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li?' táial st v)tettufd rtleJulk

"Tsid pistola nikdy panu hra

biti nepatřila!' prohlásil komor

nik te sš( určitotl
"Navité íl sii jo?"
"Tuto pistoli tuto pistoli"

pravil komorník ptohlíle ji dů

kladně "viděl jsem naposledy V

by tnotj Jen sliby klamali

jtnni tnsd taihtělo m pon mé

ml nwlstu ta fMa rýn
livou la pan htsM Lsdisiav le-lk-

ihca pana gmtiáa spojili t
psnl httt takctt Lmtovoti l ta
díl ufiniís mu úklady (h já

snem ilolU tlololillv Julie

Jtkstoé nevlily vili eace-lentv!- "

Htjluk táhl po Isvli

"Kottckán tiblJulil" vklikl
podrálděit "Hanebný padou-

chu jsk si trouláš pomlouvali nrj-Čist-

dívku?"

Hajduk vytasil Šavli a chtěl

vrhnouti na komorníka

Vyšetřující toudca tlak Hajdu
ka zadržel
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l Haj luk navštěvoval sličnou pani
lvalrvrn dt

práva o tragitké smitl hrabltt
Ladislave TeUsvlm piulle vUm i

(ssopisy na Mltl lltabě flt

svých rrtiá(h v Itálii v Pálili v

Londýně v Janovi tiskal ai velmi

mnoho přátel pokud byl Ještě ve

vyhnanttvl Tno dobil plálelé pti

jsli arci a úlssem tuto rprávu a

sni ctní nevěřili la byl hiabl sebe

vrahem

časopisy — ko ubyfrjnl —

činily tuto udáhsi ještl tajlmavtj
šl růmými pověstmi Zapletly do

toho i láku hraběnky Levalové a

jednoho dne byly Vldrft I Pařil

plny nejpíksninljšfch správ

časopisy psaly le hraběnka

Levalovi byla ráno v šest hodin

spatřena v lolnici hraběte Teleky-

ho le však se dovedla vyká tatí a

pojeden! a vraidy odvritíti od

sebe Napsaly le hraběnka Le-

valovi mi za milence nkouského

generila Tento rakouský generil
prý se utksl s hrabětem Telekym
a — měli apolu americký souboj

Teleky vylihl ai černou kuličku a

nou ti genrttla vyčíhám a tl bude
Um le hn ustřelím l abych po
dřiřenl svrhl sa irbe la (nlollm
k almu jh shnil IaIi mne a

Irestej mil li m při lom íný

rtmysl
"

"A proí jlt generála lolik ne-

náviděl t bysta byl i Haldy
schopen? Jen ptolo le jtia ho

povaloval ta maďarořrmila?"

"V hrabřta připravovalo se ve

líki politické hnulí Pii scln1rkivlt

slyšel jsem vidy kaldičké tlovo

Jedna část maďarkých magnátů
chtěla vyprosili milost Lsjoši Ko

lulhovi aby se mohl a vyhnsnslvl
vrátili do vlasti a pracoval ade na

prospěch Uher Já jsem nadšený

stoupenec ctitel našeho psance
Všichni a touto myšlénkou souhla
sílí jenom generál baron Hajduk

přicházel mého pána trasovat s

roztrpčoval Proto jsem ho oená
viděl a proto jsem ho chtěl zabili '

salon pani hraběnky Levalové"
"To ia lei hanebná UŠI Tato

lev 1'nvnsy mnšan sl ntijvilnstl 11

taleřonleky TKI W7 M

"Zákou U vám ttlitlskci ptne

linky r Hledá ve itiBt milostmcí

nikoli choťl Jest táno

Jicm Irm provdaná mohu ho n

vltUiti nuluj li mne opravdu
neodsoudí mna proto nebude ti

Ipalnl vysvětlovali mou tasnou
návštěvu Zeptám se ho proí se
i tvým přátelům saváial slibem?"

