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o Julii Sarkadyové řekla jest Jež
Chtěla jsem vás pane poručíku
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fali"
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"Prvé jste mne nazval přítelky-

ní Citty pane poručíku"
"Tak jeit Gitto vám jest dovo-

leno mnoho jiného zapomeňme
ono malé nedorozumění vždyť

přede mnou hned uprchl""Odkudž tedy toto odříkání v líci jeho obrážela naděje "Není
OMAHA NEnRAŠKA"Kdož pak by mezí ně šel mezi kolik dní zde v Paříži i ttýkí lebezodvižni pokieslost?" pravda že Dulovi Andrášimu udě-

lena byla milost? Nebo toad není
tu pěknou chátku? Abych tím"Mi Pavlo můj drahý andělí často i maďarskou revoluční ko-mi- lí

dochizl potají do paláceještě přišel u císaře v podezřeníneklamme se více '
vyskočil vy Ntritní vzorný pivovarpravda že doma nadešly nové

ichlý excellencpán t mladickou Hoj teď ti milosti budeme jinakčaiy? Ze císař chce býti i uber- -
vážiti má milá! Celá léta již po "Vati xi©Jlep&l druh lažáliurychlostí a podrážděnými malými ikýrn králem že přeje autonomii
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1'ipokoJIU obMenittre

chtějí znovu uvrhnouti Uhrynila na to t mírným úsměvemLondýn Amsterdam neb Kfm

pravil kníže t povzdechem -
Buďte kohem zítra přijdu opět
a roztrpčím dobré drahé srdce

"To vše nikoli"
"Co tedy?"
"Že by te hrabi Ďuia AndráŠi
ž domů vřítil Vždyť jsem ho

plamenyl ' hrozil te Metternich"No no drahý Alexandře ne nfw onakm MtáJe te irřUají Utktě"To je hrozné! A hrabi An"Všude utíkáme před tvou hanbouCittino"
Štěpán Ilajduk odkvapil

raduj te ještě tolik Nemůžeme
př--

e titi i kožešiay živého
dráši který přijal milost císařa vsuae zase tyz nrozny vyjev te síi v?-- r viděla!"

Dopisy ko ochotné ryflzují dle přánítkou tpojuje te t takovou cli áGitta zavřela za ním dvéře Metternich tklamán v očekává medvěda"nám jeví před očima Ona hrozná
hodina kdy zuřivá vídeSski lůza ikoul" vyskočil Doery všecekCitta a rozpálenými tvářemi a ní odvrátil te od tvé choti "Eh co — medvěd je žívý ale

rozčilen' uplakanýma očima vyvrávorala ze "No no ale snad ti myslíš Že zastřelíme bo! Jutě ho zastřelí
"Tik jest milý pane Doeryskříni mer tásal kníže "Kdvbvch íena tom není právě nic důležitého?'

Tento člověk vrátí te teď do tvé

vymetla nás z našeho paláce a

všemocné vlády My utíkali jen
abychom životy zachránili — Pa-

matuješ te na to drahá Pavlo?"
"Pamatuji 6 Bože jak bych se

"Slyšela jste?" tázala te Gitta oa kvap viděl koho bych poslaltázala te ho kněžna povýšeným
vlasti nebezpečným posláním"VO slova ' odvětila Citta te hlasem

Meis Bros Biew'g Oa

Stari e 3pololili"vi slaaoi
Vaří i lahvnjí výborné flv- o-

"vyčíhat" naho mdvid
í J f ! % nr- - tt t tpiklenců vplíží te k císařskému

ja veru nevidím v tom pranic rionor lajemnikar — pra trůnu potají připraví vzpourudůležitého" pokrčil rarncoy býnepamatovala Vždyť to byl nej-hor- ší

den mého života Muiil

vzlykotem
"Doufáte ještě?"
"Douíáro!"
"V co?"
A X I

vila kněžna "Jest to beztoho
Maďar Může te snadno mezi ni

lidu nové vydáni Garibaldiho
valý kancléř "Nešel-l- i potud do

Klapky"mů půjde dnes zítrt nebo po dostati tnadno te vkrade v jejich "Tomu zamezíme! Zničíme hol£e stepán juajduk ttane ae zejtrir

jsi te ustrojili do šatů naší pokoj-
ské a jen tak mohli jsme se za

chrániti před lající po krvi naší
žíznící lůzou! Ale pamatuješ te

d 0veru" Teleíon 119 r-- OMAHA NETíWatxoeme no drive nez nohou teAle ale Alexandře ten kdomým chotěm''
"Po tom co jste ilyšela?"

