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jim zděiil les pan Procbáska
nich is čtrnáct dni pozdrží Ta
bude tedy času dost a zajisté —
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Napoleon lil a Eugenie

Jliitvrický román mjoal Job

Kr "Pokrok ZapaJa" pMucrkO

díl ii
(Pokratofkai U )

„Rcete jak Itvý j vidy ť to byl
jen jeden hrozen ale ten byl po-
veden"
„Nad míru pan Pellegnni je r

ohledu věru —"

„Nedostižný tulíte nu to prá-

vě nemyslím ale je to jeho vlast-

ní vynález a proto povlímnutt
hoden l"
Co pan Procházka jako na trní

seděl a pan Novák zcela zabrán
v důvěrný hovor pozoroval lípy
z očí mladých dívek dcer to den

mácího pána po rozčileném hostu

jenl jim byl nemálo hlavinky

OdJavhy v Kotre-Dam- e

Moniteur císařský orgán v Pa-

říži ohlašoval v lednu 1853 náro-

du francouzskému :

"Nový politický čin má nyní
po prohlálení císařství nisledo-vat- i:

jest to sňatek císařův 1 V

očích Francie' v očích Evropy
zná volba nevěsty veliký politu
cký význam t tentokrát mil

Francia moudré vnu
knutí Zvoliv sobi mladou dámu

stojící mimo kruh panujících
rodin avšak pocházející xe sta-

roslavného domu kterou vedle

balila— a hraběnka matka plaka-
la pohnutím a radostí !

Přížtiho dne následovala velká
slavnost v chrámu Notre-Dam- e

Přerozsáhló přípravy ae činily

by tento den nevídanou slávou se

skvěl a Paříž něco podobného
vskutku jeStě neviděla

Již Časně z rána proudilo ne-

přehledné množství lidí se všech

díla města a z venkova by opa-

třili vSechnu tu slávu
Řemeslnické pořádky pařížské

s prapory v ?ele staří vojínové

prvního císařství mladá děvčata
v bílém oděvu to vSe stálo podél

ukixati Poladoval vSak atál

draHí al koněínS přinesl Damont

nejkrianějíí a nejcenéjií skvost

jakýl mil Byl to klíl a mnohý-
mi diamanty a kterýchž kaldý
cena na mnoha tislcmil i

Zázrač ni náhoda 1 Mocquard
shledal le tento diamantový křil
zrovna tutéž suma stál která mu

poukázána byla I Neviděl 1 on
osoba pro kterou tento Šperk
urívn byl před lety takový dia-

mantový kříl a napomínajícími
Jovy Olympio Aguadovi ode-

vzdala

Dumont přijal samu penlx a
doručil poslovi císař sametovou
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a ak talva

Na Um povstala eU taýl-k- a

Ostatně to nic a4!!i aWť
právě aavital ta aa aěkol jam
via drželi Ua pravý ali Procaáa
ka jal a ahla( o raka zal dce-
ry Boleoy
Procházka ai odderkl jako by

raa cat byl a srdo spadl aeaa-l- ť

vk osaloavat aa to vlak
edělii paaa Novákovi 1 bylo

proto pro vl toto ai4 pro o
k aěčeeaa dobré a to seaaal v do
zaě jeho dívka jjia raka
cbási
JSt1 mou Emilii f tázal se

Novák
Aae"
„To kodaá divka které dove-

de manžel oblažiu Na iiěti je v

čecháca aaa Moravě beačeta
maožatvt Procházki mezi aimil

snajd aějaký leakk i pro oetaV
ai dcery
Vál starého IWháaky ae mU

bila Sya jao tKjai vakalka aa
choť dcera paaa Nováka ULk
tou výoaiakoa le to byl jsaf

paa Novák ? 1 se mbta Hlžeaky
kterouž etec svolii pro aiho aa-sýva- U

— Emile Lidaika a Mila-

da uhodly a bade kdy] aí zoa-páako-

k atadáať adao v
domě aéjaká aevěeU — jea 1 ta
neb v la Žádná a eictt

Pan Procházka byl pěkně ros

tlý sličný a dvorný mladý muž

col padalo velice na váhu ku do-- 1

bré vyhlídce na pohodlné a bea „A k mluveni podoěné nni li
stárostné lití jel budoucí jeho pravda?"
manželce kynulo Zvláitěse nej „Ano výborně trefeno kok-star- sí

dceruSka jaksi doň žabou- - tat oslovený
chla a kdyby nebyl pan Prochá-- MAle co j tohle xa pána l" tázal
zka býval stísněn bezděčnou svou se a usmívajícím obličejem paa
situací byl by si toho už od prv- - Novák naznačuj prstem podobi-níh- o

vstoupeni do salonu musel anu obstarožného mul

povšimnout! „Toho viru narám ! vyklou--

Tabule byla ukončena a mladé zlo jako náhodou a at Procháa
dívky těšily se nyní le jim bud kových