V tu thvlii ubíralo i knlem pa-

láce vojsko Hudba vojenská hrá-

la hlučný pochod
Hudba probudila díl a limito-

vaná pani inil by ti bla uvážila

důsledky takové návštěvy oděla

a v hezké raool laty dcerušku

vzala oa ruku a odebrala te k hra-

běti

Komnaty hrabřel byly otevřeny
nikde oebylo viděti aoi živé dů-

le VJecko iluieboictvo apalo

generále Prot-l- o klid a o iicho

sbrsň nebyla nikdy mou!" přeruší
la ho rychlá hraběoka Levslová a

chvěla te oa celém těle mí i

lením

"Paol hraběnko" pravil vyla

třujlcl úř duík ta hlubokého ti

cha "okolnosti nasvědčují lomu

le jtta vraždu tuto vy spáchala

chci ihned podrobili výslechu toho volko-- l iiialoobrliod nik
tLIllOVlNAMIJOS DUFFYsluhu který vim včera psaní uro

rené hraběnky doručil"
Sluha tento se táhy objevil má na akladě

"Jak se jmenujete?" tázal ae hoNení to podobno pravdě protože
vyšetřující sojdce
"Pavel Tury jest mé poctivé

výborná Importovaná I kalifornská vína jakož I Impor-

tované a kentuckí kořalky a likéry

ituět la sboll Jest Ubé jsk o něm tvrdí Jinsk sa peníze vrátí

"Vy jste ledy politický fanatik!''

i ji vím jaké city zavražděcý hra

bě k vám choval paol hraběnko

ale podezřeni utkvělo na váa Vy-

šetřováním te ukáže pravda buj-

te klidná neplačte Jste-l- i nevin

na vyjde to na jevo Račte ode- -

"Nazýváte li lak mé vlastenecké
jméno"
"Znáš tuto bambitku?"
"Znám"
"Čí je?" 2508 N Street SOUTH OMAHATELEFON 38
"Jeho excelence pana baronavzdsti ďtě komorné a následovali

nadšeni jsem ledy fanatikem
"Co chcete říci k tomu že bam

bitku našli v ložnici hraběte? Ži

livot hraběte byl touto zbrani u

tracen?'
"Na to nedovedu odpovědět!

ihned skončil svůj livot- - Napsalygenerála Haduka"
i to le choť její hrabě Leval po

nás k soudu Sepíšeme tam pro
tokol urozeni pani hraběnko "Jak se doslala sem do toho

paláce?'
"Pan komorník Anton mně vče

pak budete se moci zase vrátili "

"Pardon jsem dcera knížete

tlal ji hned po svém sBatku přímo
od oltáře do avěta a le před tím

po léta byla milenkou svého man
Máli pouze podezřeni jak se to

ra řekl abych mu přinesl některou

zbraB páně baronovu Poslechl

mohlo stáli"
"Jaké podezření?" žela

Slovem — novináři pomluvili

Regensburga hraběnka Levalovi
Pan komisař může sepsali proto-
kol v mém pokoji"
"To nemohu urozeni pani Zi

"Pan hrabě byl oné noci kdy
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jsem ho"
"Jak jsi se mohl opovážili uči

niti to?"

"Myslil jsem si že si to pan ba

hrozně sličnou tu pani
V salonech vídefiských i pařil

ských kde ji znali a na ni již za

se katastrofa stala velmi dlouho
vzhůru v pracovně jeho všecky

svíčky shořely úplně a v lampách
pisoík musí býti sepsán oa úřadě"

"Jest to lež a pomluva že by nomněli znova počalo se o nlrovn'ž všechen olej byl vypálenron sám poroučí neboť byl právětato bambitka byla mou Ni adné
mluvili a postaven! hraběte Leva

chování ae komorníkovo spííc vr
la v Paříži stalo se neudržitelné

há podezření zdali v jeho zájmu Pro stůl
Ji jsem již apal kdyl pan hrabě
se odebral na odpočinek Pan
hrabě měl z pravidla ve zvyku le

před spaním vydsl mně rozkazy

musil z Paříže ujeli

v ten čas lady v paláci
"Více komorník neříkal?'

