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4rlin pokal nNlt ptent
sa Bil vitím veličenstvem tes
sudik"

Dlkují vám Jtkuji vám Leo

Kesbirtoval" prsvil cfsal vlelt
"Dotelie tbyth na pimliku ni
tule chvílí ita wi 5'm tele sU
vti políbil"
Lei sklonila so k clssřj
Clisl vdechl jl as čelo políbeni
Lea plakala
Toto políbeni bylo pro n! veli-

kou poctou lahodilo l a přece ji
bolelo nesmírní bolelo!

"Kattel dovolili veličenstvo

abych 1 já li něco směla oa pa-

mátku vyprosili'' leptala Lta ne-

směle
Císař atáhl si 1 nullčku prsten

s červeným drahoksoiem

"hnid toio Leo?"

"lea sa ntimiAuitt o tom lt

La aieula i tuto
"Dovolila tstmii pnllitaii

vál o náiiu" eivsli se Lea
koneční
Hovor tel hioinl tllee
Ce(líát lo posoroval i nebylo

mu při lom plivl nejpříjemněji
Koneční oivil se Ketberto

Ttot (tneme ti ďisi vidíte

oiJ I mt te ntnitodili k

'Vidím' odpovlJěl Castellár

lile
"Nule — mluvme ledy jak cí-

tíme"
"Prosím

"Vy víte le mám miliony a le

nepotřebuji milosti od lidného
smrtelníka"

"Vlm"
"Mohu ledy mluvili otevřeni?''

"Prosím"
"Poviluji vál za sprostého da

přišlu HiJs bych citaře pfrkvi-
-

pila"
"Ntltkou nUeho o vilem pří-

chodu"
"Na shledanou ''

Veřtr spal clsř jíl v kře-

sle kdyl někdo (m istliil
"Veličenstvo" leptal slabý len-tk- ý

hlen

Clssř so ohlédl spatřil před
sebou postivu Tydétovu

Kdykoliv wiMttnt tr k po
hltit k vy)ltr thjeilsejlt sl

JiJ v a)vUl vtjfviil koal a povoit

Palíieo Stables
C ll( KKItHTO maj

roh 17 a Durcnport ul

Kofirj Jdou vyhřívány a proto
aiofno v alrh pmlnlknoutl I dolM vý-

let 1'ovory moii sl objvdnatl tlt
telefonicky TKL 8A7

"Nikoli vilčeoilvo" odpoví
"Zla 1dile dlvki vrtíc hlavou

mám aemh mnoho velmi mnoho!

Důstojník ni pohovce ze ilámy
upletené Dl Hráli ležící — chtá-ps- i

Věděl le 1 věnčí v síni jest
hlídka veliká a ie kromě Tydéte
jioý smrtelník nebude lem vpu-ttě-

n

oddíl ie tedy ilidké dřímotě
a Iťntoě také usnul
"čeho ai přejet hochu?" tázal

se císař

"Jsem zde s pomoct Tydélo- -

rebáka"
Castellár zbledl
"Paoe?!" svolal a hrdi se

vzpřímil
TAO TTTTTTFV relko-- l maloobchodník J

! JUW aUUJBaC JL LIIIOVLNAMI !

lUslatta poJel sá ktlt li
Ni ehedbt meili t před eirol

skoro sthovávilt
Rttbsrto mluvil tsk hlssitl i

pobntviat jakoby llobíl

Ctlftvél
Chytovili st holila "u ameii-tk- l

ovildy" nterý hyl flof '

publiklaských geottlia
Lt nwllmila ti pranic plno

d&0 olk A

žiJsla o péro inkoust nepsa-

la tento lístek:

Tanu feneiálu Castellárovi
V komoali t I j hotelu "u

merické hvěidy" lě&fm te oleem

výni Dl vtli oávllěvu Lea''
Lei zazvonila
Ni zaivooěol fell místo ob-

vyklého hotelalho iluhy — Tydél

bývalý gardista císařov

"Volali jsem iluhu" pravila
Lea ukrývajíc lístek napsaný ta

tvými zády
"Sluha dovolil abych ho za

loupil"
"Kdo jste?"
"Komorník jeho veličenstva ci-

tara Před tím jsem byl důstojní-ke-

"čeho li přejete ode mne?"