"

teď položili své slad k£ sítě a lo-- Pan Novák domníval a a po
vit zlatou rybku čatku 1 ho klam vlastní jeho
„Musím vás také uvést tamto do sluch a zavrtěl jaksi netrpěliví
vedlejší komnaty kdež mělká hlavou

vale ivegruSe Emilie Tase bud „Vskutku vy jste mi hádan

ni miam
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adivit až vás uvidí 1" I

To byla rána pro pana Prochá-- 1

zku I

Zná-l- i švegruie své pokreven-- l

stvo" myslil si mladík „tu se as I

podiví jak sem&že cizinec zajedl

jího švagra vydávati aneb bude I

as mne neb pana Nováka za lile--1

ného drželi
Postavení Procházkovo" bylo

I

čím dále tím kruSnějií pot mu
I

vyvstával na čele počal se rhvíti I

jako v zímmčném záchvatu n I

boť nemohlo býl pochybnosti le I

vyjde-l- i jeho „qui pro ouo" na I

jevo budou ho za sibala poválo--1

vaL t I

Žnich počalao tedy vymlouoi
vat a vzpírat ale vše bylo mař-- 1

né Pan Novák nedbal na jeho I

výmluvy a vlekl ho za sehou V 1

ouzkosti své oddal se tedy pan I

Prcchizka svému osudu se sklo--1
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pěnýma očima jako pštros bylčIenS své rodiny v tomto aK

„Trvám žo znát tohoto diblí
ka r pravil pan Novák uchýliv
a velkým fotografickým album
v ruce k panu Procházkovi a uka-

zuj ua jednu podobizna
Procházka pozvedl zraku mr-

zutě 1 byl tak nlibě za aladké-h- o

hovoru vyruJen a v ducha

posílal pana Nováka i s album ke
viem ďasSm neboť tulil už la
opět naft valí nové nebexpeč
atví

Domácí páa podav mu album
čekal na odpověď

Hezké to dítě ! pravil koa2--
ně Procházka

s

kou Procházko aneb jste velkým
milovníkem žert 3 a Sprýma ť
Nvni sedala mladá dívka do

hlasitého smíchu spadlo ji bělmo
s očí uhádla vie avSak domef- -

vajíc ae le má mladík xvláltai a

důvody aby platil daea xa očeká
váného leoirha z Dlouhé Lhoty
pravila korečoě Žertovně :

„Totě rozkošné aj to bud sta
rého strýčka třiit al a dozví le
se vlastni jeho syn nechce k ni
mu zniti !

„To má býtmBj otec T vymloo- -

vat se rozpačitě Protházka al
vždyť si není ani dost málopodo- -

ben!
a

„Nu tomát vlčí mák aa o--

čich! namítal Novák „neviiilr
jsem již drahný čas tak trefaoa

podobiznu jako j tato! Aj to
nebudete aa také uznávat podoi
bu ostatních svých známýceh a

bum V

Pan Procházka byl jako aa

Špendlíkách neboť tak to lto a- -
stavičně dále a ubohý ivagr p
dal z iedněrb roznaká dodrahfrh:
nepoznal svou sestra ani matka
slovem žádného z domnělého po--

krevenstva a proklínal v dah
toto osudné „quid pro oo Paa
Novák nemohl se vynadivit krát--

kozrakoti a Spatné paměti svého

hosta kl-r- každo chvilka kto- -

pýtnol
Doraácf iáa pohlédl aěkotikrát
nedůvěrou aa mladíka nevěda

jak ai to v?e má vysvětlit avlak
rajimsrý aévnějlek prostoardal
hý výraz a jasné oko páně Pro
I chátkovo zajímaly ho lak 1