"Ua ano "

"Co tedy ještě říkal?"

"Že "

Sluha umlkl a zmateně pohlíže

Rozhněván sedl do vlaku a jel
oebylo aby hrabě byl zavražděn?"

"Služebnictvo bude jednotlivě
pro druhý den Rekl mně na pří

podrobeno výslechu buďte upo

kojena paol brabčnko"
klsd kdy ho mám vzdudíti jaké

hned na vyšetřujícího soudce hnedV tom okamžiku rozletěly se

přímo do Uher do Budapešti

Najal si byl v hotelu "11 anjjli
cké královny" a ihned vyhledal
hrahěoku

Hraběnka toho dne právě po-

vstala a lůžka
Bledá a tltbi seděla na divaně

zase oa HajdukaJvéře na prahu objevil te generál

šaty mu mám uchystali kdy mám

dáli zapřahali do povozu a tak

dále Protože jsem si již lehl s

jii jsem apal veftel nejspíš pan

"Mluv jen směle!'' pobídl ho
Štěpán Hejduk
' S hrůzou jsem zaslechl o hroz

né vraždě" pravil baron

"Sebevraždě!" opravil ho lékař

hrabě do mé sedničky ale —
proto

že byl velmi dobrosrdečný ne

vyšetřujíc! úředník

"Bojím se že pana generála u

razím"
"len mimi" pravil Hajduk

Měla na sobě krajkové šaly z

modrého hedvábí jel činilo bledé

TI kdo dovedou ocenit! výborný stolní nápoj
oblíbí ai zajisté naše "GOLD TOP" lahvové pivo

Jest lehké perlící te a řízné a jako jest zdravé jest i

chutné Vyrobeno jest t nejlepSího chmele vybrané-

ho ječmene čÍBté vody — neníť v nfcm ani jediné přísa-

dy jel by byla Škodlivá neb nezdravá Není to laciné

pivo v nižádném smyslu ale jest to jedno z nejlepších
a ti kteříž je jednou okusili stali se řádnými našimi

zákazníky
Dodává se v bednách a sice v lahvích kvarto-

vých neb paintových Objednejte si ti svého obchod

nika aneb telefonem—Tel Omaha 154a So Omaha 8

'
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SOUTH OMAHA NKIL

aC jii ieatá hodina minula

Hraběnka Levalovi zaťukala na

dvéře ložnice

Uvnitř bylo ivětlo myslila i

K hrabč bdí
' "Musfm zvěděli zdali mní hrá-

bí miluje či nic neboť nesneau

déle této nejistoty!" leptala ai hra-

běnka když ťukala oa dvéře

Na zaťukání nedostala žádné

odpovědi
' Hezký atrýíek dadá'' pravilo

diti na rukou braběnčiných
Hraběoka Levitovi pomalu

dvéře a vella do voitř

Učinila několik kroků k lůžku a

ídĚSeol vykřikla
Hrabě ležel na lůžku dpbě u

trojen ale hlava visela mu a po-

stele dolů a byla taxi kr-- v

Tři kroky od lůžka ležela na

lemi vojenaki pistole
"Hrabě jest zavražděni Pomoci

Pomoc! Hrab jest zavrždoť'
křičela hraběnka Levalová v hroz-

ném rozčilení a vyběhla rychle z

komnaty
V předsíni vylel jl vitřlc komor

ntk

"Vy jste zabila hraběte paní
hriběokol" zvolal komorník a i
pohledem plným záští uchopil
hraběnku za ruku

"Zbláznil jutě ae?" pravila hra-

běoka plna hrůzy
"Co jste zde v tuto chvíli chtě-

la? Počest )i paol nechodí v lest
hodin ráno za muži!''

