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KilUIIV HeliH)ft( VU I i'

(7tttia milnslt aie vtttl
lid ttilikan klsdsi II vftsim tu
ta le jie Mila dvta"
"Hoshodnl — loťntjilill moe

pýchou!"
"Pik vis prosím lbysle tine

thel piána klrté )! li vytknul I

volbu tvfiédikea jíl přentrhte i

almu Cekil ni vil lné finy —

vlhe mni!"
"Putě ratiili dovolil ib)vh

11 vyllJIil docelí upřímní
H

"Prosím"
"fint le provedeme nivu! Li
tlt Kolulha posloutlme rovnřl
kláli via ti"

nl tttsMt lsdulsví TilekySe"Jsi lemilovánř Nehnitím
kolem klku PoliIlKli tns hlubo

"Má!metáJf"tésilase Jílu
I oblila ho kolem klku

''Mim mim ml ibolloviei
dtihi Julie) V letky mé ml!'nky
nllrlt tobl!" odvětil Hajduk ptul
ti a ptitinttv hUvu Juliitiu k soli
vWI# ji políbil na tty
Ni oblou objevil se i pod

obláčků míilc

se vlak vím li jalo jn pomíjejí
til Til trdu bte tydáao vili

ko výmluvní do očí a lluvfm
Mssm mu přivili:kým rkoulkím ji přate iltult "Prosím vát opětní tidultve
ntmkhrte ie do mkih sllrli

jsem vítlieml Jtnem i upřímní
vyinej ie svých citů! llude to

loni Hleďte jak dobře ctt idbtil jeho pidl do milé sedničkymnohem leplf á i nebudu ilobi
li nebudu li hněvali!"

a nlsl Hudrme vis milovali ctili ————— —t—uplavil papriky svými sUny
nstnteta obtaiy "Jakým rpAiubrm?"vltiti si vis "

Hubl Teleky se usnlval VI ihul ou smitrnt tlsal jiMHajduk Julie Mileně plni

WltMIk lltr „MMfrlW ll

Jř) V leJvrUl í(ijřiV k"l S f Vll

Palnco SlaMos
( ll( lll liM1t aJ

Vldyř il lo proto privím abys
měli příležitost dáli si poior ni
mrtcl Obávám s Julie Ie

Vtal do rukou krišnou htivu

teto lem ti ipůsobl jclti mnoho huběnky Levitové a políbil
vřele ba čelo

vřelé láiky dritli ie v objeti

KAPITULA
a tovlaiost

Před palácem hraběte Tttrky
ho ni Knltoíovi nldrilí v lludi

"Kudu vil diilioulkové pře s roh 17 ft Drtveiiiiort ul
laloMl"

"Spalný proroku!''
Tref }"

Tallholl Mihli Ot tiKl 11

linřely ta nim ostruhy

ly t la dvorní kittýt
Tlicháslm llidlřti 4 hft

veliěeoilva clT kíil fslioá-li-

vili tcllrnci 'Umí vidu
jeho veličenstva abyste tiíil tnť
btlissel ihned isstivili Nai tlsi-te-

Masmitilnem byl jíl proaesea
toisudek — il tt vlečko pozdit
Hitu se vydat! jvnom i "Novar-tou- "

di cestu pine idmitilei po-da-

li ss jeho veličenstvu vymoci
milou re vmeleného bratr při-

věste bo livého ne li vlak tedy
mrtvého Jo staré vlasti''
"Viděl jiem tol Myslil jsem li

lot" odvětil Tegellholf "1'tivtiu
ho mrtvého na téže lo Ji oi oil

jiem ho v nebezpečí tivctl!"

Tegettholl dal odtroubiti

Nechal vlcch připrav vojsko

poilal nazpět do itiaic odkudi

vyjelo oaiejtH v průvodu niko-la- k

ji dostojníko vyjel lim l "No-virr- ou'

do Mexika!

Vezl l tebou rakev íroé luk-

no tak byl jiit jil imrtl císaře

stínu 1 politikou ino odloučím ss

pln milosti Mým cílem )ali vy'
prošiti milost i psanci Kotulhovi

aby i on byl ěrným poddaným

jeho veličenství tlule Pranlilka
Josría I poiiiihal nim k roť
množení iimů národních Proč

měl proto upadnout v nemiloM?"

