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tlaře ttřV)voitti

'

"Císař ae!e vynvolodii C-

V rvnirti pul i#t j ha lový ni
knnci !i jd! ť)is cíla iIjiIí
Maniiiliíns
iUU ii mkino)! utká a tpi

nsvt
PolUli vylořeaa četve- -

nými dlí liet Mii cihlovýmii jediné
okno ičio komňfky vedio na síň

Nábytek srMiv! i iirnallrné

polele tt Člyř rákosových sloUc

némi bojí Caucllár řiilil cíř#
PIjhI do mřt Jutfiovy lul
d'ty a vfc pti rirscma
Velkomyslný a llrchelný dohrmi

iMkobrJíl i jlím J

prsvds Ie le ttj#l v dolech

Si) t l em o tom od Miramona

vi osud byl v tukou Mítamono

výih Můj ho lný gpm-rá-
l měl k

loi is jistí příčinu důlriilou Ie

nikdy neučinil návrh na mIMcní

milosti pro vá

"1'amaluje se vale víiosi na In
co učinil Míramon když tasedal

stellárs pak Jstna samí pobírt li'
vf ott tíiiř jrii ujat i ny nrmů
žftue ho niktrrak re rajcií vysvo
dili pijeme v dab prooástdo

i pohovky I plrlrné slámy Na

"Ne"
"Třdy ly?"
"Tak jeM já také!"
"Viděl jsi ledy napřed o té ha

nebností která se t le stala?'1

vání a udáváni nikdo neví jaké
léto pohovce neustále se poválo na křeslo presídcnlké? Vybral vňebpinci mnit mu nliližti člvtt

hodina píméMi Boj tímto ukon val mexický důstojník a třímaje

tle Lea Kt anm t dcr ftnli J

oíře Ketbaria Um Mi on H

neručí li besprčnotl císařovu

N"ilť odvedou lo ke fciifmcl

nům (tm tilt tio uvíiil Kajut
rlni beztoho nepřinesli posul vl

aci ladné obití
Ekobdo obrátil se nt levj

odvádíl c!tf v průvodu ostatních

visítů ke kliftrrii kapucínskému
Ve místi bleskurychle rotnrslt
zpráva lt cítit te vlcmi gene-

rály byl tajit
Obyvatelstva zmocnila ne hrůra

a vlichoí kdož mili příležitost
Šlechetného a dobrotivého eísale
Maxmiliána pozoati plakali a

coufale naříkali
V klášteře jezuitském Lea slad-c- e

spala právě vyspávala tvé

když ráao btiboy polnice
a zvooy zahluiely

Podělena vyskočila laika a

nemocnici nemocné republikány
ruce revoivrr dával pozor na ka! a dal je poitřilcti! A my neměli

bychom podobní jednali? Buďte
eujeme haldf nechť v míru
odejde kam chce ZathraA se dičký pohyb císařského tajalce

Kdykoliv KiMiii)n# k'Wáf k pu
Iillu ! k vyjflli i ltlarjii tl

Je) v )il i6fnř kual a pomíň

Paláce Stublcs
(' Ht ItKlIiHTOX waj

roh 17 ii Dutími port ul

Koříry Jno vyhffvsiiy a proto
mnino v ali h jmilniknouti t (leIM

Povozy Buřsn (i cl)jdutl tíi
lelefoelc ky TKL 8fi7 811

U dveří stáli oa stráži dva voji připraven na nejhorSÍ!"každý pokud není pozdě nepřítel

"Tulil jsem sSecko'"
"Oh- otče jak jsi byl nespra

vedlivý zlýl''
"O clssři se toléi vypravuje'
"Znal jsi ho osobní?''

ci před oknem pak jeden vojín "Na nejhorlí jsem již připravenzaiiat ji-- dnes dnelními úspěchy
plné zbroji a nebude mou vinou bude li svítIJOh buď s námi! Vojsko rozpou

Na noc byl ku dveřím vysílánitlm! hdyby se osud císařství "Nikdy jsem ho ani neviděl"považovali republiku mexickou za

bandu vražedníků! Já bojovaljelti jeden generál jeden plukovlepšímu obrátil vím Že nás opět "Pak nentůiei ani nad ním pro
nik a jeden setník kteří s revolve jsem počestní vy se lstí a s ůklavlečky spatří císař po svém boku náSeti úsudek Já jsem ho viděla
ry v rukou dávali pozor aby ji jsem s ním mluvila a císaříuruc miue si Ktzay VZIU na
nikdo nepovolaný nemohl se k cl

dyl Já chopil jsem se zbraně proti
vám — a vy — vy jste si najali
zrádce přepadli jste mne zbaběle

památku Žold budu vám Mjxmilián jeti vtéleoá dobrotiza
saři dostati vost a Šlechetnost a jest otcemchvíli oa tři nděle vyplacen cfsa
Celly Miramooova a Mehiova a se lží Soud nepodjatý a sprařova nadšená armáda náleží již svých národů!''