"Chtěla jsem i ním mluvili

vždyť víte nejlépe jaký čistý a

poměr byl mezi mnoi a

hrabětem''
"Zdi se vlak in paol hrab-

ěnka"
"Nevyslovujte toho jména ještě

jednou!" zaúpěla hraběoka Levs-lov- á

vášnivě "Raději te rychle

podívejte k hraběti snad ještě žije

a mohl by říci kdo byl jeho vra
henri! Před chvílí ubírala ae kolem

domu vojenská kapela V tu chvíli

mohlo býti vystřeleno sice by

"Jeho veličenstvo tázal te již tváře její ještě bledšími
chtěl mne probudili Pistole leže-

la na stolku tt mého lůžks uviděl

li a vzal si ji s sebou To vštk ti
po tomto případě Prosím vas

"Pan generál Hajduk bude dnes
pánové abyste zavedli nf-- f přísné)

"Rekl že generál baron Hajduk

je maďarožrout že by měl býti
kolem lámán Chce prý aby se

náš tstík Košuth nikdy do vlasti
jen myslím "

II vyšetřování Hrabě Ladislav

Teleky byl oblíbenou osobnoKtí i "Podle lékařského vysvědčení

překvapen' pravila společnice
"aŽ vát spatří urozeni paní I"

V předpokoji ozvat se cinkot

oitrtih
v kruzích nejvzoesenějsicb Vraž připojeného k vyšetřovacím spi

sům atal te ptn hrtbě sebevra
da tato vzbudí po celé zemi trapný

hem Poslední tvrzeni vaše by z
rozruch ba obáván ae že by

části rovněž podobně ivélčilo
Ale já jsem avalosvstě přesvědčen
že hrabě byl zabít a neusttnu

mohla aloužití i k omylům k po
dezřlvínl nevinných"
"Mne mají jit v podezřeni!1

nevrátil!
"Ale já mu dám'' povídal "to-

mu maďarožroutovi!"

"Co lomu říkáte komorníku?"

tázal te vyšetřujíc! toudce komor-

níka

"To je le! až do posledního pl-

amene!" odvřtil tázaný nut ae

v klid

"Já psk pravím" pokračoval

vyšetřující úředník "le vát odve
du 8 tebou Hraběte zabil jste

pokud vraha nevypátrám Můžete
vpadla mu s pláčem do řeči hra

se vrátili do své cely uvažujteběnka Levalovi

"Ach urozeni paníruce líbám! ovšem budoucně vás vyslechnu o

soukromém životě pana hraběte
pravil Hajduk a políbil hraběnce

"Prosím vás pane vyšetřujícíruku "Co je to? Vis pode

zřívají? Ah toť k smíchul"

"Paol hraběnka byla ráno i"vy

"Prohlašuji poznovu a předlo

soudce račte mě pustni na svobo

du Přísahám la nejsrm vinni

kem"

"Vyšetřování není posti J okoo

čeno do té doby nemohu vis pro

lest hodin v ložnici zavražděného

oána a nemůže říci proč!" zvolal

pustili na svobodu" odpověděl

vyštttřitjíci soudce a dl odvéstí

komorník

"Tak? Nenlmožná!
N nxnf mužná! Co by hleda-

la paol hraběoka v lest hodin rá-

no v ložnici hraběte?' pravil Haj-

duk zmateně

"Pan generil1" zašeptala hra-

běnka a bledé líce její polilo se

slabým nachem

"Pospíším sí a povím panu
le urozené pani hraběnce

se přilílilo" řekla společnice

"Překvapeni bude tím vetší"

"Pan generál jest mul srdce

velmi něžného a ušlechtilého ne-

lekejte ho zbytečně!"

Společnice plna radosti běžela

ku dveřím I ona byli nakloněna

Hajdukovi který svo 1 pozornosti
a vlídnou jiovahou dovedl aí na-

klonit! a zavázali leny stejně jako
mu

Zalírn Otevřel sluha dvéře

Na prahu stanul cizí pán
"Jetit hraběnka doma?" ptal se

cizinec

"Ano ale nepřijímá žádných
návštěv" odpověděla společnice
"Stůně?"'