"Po mém náhledu mual myllén-k- a

lato provedeni hýli samotným
Koluthem NároJ 1 o to bude

mírně oimáhiti nepokoři li ie

od nl "
pelti stáli dlouhá lada panských"Zpiliobíl byt mol bol ly sám

KíWdry Jmu vyliřtvánv s proto
tnnřno V Blrh milnlkrt"Ull I ili III --

let 1'uvoiy miiřaii il nlijnluiil l'l
leleřonlikr TKI T M

6 oči hraběnky ueviiove vykdybys onu nemírnou milovsl fkypářl
ťherltl magnáti ncfvýinamněj Iryskly siryOhile o lom neol dobře mluvili!"

Kadovali se ze svého vítězství
lích men súčaiioili se vcClrku u"Tik tik jen se mni vysměj!

Iva laskavá mírni tvář jesl lak povolnosl hrsběle Telekyho i do

jala
hraběte Telekyho

Z oken prvního patu vyléváhluboko vryta do mého srdce že
slm "Hrabě Ttlcky vrilil se do ivých JUrV iaUJCJB 1 LIIiOVINAMI'3se jasná záře na ulici kde chodci

tvědavě se unavovali při tomto "Učinil jsem vlak přátelůmsiní kde se shromiždéoí pini chy
nelze ji odtamtud vypudili !"

"Ptal jsi se po té dáměř''
"Ano"
"Kdo to jeř"

é
4

má ni skladěsvým již určilý slib 'suli přivě k poudimnezvyklém divadle
"Huběnka Levilová to takéJedoilo ae totiž o lo že LijolMusíme připomenout! že od

Koluth mi býlí přiveden s vy"Jmenuje se Heléni hriběnkí výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I

tované a kentucké kořalky a likéry

roku 1S48 nebylo v palici Tele

kyův žádné zibivy
hninstvl do avé vlasti Zavlidl-l- i

praví "

"Aoo jí jiem tiké učinil záviz

ný ilib" pnvil hub! náhle

"Tedy dva sliby které li odpo

Levalovi rozená priocezoa Ke

feosbuigovi"
mezi národem a korunovaným kiáHostitel lim opustil ni krilký
lem avatý mír nechť ie usmíříMaxmiliáni! čas své hosty odelel do druhého'Ah tu já známi Jeli jiem a ni Itirfí la íbfiřl Jesl také Jak o ním tvrdí jinak ae peníze vrátí

rují nivzijem? A který vím kliei punec a vritl ie domů
( Paříže do Budapefti" křídli paláce do příbytku hraběo

ky Levalové nyní čest splnili?""Jenomže Koluth Lijol nebude"Hraběte Levili znám já téžIimi v iedoom křidle králov- - TELEFON 38 — 2S08 řt Street SOUTH OMAHA
a"Pane generíle vy mne uvidíte"Proč nejdete k nim?" ptal iekého hradu v liudlně v příbytku proutí o milost namítl Kolomin

Tiszi který byl tehdy vůdcem do rozpsků Pinl hriběnkí Le
Měl jsem ním soubojovou zi
pletku! Ah hrabě Levit jest t
dvora velikou osobností!"

jí hubě
vilová cit dámi velmi slični aopposiční strany"Tam není místa pro moe

hubě" odpověděli huběoki "Víme o tom odvětil hrabě"Zoál historii léto hraběnky?"
duchsplná Okouzlili a podma
nila li mé srdce jež až posud ne-

dovedlo milovali"
Karolyi "ale proto jsme zde mysmutně "Příběh můj není posud

světem zapomenut: proč bych ie abychom mu vyprosili sami mi
losi"

Juliině
Jest večer

Tichý íervnový večer

Ni nebi plynou bledé obláčky i

hvězdy di tmivomodré půdě oblo

hy te leikoou třpytí
Okoi příbytku Juliiot jiou o

tevřeoi
Okni jiou plot krásných kví

"I moě se dělo tik Ale led' již CVcIkcobcfaodnícI a Importéři'

"Jíž zním Juiiel '
"A?"
"Tím více ztujili mé irdce i

můj mozekl"

"Nepůjde! vlce k bnběti Tele

můžete niležiti pozoili pine hra"Důvod k tomu jsem již také
vydávali zbytečně různým po
známkám?"