"Nechrne té řečí Pojďme do
" i

běžela k oknu
Okno vedlo k císařskérru pa

lácí
byly na protějším konci téže chod vedlivý musí mně dáti za pravdu aminulosii! Prapory odevzdtjt
by vy ah ani nenalézám slov jakémně drahou lilku jejich odevzdám mů nechť jiní starají se o vlasť

TiO? "HTTPPV velko- - I raaloobrliodnfk

má na skladě

výborná importovaná I kalifornská vina jakož I Impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Huřf sazboM Jeslí U Jtk o sřm Ivrdí jinak s penlie vrátí

Stráž tedy byla zde tak silná žeLea octla ie u okna právě v té ji toho neučiním"vlastnoručně císaři nechť ji nosí útrpné postavy budete před soud
nou stolicí světa představovali!'na útěk nebylo mozoo ani po "Jí zůstanu tady otče můj Tyaa svém srdci aeboo lůžku po

chvíli když Casteilár na Miramo
oa vystřelil mysliti zde také zůstaneS se mnou Odkud bude zajatcem!

Císař nemocen ležel na lůžku"Ah tedy přece!" zvolala Lea
u úsudek světa nedbám ani

já" ani Juarez! Juarez touží po
moci a ji po odplatě Mehiova

Po slovech Hajdukovýcb oasta stěhujeme se do hotelu vydlS
Rozčilení posledních dnů a polo hluboké ticho

sledních hodin nadmíru ho pře choť dnes se rozstonala a dala žiMnozí velmi mnozí plakali 0

mni čisť mého dědictví a zachrí
ním císaře"
"Ale oeblouzni!''
"Chci tomu!"

viecka bez sebe "Caatellár zra

dít císaře Casteilár nedostál tli'
biit jejž mně učinil! Pomoc!
Pomoci " křičela ííleoě

Mniii poděšeně se sbíhali

TELEFON 38Někteří lámali své Šavle postříleli 1508 H Street SOUTH OMABAmohlo Ale přes to nebyl by si

ulehl kdyby starií již choroba
vot chlapci já jsem dal i toto oo

vorozeoé dítě uvrhnouti do věze lsl i své koně aby se nedostali do ru
kou nepřátel a nemusili jim slou ní! Zítra dám mu vypíchati očí ažaludkovi opětně ho nepřepadla

nevrhta ho na lůžko
jast UfVIIVH

"Pak tedy umrujeho matku která bolestí se zbiližiti! at)iju se a"Přiveďte mni sem Castellára!
Vraha! Zrádce! JÍdáSe! Já
t ofm musím mluvili! Císaři

K císaři nepustili kromi Mi oila dám vymrskati z města Tímliajduk smutni se loučil s dů kterousou krví smyji pohanu L I Ffiek & Soa Oochala Tydéše bývalého gardisty usmířím památku mé ženy jižstoj nfky jsi své jméno poskvrnil"- !

nesmí býci ublíženo!'' nikoho leč za neobyčejných ob zhynula v dolech! Lid pak bude "Dobři dobři slečinko na toDůstojníci lítostivě tiskli ruku
řadoostíMaí5í ji konejSili utiíovali ale poučen jak si má vážili v budaucllajdukovu který hluboce dojat

marném a TydéS Mal se z ochoty sluhoustál ležení
Lea počala r uřítí sekati a bili císařovým

isosti svých velíkáaS! A až Mchíu

povedou na smrt jeho žena mu

bude při tom bubnovali na buben

C Velkoobchodníci ImportéHO
LiíUO-VIlS-r a ILiIKÉRťr

Mixlaurlfirairi L klrvht Ur frlk rki

"A vy pane generále?" tázal se

jeden důstojník "Kun půjdete?
Setrval při nim do posledoíhokolem sebe jako Sílená běžela

okamžiku Síleni matka bude před ním tancoKam se zachráníte? '

Tydči přinesl jeho veličenstvu
ku dveřím tloukla na ni lomco
vala jimi alf nemohla jich otevři
ti protože byly zavřeny

vati ai mu krev v žilách bude

se jeltí vyspíme"
"Mýlil sj biče můj povaiujeS-l- i

mou prosbu za pomíjející roz-

mar Přísahám ti ie neopustím
Qucretaro dříve pokud Castellára

nezabiju'
"Leo!" zvolal ředitel stříbrných

dolů zdilfoí "Zbláznila jsi se?"
"Castciiár jt bídíkem"
"My jsme ho k tomu navedli!"
"O takové hanebností nemůže!