"Právě jsem le dovědél že ří-

títe ae zdržovali ve Queretaru"
"čeho li ode moe přejete?" o

pakovala Lea netrpělivě
"Mezi nepříteli císařovými jste

vy jedinou ženou''
"Odpusťte ji nejsem nepřítel-

kyni císařovou'1 '
"Nevěsta Castellírova sotva md-

le býti nakloněna císaři"
"A přece jsem jeho přítelkyni

Ne nepřítelkyní ale ctitelkou ob

divovatelkouf
"Tím více se tedy raduji le

jsem li na vis elečno vzpomněl
Generál Eskobedo chystá se k

hrozné ukrutaostí Chce díti
právě narozeného lyna

Mehiova Vydat již docela i roz-

kaz v té věci generálu Casteiláro-v- i

Chtěl jsem vás tedy prosili
slečno abyste dobrotivostí žen-

ského irdce zachránila ono nevin-

né robátko Císaři Eskobedo tento

úmysl oznámil a naplnil irdce jeho
nesmírnými starostmi"

"Leo dceruško zavři dvéře na

klíč'"
Stalo se

"Před světem bohužel nemo-

hu se tik o vás vysloviti" pokra

vou Před valím veličenstvem slojí
dcera Resbartova" leptala Lea má na skladě '
sotva slyšitelně

t výborni Importovaná I kalifornská vina jakož I Impo- r- J"Co chcete? Mějte se oa pozočoval Resbarto- - "Mluví ae po
ru jde o vál život!"

"Mně juarez neublíží Buďte
tované a kentucké kořalky a likéry

Jluíl i zbolf jest Uké Jtk o oěm tvrdl Jinak M peníze vrátí

I

í
i

silný a odvážoý veličenstvo Pod
svrchním latem přinesla jsem tu-

též masku kterou mám na sobi i TELEFON 38 2508 H Strtet SOUTH OMAHA

jest třeba jen vousy obětovat! a

budete moci v podobě Tydéíově

celé zemi že jste ženichem mé

dcery Mluví se o mé dceři dcera
vás miluje nebráním tedy tomuto
sBatku Jen dvé věcí li vymifluji
A sice: za prvé aložlte ihned

tvou hodnost zbraň

poboční mně ihned odevzdáte —

já sám oznámím presideotovi re-

publiky vali resignaci za druhé

dáte sem přioésti dítě paní Mehio-v- é

Přijmu je za vlastní budu

mu otcem Paa Eskobedo může
mně lo povolili vždyť za vítězství

v Queretaru můžete pouze mně

uprchnouti Dole před bránou o

Ale jeden vlas valcho veličenstva
bude mni drahou nesmírně dra-

hou památkou ''
"Nemám nůžek"
"Přinesla jsem je Dovolí

vale veličenstvo abych si jeden
vlas ustřihla?''
"Ustřihněte li více Leo Zde

ni čelo mně ipidli kadeř vezměte

liji A nebudeli mne více vzpo-ment-
ě

si že jíte duli císaře Mix
miliána jednou potělila- - Oh mno-

ho velmi mnoho útěchy jste mně

přinesla 1 lebou! Jsem ikoro lil-ně- jtí

od té chvíle kdy jste se
mnou promluvila Mísio nabí-

zené svobody přiveďte na můj
spor mnoho lidu mnoho občan-

stva Leo Resbartova nebesa
vám žehnejte! '

Lea pozorně a opatrně ustřihla
krásnou plavou kadeř jež císaři
oa Čelo padala Ukryla ji rychle
za Badry a políbila císaři ruku

"Život krev i jmění Ley
jest vždy k službám va

ieho veličenstva!" leptala dívka
nadleně "Račtež mne jen vzká-

zali veličenstvo — Tydél jest
věrný hoch on mně to oznámí!"