"Ujilťují vis paní má že 1

mne nebudete vydána Žádným po

bě jak chovim v srdci vil oiobnínaícl" pravil hrabě Ladislav Te

lekykymu vyhne! ie spanilé hraběnce
"Jaký?" tizali ie a několikazoámkim Koho ji zahrnu úctou

rájem Zimilovil jsem se liké
do pioíbuběoky Levalové 1 přes
lo vím udím ibyste zůstal jí po
boku ibvste učinil ji i její dítě

— a zapomeael oa niltis Každé okno jest opravdovou
Jlástopel firmy 1 L Ilrsrht Hr Prlrk erbetz

Tel54l&-- lOOlFarna ul Omaha
- - - - - — - -

stran
1 vižuostl toho budou si i moji"I ji ai tak myslím I Hleď jakzahrádkou

"Zařídil jsem věci tik lby ho v
U jednoho okni eedí pospolu hosté ctíti 1 vážili"

"Byla bych nejraději pine hu Ceglédu zvolili za zemského poJulie Štěpán Hajduk Pro stůlIťistnými"
"Budu v noci jelii o věci uva-

žovali Uzoivim že jsem ie v
slince Nidlení těchto voličů jestbě kdybyste se ini společností téJulie opřeni o lenoch! zkoumá

jsem ti upřímným: ikoro až k ne
šetrnosti!"

"Mluvme o jiných věcech!

Jaké zprávy mál ze dvou?"
"Půjdeme do Jedlové na hony'
"Kdy?"
"Zítra"

pátravým pohledem zismulilou
slibech ukvapil Líski rozhodně

neúčastnil"
"Proč si to přejete?"
"Protože ie o vál strachuji''

tvář Hijdukovu Hijduk upřeně
se dfvtl do vzduchu nakloněn do

Ti kdol dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí ai zajisté mše "GOLJ TU"' lihvové pivo

tak veliké že ho zvolí jedno
hlasně"
"Hrabě Ďula Andrili jest t

dvora oblíbenou oiobnustí" pra
vil opět Karolyi "ten nechť spro

atředkuje lby se Koluth směl na

je upřímněji! než politika Ale

Maďar rná jíž v krvi že nemůže

býti bez politiky Živ Hačte mne
"Vidvr jednáme jen o biihupředu a maj ruce na kolenou

své vlasti!" Jest lehké perlící ie a řízné a jako jeit zdravé jeit i

chutné Vyrobeno jest z nejleplího chmele vybrané
"Její veličenstvo velice ráda

"Vy vlak nesmíte ie ničeho zítra dopoledne navltívíti Do té

doby vlečko aí promyslím Pro"Nechce! mol říci co ti je?" ho ječmene a čisté vody—neníť v něm ani jediné přísaúčastnili Vzpomeňte li na ilovi
jezdí oa koni"
"Nauč ie také jezdili"
"To pravil moě? Mně je! již

tázali si Julie něžnou láskou
sím vál inižni přijďte jisti '

vrititi do vlasti my pak Koluthi
donutíme aby se sklonil před po-

vznesenou osobou jeho veličenstva
jeho veličenství!
"Ano i jeho veličeostvo uzná "Přijdu" odvětil Hijduk a po

dy jež by byla ikodlivi neb nezdraví Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno t nejleplích
a ti kteříž je jednou okusili stali ae lidnými naiimí

zákazníky

dětském věku jezdila na pustě
pohladila Hajduka po hlivé
"Nevím kde bych tiiil Julie

Odpověděl Hajduk smutně
dal hraběti rukucísaře a krile Prantilka Josefa I

bortobáďtké na koních bez sedla?" že nepěstuji žádnou nebezpečnou
"Povím vám také proč vis o

který touží ze srdce a c dula býli aaasp'"Tomu již jest dávno zapomněl"Což ta ti přihodili věc tak dů Dodivi ae v bedních a sice v lahvích kvartonim skutečoým oleem' oávllěvu prosím" pokračoval hra-

bi dále

politiku"
"Ale politizujete ?"