Nepřehnu nikam kamaráde Tel SttiĚa— 1001 Frn ni Dmaluzprávu: stydoouti!"Můj osud těsně splynul s osudem
"Daes o polednách přivedli sem A to vlečko učiníte jen k vůlí"Mcj otec t vim nemilosrdně

pomstil'' ječela Lea "Oh vy
císařovým půjdu k Juarezovi o

devzdim mu svou Šavli a budu 2á Uké pana trenerála Haiduka o mre? ' Fred Krug Browing Cohlasoval tile Ano!" zasyčel Sílení Eskodii aby mne zavřel k mému cí
"Učinil útok oa místo?"' bedosaří "

OAfAIA NEBRASKA"Nikoli přihlásil se dobrovolně Uspokojilo by vaSt uraženou"To jest veliká oběť!"
"Nikoli — jen povinnost"

ty mítí žádného pojmu Dej mni
sem mé laty přestrojím se a pů

sám itekl Juarezovi že jeho samolibost kdybych vás prosil Htittiií vzorný pivovar"místo jest zde na blízku valcho abyste toho neučiniir"Oh jak bych lei také s vámi jdu sama oejdel-l- i ty se mnou!"
veličenstva' Mue nepohne jíi pranic otupane generále ale mám rodinu Vaíí nejlapěi drnu l£álvu"Jaká to Šlechetná obětavost pil jsem v dolech nadobro "

jsem chůd nemohu jednali jak
Ale věř moé ie si jí nepřejí fisA "Prosím vás za syna Mehiova

"Kam chcei jití?"
"Ke Castellároví"
"A proč?"
"Vyúčtovat se s ním"
"Má drahá dcero tys veliká

Oatelawt av Ertrav 1oldé v aoudUcaVcla v lavK-víc-

Vyzovu Jc±14mu av sfcavdn4 a#ptKli
by srdce chtělo
"Nikdo toho také na vás nežá ntrái Hajduk mi hezkou mladou prosím vás za ebof Mebíovu člo

choť která liž mnoho vytrpěla věče mějte nílosrdenství a slitodá Hleďte co nejdříve dostati se
Riřie íiHADTlvůlí ní jíž nemil se hlásili Co ho vání k nevinným"okolí aby íaarez neposlal na ditioal Uvrhla bys se nerozvážní

do nebezpečí"teď očekává? To co mne a mé Nikdy! 'vás své žoldnéře'
fejl materiál a aejleplí tcebnlrki doredua-- t

Vellki peiiívost a ohehorfní {iatraost
ťspksltl abeeeistra

ostatní zsiacé generály A to XáÍE HliHiiProsím vás pro pamitka valíHajduk rozpustil ležení a ode

divoiil Vy ukrutní vrahové! Vy

loupežníci! Pusťte mne na svobo-

du sice vám klášter nad blavami

lapálím!"
Mniii kteří znali Kesbarta sku

teíoě se uleaali a ve strachu oce
kávali příchod Castellárov
Téhož dne přibyl do Qaeretara

také Juarez
Město bylo obsazeno dvaceti ti-

síci republikánskými vojíny
£skobedo pln hrdé samolibosti

činil mu ohlášení o vlech udá-

lostech
"Maxmilián Miramoo a Mehia

a kromi nich sto důstojníka sedí
ve vězeních'' oznamoval Eskobe
do "Míramon jest těžce poraněn
Mehia utržil ránu na rameni Svr-

žený císař jest zdráv hrdi a zpří-
ma chodi a odpovídá jen skoufi''
"Co je baronem Štěpánem

Hijďjkem?'' ptal e juarez
"Praví se že jest zde někde

pod misiím v íele Maxmiliáno-

vých vojínů ale netroufá si

útok"

jest smrt!" iE ODIÉJÍi
choti prosím vis neSetřte mne

když chováte ke mně takovou oe- -
t '♦sszfřMaJleí anefaad

Sel do města Šel přímo do císař
kého paláce k Juarezovi Není možná veličenstvo!