"Ano"
"Ale in přece jen přijme'
"Nemyslela bych''
"Ohlaste mne"
"Smím prošiti o vaše jméno?"
"Ohlaste jen tolik Že přišel

jejl manželi"

Společnice a sluha div In ne-

padlí plekvujtntiím
"Pao hrabě Leval?" šeptala

společnice plna úžasu

Muž kterýž
hledá

atále příležitost k zlepšeni svých pornřrů
j'-- mužem kterýž jednou docil! svého

óíelu Jestližs se muž ten obrát! n

Chicago Milwaukes & St Paul R'y

obdrž! takovou zprávu ohledně pozemků

ležících na této dráze aneb k nl táhají-

cích Že mu pfispějo v honbě jeho ža ště-

stím s blahobytem Adress

V A NAKIMJen'1 Westwii At 1521 Faniam fšt

OMAHA MIH

komorníka do vězení

Vyšetřování trvalo několik mě

síců a nevedlo k lidnému ukon

Čfctjf

Smrt hraběte Ladislava Teleky
bo zůstala podnes tajemstvím

"livla jsem po včerejší achftzichom to byli zaslechli Nestalo sel
i t i tiii velmi znepokojena' pravila hra-

běoka hlaiem lichým a sklopila
očí "Pan hrabě učinil jiný slib Většina maďarského lidu byla

přesvědčena le byl zabit protožemně i jiný svým přátelům Tyto
ho velico milovalicjva sliby aí navzájem naprosto
Nejvíce trpěla pří tom hraběnka

odporují Nedivedla jsem se u

Levalovipokojili a rozhodla jsem se že

hraběte vyhledám Vzala jsem dítě Ležela v horečce onemocněla
'
Nepřijala jiných návštěvníkůna ruku II im nahoru V

kromě -- barona Štěpána Hajduka
"Podle tvrzeni komorníkova

komnat hraběte svítila ještě lam

pa mytlíla jsem si le pracuje

Baron Štípán Hajduk pošlou
chal se založenýma rukama a za

řkl jita pant generále zavraždi s
SHScajtJSZanrMHrnémn hrab' ti le mne milujete" —

smuíile před sebe hledě slova pravila Levslová tichým hlasem

"Za luto lásku vás prosím o přihraběnčina
"Pistole kteroa byl hr n- -

smrcen jest prý rovněž majetkem Výlety
iirivAliViiílťU

doiiiovii ]

pani hraběnky" poznamenal vyše

třujíc! úředník

aOTECiíHajduk při těchto alovech vy

žím slavnému soudu také písem
ně" pravil lékař "že pan hrabě

spáchal sebevraždu"
"Prohlédl jsem listy na stole

zanechané hrabě v nich pfSe le
odebéřa te oa avou vet a Že bude

hospodařili Nic zhola nic nepo-

tvrzuje vaše zdáni pane doktore"
'Urozenou paol hraběnku

račte na mou zodpověd
nost nechali v jejfm příbytku"
pravil Hajduk
"Na zodpovědnost pana gene-

rála může urozená pani zftstati

zde Pozvu j k soudu později
Strážnici! Odveďte komorníka

ji sepíší ti ještě tluebuictvo''
Mezitím rozoesla te zpráva o

vraždě bleskurychle po městě

Hyly vlaílnft řprávy dvě Jedna
zněla že hrabě byl zavražděn dru

hi že sám tpichal
Magnáti a politikové zdržující

ae v hlavním městě přijížděli
druh za druhem do palice Teleky-h- o

Na mnohých místech v městě

byl vztýčen na domech černý pra

por což nejlépe tvědčl o oblíbí

jaké ae hrabě Ladislav Teleky
lěšíl
Hraběnka Levalovi pak one-

mocněla rozčilením byla nucena

ulehnouli ti

Společnice její všecka ztrnulá

slyšela pak horečné výkřiky hra

břočiny:

"Hajduk mne miluje hrabě

jest mrtev Kdo ho zabil ?