"Pollu vám ksždého dne vzka-

zy Leo Vzkáži vám že myilén
kami dlím u vás že 1 obdivem oa
vás vzpomíoám"
Lea Resbartova odella z celly

ŠU váhavými kroky smutně lí

tostivě sklíčeni

I kcl0 Mpálil tt p" ♦

"le tt it misii i nifllltr ke

fcttt nvsunl
"Mim mni ta lekl A iAU

jtlltrl st sis ! 1 1 lt tolta
st mfilt liofkiii toho aby i vál
shsvit jikinle pak v eln li
pleime uchnt vtlenl asi vc

ikem CttIUt"
"Zbitími st ten Hovil r
"Neselili! mu me eom Hochu

skromnosti! p9thu)t jíl ksllým
i Iskotému muli veu dceru

"Dobit Činíte psot řediteli!"

"Ctiitllár ptoiivl it přímo va-

lím toikiiůml"
"Není molnál"
"A přece jest tomu tsk jik

pravím"
"AI potud vidy věrni provedl

vlo co jiem mu poručil"
"Co jste mu svěřil nipoiledy?"
"Syni Mehiova"
"Nule toto dít! jil unesl nemá

ani potujtleoí aby mu dal oči vy-

píchni!"
"Dám ho za to isstřeliti!" zvo-

lal Eskobedo podrálděně "Ale

nel Není molná pane řediteli vy
se mýlíte Castellár nemohl se

nsd synem Mehiovým

vždyť zráda kterou provedl byla
věci mnohem horli!''

"Dítě ono jest již u m dcery
Poslala je již také domů do mého
domova"

"Ah co mim Castellárem

"To jest velice prosté jednal
proti rozkazu — teď jest posud
válka - dejte ho zatkoouti a za-

střelili"
"To nemohu učiniti Castellár

svou zrádou prokázal republice
velikou službu"
"Já vám pravím Že Castellár

podkopává vali moc Rád by ae

chtěl stáli Eskobedeni!"
"Zde zbývá jen jedna cesta"
"A ta jest?"
"Připravili ho tajně o život"

"Já jsem vám řekl co jsem měl
na srdci Vážím si vás a ctím vás

mnohem více než abych vám tyto
věci zamlčel Castellár jest veliký
darebák vy jste muž a budete vě-

děti jak si od něho pomočil"
Po těchto slovech Resbarto

opustil
Castellárovi hezky zatopil
Ani sto oepřátel nebylo by mu

mohlo utkodití tolik jsko tento

dobrý přítel
Eskobedo viděl od té chvíle v

Castellárovi svého soka a protože
se obávsl o moc kterou měl v ru-

kou byla nenávisť jeho tím větlí
Resbarto věděl dobře co činí)

Když te vrátil do hotelu "u
americké hvězdy" plakalo dvou-

denní děcko Mehiovo již ni klíně
Leině

Castellár pk seděl u stolku a
— psal svou resignaci

Pokoření vlak ho jeitě očeká-

valo!
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Zavržená ivobodi

Castellár napsal poděkovací při-

piš

"Oditupuji za příčinou mého
sRstku z důvěrného postsveof jež
mně bylo milostí moci svěřeno"

psal mezi jiným
Pík hezky složil list a osobně

bo odnesl presidentovi republiky
Sotva odeiel přiběhl Tydél

skoro bez dechu a přináiel nejno-

věji! zprávu:

"Stal se atentát" pravil rajlka-v- ě

"Neznámý muž bodl Castel-

lára — zrádce před císsřským pa-

lácem do krku Castellár vleček
zbroefo krví výkřikem klesl a

Jusrcz dal ho dopravit! do nemoc-

nice Lidé si leptají ž neznámý

čekává vaše veličenstvo můj otec
a kočárem a se synáčkem Mehio

vý?i Budete moci odjeti do stři

brných dolů můj otec ukryje tím
vale veličenstvo a tam budete

4 1 Mok tl Sou Co

CVeUcofachodnícI a ImportéřlTl

SásUDcIfirnxt L Klrseht Kr Prlrk rrbetz

Tel 644&-- 1001 Faraa ul Omaha

moci klidni vyčksti přechod bou-

ře Neváhejte veličenstvo zde
děkovali — Nuže co tomu fí

kátě?" ' jsou nůžky ustřihněte si veliké ty

Castellár sklopil olivu na pria
vousy a přestrojte se Pro
budí li se tento důstojník na poa kr£e ramenoma rozmýšlel se