Císař se míra umál

"Uvážila jsem jíž vlečko"
"Dokáži ti ie se mýlíS"
"Neof možní!'
"fioivil se na Castellára?''
"Hněvám z hloubi srdce"
"Nuže — chce! lí se Castelli- -

smířitelaou záiť ale neubližujteTu jest mi zbraň pane presi Dopisy tje ochotné tjMziiJí dle iřánř"Není možná? Kdo by jim v
nevinným 'dente" pravil rozčileně "Přijmi

tmmohl brioiti?" "V mém srdcí není milosrdente jí ode rnne dejte mne zavřití Pro stůl"Vyletřovioí veličenstvo Vimé místo je tam kde trpí můj rovi pomstili nesmíl naiv před
leoý soud nemůže sou lití na ko stíralicísař a moji kamarádi "

ství! po pani Mehiové bude ná

sledovali kněžna Lukrecie a Bůh

ochraňuj arcíkoěžou Šarloftu aby
te nevracela do Mexika'''

Les svraltila křičné čelo a dímando a bude li zaveicno náležité

vyletřovioí není možno aby vale
"Víte co čeká vale soudruhy?
"Vím"
"Nuže?"

vala se otci hluboko do očí
veličenstvo bylo odsouzeno nesmí Eskobedo zuřiví pohlédl oa Tak jest milé díti Musíi býlí
to býtí" bezvládného císaře obrátil se a"čeho by se mohli od luareza ke Castelllrovi pokud možná nej

Dali mni osmačtyřicet hodin bouchl vlí sílou dveřmi za sebouosdíti? Smrt! Ano smrt vlídníjlí sice se ti vyhne z cesty"
času abych předložil své obháje Císař Mixmíliirj z hluboká sičeká na dobrého císaře "

Tí kdož dovedou pceníti výborný stolní nipoj
oblíbí sí zajistí naSe "GOLD TOl" lahvové pivo
Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest í

chutné Vyrobeno jest z nejlepSího chmele vybrané-
ho ječmene a čisté vody— nenfť v ním ani jtdiné přísa-

dy jež by byla Škodlivá neb nezdraví Není to laciné

pivo v nižídoém smyslu ale jest to jedno t nejlepíích
a ti kteříž je jednou okusili stali ie řádnými nalími'zákazníky

Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto- -

ní Já vlak požadují aby tíakon
povzdechl"Tedy i vy mne považujete za

"Otče řekni mne něco

"Ji vždy mluvím rozvážně"

"Mílujei mne?"

"Kromi tebe nemám nikoho na

sko a TielgUs vyslaly k soudu své "Sílený divoch I' pravil si tileukrutného?
zástupce ' ' Urážky jeho mne neurážejí jen"Za ukrutoého nikoli ale — za

"juarez nemůže býtí tik Ipat svili"kdyby přítel záhy TydéS! Musí

ý aby dal bez výslechu pronést! zachrlníti Mehiovii choť a syna "Aní mou matku?"
"Ani tu"rozsudek" pfed pomstou hskobťdovou! ' vých neb paintových Objednejte si u svého obchod

nika aneb telefonem —Tel Omaha i taa: So Omaha H"Kdvbvs mohl dostati ae Ir si A srdce Šlechetného lidumilné
ho mocnáře překypovalo bolestí

íJOTEH EEEWIKO CO rařl a iaňfijl mmi jíro [I
generálu baronu Štěpánu Hajdu
koví vyříf mu můj pozdrav Po-

ví u Jiué' gn riloví ie často

zbabělého"
"Ah! Jak ti můžete troufali říci

mni něco podobného?''
"Vata Číny potvrzují má slova

My jsme očekávali vál útok s his
vou vztýčenou s otevřeným hle-

dím a vy zatím oa místo toho

abyste změřili s námi své zbraně
oblékli jste se do nepravých uai-íor?-

a opravdu vkradli jste se do
niista Poctivý vojín takových

KAPITOLA 66

Dítl Mihlovo
Z Leona Kesbarta stala se opít

SOUTH OMAHA NKM

"Pak zůstsfl zde u mne ráda

bych Castellára zahanbila a pak í

něco učinila v zájmu císařovi
Oh kdybys ty znal Maxmiliána
obětoval byl polovinu svého jmě-

ním abys mu pomohl v tísní!"
"Lobrá zůstanu zde několik

dní"

Lna něho vzpomínám"
TydéS se uklonil
V tu chvíli vznikl za dveřmi na

Lea kcsbariovs

"A?"
"Nevím co myslil"
"A co máme teď uciniti?''