I pnitil mžiknatím viechna nedivě- -

ru mimo sebe

Konečně počali se hosté roxchá
I zet a i Kmiiie rozloučila ae a mla

Jdým avým švagrem Jakmile brl I

1 kmital twwtIeJnt kthrb tiího oJY-- i

„ I
xj_ in b 1 vui wr I a F aVaa š vpar 1' a

-- til osudnou hostino kdož víc
BťJ po čtyry hodiny platil za jU
ného

Byla to pro aěao trapaá doba
v aiz ae vire aapota stel a a- -

klepotaějU akoolky ve svých ata- -

Jílch
Sotva iesexa nim zamkaala

vrata domu páeě Nováka odde

chl ai volněji a dolel hoatinee s

htili partmu stolka a aapaai
dlouhý likt v němž vle ebjaaaU

_ _ti a - I

pouoiana " tm nr wu l

vital do domu oabo Nováka je
hož dceru ai měl vzít aa meaieK
r ta I 1V maXa! naA Ia avw 1' ~ ~' '~ -t
v domě j#ho eo jii uk dioabo i

hledal: roztomilou divka kterál
ho ca této pozemské pouti Iťatt
nýra učiaiti mul

Dokončiv list uložil a ava UK
ko : avšak nemohl dlouho vaaosr
ii neUť viděl ustavičně rozbor
k m aa aa k a a

ieeio pana ovasa aterv je Uo--

Hravostí jeho aanejvýl uralesu
onc a# aanesi se na io i aeea

xýtra z Prahy odjede aby e vke
e panem Novákem sejiti nemuset
Procitnuv časně a váaa odeslal
camlite Itetek svema ttoeliteu a
cbystav se navštívili alečaa Emi
lii která bo vybídla fcy jf včarej- -

ií mystifikací osobně vysvětlil
Podivuá to věc 1 a někdy

sejdou v arělě dvě dále ktré
aotva a byly popově

s

uviděly už

tak k sobě zvyknou že ae jim z 11

jakoby ani jedna bea druhé Žiti

nemohla ! Tak ae to stalo Emilii
a ProcháakovL Jednou ae aočfivle

horoueně ae do sebe zamilovali

fírailif nedivila tedy pianier i Z

dJlÍ{ bíl mUJ mal

jaký hluboký dolem aaa ačiaila
:r -i! „ i - v _ i r

icji bm bij-
-
í"""jsek I podala e dložeeým ciiěsa

neviděl co se kolem něho děje I

Viděl v duchu DamoklesSv meč

nad svou hlavou jenž vis na via- - J

su každou chvilku na jeho šíji spa-- 1

dnouti hrozil I

Zde má5" pravil pan Nováb I

toho roztomilého čtveráka kte-- I

rý nás tak dlouho na sebe čekati
nechal nu děti dejte si po Dubič- -

j

ce vždyť jsto se už tak dlouho I

1

neviděli '

Domluviv zastavil ae a hostem
u p&vabne dívky která se upej- -

pavě uzarděla neboť nerozumě'

la ani za mákalovflm páně Nová

kovým
Nu co pak tak udiveně na mn

pohlíží! jakobysjsktě živaavého

Švagra z Dlouhé Lhoty nebyla
viděla !

Panu Prohházkovi bylo jako
by stál na žhavém uhlí Byl by
ae raději spropadl i panem No

vákemjen aby okamžiku tomu

unikl
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"Jen několik okaralikft a eice

poslední kuré si kdy a Váa vy-prosí-
m

Ujišťuji Vás i příčí e

to mé cti abych tento práh kdy

přestoupila Přicházím teď k
tomu na col jme při mém vatou

#nf zvláštní Tibo kladl totil
ŽáleŽitoetl peněžně 1 Proaím aby

jte roje určeni v tom pádu v

protokol vzal pan Mocquard

jItkol tni vtlmi na tom šáleli

aby vše al na podrobneati prove-
deno bylo!"

Mluvte slečno Uoward pra
vil LouisNspoleon a rád ie

maje nyní a dostatek prostledkí
in&že nyní konečně vrátili Anglie
řaore četné Částky kterým jej

L)U založila a ie tak přetrhnou-timai- e

poslední svazek mexi nl

a jím— neměl arci tuleni jakých

opatření Žofii učiní vlak znaje

jejt hrdost a potahu před a vídal

le pro ťl nic zpět nevěsme
♦mlavie ručím ta to le Vale
ustanovení tes odkládá proved
na ladou
'Ručíte Valím císařským slo-

vě rn tázala se Žofie

"Mým slovem" opakoval Na-

poleon klone
"Nuž tedy piíte pase Ido©-juzr- e!

V ulici St Antonio číslo

10" počal Zobe trak avflj a ct-- a!

nespouštějíc kterýl při alo
I

verb tě hto vnitřní pohnuti tesa-

ným lekeia očí avých proarazo--

val v druhém ioahodí bydlí
budlá šlechtična svojí de

rou Nazývá a pint a Montijo

jmenuje to také hraběnka Teba

Jent vdovou po Jednotu Ipaněl
kéui dStojníku a dcerou koř-iií- e

Kirpatrik a Malaga IPišt

jn pane MoctjuarJ tyto poznám-

ky jon potřebné ! Já ustanovuji

aty tíť dám pan Kcnld vypla-

vil onen milion ktorýž jt před-

uřu-u- i iaši rozmluvy V v bledí

te jakai ítarotlivě Sire pakli

tý?a Val ataroailivoat mně

taZltU být scela kpokojoj
likož jmění mi obnáší ještě dva-

kráte tolik a mohu ai tedy pro-

kázali akulek dobročinný !"