"Co mám tomu říci?" pravil
hovce — utkrtlm ho Oh já jsem
siioa! Můj úmysl zachránili vás

"Musím te vyznali že na ten

Sas nemohu ae ještě rozloučili se Fred Krug Browing Cojest pevný a nezvratný"

svým důstojenstvím vojenským
"Vale lebeobětivost moe velice

dojímá a nenalézám slov jimiž OMAHA NEBRASKAPresident republiky nesmírně mne
bych vám poděkovsl Uprchnou

st
N tritii í viřiorný plvovnr

potřebuje"
"Vy tedy Leu nechcete?"

"Zbožňuji ilečou velice"
"Eskobedo že by chtěl ipáchatí

ti? Mohu učiniti vie možné

jenom ne to Já nejsem buřič

nejsem zrádce nejsem zločinec!
"A co tedy chcete tešte re Vysocí důstojníci v síni na strá

Chci stanouii před válečným sou
"Vatl nejlapéi dnilx l®±&ltti

Cal9lset sv Ssetzav teled v eoudDcaVela av --v lhvieh
Vjrro-w--

n IceiaYdézxxU av ttvdj4 Jxe neptedLftl

takovou ukrutoost? —

''Ano on"
4

"A provedení ivěfil Castellá
rovi?"
"Ano"

publikou?" dem a vydati účet ze svých činů
"Slíbil jsem Že syna Mehiova

Jsem zákonným císařem mexi

clcým a vle to musí svět jasni zvě"Nule dobrý muži ukrutoost
oslepím''
''Což nebylo dosti na vaší zrá

dě?"

"Žijeme v neobyčejných Časech

dětí! Děkuji vám milá ilečno!
Budu do poslední chvíle svého
života na vás vděčně myslili oa

ži stojící ani 11 ji nevtimli

Vojsko ni schodech li odpočí-

vající ipilo anebo kouřilo z dý-

mek a tile rozmlouvalo
Ani lilo Leu neoslovili
Považovali ji za Tydéie který

mohl přicházeli sem i odtud od-

cházeli
U vrat stál kočár
V kočáře seděl Resbarto přichy-

staný oa cestu a na klíně držel
Mehiova syna zavinutého v

SíAe ZlftAIlTl IteJMI aiaUrlál a aejlepií ieebalrká étvedatst
a—— Tellká pellfreot a okekodnl taatraovl

HiiE MXAHái l'spkltl obeetastvo

ViAe OIMf:5i t 'tseirěUajliltnebMl

Dophjr o ochotné vyřizují dlo 'třání

V takové době není člověk ani
ženu něžné dute 1 silného srdcečlověkem"

tato le nestaoel Právě teď jsem

napsala panu Castellárovi lístek

aby mne navítlvil Prosím vás

odevzdejte mu toto psaolčko pro-

mluvím i ním také o aynu Me

biově"

"Děkuji vám Myslil jsem si

jež chtěla mne zachrlniti Aie
V tu chvíli itauula Lea před

nepřehnu ne ne!"
Castellárem- -

Lea zmateni slála před císařem
Na takovou odpověď na takové Pro stůlže v lidumilnosti ženského srdce

přijetí nečekala

"Republika zvítězila vy jste
dovrSil své poslání Milujete-- li

mne půjdete se mnou ježti does

domů do domu mého drahého

otce Nemilujete-l- i mne vrátíte

se k panu presidentovi Račte

"Veliká dule valeno veličenstva
ani nevidí dílo zlých'' koktala

"Nuže — přichází! nmi?" lá
zsl ie ziriženě dcery "Což ne

stísněni "Vale obhajováni nikdo
podařilo se ti dotti se k němu?"