Jál JálJil"
KAPITOLA 9

Výtlecby
Počínání komorníka Antonína

bylo tak podezřelé le navzdor té

kařtkému dobroziinl ponechali
ho ve vazbě a pokračovali ve vy
šetřovínl proti němu zavedeném

"Jak dlouho sloužíte hraběti?"

tázat ae vyšetřujíc! soudce

"Od dětských let je tomu již

aspoB čtyřiadvacet let"

"Byl hrsbě prchlý?"
"Nikdy mně neublížil ani (lo-

vem"
"Proč jste si dal přinéti zbrafl

z bytu generála barona Hajduka?"

"Protože jsem se zlobil oa ge-

nerála
"Proč?"

"Myslil jsem si o něm le je

proti Maďarům!"

Illinois Central Ry

to snaa pocite preacnozi ummvy?

'Vjnká hudba ubírá e ko-

lem pravidelně o sedmé hodině

ráno dne vlik lla tudy již v lest

bodio Paní ná zde ae atal hroz-

ný zločin já mám na vás pode-

zřeni Podívejme e na hraběte

pojďte ae mnou nepustím vis dří-

ve pobud oepříjds policie!"
"Šílencel Pusťte mnel Pusťte

mne! ' křičela hraběnka

Dítě oa rukou počalo hlasitě

plakali
Plíč dítřte křik braběníio i

záhy pobouřil celý dům

řjlížébňíCtVG ié SbíbsiC

Z'1řSenf bylo všeobecné

Vlicbni ae hrozili děsílínikdo
ai nedovedl pomyslili odkudž by

tento útok přišel
Hrabě klel bez pohnuli a a

Mávnu kranmi na postelí

Byl mrtev
Za nedlouhou chvílí přišli sem i

mužové zíkooa

Vyšetřujíc! komisař rovněž měl

podezřeni na hraběnku Levalovou

Jenom soudní lékař prohlásil
íe hrabě n-- oběti vraždy nýbrž
— sebevraždy
"Hrabě Ladislav Teleky vlastni

rukou ukončil svůj život" tvrdil

lékař
"Ale jak te doslala pak tato pi-

stole tři krokjr od postele?'' tázal
ae vyieiřujlcl úředoík

"Není mou povinnosti abych
to objasňoval' odpověděl lékař

"Z čeho soudíte na sebevral
du?"
"Podle smíru koule-- '
"Kdo byl dnes v ncci ti hra-těle?- "

"Nikdo "

"Dnea ráno já první jsem sem

(Vny okružní cesty z Omaliy

bral ae ze svých myšlének

"Kdjeta pistole?" otázal se- -

"Tady" odvětil vyšetřující
a podal zbraň Hajdukovi

Hajduk pohlédl oa pistoli

"Tto zbraB jest má pánové ta

byla mně okradena!" pravil pev-

ným hlasem

Přítomni lasli

Hraběnka oddechem ti ulevila
' Vyšetřující úředník obrátil te k

Haj lukovi a tázat ae ho:

"Koho máte v podezřeni exce-

lencí t této krádeže?"

I2300Sandutky Ohio

Toledo

ajio yColumbus

Daylon

Ciocionati

Lima

Sprinijlield

"Hot nečekaný viďte?" řekl

hrabft "Nu apěšta jen a ohlaste

mne!"
Hraběnka Levalovi nutila ae k

úsměvu

Domnívala te le přichází Haj-
duk

Společnice všecka bledá vrazila
k ní do komnaty
"Vtoienk paní neračte se leka-

li čeká vát veliké překvapení!''
vyrazila tpoleČnir ze aebe

"Snad zae přišli od úřadu zne-

pokojovat?"
"Nikoli přišel pan hrabě"
"Který pan hrabě?"
"Hrabe Leval choť vaši uroze-

nosti!"

