
(I

'Ttot jiw si neslil abjíh Datly W pttm "ltlm íintw
btiJt itiriai Káká a ieftktia
fitfit tnuli Plk pmlntkaoM

lAtnk ni rat t ťu!iRk í
"Tel' btíu l jt a h ili ?

CÍSAŘOVNA ALŽBĚTA U

iřiti ae tím bjla v? !kl"ář
Vili I Um (mi nimi nctie'i
Mil k poiettiml itf !it?aoMi ř"

"Nithu tohaa1ititi mátl"

HjM Peiff iliMtal
"Aíh Utl tvh Ui anUSs

ani M !f ttínít rm'f'1'
tim'' lrlila itňil Van li i ei4

Ví XtU U ty tt tiUln?' lul
kniN

Zasíláme penízo áiíiM11v!ír
Projitími plaal linky da lh tvtPp-

- T

kh ptmiia s arMti si stan f
i f I AO diipiitlma !♦ na piinlh fiNllith d I

llimbuif i 1'tomrM UoďtJiwa a tl ct)lMJoa kiNo- f
dnní ftltl Ua pmliobaoitl dnpilia ti ?

ZUIL KISS & OOi i
Ifttf Sttffolk St NwYorV f

"Ui llil Mr itcilUnct 0

f j ilm datil ttt tiit ni

f tti '

"Mobl tt fr)it ta HÍimti i

ejmda hh 1)1 forJříta
tví J$ it tul i til lat a roi'4i k

hcti ' Illf h ♦ Um fiinl
rj0( !! MM vlci O-pi- t

d t byih ni J aby ta dotula
ů ftftl}%h Mkou ťhdlitrt
lii koho m)lUt'
hMttctii4ieu
"Arv A pik tut ttott jja I

na atpiJnl nuto "

"OrttavJti?"
"Aau na lul'n Jo bniin it

Wm pithotfm "ťřmil iini)tltm jejuh ti y i Imornil
řlrna (Uittkl tediay t tMínl"K ím ititinl li íemi cKR 'Vli to ol dneho Uimriii

plifntnfť' poiuřovtl Anhíti (tittirli Por)ho'' eMii! tm
"K řmu Hfilňá vilii M)l Uitrnai bojácní

e tiJtlthfiUh th Vrlift-nilv-

i niiitki Jaiila thiM plistřU k
mul ) u
Aftdtáti

lii le

puvil
t Jial i liánu ibit vynittitt na

nim tímottaiio! lhri i utnlnlhtaiémaleme lotihncuil ticho taj lottí"
rUu Ntiit-M- t M uhoM nilil Mi lní

ptša volby uhpfikliiO klát

Ai keha iluňi míli ktiitm
lito hioiňi liill?"'

řiBni tvým páík ilíkt nit jMI
tíníi Ifomiaplíl jit pořrt
nťth hHiKfiV m řtlkH o 1 1 ntt
b)řn] ťkrill mi mni dvtkitl
ittMíiic i)il)(h a tím dilímt ši

rlil Upv v huti m& milý pin
iiey

"

Dony pln nrnávitti a hlůry
oblit!) tváři k riuti Vindř

"tti# V) vrbrlí ptkrl
ty ty ty!"
"VřUť pttv f bo viývil va

lil jte ku ponioií ďáMi panv

Dauyl A hlTi iitia iril
I -

pine lo r !' imáíi te

tiibrirt ittf mkUmil ic il

''Ano oinv ilt ttftltl )íii sil
T at pohtikoté vlUAttl skrývají
t 'J v limtíflih v ťstiti a pokuj
tť m bule Mttif raich j')ít h vVl

crm"
' )(} t ncIlfBtt nám jíl rteu- -

ku kulit ti a tajuplní lrita) mu do

údu:

dvora

"Aj! nolal ťorty plkvaprně
"Ano lam k starému mimu

inímirulrii tímto fanlm ItJám
O vlirnrtkou úulninoit''
"Pak j trprve oJrvadlm sám

ni poltu uronný panel" ivolal
Uabriíl Dorty kvapně

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦w"Jfiomíai řnvf ního knllrie
íkn :l dtahoulku ' fkl brabft