nebude rlyíeti Jusrcz tetva mdle

nelze se sklamati Oh můj dobrý
císař te při této zprávě velice ve-

lice potí Sí! Nemyslete li elečno
že císař Maxmilián je mad tako-

vým tyranem m jakého ho jebo
nepřátelé prohlašují!''
"Já císaře znám Kdybych vás

také znala lépe řekla bych vám

"Císař jest mnohem větlí nežlisi vybrati!"
"A jak?" jsem si myslila Odmítl ivobodu"

se dočkati aby dal vale veličen-

stvo utrstiti Prosím vás veli
čenitvo nezarmucujte mou duli

"V tomto okamžiku přestal jsem "Není možná!"

Ti kdož dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí ti zajisté nale "GÓLU TU I"' lahvové pivo
Jest lehké perlíc! ie a řízné a jako jeit zdravé jeit i

chutné Vyrobeno jeit z nejleplího chmele vybriné-h- o

ječmene a čisté vody— neníť v něm ani jediné přísa-

dy jež by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ala jest to jedno z nejlepílch
a ti kteříž je jednou okusili Itali ae řádnými nalimi

zákazníky
Dodává ie v bednách a tice v lahvích kvarto-

vých oeb pilotových Objednejte si u tvého obchod

"Důvěřuje ve spravedlnost tvébýti ve službách republiky
"Dříve přineste tem syna Mejeiti více"

"Nemohu více říci nellí

Oblecte se a odejděte já zatím

lehnu si zde oa lůžko a příjmu za
vie zodpovědnost Jusrez jest

že 'hiova''
"ťnoeiu sckoii csnoDeao se

velice zavázán mému drahému
otci a nemůže moe odsoudili k

bude zlobili"
"Eskobeda usmíříme"
"Přinesu bo hned"
"A jeho mitka?"

věci kterou svěřuje válečnému

soudu Jest nevinen a domnívá se
že jen cestou darebáctví mohli by
ho odsoudit! na smrt''

"Císař Maxmilián jest veliký
snílek má milá dcero Nezná po
sud Juareza Sedni a pojedeme
domů Ať se jioý trápí limito roz-

čilujícími událostmi Císař Max

miliáo může býti nevinen Jsko

nika aneb teleíonem —Tel Omaha 1543} So Omaha 8 mm
smrti Jiným strastem a trampo-
tám pak hledím iměle vstříc"

"Nemohu ie jinak rozhodnout!
milé dlti Ale když již chcete
oběť tak velikou pfiuésti sa- -

"Ta přišla o rozum zděsila se JET7LR EEEWING co rafi a labrsji mnt píro

SOUTH OMAHA NKB
když jí dítě odebrali a od té doby
blábolí nesmysly

chraRte generála llajduka pomoz"Vy tedy pracujete i takovými útočník podobá ae velice generálu
Eskobedovi Nu ale to bude asi díti dnes oirozené — a přece ho

dijí zastřelit! Nechci býti tétoprostředky? '

"Eskobedo tomu chce"
"Nuže — přineste díti a půjde

pohádka! Eskobedo ztratil v tom
bfdaém zrádci pravou ruku!" vraždi přítomao

"Ale muaíl zdo zůstali můjLea a Kesbirto ohlédli se name domů k mému otci
sebe"Budu zde ním ihned" dobrý otče! K přelíčeni přivedeme

občanstvo mexické ať vidi a ilylí
čím mu byt císař Maxmilián llabi

"Neřekl jsem to?" přivil po"Budeme vit čekati" pravil
Resbsrto a doprovodil Castellára hled otcův

te jemu k útěku lekněte mu že bo

prosím podaři li so mu dostat! 10

oa ivobodu aby i! pospíšil do Ví-

dně k mému brstruk rakouskému
císaři aby bo proiil a přinesl
mal pomoc aby díuí ozbrojenou
mocí vysvobodil a vrátil můj
trůn Po případě nechť Hejduk

počká až mu pollu pro bratra
list Nebude li mol bratr moci

přispěli nechť aspoň zví o mém

smutném osudu Ano Leo Re-

sbartova vysvoboďte generála

Hejduka a já ie budu za vál mo

"To llo rychle!" odpovídil po
hled dceřin

burský!"
"SKbilisto cfsiři?"
"Aoo"
"Měj 10 oi pozoru milé dítě

Malý lyn Mehiův ležel v peřin
ce zibileo na divaoě Spal sladce
iladce le uimíval Juirezův hněv může se obrátit!