"Ano"
"Než jsem se přistěhovali do

jsem na to

Julie ukázala do dvora "Proč by neměl tuto věc před vých neb paintových Objednejte si u svého obchod

nika aneb telefonem— Tel Omaha 154a So Omaha 8

ležitá?"
"Nemohu se tni poznatí"
"Mluv tedy!"

néstí na nejvytiím misii hrabiNa dvoře blížil ie busar ke "Proilm"
"ftekl jste před chvilkou geneTeleky?1'"Musil mně ilíbití že nebude! JETTER BBEWIIO CO vart a labrajf rtíomé jItoII"Protože jest to pro něbocboa

vileho paláce byt jste u mne v

hotelu kde jsem se ubytovali

Pamatujete ie jeité ni to co jste

rále že jste zamilován do paní Le

valové"lostivé" SOUTH OMAHA NEB
"Mni ie to oezdil Ji považujimoě lam řekl?" "Nepopírám "

"Nuže slibte mně kdybych se
"Ano pamatujil říekl jsem že za aluinějlí lby hubě Laduliv

Teleky vyprosil milost Lijoii Ko
luthoví Nuže pinové poslech-

něte mne a požádejme hraběte

icbodům vedoucím do bytu Julii
na podobal se panskému sluhovi

"Zdá se f e chce k nám'' pravi-
la Julie
ílajduk naklonil se s okna do

dvou
"To jest busar hraběte Teleky-h- o

HMi moe"
Za malou chvíli bylo zaťukáno

ni dvéře

Husar velel do pokoje
"Hledám urozeného pana gene

znova postavím žluceny vil ro-

dinný krb Že ji budu otcem vale-

no dítěte"

snsd rozhodl proti Levalové že

vezmete hraběnku i její dcerulku

do ochrany že požádáte o jjí ru-

ku a jejímu dílěli stanete se

oleem"
aby potřebné kroky co nejdříve"Aoo lo jste řekl A mni se v

učinil"tu chvíli zdilo ževe vis jsem oalla
Slova hraběte Karolyiho do- -velikého duchl a llechetoé irdce "Pinl Levilová nemá mí tulení

mé lásce" odpověděl Ílajduk

I( mně přímá odpustil mně?"

"Slibuji ti to"
"Zoái příběh návratu mladého

hraběte Lidislsva Telekybo?"
"Nikoli

"Hrabě Teleky uprchl po skon-

čeni revoluce do ciziny Ni dulé-fcáo- i

tvých přátel prosil o milost
kterou také obdržet Když přiíel
do Vídně cítiři poděkovat zi tuto
milost pravil mu jeho veličenstvo:
"Douíám fi s již nebudete zabý-vit- i

politikou?" Hnbě Teleky
bial dříve velikou úíásť v životě
maďarské politiky bi docelí byl i

vůdcem jednoho směru politické-
ho Proto ho volili přátelé jeho
t Paříže do vlasti proto na něho
naléhali aby prosil o mílort aby

ita oa vlech itranich souhlasuHubíte Levila mně vzali jsem
pooěkud zmateni "A pak mámPorada pak děla se v ollsdě tskrála barona Štěpána Hajduka'

pravil u dveří již nevěstu víle mne k nl slib anadicné že vlichní přítomní byli
vlasteneckou horečkou uchvácení

se svým dítětem ve vyhnanatví a

vy syn proslulé veliké rodiny

Telekvovy mne k aobě povznilí-te- l

Žalostný stět mé dule náhle

čestné slovo povinnost"To jsem já— čeho n přejete? '
Nemohu vim ničeho slíbili pane"Ať žje hrabě Ladislav Teleky I

odvětil Hajduk hubit"
"Urozeni paní huběnka Leví- - Ať Žije! Ať žije!" znělo ve skvělé

síni "Ahitikt Nu budili Nivltívte
lová posílá panu generálu psaní"

se vyjisnil Paprsek nidéje ozi
řil mé srdce myslila jsem si Že

přece jen někdy za avého Života

budu šťastna!"