) noví knííflt Mpolrcna III
jak ni poimřtktm "ipnmořli "1'rcto ld b)l ri %lfh nbft
il i jeho mtno bvětJa jHia jíl lích plítfwtn líMupte ťřtvrnéhw i

li
li

Scvcrflv

TišitcI

détl
4

Scvcrúv

SilitcI

srdce

knih i' Proto polporuil v Imlipoltčnico

Sevcrova

ŽALUDEČNÍ

HOŘKÁ
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dávno Mi"
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a jí se tolik !sltn atrali Jel T'
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"Aoo l lí nebude tuiké po

moci na není Uocfgti men
námi!" volili pruk tmiištlflti
Htsbl Aoháii iklonil smutni

hlavu Ivsloval fcillkeu chilli I

rychlá avo!al jako ten kdo náhli

i k velikému ííou foch od i

"Uruita li tedy jeti tbrmř přá-

telé Já vlik vřítím domft

bych ostří jejich otupil!1'
'To jest ráda!v Ty chce!

pracovití proti nám Dulo?" spí-chi- li

emigranti podčhni k hra-bí- ti

"Nikoli proti vátr pfitolé ale

pro vlast'' pravil hrabě i jemným
úiměvem "Jsem svitě pfesvěd-če-

o

že setrváme-l- i po dobrém a v

Dutry po)dnou se vrpamaío
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niikvní viulv v

nntflinisťMl'!ť
"Ano ji sítin a potřebuji tě "A poitivcoí pinovoitkého ro

du jeit tfm horší le i v terpro
hrabě AodráSi sluhovi

volal jem tě! Opravdu sám Uu
Políbil láskyplně eboť a sedl si Ji thfH-n- ! tujirnvi

uluVrittviijM !►
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vnjí' iMtlťtii ii vř- - r
truvitii koliku za- - '
puřujť khíejmot 9 '

uík iÍ lint koťH- - %
'

vzlnuiijo ttAvriif a

ciírr tě poslal v tulo chvíli ke

mně lii dcerou satanovou Zde ± tldiiý e)iH'h iiIvíi
itřidoí blííkomi na itupních
trůnu slojí neberprčol spiklcnci"
pokričovil tijemník a lítostným

"Proaím pane budete-l- t optav-J-
n

uk laikav "

Trotlm proiím mne oeko-nlí- i

t&f mohu-l- t panu hrablti
úsluhu prokázali'
"Děkuii vám" potřásl Andráši

Docryinu rukou a důvěřivě mu

oJevidal list

"Smím si přečísli adresu?" tá-

zal se Doery
"Ob prosím rsíte!"

Doery pohlédl na obálku a za-

potácel se
V líci jeho v okamžiku vystří-

daly se výrazy vztiku zoufalství a

nesmiřitelného záští
"Co se vám stalo? Je vám snad

špatně?" tázal se ho útrpně An

má ruka dám ti ji jsem tvůj! Veď ly nttlloli
VII1

Milí H

wbni
povzdechem

u psacího stolu
Zahloubán v myšlénky seděl v

pohodlném koženém křesle u ma

hagonového stolu

Duchem dlel vo vlsstí u svého
národa

MOUHtUVU
ml kam chce! chci ti býti věrným
psem nemilosrdným aoudruhem "Na itupních trůnu? Kdo jsou

L Cena $10(1tito zatracenci?pekelným Vezmi li mne pojď
míru několik let při starých prá "Tělesní stráž excellenci samíse mnou abych utišil svou touhu

po pomsti — a psk uvrhni mouvech sám dibuíící rod nabídne Přemýšlel o tom na koho vlast

uíuijiMlujťupamk

Cna 2fl ttú

Scvcrtv

Regulátor

gardisté"
"Neslýcháno! Neuvěřitelno!"ně by se mohl doma ve své velikénám ústavu Já tedy jdupřátelá

povzbuzuje
i vyttičAováuf
X žaludku

iiupotiiiílní

SEVEROVYduši ve věčnou zkázu!'
Miss Vanda potřásla rukoua zorganiiuji krajany doma k této

etrvalostil Mou zbraní jest mír
"Ale máme o tom písemný dů~

kazí' obrátil se Doery k misspodávanou Oči jí při tom pla PUÁŠKY
— orali —vaši boj mou právo vaší násilí