'Mila by jate ae ale přede

rozmyaliti slečno Howard! Ještě

lva podobné rozmary a budete

aa mirnř" oJpovřdil Napoleon
e arállivou rhlaJnoatl
"Tou milion jaem raila aaatra-en- ý

Sire- - ujvétila Žofie ko--f

haji ae v pouiti avojí aa jeho
irá-l- o a přeJloiil jm ai tento

aktitek úplni ! Z&atávim při moji
vili pane Movjuard npsl jate
toF Tak zapíjíte mi tem liat

abych i ť plcetla a e vii prá-Íor-

podepjaU— Uk a nyní

cLpite jméno Vale co sv&dek!

Jkém a konce Sire tento lUt jeet

mij kvítaná kteroal ai dobře

uacbovati rate aby proti Vám a

té alrany nikdy lidné poladavky
ivaUti nemohly Mřjte e do

bře Sire pro vldtíkrl Jam
--ryrovnáni 1"

ŽoŮ9 uklonil Mooiaardovi
táhla aávoj pře obliíej a opo
atila kabinet Ciaař přecházel

po pokoji anale ntlomiti

avoje a v tom améra přU

vedl to nWro k Jokonaloati 1 Po

tomto výatupa ndov4U nic vy

Uaiti na obliřej jeho výrax

ktrý by mylleaka neb cit jeho
: pro ra lil--

Mociard poeadil Nastou

pilo chvíli
tk-b-o — konečně sfistat

c íaař atlti před aioiaam ujomni
ka— 1 úplni pokojný ? 3

Tuto tf maaím ro nejdřív
odbiti- - pravil při Ura

Necht ai ta Ualku vyplatit! od

Koald a a jJ ka klenotníka

liamonduvii Tam kapte Iperk
x tu aumu a aavezta do a líc St

Antonie ří 10 a tou pozaátnioo
i jUtá dáma ffi lk proelt aby
íterk tJn pííjtaot byl — tfa
LaJ celá vie r pořidka 1 A teď

Iiknxiw k naain aálcittoaum
m bkiem poknařovad i -

Ironie Na polt on chrti přivij
ttžkoUk dapial aodpovidati ne-

chali kdyl níoieiii vatoapili aby

apriv avýcb podali
' - i

Tehdy tspoíalo ono roxřalaul

provinile!! do Afriky r rozaihíých
roK-nlrec- h Vyvileni byli kaldl
noci a Paříie Aby ae to lakrylo
cuaseti efedaf orgin-

- ocnamova-t- i

1 vlida bagao zra Inje a ga-lej- rí

trestance do Cayene xaaíli

Tito domcill treatanci ' gatejoí
bvli vitiinoa obité Momy-h- o a

tfpui kteří I xbavovali ae tak

nepřitcl výck Odtud vracel a

zlidka kdy kUrf vypovixenec
rilof

ř

moíily tito frmncouMk

treckkí oaady ryfadovaly
tiaíce lIvotafMobif

lPIta aribaké byty vporovalaí
touto oaadoa roakolnl bydliiti

A jakým Atrapám byli ta trestan-
ci vyitaveDíJ Podim později
nlkoiik obrixkfi s tito xami al
doprovíxeti tem badm pilno
CameraU pro kteréhož nebylo t
PaHlI lidného mtstM ttrtt ae
jej jak ©byřj n wlíyfcky vy
veaooe jej a Havra do Cayn
Vlak podívejné jk mí vy-pln- il

McKird ikol roa sviřený
Finanční miaietr FoalJ ryplsv- -

til ujeaaaíkit címfoT ta rlkoa
Ziatka kterool círtf ©d aleřný
lluarard vydlzlfjsoa xaíl a od

Lral xx t Llcrtt-- u Daraont-ot- i

ntxUj ti nctz~'vy Cnety

sebe na trůn posadí obeSel staro-

bylí xvyk předpiaS knížecích

spojení čímž dal důkaz o svobo-

dí svého jednání o neodvislosti
své povahy kteréžto vlastnosti
se hlubokého dojmu v EvopŠ vSt
bec a v Francii svláStž neminou