"Abych já na něho útočili"
"Ano Bez zajetí Hajdukova

neaí vítězství úplné Tento hrdý
vojín moze jetti naS úspěchy
zkaití"
"Zajn! ho tíé Vžjyf jtzde každý oa smrt poiekái'
"Jho choť kněžnu Lukrecií

jste neviděli?"

"St''
"I té se musíme zmocnili Ať

nezůstane z průvodu císařova asi

Eaitobedo pozdravil po vojei-sk-

a Jiiarz odebral se do císař
ského paláce- -

KAPITOLA 6j
Shlt Jiní e vlzsaf

Císařské ležnf byle v evraí

Dústojnickou uniformu zaměni
lOdbí hluk la opít s dívčími Saty jež ! olei

její řiditel dolů Kesbario přinesl
Přicházel Kskobedo přiníleje
ari jaareac vzkaz by si vy do kiiltera jezuito

volil cbbájc Kedítel dolů vyslechl doma vt
Á TydéS o JelW z komůrky foko svém sídle zprávu ie Juarez ve

zbraní neužívá Vy jste tuze v

prostředcích nevybíral zvítězil

jste ale já vám tohoto vítězství
nezávidím!"

"Jeíiě mne urážíte?"
"Pravím jeti to co e tialo

Zde jest mi zbrsR dajte mne od-véi-

do vězení k ostatním mým

bědo chtěl promluvili i císařem o

"Můj drahý zlatý tatíčku já
jsem vždycky viděla že ty mne!
nesmířili mílujnl'"
"Tu jsou ivélaty"
"líkuiítí"
Lea přijala od Otce příruční kul j

řík odběhla s ním do své c-ll- a

za několik okamžiků zaměnila pa j

ruku a dňstojwcký stejnokroj vj

íJieretaru zvítězil Že leť se po-

dařila Eskobedo ie zajal dusíc a

— Lea ie podivným spůsobem se"Pro seznam obhájců si přijdu
Víira" pravil Kskohedo císaři změnila

i ítl M Cssteiiara prý nenávidí jezuilésoudruhům

ucrirouiaji si puititi jt z kisstr-r-čtt yueretara Stépáo liajduk
obávají se ie by Castrllároví iVyjel na koni k vojínům císaře

tiezsrý tibor dámský
Hudolící Lea vzbudila v klíMe

In veliké vzrulíiní

"Kde se ubytujeme?'' Otázala

sobi ublížilaMaxmiliána a chtěl je uvésti do
Krsbsrto bez dechu spěchal za

"Vae choť pokud vím jest
posud v palicí?"

"Byla tady"
"Umístil jte ji tf-ó- již v bez-

pečí?"
"Na vsii laskavost jsem neče-

kal pane presidente"

Mtiž kterýž
hledá

stále příležitost k zlepšení svých ponírů

jl muží-- kterýž jednotí docílí svého
'

ďelu Jestliže se muž ten obrátí na

Chicago Milwaukes & St Paul R'y

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

cích ie mu přispěje v honbi jeho za Ště-

stím a blahobytem Adresa

F A NASH cnl Učteni A?t Faniam St
OMAHA mi

místa proti přestrojeným republi
Dům

býtí ví? odbyí?!"
"Protestuji proti tomuto jedná-

ní!" odpovřdfcl císař Maxmilián

rozčileně "Nejste lí obyčejní vra

hové vyčkáte až přijde vyslanec
mého bratra Mim také rodinné

záležitostí jež mimím zařídit! "

"Po rodinných záležitostech

oám pranic není! Vaše výsost způ

Dříve vlak očekával z města

tvou jedinou dcerou a kinul oka

mžiku kdy s Juarezem a s Esko-bedemd-

se do řeči
Ti pobouřili celé Guaoajuato a

ti odvedli mu spanilou jeho Leu

své vířné
"A přece byly doby kdy jiPoslal důstojníky oa výzvědy a

ti přinášeli druh za druhem hrůz- -
sobila v řili nepokoj vzpouru a Kodínf Kesbariově aebylo třeba

jsem pečoval o valt nevěstu"
"Má choť nerada si oa to vrpo

mfoá "

"Protože jest nevděčná''

za to postavíme vis s vaSími tak takových dobrodružství

se a

"Jest zd dosti hotelů zůstane-

me v prvním k němuž dojdeme''
"Pojďme''
"SluSelo by se mnichům po Jí --

kovati ''
"Ne ne nikomu VSichní jsou

přívrženci Juarezovi V těchto
zdech císaře oenávidějí'
"Tys učiníls jím velikou Škodu"
"Jak to?"