Vandědráši jemuž byla podivná změna nuly
"Nuže drahý spojenče co noUvidíme která vlasť dříve vysvo v"Aoo důvěrný dopis samého ženských nemocímladého muže nápadná

"Děkuji nic již mně Ďuly Andrášiho k důstojníku těvého jent ve schůzi emigrantův?"
lesní stráže který jest ve veliképrohodila hlasem docela vlídným
milosti u císaře" pravila Angli"Nic to jest všeckol Děly

jest lépe
' koktal Doery zma-

teně "Trochu mne závrať jí-

mala sám ani nevím proč" čanka
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na toto psaní neupíratelný do"Mohu vám snad posloužili ma "Kdo jest ten proklatec? Jak se

nazývá? Ihned I ním do vězení!"klad!" šeptal jí Doery rozčileně

zaívfíui

podtticuje

zvyšuje chuť

k jídlu

zapuzuje
Hlnbosť a

vzpružuje
celou

lým posilněním? Čistý koftak

mohu vám ho odporučili dostal "Ukaž mluv!' propukl Metternícb ve vznešeném

rozhořčení jakoby podnes byl ne"Ne zde nikoli Někdo by oáijsem ho přímo z továrny" nabízel í iioteiiKtvímpnro-- 2
dem a znicnou £i- - 5mohl vi Jí ti Ale tam domahrabě kalíšek hosti Obmezeným pánem ve Vídni

"Jmenuje se Štěpán Hajduk
Nemají zhoul iiir-h- o

ťiíinkunafiRh
krve Cena 25 c

u Metternícha u arciďáblaDoery aby se vyhnul podezření voti
Cena $100PaČéru a jest nejoblíbenějším garnapil se koflaku Povím všecko věrně Přejde vám

až sluch i zrak až všecko usly distou veličenstva atále jest poPak rychle odcházel se psaním
šíte!"omlouvaje se nevolností LckuřnkouNa prodej ve iboku císařově" šeptal Doery tajů

plněMiss Vanda uchopila mladéhoDula Andráši rozloučil se a ním
všech lékárnic!) soulavi X

poradu dává- -"A kde jst oni psaní? Kde jestupřímným pocitem přátelským muže pod paží a tiskla ho křečo

viti k soběGabriel Doery vyšel na hlučnou i ocenodeen szrádné psaní hraběte?" pokračo
val Metternicb

práci spolehnout!?
"Ach už to mám: Jest právě u

dvora '' zašeptal s radostí
"Budu mu psáti AooaoopMmo
jemu''
Namočil rycble v kalamáři

jemně přiřízouté péro z busího

brku a kvapně napsal tyto řádky:

"Ctěný panel
Naše známost jest ovšem jen

krátká sotva jsme se několikráte
setkali Ale i tato krátká známost
moě postačila abych dovedl si

vás vážiti jakožto pravého a

syna naší uherské vlasti
To mně budiž omluvou Že se

osměluji vás listem tímto vyrušo-
vat!

Jeho veličenstvo ráčil mně udí-lit- i

amnestii a za několik dní budu
moci opět zulíbati svoboden a

znovu obrozen svou drahou vlasť

Neubírám se domů abych si

odpočinul po trpkých vystěbova-leckýc- h

útrapách Cbci práčova-t- i

pracovali dál bez únavy pro
svou vlasť
Dle skrovných zpráv z domova

obdržených jsem poznal že bro-zovl-

padla a že i i nejvyššího
trůnu vychází upřímné přání pa
novati smírněna základě stoletých
práv na stolici svatého Štěpána
Podáme sí tedy ruce a přáteli

míru a práva aby dosažení zapo-

čatého vysokého cíle bylo í a naší

strany dle možnosti uspíšeno
Cbci tedy zasvětit! všecky avé

síly své schopností duševní i

hmotné tomuto cíli

V zájmu tohoto vznešeného cíle

"Netlač mne tolik! Rozdrtíš

—' " mo zcela
Cena 50c a íi ZDARMA

ulici s lesknoucíma ic očima i

se zaťatými pěsťmi lékyGabriel Doery ukázal list alemně ruku I' zaúpěl Doery
"Ha bldníčel" bručel si i ne nevydal ho z ruky"Nfboj se nechci jen abys 7T"Jest psáno maďarsky vašepopiatelnou záští "foť on! Mám

excellence porozuměla by nejvýšeho zde v ruce zničitele mého živo-

ta mého duševního klidu! Ano jen jménu

mně uprchl" Šeptala miss Vanda

"Já ještě poběžím za tebou Po-

třebuji tě nesmírné tebe i je-

ho '' šeptal Metternicbúv ta-

jemník a oči zlověstoě mu plály

bodil Buďte Bohémi"