"Toť tkvoitnáopravdu výtečná
myšlénka! Ale ale mé zlato že

dotkne tvé vlattit" vyikočll Doerypo dlouholetém vyhnanttvi milost
nadšenětaké drahý Alexandře co jsme obdrží nespiebá ihned do tvé Pro"Ano po tom co jsem tlylelal"

zvolala Citta vášnivi "V tuto
právi ty mni dávíš všecky dobré

myšlénky!"
"Jaký to vlaitenec jaké to iiei tebou vzali nač jsme přísahali?' vlasti?"

ebetoé edaři věrné trdce!" vzdychvílí potud nevím co učiním "Ano pravilas abychom doufá "Však nezmešká do zítřka mu "Kéž bycb tí byla i tehdy radila
cbnul ti Metteroich i nadšenímliže za několik mřtíců odveze násAle kdyby mne to stálo celé jmění doma nic neukradnou-- ' Ti kdof dovedou ocenili výborní? ttolní nápol"Pošetilec! Toho hezky podtem ve vítězném voze týž bídný lid "Ze nezmešká? Pomyslí si Jeo

Jen ji kéž byt mne byl tehdy ll

Nebyli bychom dnet v

tichto míttech"
kdybych musila i Julii Sarkady

ovou uškrtili musí býti Štípíc vedu!' mytlil li Doery Nahlaikterý teď řve tmrt na oaše hlavy
oblíbí ti zajisté nalo "GOLD TOf lahvové pivo
Jeit lehké perlici te řízne a jako jeit r dravé jeit i

Ilajduk mými O Citto Citto ty Jakž bych te nepamatoval má pak zvolat nadšeni t planoucím
ty sam kdybys na příklad obdržel
rozkat císařův volající tl opit
zpit zůstal byt tiká zde v cizioi

"To bude dobré výtečné
lícem:drahá Pavlol Tvá andělská tlovadovedei býti také clout Byla jsem

chutné Vyrobeno jett % nejleplího chmele vybraoé
ho ječmene čiité vody— nenlť v něm tni jediné přín-d- y

jež by byla Ikodlivá oeb nezdravá Neni to laciné

že jsem tS bned oa tvého tajemni
ka Gíbora Doerybo nevzpomněl!jii vyzvedačkoul Byla jsem u mne zachránila tehdy před líleo ješti kolík dní?" "Nebo aotd ti přejete iatnoiti

prcmicll rroc bycn nebyla vra lvím před sebevraždou a tvá "Balil bych ihned a zvláštním Jeit to ovšem Mtďar ale jaký pivo v nižádném tmyilu ala jeit to jedno nejlepifcbném! Vraném kdyl ti tím mohu tlova ve mni od tich dob živila i vlakem bych ujížděl do Vidně!" Maďaři Maďar k našemu účeli
abych ho zničil ješti zde v Pař!
ži abych bo tkolil otrávit uškr
til?"

FokrtoTÍa!4

a ti kteříž je jednou okusili ttali to řádnými nalimi
nejlépe te bodícíl Maďar roz

- viaiti tsex oqvoou tedy anidůvěru vytrvalou naději
Ale oněch několik měsíců jil uply zákazníkyAodráii zde nevyčkává Má zde hořčený toužící po pomněl Uto Dodává to v bednách uce v Iibvích kvartonulo Minula již od tich dob cíl má zde dojiita prácí'' vých neb piintových Objednejte ti U tvého obchodpii by na lžíci vody celý národ

maďanký kdyby mobil TomutoKancléři pojednou coai otpadlo

Štěití tvého trdce opatřili!"
Gitta přivinula rozpálenou hla-v- u

Cittinu na tvi prta
"Má ubohi malá Citto má

kráioá tlečno vy mluvíte teď v

horečce nevíte co pravíte utište

te a pokračujte cti o ve tnecb — o

korunách o trůnech!"

létal A cínř potud nepovolá vá

tvého věrného Metternicha zpit
níka aneb telefonem —-T- el Oroaha 154a So Omaha 8Břhem této doby jaroí jeit

ilu£attf tttv žaludku velmi nepříPříitoupil opit kvapně ku tvé člověku určil jsem doma důležité

poitaveof Jenom kdybychom jiichoti a leptem te ji tázal: jemný Dr Auguit Koeníg'i Ham JETTES EEEflKS CO Tifl I Mnji Tticné jííi
many potud oeviačí vítězný vůz
Konec konec všemu! Zapo- - "Počkej má drabáf Kde iii burger Tropfen odttrtoi nadbymohli býti domal Ale kde pak je

nál milý Doery ? Hejpane Dotryt"
1 SOUTH OMAHA NEBviděla hrubíte?"mili na nát má ubohá Pavlo já tečnou Žluč potili tyttém


