
"Nu vidíl drahý muži Ty
oiobií
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se srdcem stlsaěoým k bořicímu utMi ne ne jtítí aesmíí! '
náth
k uiwu zaieduí
Mužstvo nechť jest připr
jwbjř jich vůbec v do
městu
"To by bylo dobře Jděte ve veno aby možné útoky ihned od"Ohmoje Gitto!" odvětil Esko leeh ani nebylo
"Vie jest ztraceno!" zachvěl se bedo pohnutím
Provolávají mé jméno?
ličenstvo a 'tkáte li se se skla razilo"
v ducbu a po bledých tvářích skaMol provolávají slávu?'' leptal rnáolm zůstaňte v Paříži — ikods
"Proiím veličenstvo"
Etkobedo vrhnuv se ns svou Ie by bylo zemříti tak mládl"
Císař Mehiu propustí)
nuly mu dvi slzy
"Pamatuji"
Strážmistr udeřil bo zad
Co toto dělo te v pracovním
voz povazujete Zde ti stav zs
"Když jsi mne takto poprvé nu bez pohnuti ležící ''Což ne
"K přístavišti!'' obořil se ns
přítelem tedy jest znova vzkřfieoá tak beznadějný?"
sobi přivinul?'
císařovi rozmlouvala cíta
něho zhruba
"Tli válečné lodi
Jusrez že by se byl
republika?
Jsme na tom tak Ie musíme řovna Šarlotta v audienční tíní
'Pamatuji''
"
Moji stoupenci
moji se starali jeo o zachránění livota a Julií šarkadyovou
"Kolik let již oj té doby uply vrátil?
Jutrezovy jii přistály
A hleď — já jsem přátelé mně provolávsjf slávu? Ríie císařský trůn láska lidu —
nulo!
KAPITOLA 44
do
Julie přiběhla t
Gitto má! Gitto má procitni ho vlečko vle je ztraceno"
Ofclť dolí
Šťastna
Queretara do císařského paláce
"Což Juarez má tolik vojska?" Bla oděoa v černé chatrné
"Gitto moie Gitto jak maže! din svobody udeřil Mexiko jest
Denof práce byla ukončena
Itty
Zde v osle jsme svobodni svobodní!"
chudobně prostě bez nároků nt
Hlomoz v dolech utichl odsou- tak mluvili? Šťastna?
"Vojska a penězi"
alált příležitost k zleplení tvých poměrů
vězeni?"
IJ
do
"Kdo
zs
mu
vchodu
tomto
siraloém
výklenku jeho
hlavě měla černý hedvábný lilek
zenci jedlí a odpočívali
poskyll peníze?"
Mehia
se
mulem kterýž jednou docílí svého
vo
stavilo
několik
zde!
Vědomí
ano
ozbrojených
jest
pokrčil
Dozorci a strážt procházeli jich
Ie
"Zde
rameny
Císařovna Šarlotta poslouchala
"Praví te Ze je dostal od ame každé slovo
účelu
brlohy prohlídli vluds každého spolu trpíme pro svobodu Mexika jloo opatřených pochodněmi
jestliže se muž ten obrátí na
juliino velmi
Včele jich stát — Juarez
rických Spojených Států aby v
číol moc IťastQOttl Šťastnou mne
oepovolily-I- i řetězy jimiž k vozíEskobedo na mou hruď jsi Mexiku obnovil mír a republika"
kům byli přikováni jsou-l- i os ru- Čín! vědomi Ie t hrdou oddanosti
"Generála
uzdravil
Hajduk
zvolal Jusrez do vi
svoboden!'
Shasní lam
"To jest mocný spojenec ale kouzlem ote: Tímotej" pravila
kou i oa nohou okovy dost těsny snálíi své útrapy
Paul R'y
I
Ti kdož ca dne provinili se pu drahý muži aby na nás dozor ze o
já neustoupím
Jak ae nyní věci Julie "a mne čeká nyní povinnost
"Příteli
Juarezil
můj!
maji zdálo by se ie mne zahnali ttáli te chotí Timotejovou"
proti kázní nebo pilnosti byli po- ct nekřičeli"
koktal Eskobedo alze a třesa ae
"Mim thisnouti?"
trestáni Tomu odepřeli večeři
já ie jsem zbaběle utekl V boji
"To bylo smluveno zt fíajdu-kovobdrží takovou zprávu ohledni pozemko
po celém těle povstal se zemi
onoho zase spoutali krátkými že"Ano"
uzdravení?"
pdnu rád ale prchttí Mehio
ležcích oa této dráze aneb k ní táhají"Co se tltlo?" ptal se Juarez toho neučiním!''
"Acol —
"Musila jsem mu to slíbit
leznými pouty
že mu přispěje v hoobi jeho za
cích
n
má zbožňovaná
"Má fena
"Umřití jest možno i po tmi
Vie veličenstvo osvědčilo
Pik oastal v dolech klid
"A?"
a
svou statečnost v boji jil vícekrále
Adrest
lena — jett mrtva!" vzlykal
Ale byl to klid jen na oko Jenom zhasni
"Nenávidím toho člověkt!"
blahobytem
i teď v Opati sopečných bor
Eskobedo sfoukl malé světélko
neboť uvnitř v uhelných výklen
"Co chcete učioiti?"
Vera- "Tvá lena je mrtva a!e vlasť
cích v brlozích razilo si nesmírné olejové
'Jaké zprávy přiíly
"Cítím ie jsem jil úplni zby
F A NASJI Jcn'l Western Agt 1524 Farnara St
Přivinul k sobi láskyplní svou tvoje je svobodna! Polib jelti oči Cruzu?"
množství vzdechu tile cestu k netečnou v domě Hejdukovi
Pro
se
Tam
v
choti
na
vlečko
a
mlčel
své
smutku lila jsem a nimi oejstraloějlí doy
besům jel odsouzenec zde nikdy ubohou choť
zavřely
věky
jest
jel
OMAHA 3ÍEII
Dmutí jeho Bader vlak prudký polib ji na rtech a pojď vlssť po veličenstvo-horších tam jíl býtí nemůže"
nespatřil mnoho vřelých slzf ro♦'Co
volá!'
buebot jeho srdce mluvily hlasitě třebuje tvých pažit Vlasť ti
nilo se po tvářích
pravíte?"
PokvaforSnf
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