Hrbě AodráSi všecek rozpálen
odcházel i hlavou vztýíenou ze

sálu

Emigranti zaražení hleděli za
' ním a náhle umlkli

Hrabě Teleky nadarmo se sna-

žil výjev tento zamluvit! nikdo

nebyl s to aby znova promluvil

Nebylo možno ve schůzi pokra-

čovali ťředseda nadarmo počínal
o razných věcech nikdo ho již

neposlouchal
Viichni bylí hluboce dojatí

vystoupením Ďuly

Druh za druhem stiskli hostiteli

pravící a pomalu se rozcházeli

Hraběte Ďulu Andráíibo nikdo
nenásledoval

Jenom poslední nejmladŠÍ
Fětadvacátýanědý stihlý hocb

Gabriel Doery zapisovatel
schůzí

Zabrán v hluboké myšlénky o-

dpouštěj vážně palác Telekybo a

spěchal rychle za mladým hrabě-

tem
KAPITOLA 3J
Satanovi dcera

Hotel 'Rosina" náleží k nej-

hezčím hotelům pařížským
Zde bydlil brabě Ďula AodráSi

se svou mladou chotí Katínkou

Trávili tu sladké a blažené chví-

le líbánek prvního štěstí man-

želského K úplné spojeoosti

jím nic jen někdy touha

po vlasti jim srdce sevřela

Hraběnka milovala stejně svou

vlasť jako hrabě Proto i její
přátelé se přičinil! ze viech sil

aby umožnili jim návrat domů

Oba pak již od několika dní

jsou plni radosti

Metternícb všecek se třesa četlon to jut on mne přistihl on mne
na obálce jméno důstojníka tělesní

stráže"Hodina pomsty uhodila! Peklo
velko-- 1 iiinloohchodníkTo je hrůza! Nešťastný císař JOS DUFFY

tedy ohřívá skutečné jedovaté

přivedl ve rdění on mne z Debre-cín- a

vyštvat do ivěta! Od těch
dob nemám nikde stání a se stu-

dem z mladického břlchus hořkou
ranou vystěhovalce v srdcí blou
mám již léta světem nenalézaje
nikde klidu! Tys mna takým uči-

nil ty bídáku Štěpáne Hajduku z

hady na svých Hadrech! Nejnebez má na skladě
pečnější spiklenci jsou v jtbo
bezprostřední blízkosti a již

nasazují na šlechetné srdce jeho
vražednou dýku! Pane Doery

výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor-

tované a kentucké kořalky a likéry

Huti ti zboíí Jeit Uk Jk o ním tvrdí jluik le rwnfae vrtil

Paččru tvé iméoo budiž na věky
nemáme již ani hodinku na ztraprokleto!"
cení! Zde jest třeba rychle judTajemník Metternichův v šílené
nati Učiním ihned avá zařízenízlosti své hrozil k nebesům

t TELEFON 38 2508 N Strtet SOUTH OMAHA"Mohl jsem se již polepšit! vy pak kvapte ihned do Vídně i

tam vyčkejte mých dalších nařízcMohl j?em již dávno vstoupili na
ní 1" chvěl se kníže po celém těleobracím se k vám již odtud t da-

leké ciziny

semnoul Štěpáne Hajduku do-

staneš za má všecka muka!"
Obě černé duše spěchaly rychlý-

mi kroky k Metteroichovu bytu
KAPITOLA 33

Cklidy
V žlutou tvář knížete Metterní-

cha vracel se pomalu život —

Rudé kulaté skvrny pod očima

dokazují že ho neobyčejně zajímá
a dráždí co právě slyší

A tajemník Doery dobře tomu
rozuměl jak vše vylíčili křikla-

vými barvami
1 kněžna byla úplně spokojena

se zprávou páně tajemníkovou

Kývala miloitivě na Doerybo po
celou dobu kdy mluvil Seděla

při tom na pohodlném divaoě

"Jen pokračujte milý Doeryto
jsou neobyčejně důležitá data!"
usmíval se Mctternich a mnul si