Ukázal Že jej lesk panujících
rodin neoslepil nýbrž le sobi zná
své postavení své určení vii i ti
Lichotit to bude národu a jeho
samolibosti le sobě zvolil kom- -

tlrn Tln IriArt TWilk&{ lAilnÁ

nej přednější rodiny španělské
svým vysokým vychováním se z
pravou dcerou Francie stala —

Vyznamenána je neobyčejnou
krásou vznešeností ducha a po

vahy a bude jistou okrasou tr&nu

upomfnajo výtečnými vlastnostmi

" J
rovnu která těmét modlou cclé
mu národa byla na Šlechetnou

Jospbinu 1"

Dne 22 ledna ohlásil Louis

Napoleon 6výra ministrům gene
rálům a poslancům své rozhodnu
tí že ae slečnou z Montijo se od
dali nethá
Pomér tento nebyl v poslední

dobi žádnému Pařižanu tajem-
stvím Hrabřnka se se svou
dcerou ubytovala v elegantním
domS ulic Itivoli—po vyjádření

žernu uamaia
nnukácán rialáo KIaÍa ntivlK I
1 "
Ceremonie občanských oJda

vek vykonána byla v Tuileriich
dne 9 ledna v 8 hodin večer
církevní oddav kj-

- však ustanove

ny byly na den 30 ledna
Pokusíme se tuto slavnost po- -

psati
Veliký ceremonář a joden císař

ský ceremooář doprovodili císař-
skou nevistu a její matku ve
dvou skvostných povozích do
Tuilcrii Velkokomisaři a Vek

kopodkoni dva ordananční dů

stojníci přijali císařskou nevěstu
na Opati schodu Flora Pavilonu

aby ji do velké přfjmad síni
kde císař melkal uvedli
Před vchodem do salonu přijal

Eugenii princ Napoleon a pricex
na Mathilda a doprovázeli ji do
komnat
Kolem císaře bylo shromiždino

nikoltk členS jeho rodiny a prin
rem Hyronimusem Napoleonem
v čl í

Cisař byl v uniformě generála
ozdoben nákrční atažkou čoutné

legie a zlatého rouna lilíže niho
stáli kardinálové marlálové ad
mirálové d&xloj&íci a úřadníci

dvorní pak vyslancové a mini- -

Louis Nspob on Hel své nevěstě
v ústrety
V devět hodin huni se průvod

do veleprostrantié mariálské síně

kde se odbývatí milá ceremonie
občanského sňatku

V pozadí této oorovské síně

postavena byla dvi sedadla —po

pravé ruro pro císař a po levé

pro c(ařkou nevěstu

Na úpatí výstupku stál stal na

kterém It-i- seznam rodiny císa
ře Poslední zaznamenáni bylo
narozeni krále limkého sjna
Napoleona I dne í) března 1811

Kdyl prSvod r tomto sále byl

zoujal každý své místo předepsa-
né 1 '- - -
Čstné dámy a důstojníci posta

vili se za křeala snoubenou

Když ceremonie počaU po
vstala celá skviiá společnost ae

svých sedadel - t

Stituí ministr zabajil slavnost
v jmesu císaře
'áir4" pravil "prohlaSuje V

! veliZenatví její excelleuci aleí
nu Eugenii a Montyo hraběnku
Teba která zd přítomná je za

manželku pojwouti 1"'

Louis Napoieon přisyidčil
státní ministr pokračoval :

4sřno Pg Montijo
braUako Tb# prohlaiuje VS
exc-clíenc- e Jeho veličenství císa
ře Napoleona III který zde ptí
lomen Jest příjmoati za roaaže

Kdyl i komteska přisvědčila
prohláai! ministr uzavření sňatku
za věc dokonanou

Ve jména císaře ústavy a za

kona prohlašuji 1 jeho veličen

ství Napoleon III milostí bolí a

její excellence slečna Eugetíie z

Montijo hraběnka Teba co man

iolé spojeni sou V
i

: Po těchto slovech donesli ce

remoaiřiiet&l Jjlíie k sedadl&m

císařských man lei &

President státní rady poda
císaři pero a po něm císařové
načež se oba do aeanamn rodin
ného podepsali