proti nám a pik budema takéResbarto t rozkolí le divil os
ztraceni!"

lpící dítě
"čest káže hájili nevinné Adlili--"Otec dá pozor na děťátko

Muž kterýž
hledá

tál příležitost k zteplení svých pomíro

jest mužem kterýž jedoou docílí svého

účelu Jestliže ie mul len obrátí oa

Chicago Milvaukee & St Paul iťy

obdrží takovou zpráva obledoi pozemků
ležících oa této drázo aneb k ní sáhsjí-cíc- h

že mu příapěje v honbě jebo za {li-

stím a blahobytem Adreaa

F A NASH Ueiťl Wetcrn Agt 1624 Farnam St

OMAHA NE II

zatím co li my ipolu vedle v po-

koji promluvíme Pojďte prosím

vitoupiti cti do alužeb jeit po vin

ooill kíždéhol Zůstaň tu jea se

mnou milý otče Vrsťme so zase

jsem císaři tělem i dutí oddáo
Obětoval jsem i ivé důstojenství
vojenské abych mu mohl zůstalí

po boku Já jsem jediný kdo má

k němu volný průchod"
"Na vali Cest?''

"Proč bych to říkal? Vždyť
dnes ten kdo se nazve přítelem
císařovým jest nadobro ztracen!'
"Prosím vás jděte a tímto líst-

kem k panu Castellárovi Až

pak uvidíte že pan generál odtud
odchází prosím vás přijďte ke

mně Mám tajný plán my dva
' ho budeme moci uskiti£n!ti!''

"Přijdu slečno a žehnám Bo-

bu že mna sem přivedl'
O něco později bylo třikráte za

ťukáno na dvéře pokoje sleinina
Lflve neí Lea zvolala "olno"

obrátila ie nakvap k otci který u

okna četi noviny:
"Tatlřku ebeel abych byla

zase itirou tvou veselou a iťast-no- u

Leou?"
"Proč bycb nechtěl drahé dí-

tě?" odpověděl Resbarto ohléd-

nuv ae od novin

"Pak zahanbi Castellára sám
neboť já dovedla bych ho jen za-

biti"
"Pomohu ti Nepočítal jsem na

věc tak velikou úloha taková pře-

kvapuje mi nepřipraveného'
"Tys pán velmi moudrý vlak

budei věděti co mál učiniti Já
ti také pomohu jenom opatrně
chladni a důstojni talířku I'

Na dveřích opět nové zaťuká-

ni se ozvalo
"Volno!" zvolala Lea líceným

klidem
Dvéře se otevřely a generál

Castellár vatoupil jimi nesměle

jakémsi zmatku

Neviděl jak Resbartovi po
zrádě k němá zachovají
Poklonil obřadně

Resbarto podal mu křeslo k

tedantí
"Hs km I" odkařlával ti tile

ředitel dolft

vás"

ku dveřím

Castellár odkvapil
"Nuže — to bylo vlečko ?' tá

zala te Lei

"Nejleplí přijde teď Já pospí-li-

si rychle k Eikobedovi"
"Proč?"
"Uvidíi- - K čemu bych te já i

Castellárem mořil když může to

vykonali také Eskobedo"
"Na to jsem zvědava"
Resbarto kvapol odešel
Odebral se do císařského paláce

a hledal Eskobeda
Generál nad míra se potěšil

když Resbsrta apatfil
"Acb nál pao patroni" zvolal

nadleoi "Kdyby vás nebylo
nebyli bychom mohli dnes již
oslavovali pád císařství Pojďte
pojďte a vypravujte čemu mim