ruce

"Mluvte obšírněji podrobněji
vidíte v duší rného chotě vzniká

ooyý život" pobízela Doerybo

Pak te nervosoě a mladickým
Znaje vaše šlechetné srdce plné L I Mok & Sou Oo

stezku poctivosti Bože ne ty
ďáble hleď do mé duše že jsem
chtěl již upřímně posloužit! své
vlastí a zájmům emigrantův
Ale ty mocný hrozný duchu prá

žárem procházel po komnatě
zase se zastavil před Doerymlásky k drahé vlasti již — ač jste

Srb — milujete stejně vřele jako "A psaní hlavni doklad zrády I

Maďaří a znaje také vaši osvěd
Co bude psaním pane tajemní
ku?" otázal se ho

čenou věrnost k trůnu prosím vás
CVeliccobcbodnícf a lmportéřlCl

KáDtRiM-irirm- I Klmbt Hr Vrku frlicl

vlasteneckou ú:tou abyste za
"Nechť jde svou řádnou cestou

tím než 16 vrátím ráčit v jednom
kroužku --— nebo jak to chcete

nechť adresát je dostane musí

býti u něho nalezeno aby nemohli
říci že jest padělané" odvětil

nazvat! — spojití všecky námi Tel mmr-- 1001 Farna ul Otnaha

Zprávy z Vidně je potěšily

vzbudily srdcích jejich sladké

naděje

Když dolla Ďulovi Aadráiimu
milost císařská dostala se radost-

ná tato telegrafická zvěst' choti

cítící a a námi pracovat! hodlající Gabriel Doery
krajany

"Výborně" přisvědčil kníže u Fred Krug Browing Coznale "Postarám se o to aby
Vzhůru pane můj k obraně

společného pokladu naíí milovanéjeho do rukou naši lidé našli toto psaní na do
také kněžna pohledyvlastiPlna radosti sa slzami v očích brém místě a v příhodné chvíli OMAHA NRBRASKA

aur— in mwmn 11S hlubokou vlasteneckou úctou Vzadu pak z malé vzdálenosti
Vy tedy jen jděte milý Doery

vě ve chvíli obrácení sa uvádíš
mně na mysl mou hroznou potu
pu rozdíráš opět mé rány sotva
zceleoé Satan předložil mně

před zrak jméoo nejoenáviděnější
tvé Štěpáne Hajduku z Pačérul
Ať tedy satan jest nejleplím mým

přítelem! Buď proklet proklet
proklet Štěpáne Hajduku!''
Ze zadu uchopila hrozící pěsť

jiná pevná ruka
Gabriel Doery se zuřivě obrátil

aby uškrtil aspofi odvážlivce který
v tuto chvíli ho zastavuje

Ale ruce jeho klesly na rtech
snu slova umřela
Miss Vanda šklebila ss mu vý-

směšně do oči!

"Tak to mám ráda! Tak chci
vás vidětimúj milý Doery! Tak
klnoucího zuřícího toužícího po
pomstěl Takové výrazy zračí se
vám právě v tváři" pravila Angli

i
vběhla do pracovny manželovy i

vzlykajíc klesla mu na pria
'liž iest konec našemu blou

Ntfitiií vasorný IlvVflrpotvrzovala miss Vanda posudky
vše co Gabriel říkal

hrabě Ďula Andráši"

"Takový úkol přijme dojista
Snad i vy milá slečno Ach ano

ble vidím a velíce sa t toho radu
"Podle toho jest spiknutí hotoNemůže ho odepřít! neodmítne Vati njlp&l druix lažAltui: vy jsta si již porozuměli?