Pani a Monliio princové

princezny pak Tyslanee ípanlK
I jiuycu uuunuiuu
podepsali tuto Htiu

4 í

U Na to prohlásil velkororemo
ář jich feličenatvím že ceremo

jid je koace Cí#al a tisařo

vna pak celý prlvo4 Odabrali ae

do jiných roístuoHÍ kde hudba
i rozličné skladby před náiela

E ogenie obejmu la avou matku
1 kdyi a do palác--

r

Elyaíe navrá
i uta— tonula v blaleoosti—doaá
a

tU cíle pejvvllího po kterém

ulic

Národní garda a vojsko tvořily
ipalfr od Tnilerii až k chrámu
Notre-Dam- e

Ulice a každý jednotlivý d&m

byly co nejpestřeji ozdobeny
Před dvanáctou hodinou přija-

ly dvě ekypiŽe císařovnu v palás
ci Elysée —V prvním voze seděs
la kněžna z Eszlíngen

velkoce-reraonářk- a

císařovny čestná
dáma vévodkyně z Bassano a

první komoří V druhém vozo

jela císařovna Eugenie hraběnka

Montijo a velkoceremonáf hra
bě Tascher de la Pagerié Jeden
Vrchní podkonf jel vedle kočáru
na překrásném koni -

O dvanácté hodině hlásaly rá-

ny z děl příjezd císařovny V

Tuileriich se ozývalo hromové

provoláváni slávy
Kdyl císař svou choť v hořej

ších síních přijal ozvalo ae volá

ní—"Ať žye císař— ať lije císa-

řovna !" Na to se seřadil prfivod
Jedna Svadrona guidS čili pr&o

vodc& jela v Čele pak nisledova

ly ckypáže princezny Mathildy
a palácových dam

Tři dvorní ckypile íostipřežnl
vezly velkomarLála palácového

prvního komořího velkocoremo-nář- e

pak princeznu Mathildu
hraběnku z Montijo prince Na

poleona- - princo Ilyronyma a čest

né dámy -

Na to teprv nialedoval osmi-přeŽ- ni

přeskvostný v8z v kterém
ss císař s Eugenii nacházel Po
obou stranách vrchní podkon!
generální velitel národní gardy
vrchní lovčf a první podkonf
Za vozem jel koumo pobočník

cíaat&v generální náčelnictví vo

jónské v přeskvostnfch unifor-

mách pak druhá ivadrona guidS
Jedna" divise těžkého jezdectva

ukončila průvod
Císařský vfiz byl ten samý

který před tím sloužil při koru

novaci prvního Napoleona a Jo

sefiny
Jásot kterým průvod vSady ví

tán byl nekonečný — Postraní
ulic střechy a okna domft byly
jako lidskými hlavami poseté a
odevSad a bez ustání volalo
'Ať žije císař— ať Žije císařovna P
Paní mávaly látky a házely

květiny na cestu a vojsko vzdá
valo čest zbraní- -

PrSvod s přiblížil ke chrámu
Uvnitř bylo na vyvýiené tribuně
500 hadetníko
Dvacet tisíc svíček osvětlovalo

vnitřek co nejskvostněji zdobený
—v levo od oltáře sedili kardi
nálové biskupové a členové ryeo
kěhft kněžstva ro pravici u- -

místnění byli ministrové vyslán
cové a roarSálové se svými dima
mi

V jednu hodinu zavinilo vířeni
bubnS a volání slávy na znaraet
ní že prSvod svatebčana se při
blížil

Arcibiskup pařížský obklopen
vysoce postaveným kněžstvem v

přebohatém ornitu prvnějií sám
s mitrou na hlavě a biskupskou
berlí v ruce kráčel ku vchodu

Velká chrámová brána se ote--

řela a císař vedl krásnou Eugenii
do vnitř Louis Napoleon měl

generálskou uniformu na sobě

velkou stužkou čestné legie a tu
samou stužku kterou měl iřspo--
lton T při korunovaci na krku

Eugenie měla bílé hedvábné

laty veliké ceny a jeStě dralSfmi

krajkami zdobené přes ně pře-

hozený měla bermelínofý límec

Diamanty a osobní krysou janom
zářila

Když svá místa taujaji přijali
za překrásné hudby svěcenou vo

da n?ei arcibiskup velkou tni)
sloužit nařež se obě veličenstva
k stup&um oltář přiblížila kdei

arcibiskup vykonal obřad oddá
" "-- a ~ " ~~vácí

Zeních v nesnizích
Xkt Aktki atclltokk UiKhMrail

(Uakomki ta kil kfHcfckii UlakS ""

mm kkalcSkeai mIS akakyl

trokrmíOTaol)

„Aha ! Vy nechcete i barvou

ven no jen to povězte )á jsem
na vie odhodlán 1 Nuže co pravi
lif
To byla osudná chvíle pro Pros