Hraběnka Levalová táhla ti

rychlá k srdci

Líce jejl bylo bledší vosku

Počala ae cbvlti a Iřšsti

"Můj manžel hrabě Leval

je tady?
" koktala hlasem

sotva slyšitelným "Vpusťte bo
sem rychle pro lísku boží co se
asi stalo!"
Hraběnka ae zvedla t divanu

a stanuvši před ním nehybně jako
socha ečVkivala hraběte
Hrsbě Leval vstoupil
Byl oděn v krásné Černé Šaty

pařížského střihu

Vlasy černé rnM steziřuou na

dvl strany rozčesány a kreolaky
snědá tvář jeho byla zdobená čer-

nými kníry
Polmi wial bud

ťsUkou náklonnost buďte ml v

mém smutném a zoufalém posta
venf dobrým přítelem ochráncem

mým I mého dítěte!''

Hajduk slíbil le bude hrát ěnku

před všemi neoprávněnými útoky

hájili přátelstvím čistým a nezišl-ný-

A navtflvoval ji každý den

Julie Sarkadyova nečinila mu

proto žádných výčitek
Hajduk ji ujistil le k hraběnce

bo víže pouze soucit onu zvláštní

přfttžlivost jít k nl t počátku po-

ciťoval že jii více necítí Ilrabfn
ka milovala Ladislava Telekyho a

nyní ho oplakává jsouc naplněna
vzpomínkami na něho

"Žárlivost jsem nikdy nepozn-
ala" pravila Julie "Vždyť jsem
mohla v minulostí míli velmi mno
ho příčin k žárlení kdybych byla
takové povahy Ji vím le mne

mílujd t hloubi ardce la po

uplynulí smutečního roku etanu
se tvou Ženou Toto vědomf činí

mne silnou a pomíjející dobro

družstvf anebo vzplanuti mne ne

roztrpčí Neříkám ! bych ae

snad t tvých návštěv radovala

Často zalesknou ae v mých očích

slzy adyi ty u hraběnky sedíš!
Ale přes to ns tě nežárlím ne ne'

Nebyla by jinak má láska lak

čisti bluboki a opravdová jakou

opravdu je!''
Hajduk přivinul Julií k sobi

1
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Hammond Ind I5 85

Ft Wayne 1910
So Hi-n- d " '7-S-

LogsijspoK " iHzj
Kokomo " 1895
La l'ay-tt-

e " 1785
Terre Hautf" 1HJ5
Vinceones " 18 35

EvaruvíiU " 1850
Iudíaoapolis" 1940
Kichmoud jico
New Albany" 3115
Muncie 1990
Elkhart " 17-7-

"V tuto chvílí nemohu nikoho

podezřívali"

3300
33 50

31 00

33 50

31 i"}

3155

1175
31 50

3490

"biyla paol hraběoka někdy a
Marion "
Fmdlay "
Zaucvil!c "
Caliofj
Louisville Ky
Owensboro "

vaši excelence!

"Nebyla nikdy'
"Ani její alužebnictvo?'

"Nikoli Včera večer přinesl mně

sluha zabitého paoa hraběte dopis

pani hraběnky'
"Tu to máme!"

"Ano ale nevířím že mohl to

Na prodej 6 13 a 37 záři a 11 října

Lístky platné 30 dní

1'flmAfřn letní reny (lo mnohfrU jln h mfnf v Olil In'llfin lili-no- la

Mili iřn i Minnrxila Untitrió Yurk Keiiluikf
'tvDtifmrK ev Karolina VirKinl

L'Ant p"rtrfloiisll wlmln hiirliu eÍiIeny v mAlké úřirnř IVU

Kirntm 11 Omabs aneb sl dopiite na

VV H IIIULL instpa-- a Ateau Ojnalia Scl

vstoupila" pravila hraběnka na býti on protože mně onen list ne

dodal v mém byti"
"Smím říci několik tlov?" ptal

te komorník

"Co ebeete říci?'

amrt bledí
"Co jste zda chtěla?'' lízal se

vyšetřujte! soudce dále

Hraběnka a začervenala mU

těla
"Podívejte te na ona bambitka"

"Neoí také vyloučena možnost

íe myšlénka vraždy vyšla od neví