'máni po světě můj drahý Ďulol
Milostivé nebe vyslyšelo mé vřelé vo a nit drahý příbuzný fcrabeho" pravil si přesvědčivým hla Cllt a Eaetz bldé v MoudJkaVeU v lavHvielv"Úplně excellenci!" usmál sa

sem Andráši a vytáhl za stolku Ďula Andráši jest jeho hlavou"

pravil Meturiiích s vítězoslavnou Doery i miss Vandavzdechy můžeme se opět vrátitt
do své vlastí du ierebeSikého

Výborně jen dále tak spojetváří
IliAe tinkbíl KHtftMÍ aiaUrlál a arJMi Urhalrká áevtdamtoými sílami k vytčenému vzneše

'Tak jest excellenci'' potvrzo
zámku ku krásnému jezera i

něho v klín vonných lesů)''
Hrabě Andráši vleček dojat dr

nému cílí moji milí! Uznání bude

Uké Obálku
Pak napsal adresu francouz

ským jazykem:
Ctěnému a udatnému

pánu Štěpánu Hajdukoví šle

chtíči t Pcčáru

1—mm m Yf litá all?tt brbdní asatraMt
následovali odměna bude skvě

val Doery "Hrabě bude za ně-

kolik dní ve Vídni v Peští postaví
SáAE HNAIIálžel choť svou v objetí a se zářící l'ipkltl abMaitra

ÍAÍE OIfcHAlál" poklepal jim Metternich pose v četo tajnému spolku" Mtálfl M SttUuJírí ibcfclátváří koktal ramenou
Jehož cílem jest zvrácení trůdůstojníku tělesní stráže Jeho"Má drahá Katíokotouha srdet

Tsjemoík a společnice pokorněčanka posměchem nu!" Dophy no ochotné vyřizují dle přánítvého s tedy vyplnila! Ob se uklonili"Táboi mně i cesty sice" "A provolání neodvislosti lijak jsem šťasten!" "Zachráníme panovnický důmzařval Doery zoufala ber "Mladá hraběnka sotva se mohla a obnovíme opět itaré slavné do

Veličenstva
v Budíoi

(Uhry)
Po té zazvonil

Sluha v domnění že pán již při
jme návštěvu pustil hosta k němu

lets Bfos Eiew"Zlomili slavný habsburský rod"Věřím že byite si to přál
můj milý" smála se mu Vanda a

dočkali kdy východní rychlík od
by jenom držme při aobě mojí

stůj co stůj po případě i pomocívaze ja z hlučného ale tak nudné milí!" zvolal bývalý kancléř uvadaoi te nepohnula "Duch utrá cizích zbraní? '

lých tváři nadšeně "Nešťastnépane v tatne vaši te varn znova "Tak jest Právě jako chtěl"Odnes toto psaní rychl na
ho moře pařížského života

Byla nepokojná nedočkavá oe

trpělivá rozčílena když za
naše blouděni světem buda skonobjevil což dojiita bude panu Ga Staří o spololilivi slétcioiKošuth v čtyřicátém osmém"poštu

d-- j je na recepis
'

Hlasitý smích byl mu odpovědí
bneli Doery mu trochu nepříjemné "Ala my zasa srazíme hlavušlechta ž musí ještě několÍK dnf
zviaite kdy uvážíme že onen --~V- g jabvojí výborné plv- o-

čeno má drahá Pavlo" obrátil ae

k usmívající te kněžně "vrátíme

se zase moc buda opět naší! A

pak pak se třeste vy víden

Hrabe Andráii překvapen se% Paříži pobýti utrápený duch nadarmo hledal
otočil a proaíl za prominutí"Obávám se tolik Tak se o

svou cestovní brašnu
Teleíon 119 r-- OMAHA NEBE

této jedovaté hydře!" zvolal Met

teroicb a výhrůžnou tváří "Ne
zoáte více jmen oněch tpíklen
cův?"

'Celý seznam poroučíte-l- i ex

celleocí" uklonil se Doery

ští a pešťští novotáři vy proklatí
tebe strachují můj drabý Ďulol"

šeptala plna předtuch "Navrhnou
"Nevadl urozený pane ráčil

jste mne považovali za sluhu' "Mate li v mém bytí v rua

ozval se host rozmarně "Něva
Gill-Bla- s č 45 jděte a odneste si

jí!' volal Doery hněvivě
nám úklady v několika dnech pře Pro stůldí snad jste aa ani nemýlil vždyť "Eh na to máme ještě dostkážky do cesty? Neatihne nás
teď nějaká nehoda neštěstí kdy i já jsem aluha" dodal a lehkým času můj milý" řekla Angličanka
nepřátelé tvoji dověděli se již také "Tak jest řada jmen jest v

rukou našich" potvrdila missděsným klidem "Půjdeme tam Ti kdo! dovedou octoitl výborný stolní oipoj
spolu později trochu později

o tvém omilostnění?