"Bylo ustanoveno ie císaře při-

vedou sem l'ro tebe vSak netrou

tiíjší a hrůzněji! zprávy
"Castelllár zrádce těžce pora

aíl Miramona!'' pravil první zpra
vodaj

zvanými generály před válečný Stali se bohatými zbohatlí bez

politiky — a budou boháči i kdyžsoud"liajduk hodil svou Šavlí na stůl
"Mí povolalo veliké poselství' "Miramoo jest zajat" hlásil před Juareza

druhý důstojník Při zařinčeoí zhraní se Juarez ve jménu občanstva mexického na

císařský trůn Nechtěl jsem trůnuzachvěl"Mehia jest zajat!' zněla třetí '
toho přijmout! ale sám Napoleon
III a londýnské kollegium ujistili

"Chcete umřití stůj co stůj?
Dobrá jste mým zajatcem pane falí sí tak učinili i stala se ona

mne o tom ze zvoleni moje za cí čest kapucínům"generále fiajduku! Jest pravda ie

jsem posud takové sebeobítavosti saře jest zákonité a ie se stalo dle

politiky vůbec si ani nevlimnou
Kesbarto mrzutí se vydal na

cestu vyhnuv se Juarezovi i

ostatním zvliízívlím Mexíkánům

jel přímo do kláitera jezuitského
"Hledím svou dceru!" pravil

nevrle vritoému
"Svou dceru?" zarazil se vrátný

mnich "U nás není žádných dí-

vek!"
' Eb což vy o tom víte) Pusťte

mne k představenému!'' bručel
Resbarto a odstrčiv vrátného z

"Te jest smutná čest milý
otče!" Hojně zásobenýneviděl ale snosil bycb býlí bláz-

nem kdybych vim díl uniknout!

vůle národa

"To patří k valemu hájení se

Chce li vale výsost užiti takových
Kesbarto sáhl do náprsní kap

i Úlinmz mých rukou'

zpráva
"Císařský trůn jest zvrácen li

kobedo zajal císaře Maxmiliána
odvedli ho ke kapucínům Oby-

vatelstvo jest (děleno vle je ztra-

ceno!'' blásit čtvrtý posel
"Ulice jsou zastaveny Město

jest obsazeno desíti tisíci žoldnéřů
a oovýcb deset tisíc přijde jelti té
noci faarez zaujal palác císařův

t odtud ndéluje další rozkazy"
setia ilova pátého zpravodaje
tJjía liajduk na koaec viděl

't :rrrf neodriítelné ie

sy vytaní velikou a sunou tobol
ku a z té na stůl otce Jiřího polo-

-výmluv rooiai U Juarez svolí k
VkMtHtJuarez zazvoetL

Dva ozbrojení vojíni vstoupili Čtroáctideooímu odkladu Snad iil velikou bankovku

Uniový IIos}tItl
vlMial „

Frank Semerád
na rohu iWíníam ul

ftisa Mttstv laiák slila aa tepu
Prf plrefuk nravovaretMÍbo pi-

vovaru s í'1ib tfufai KmMim vlna

kofalkyaty aJlejáí dwitnlky Teplý
sikusek po cel den Vaorsi obsluLa

tel rrei rRiJtarscitrRAD

"Mali odikodoá" řekl svédo pokoje Bratři Semínové
v l 1321 Wiiliaro ul

ve Čtrnáctí dnech mohou zde býtí

zástupci Rakouska i Belgie" cesty spicbsl k otci Jiřímu dceřiPas generál Hajduk jest za

Spoutaného lva snadno urazí Utec Jiří ulekl se prudkého "Škoda pesiz pro ai tí jsoujatcem republiky!'' pravil zvučným
blasem "Odveďte ho ke kapucí te pane Eskobedo to není jednání bohatí! Fíjí jako houby a baví sevystoupení Resbartova tolik ie

bo oecbal v pokoji o samoti a po-
-

Maji aa vbrMy kojonst řratkjmtaa váebo druha Jejich uutaíHki
výrobky IÍ4Í a U oellapíi poveetl t
ťhlďte anřdt sel (tledaTkr

nům nechť jeat zavřen do zvliitaí jako svítící!"generála důstojné Upozorňuji
vás ie tnůj dona byt ve dae v aoci slsl mu Lea nahoruLriiv iakn Mirsmoa a Mehia aoioo afinit té telefoiiciB cisio 121 71