moe zítra do té doby rozhodou seHrabě vleček blažen ukláněl
Hajduk ohlédl se a překvape

Muž kterýž
hledá

itále příležitost k zleplení svých poměro

jest mužem kterýž jwdnou docílí ivého

účelu Jestliže se muž len obrátí ni

Chicago Milvaukes & St Paul fťy

obdrží tikovou zprávu ohledni pozemka

ležících na této dráze aneb k ní sáhají-

cích Že mu přispěje v honbě jeho za Itě-slí-

a blahobytem Adresa

V Á NAH11 UerTJ Western Ai?tf Wíi Farnam St

03IAIÍA NKH

ním na Julii
se na právo i na levo děkoval ra
vdechnu pozornost a Jůvěru k

svém budoucím osudu'
Oba muži stiskli li ruce
tJsron Haj luk odcházel Teleky

Julie eeděli tile bez pohnutí "A teď již li o tom nemyslíte?'
"Nikoli" odpověděli hraběnka jeho osobě a nadlenými alovy

pak vracel ie k tvým hostům
Levalovi zavrtili hlavou podjal se úkolu jejž politika přá-

tel mu uložila Když baron Hajduk křičel ie

lí:e její neprozradilo žádné vzrů-

stní

Hajduk přijal list

Hraběnka psali mu toto
"Ale láska moje jeit stejně ve

Po tomto prohláiení naklonil ie schodů přilel mu komorník hří-

běte vstříc a bručel na něho:liká nezměněná jiko byla onoho

dne kdy jsem ie vám vyjádřil
komorník k hraběti a leptal mu

"Nepleťte rozum mému hodnédo ucha:
"Generál! baron Hajduk čeká mu pánovi! Hrabi je Miďar a vy

pane jíle— rakouský generáll"na valí milost v pracovní"
Tvář hraběte ae poněkud za "Co bručíte ' tázal se Hajduk

"Ži nedopustím aby byla dule

"Urozený pioe bironel
Rádi bych a vámi něco velmi

důležitého sdělili co se týká pina
Ladislava Telekybo račte mne

dnes večer mezi io — it hodinou

navltívíti S úctou hraběnka Le

valová-- "

Hajduk podal lístek Julii

'Přičti si to nevím rnim-l- i

dne večer jití?" ptil se Hijduk

imulila Nepromluvit ani slova
mého plna zničena"

Ob nedívejte ie tik terně do

světí! Buďte veselí usmívejte
se nestarejte se o lidi myslete li

že mimo tento dům není na světě

ničeho a nikoho!"

"Žlutíte u dvori přízeB a po-

tom "
"Nikoli neztntím protože ne-

učiním ničeho čím bych ivého cí-

saře rozhněval"

zvedl ie a nepozorováni odebral

ie do tvé pracovny

'Přejete ti pane generále?" tá

"Kdo ji ničíí"

"Pan generál"
'A tím?"
"Chcete aby můj pád nemilo

zat ae hrabě Teleky a odměřenou

zdvořilostí
tikovým hlasem jakoby Julii pro-

-

val Lsjole Kolulha""Přicházím ode dvora "

"To nechci dobrý muži" odvaail za dovolení k odchodu

"Ty vil roftj drahý co mál dí
lati" pravila Julie

lil Hajduk beze vleho pohnutí

"IJude Dia hubě dnes večer
"Ale chci aby miloval hraběnku

Levalovou j'ž dovedla by více

Výlety
iiřivAtviiíIíu
ilomovii po

blaha a rozkole valemu pánu při-né-

než vlichui li pánové zvuč

doma?" tázal ae Hajduk iluhy
"Ano"
"Samoten?"
"SmJ ne umolen Niřfdili v ných jmen kteří se nshořa bavil"