řbáxku a jiijil so domnívaly že

bud vyzrazen neb 1 se musí vy
xnatTl počal neyěda jak by ae vy
mluvil o)kašlávat Pan Novák ae

usmíval a pokračoval:
„Nu ať si torna je již jak tlíce

byl lo pouhý iert a nemusíte za

piráti le se vál pan otec trochu
zlobil a to byl vlastně moj 6my%
all Chtěl jsem jj trochu polka
dlít Za to ale nahradím mu to na

mé čestné slovo a polin mu za u- -

milý výtvor eidrolitee Pllgri
niho opravdový a aamoroatlý''
Nyní si mladík oddechl mohl

opět obratně odvětit
Ano věru zcela jak Živé' pra- -

vil bez rozmýšleni „jik jpprafdo- -

vé i To bylo ku pcZÍTQ 1"

B I m - - — aka-a aa m a a a m iLmmm-

skřínku—Mocquard vrhnul ae do
svého kočáru a jel do Bu St
Anloine Nro 10

Nyní následoval nejdelikátnij--U
díl podivného posláni —doru-Ce- ní

drahocenného daru
Nechal ae u komteeky ohláaiti

která se hned domýšlela 1 se-

kretář Napoleonův přichází a

dalelitfm poselstvím pročež jej
ihnd do přijmacibo salonu velmi I

zdvořil žádala a aama se íňneu I

tam odebrala
--Jak e vynachází cíař" táza-

la ae Eugeni vstupujíc a Žáda-

la Mocquard by přijal mulo

Tajemník se hluboce poklonil
a skryli se utimival—

V-iT- r( &a íťií vthnrnátnu

zdraví a veselému rozmaru II
Komteaka Teba bud miU zajisté

brzy příležitost s očitě o tom

přesvřdftti !"
"Nemilá jsemdivnojil to po-tiče-

ní

císaře iditi" pravila Eu-

geni hlasem zarmouceným —
--Vládni záležitosti milostivá

komteako nesou toho vinu

odpovidil dSvirník císařův a?- -

koliv velmi dobře vidil le vlast
noruční dopisy vico dvorům za

klané příčinou byly— by lté dobrý
sluha svého pána 1

T r„"JlLIA mrlilrí -- ItIiiA
_ V I

stí " vzdychla Eugenie jako né- -

kdy Žofie lloward a pohlížela
na posla císařova by ae již dovi- -

dila rokok ci přivádí
"Mim podivné poselatvl k vy-íze-

nf

milostivi komtesko a mu

sím již x předu za odpušliní pros
a i li jestli Vás nim překvapím 1

i o volte byth bs okolku mluvil

o vid a patřt na mni pouze co

na posla který _svou vic virci
vyřizuje!'
'Činíte um svidavou pane

Mocuuard 1 Prosím mluvte bez

ostýchání !"

Jialá diiua která Vám dl

vieho jen dobré přeje vyvolila ai

mn co vykonavatele jislé pozor

noeii' pravil liocquard vstávaje
a dručujťce překvapené Eugenii
sametové pouzdro která se dom

nívala le předalírání té dámy se

jenom a nižného chůdu volilo

aby seji dar tínala v doručili mo

hl

"Jakže pan Mocquard" pra- -

vil á uouiTeoim "to Kiiaiueu—
B

toto ozdobui zlatem vykládané

pouzdro t"
"Jest to předmit mého posel

ství milostivá komtesko a spro--

sťujis své povinnosli proboul
o laskavé přijeli tohoto pouzdra

Od ji#lé dámy—
wOviem — stěrači mni vlak

doručeni tohoto daru ve zlé vy
kládati to jest moje nejupřimnij

iípřiní!"
"Nechci býti neakromuá nechci

Vás žádali bystu mi toho ujem
stvi odhalil ! Vyříft to přísluinó
osobi ! Necítím ae býti oprávni
nou aby:h tento dar odmítala

jelikož Vámi tak niž&i podáván
byl! Převezmi! za to v Sak také
ochotni vyřízeuí mých diku !

Mocquard ujistil komtesku 1

tak učiní a odeSel záhy
Kdyl Kngeniia byla v aaloni o

aantoii otevřela překrásué same

tové pouzdro
Ullačený 'vfkřia překvapení

uklouzl ji a fU— — vidila přd
sebou na uřkkéut astmelu dl

mantový křil jaký jJnou na

památka
-- oaadaé hodiny dona

Qlympiovi dala kdyl slze a jejich

tváří a krásné lij aulíbal— upo-mína-
lo

jí to na ona alova která

sa tenkrát salurua——

"Podiruhodni náhoda !