"Ďula AodráSi nebojí se taj Vanda se zářící tváří oblíbi li tajisté oasa "GOLD TOF' lahvové pivo

povzdechem
"Ach kdepak milý pane Doe-

ry kdepak V' pravil brabě posud
zmatený "Račte sa jen posadili
ctěný krajane teď již jsem vám k

lna teste uzm trochu radosti z eat lehké perlící ae a flzoé a jako jest tdravé jest ioých úkladů má drabá K stínko" "Postačí snad uvedu-- u pouze
hlavní vinníky" pokračoval Doe chutné Vyrobeno jest i nejleplího chmele vybrané'odvětil hrabě se samolibým úsroě

buřičil Kníže Metternich vám vše

odplati a hrozně se vám pomsti za

svou potupu!"
Uvadlé tváři ae rozpálily Žlu-

tavé oči ae leskly a ruka knížete

pozvedla aa k výhrůžce
"Vzhůru tedy do Vidně děti

mé požehnáni provázej vás po
vašich cestách svatý cíl náš

nechť vzoáši se vám stála před
očima!" vztáhl ruce nad oběma

svýrri zřízenci

Gabriel Doery odcházel a misi

Vandou Líce mu zářilo

Venku pak sevřal pěsti a pln
aenávisti zasyčel:

rekruto ta! ku4

nenadálého tohoto shledání Víte
liž můj milý že jsem va vaší ko
můrce čtyři hodiny nadarmo klí

bo ječmene a čisté vody— nenítř v ním ani jediné přísaslužbám"vera "Nevěděl bych ostatně kdo
dy jei by byla škodliví neb nezdravá Není to lacinéGabriel Doery trochu se za

cela a tloukla utl mne uslyšeli a
pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno f nejleplichmyslil

vysvobodili?' ti ktefli je jednou okusili atalt aa fájoými našimiPřemýšlel jsem o něčem uro
"Kéž byl při tom byla onemoc

ry "Klapka Eduard Károlyí a
a Komáromy vpadnou do Uher ze

severu a legií černých praporů
Tuerr povede Vlachy kdežto y

dopraví s jihu po Dunaji
zbraní do země"
'To ja hrozná strašná odvaha!"

hrozil ae Mitternich
"Ďula Aodráli cítím zorgaoí- -

zákazníkyzený pane' ozval aa po malé
něla a obi ruce si zlomila I' Dodává aa v bednách aice v lahvích kvarto- -chvíli

by měl z toho prospěch aby proti
mně něco podnikal? Já jsem

dušičko nikdy nikomu ca

ivébo Života ji nemám Žádných
nepřátel!
"A přece se strachuji milý Du-

lo" leptala hraběnka "Bloudí

(de bezbožný Metternícb a atáJt
číbá na maďarské emigranty"
"Proč ti to myslíš drabá

ích neb paiotových Objednejte a! u svého obchod"Ó jak jsem po vás toužílamůj'Nažer pohlédl hrabi vlídni
níka aneb telefonem— Tel Omaha 154 So Omaba 8milý" vzdychla si mísa Vanda ana néno

Není radno svěřovat naše pekelným výiměškem "Zvláště

když jita tak vtipným způsobem
JETTEH EEE1II9 CO fUl I laSTijl f tbenÉ JÍTI

SOUTH OMAHA NEB

listy do různých rukou ' pana
hrabě

tuje povstání v hlavním miste
shromáždí nespokojence sám ae

iiWjUialJ aepTutnt iml1 po JMan-Smi- ta

01 'tol lit K l' Ural Htrrt
(Lmwmr 7iiM ! vra SI U ImmsIiob--!

liUrtlu 1) támrm lr K KllMk Lid
osvědčil svou skvělou vynaléza-
vost "Víte-li- ž že myšlénka za- - MIArMlll'kll4iiB!a tm"Pravdtt dít ctěný příteli" jim postaví v celo pokračoval