oivrátivsedo Ubermohl se posti-vít- i

zne v čelo politického hnutí
Na nezvyklou a neočekávioou iku

jeho veličenstva chtěl hnbě
Teleky odpověděli ale císař dříve

než mohl promluvili se obrátil

odděl i audienční síně Před

hrabětem Telekym stály tu náhle

dvě cesty Buď že by se vrátil do

Piříže a neužil milosti mu úděle-t- é

anebo že by íe vrátil do staré
vlasti a nepolitisoval by více

Hrabě Teleky zvolil druhý přípid
Přilel do Budipeíti pevným

úmyslem že politiki pro něho

přestali exiitovati Žil pak delií
čas v ústraní ve svém paláci V

minulých dn#c vlak nesli po
cemi zprávi ie krabí Teleky
účastní ss jistých politických hnutí

a ie chce docela přijití poslanecký
mandát V dvori počali se o to

zajímali Hrabě Ladislav Teleky

jest velmi příjemný a sympitieký
muž a jest i u dvori oblíben Moě

pik dostilo ie Itěstf či vlastně

íuoliU říci coad I ctítiítí 2e i
mám hraběte Telekyho dověrně ze-

ptali co pnvdy chová v sobě ona

pověsť o jeho vystupování"
Hijduk umlkl
Z prsou vydnl ie mu těžký

vzdech i pokračoval:
"Včen jsem byl u hraběte!"

"A?"
"Hrabě dal mní odpověď velmi

vyhýbavou a zmatenou Ujilfovil
mne o tvé věrnosti k jeho veličen-

stvu jakož i o tom že nikdy ne-

bude jednat! ničeho proti zájmům

pinovnického rodu"
"A to ti tolik rmoutí?"

"V paláci bydli jistá dáma"

pravil Hijduk hlasem táhlým a

zdlouhavým pohlédl zmateně na

Talii

Paní huběnka bude jeho a
kuchvni uchvitali velkou večeři" Illinois Central RyKoluth se také vřítil ' řekl ko

morník a bruče si jcSti níco la 4

čel nahoru po schodech

cny okružní wMy t OmahyKAPITOLA o

Smrt hubili LiJIsliva Tilekyho- - #2300Smdusky Ohio

Toledo "
Columbiis "

2123
2310
2200

í

"Dosti na tom že ae opět staví

te v čelo nových politických po-

hybů Dnelnl večer pane hnbě

byl by velmi příhodným ibyste
prohlásil že úplně ustupujete t
veřejného Života"
"Ntní možná!"

'To znamená tedy tolik že bla-

ho v nž jem doufala jM pou-

hým lnem''
"Podejte mní rámě a pojďte se

mnou Oznámím společnosti něco

jiného"
"Na příklsdř"
"Že jste podala ni hraběte Le

vili žalobu o rozvod a až tento

spor bude u konce ie stanu ie
valím manželem"
"SRatek Dii musí ie stiti poti-

chu beze vlebo hluku a nápadno-ati- l

Děkuji vám nepůjdu tam

učiňte toto prohláiení při jioé

příležitosti"
Hrabě přitiskl své rty k ruce

panině a chtěl odejiti
"Ani ae nepodíváte na mou ma-

lou dceruika? Ala kdybyste

věděl!"
"Copak?"
"Že vál mim ridil"
"Kde je to dubé milé děcko?"

"Spí aladce a tvrdl v postýlce"
"Zaveďte mne k ní hraběnko"
Hraběnka zavedla hraběte La-

dislava Telekyho do ložoice v níž

pod krajkovými oebetjr oa malé

postýlce spilo hezké malé díti

bubínky Levalovi

"Vím vím" prémii! ho hrabě

"Co 1! přejete ?f

"Přicházím ode dvou" poíil
Hijduk znova "1 přece vás pro-

sím jménem jiné osoby ahyite 1

otázkou návratu Lajole Kolulha

oepobiiřoval náladu lidí Jsem
také přísluloíkt-- uherským mflj

otec byl plukovníkem u honvédů
v omílyf ítílé-i- i žlutili jime
vlečko ivé Jmění a přece vám

pravím že o návratu tohoto ná-

rodního psance maďarského mlu-

vit! jest jeltě předčaano čas k to-

mu přijde slml Co se přihodilo
v debrecínském reformovaném

chrámě působilo velmi trapně 11

dvora neměli byste toho teď se

dotýkili A privi vy psoe hu-

bě neimíte se do této věci pléiti"
"Čí jménem ke mni mluvíte?"