Byl to zajisté dar drabocanaý

Eagsnio bilela ihned mate a a

ním pochlnbiti
Ah drahá Eogsnje"

usmívej Tjakápant a Montijo
nllná 'V7?J Yto pozornost !j

nikdo o tom vidil 1 jsi před

litým podobný kříž ztratila a

namáhá by Tobí radost spDi- -

aobil! Mim tu nadJjilsnám
nyní za krátký čas jeltS vltíí

kyn radost neboť zdá se mi 1

jsem pozorovala
Urabinka ae schválné zarazila
v mohla poxorovati UčinK—jsvíxh alov—

"Jsem xfadAvá zvolala kom

teak a—

UÍ9 císař lou víc pel oby
léinfr tóojainest—myslím 1 Ti

miliie oprardověj qjaké itésti

bude li' Ti dopřáuo trflro a ním

děiui :

"Tento triumf doalam slaviti1

odvilila Eugenie chladnou hrdo-

sti—"aealra má Dodala ruku vé- -

vodě pro mna ja korunná určena

myslím la tento večer jeltl a
V a rozlušti !

--Jakže mlžili le Jeho Veličen- -

stvi nás tato noc poctí 7 í

("Jakási předtucha mi to pra
ví!- -

Za několik hodin ohlazoval

aiuha návStěru císaře Louis Ma

polaona -

"Uoj drahé blaženi dítě
svolala paní Montijo a obejmu -

la chladnou a hrdi a asmivajicí
koiatexku— —
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mladá dívka po chvilce 1

Touto výmluvou neujdeS pro- J

to pro vle hubičce ! Nu tak ae

konečně k tonu mějto! doléhal
aa oba pin Novák Meti Ira- -

grein a Švagrovou je lo véc kte
rá se sama sebou rozumí"

„Tatínku " ozval s náhle hlas

za zády pana Nováka „pan Shá
něl tě hledá schází mu čtvrtý k

lísce' šeptala nejmladii dcera

Liduaka pošilhávajíc Jaksi mrzu

tě na mladého muže který nesmě- -

stát blil dívky jižt mu ce šva

grovou jeho bvli uvedli

Poprvé pozdvihl nyně Pro~hás

zka zrak av&i k rolčicl dívce kle

rá celé té věci napraš to neroxu

měla a domnívaiíc ae 1 si a ni

strýček tropí šašky vešla v tento

nenvínný iert

„Nule pane svate pravila a 11

bezným hlasem "nehněvejte so

le se vám tak náhle dostal ive

crnŠe Tulím 1 spolu výborně
vvideme T Nechtěl brate mi laa- -

kavě vysvntlit tuto znělka a Ko--

llárovy „Slávy dcery" jižto ná

ležitě porozumět nemohu t"

Pan Procházka pohlížel no kvě
toud líce čtveračivé dívky i 'avšak

jak mu tu bylo kolem ardc t
Zdálo ae mu le vidi čarovný

zjev z končin nadtemských I xa

koukal se do krásného jejího i

ka hlaa její zněl mu ce harmoní- -

afér ano to byla ivagrová po
níl srdce jeho tak dlouho— dlou

hojil toužilo to byla pokrevná
bylo ó níl dui jeho tak čaato

v poetjckfch dobich jinolského
ieho života snívala l Paa Prochá

zka měl ai kní usednout avlak
on by byl raději poklekl a rozpía

týma rukama jt tiakl k prsoum

fým
Stál tu jako okouzlen jak za

klet a dívka musela ještě jednou
qpak o vat co byla nedávno pra- -

_aa k aa k

yia ťrocnazka uaeai ai koueto
na nízké sedátko vdi ní a v br-"
zku zahloubal se roztomilý tn
čárek do sladkého hovoru co za

tím bulek iáaH zanálel opit o

jednti YíUzství více do ivého o
bromného protokolu
VrfAnS aaa Hart -- fcl

laních : neboť právě aaadli ai

dva kooopáakové- - __
k tudlnca t

rozkolné zabrádc páně Nováko-

e Liduška a Milada ia eidělr a
to bylo neklamným anamniiit
e aa jdoa % dírk v domě jejich
ještě Istoa provdá
Utldá a v ducha Ul la i ona

bude tou nevixtoa : JaUt otec

probouzející ae prraí láaky a slul i v kUNtesiia

-
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bila Procbáakotri 1 ma podá ru

ayT
laa lrocbizka tedr bvl aeavoa

1 dnešní aávtě voa a slečny Emilie
__ _

JTJ Paoajie a mu

lklT plápolaly lica jeho

W pokov ca va evisa

pokoji toaal t aladkýca upomie
1 kách Vždyť ma Kmelie byla ede--
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