Lea odvedla Tydéie do vedlejll do hotelu a učiňme co pro čest

učinit! třeba!"komnaty
'Sedni a! ka mni Kočí"Dítě jsem zachránila" pravila

jeď! Do hotelu "a americké
kdyl dvéře za tebou zavřela "A

nyní by zbývalo jeltl zachránili hvizdy" Rychle malé dítě

jest nepokojné)
'

císaře Poraďte jak bycb to pro
Lea láskyplní přivinula malévedla?"

nomluvBátko k srdci"To nelze nijak provést! krás
"Navltlvíme také tvou mati

čku"
Dlti otevřelo veliká kulatá

"Geoerála I lajdáka neznám

ani ie oepamataji lo bych kdy o

něm alyltli" pravila Lea lí-

tostivou skllčeooití "Ale otevru
dvéře jeho žaláře protože li toho
vale veličeoitvo přeje Oh ale je

po eaé radoatit Konec mého

dulevoího klidul Lea Re- -

ibirtova a radosti odřekla by i

tvých milionů jen kdyby mohla

vale veličenstvo na ivobodl vi-

děli "

"Drahá přítelkyni!" pravil cí-

sař Maxmilián pohnutím a vřele

itikl iněbobílou ruko její "Neza-

rmucuj vál loto odmítnutí vždyť
život jeit dlouhý budu moci jelti
velikého irdce vsieho potřebovat!

Provázejte posorni projednáváni
mé záležitosti ivými styky upo-zorB-

viade na tnou při a velí

likou služba mni prokážete obje-

ví li ae při ní četný lid četoé ob-

čanstvo Přelíčení bude veřejni a
bade-l- i lid se moou nebude ai

Juarez troufali provéati Ipatoost"
"To také učiním veličenstvo"

vzdychla ai Lea "Ale t hloubi

modrá očička a dívalo aa dlouho

oa kráanou rudovlsiou dívku jež
k němu mluvila

Hojné zásobenýKočár rychlým tryskem vrscel

se k "americké hvězdě"

rokraěovéal

XJitlový IIoaBtiiieo
TlMtal

Frank Semerád
na rohu 16 a WHHara ul

ná slečno!" odpovídal Tydél za-

rmouceni "Stráže jeou tam přilil
veliké více nel sto vojínů střeží

jebo cellu A ty oelze podplatili"
"Nic nemůže ae viděli napřed

Kdybych se mohla já dostali do

kláilera t rozblédnouti ae kolem

celly inid by ae to podařilo?"
"Nevěřím tomu"
"Pomozte mol dostat! se do

kláltera"
"Jak?"
"Přineste mni jedny avé laty

Ustrojím ae do nich a opravím a!

maska takovou abych se vám

úplni podobala"
"To moha ndělatL Jenomže

„elaMal

děkovat! za itěstl fe vás zde mo-

ha pozdravit!?'
"Vede mne sem hněv" pravil

Resbarto líčenou mrzutostí

"Opravdu? A co vás pobně
válo!"

"Castellár jest ničema!"
"Víme to ale někdy potřebuje-

me i takových lidí"
"Považte nač jsem při tel?"
"Nule?"
"Castellár povaluje vis můj

milý generále ta poloblázna

abych se jebo aiovy vyjádřil ta
osla!"

"Ssverův Krvečistitel zaalouZí

ftlmf MtUlv IcUk stilt aa čepa

ai avoje jméno Vypuzuje vlečnou
nečistoto a tvoří novou krev

Odporučuji jej každému co nejlé Pnfi Dlieňské a nraeovarttaébo t)l--

Bratři Somínové
r L ijji William nl

M]( na vMrvldy kojaitt ěarsteboaaaaa vtebn draka Jejich oteniftké
vrobky léél st UMlltptí poU t
PKJďU a ptmvMtu aat Ohtedatekv

ssotoo acisii Ul telaftMta ěuOo Atl71

tovara a 1'lsne vruna aortMiova eina

kořalky ty aejlepél ďratolkr Teplf
tikoMk poeti dto Vaorai obtluka

pe A Poepíiil Littia rerry
N J" Cena lioo W F Se-

vera Co Cedar Rapids Iowa FRANK HKMCRADtkl rva