"JTiénem svým pine hubě 1

jen ve valem zijmu ile prosím
vit jménem pinl huběnky Leva-

lové abyite odstoupil v ústuoí v

život aoukromý Hraběnka jak

jsem s jejích ilov pozoil via ve-

líce miluje "

"Kdy lite 1 ní mluvil!"

"Před chvílí"
"Myslíte fe mne buběoki mi-

luje?"
"Prosila mne s pličem sbych

vím vysvětlil do jikého nebezpečí
se vrhíte"
"Takr řekl hrabi zamylleni

"A jaké nebezpečí mni broží?"

Hammond Ind

Pt Wayne "
So Ufiid "
Lciftaosporl "
Kokomo "
La Piyett-

- "
Tcrre Hiute"
Víncennea "
Evansviltt "

lodíinapolis"
Hichmond "

NwAlbany"
Muocie "
Elkhart "

1 1 JO

2100 M

2230 j

3JJU M

1920
1730
1H25
1893
17 3

1833
1833
1830
1940
2100
21 23

I99O
J

Dayton

Cýicinniti
Linu

hprinKÍield
Mariou

Fiodlay
Zaoesvílle

Cilioo

21 3J

2375

"Vyřiďte huběnce mi poruče
cí Povíitc jí že v určený la
přijdu jí iložit poklonu"
Husar pozdravil a odelel

"Mohu tedy iměle se odebrat! k

hraběnce drahá ulic! Z tohoto

listu hraběočina pozoruji že hu-

běnka jest pn hraběte zaujati U

hraběte bude dnei velká večeře

nejspfle Že tu budou stoupenci

jeho strany pohromadě a hraběn-

ka by chtěla abych vymluvil hra-

běti s hlavy politiku jež by mu

mohla velice ulkoditi"
"Hrabě Teleky jest ivobodec?"
"Aoo"
"A jak ae dostala hraběnka Le-valo- vi

do jeho paláce?"

"Nejspíle aí bo najali"
"Coi palic Telekybo se prona-

jímá?"
"část jeho jeit najata"
"Domníváno se tél že hraběnkí

jest najata o oiobu hříběte Tele-

kybo líce by jí nebylo tik nápid-o- o

les byl n hraběte"
"Hleď jaký je člověk! Před

chvílí jiem pomýlili vleček ine-pokoj- ea

na bubínku Levitovou

2273

Hosté se rozelli v hulících
komnatách svitla uhasla a v palicí
nastalo ticho

Hrabi Ladislav Teleky odebral

ie do své pracovny
Psal dopisy '
Mezi jinými psal také hraběnce

Levalové a hraběti Karolyioví
V těchto listech itěžovil ai na

to že duch jeho přilel do hrozných

protiv Kíd by byl živ jenom so-

bí ile rid by liké posloužil poli-

tickým poslíolm jemu ivlřeoým
Nerad by ukizil aby se zdálo le
líska jeho k císaři soid pobledla
Rozhodl ae tedy le náhle odjede
a vií práce zanechi Půjde na svou
veiaici a bude hospodařit tda po-

tud pokud nálada jeho ae neutilí

Bylo již ikoro jitro kdyl ulehl

ku apaoí
Ráno o osmé bodinl lampa v

ložnici liltl svítila
rokra&wlal tul

Louiiville Ky 2150
Oweosboro " '4-9- 0

"Zalíbila se ti aoad?" tázala se

Na prodej 6 13 a 27 září a 11 října

Lístky platné 30 dní

rHm'fiiol )vn4 eny do mnobýrh jlncb míl v Oblo Indiána Illl-n- oli

Mlthiira Wlwvmiln Mlnnmota OoUrto Na York Kantůrky
TiBOaaMt Hv Karolina a Vlrglale

Úplné podrobn'isll orbotnl budou tňlUtf v aOttiké útmáotU lt03
rarem ul Omabs asab al dupltte aa

W II UltlLL Diatpaa Afat Omaha Heb

dívka napolo vážně napolo žer-te-

"Působila Ba mne oeobyčejoé

Celou noc jsem neipil její krá-- ni

lítostivá tvář stále vznikla se

nsi před očima Je jako králov-ca-t

Je jiko obrázekl"


