
o Pokrok Západu
'Je ještě mladý a vypadá dosti policie četnictvo po tobi pá tone Mimo jejich byt tam by

když odsud co nejdříve zmizíme

Kdyi zná ta dračice mou Márku slutoě Zdá se ie je venkov o
jellě jeden pokoj zařízený probude také mě zoáti a já se musím J "Jk to víte tetičko?"

PEKLEM K RÁJI

ÚTĚK DO SVATÉ ZEMĚ

panstvo kdyby tam někdy na lo
mít na pozoru aby mi nikdo ne

"Zeptej se ho co mi chce
teď nemám kdy ním mluviti

anebo bo posli ke správci"
vecké vypravi zavítalo ale to se

již po dlouhou řadu let nestalopoznal"
Jánoš zlostně zabručel a pravi Panská odešla Ale za chvilk

"10 je vůbec známo le jsi byl
po svém návratu do Uher zatčen
že jsi uprchl z vězení a já jsem

sama ten zatykač čtlakterý byl na
tebe vydán Mám ho zde a mohu

"V té staré budově jsi docela
se zase vrátila a oznamovala Že se'Pakli se ten drak opováží sv

jist" pravila paní Vladanová
drápy o vás vztáhnouti zakrou ten člověk zdráhá něco jí říci a

již řekla Že je to dobrý Maďar a

vlastenec a Že jest proto od svých
nepřátel pronásledován"
"Eljen barátom!" zvolal Eliáš

a obrátiv se k Evgenovipodal mu
ruku

Evgen učinil totéž a Eliáš mu ji
tak pevni rtiskl jako by mu ji
chtěl rozmačknouti
"To je pan Ernany" pravila

paní Vladanová dále

"Eljen! Syn mého setníka!"
zvolal Eliál a stiskl Evgenovi je
Šti jednou ruku a sice ješti vřele

"lam nepřijde nikdo ponivaditím mu krkt Jen ať mi přijde!" správcem prý také nemá co činiti
panuje mezi okolním obyvatelPři tom pohrozil pěstí v t Jeho záležitost prý se týče pouz stvem pověra že tam straší a také
starému hajnému Eliášovi a jeho

stranu kde 1 oska v tu chvíli se jeho osoby a milostpaní a prot(Pokračování)
naleza a ♦ prý-Žád- aby mohl hned uiluviti zeoe se vyhýbají poněvadž se do

Přivedl jí ke stolu pant Vláda- - % níNyní se dali všichni na pochod maívaií kdyi ti lidé v takovém
aové právě v tu chvíli když chtě aby co nejdříve zmizeli "Tedy bo uveď do předního po příšerném domi bydlí Že jsou s tě
k mladá cikánka ve svém bádání Jánoš kráčel za nimi jako by

ti jej ukázali
Paní Vladanová pokročila k

psacímu stolku a hledala tam chvíli
mezi hromadou novin

Konečně to číslo novin nalezla
a pravila podávajíc je Evgenovi:
"Zde si to přečti!"
Evgen se do těch novin podí

val a nalezl tam skutečně zaty-
kač vydaný na Evgena Eroanyho
v kterém stálo že byl jmenovaný
uprchlík pro politické pikle a pro
velezrádu již dříve ve vyšetl ovací

mí strašidly spolčeni 'koje" pravila paní Vladanová
odebrala se tam

ji než dříveuse pokraíovati chtěl krýtt jejich ústup "Ta pověra je právi pro mne

chtěla bych se jí na něco zeptali"
"Tedy ji sem dáme ještě zavo-

lat!'' pravila paní Vladanová
Arthur byl také hned ochoten

za ní běžeti a přivést! ji zpátky
ale Toska toho nedopustila
Za několik minut přišla Tosči-n- a

panská lelka a měla s ní tajnou

Paní Vladanová se zase jalaAle objevení se cizí dámy jí z
vynodou ' podotkl Evgen

Ještě však nedošli dalekoběžela
za nimi Jelka kterou byla Toska

V okamžení na to vstoupil d

pokoje mladý muž silně osmahlétoho vyrušilo ItlVI I
slova a řekla Eliášovi že jeho host
Evgen Ernany sám k němu nepřioiei oys tedy cnuť se tam

Zdálo se jako by na ni byla ta za nimi poslala a volala aa ně
ubytovati? Velkého pohodlí tam

bo obličeje Měl na sobě dosti

neáhledoý oblek venkovskéhokývajíc rukou aby počkali
jde a že má s sebou také dámu a
sluhu o jichž bezpečnost prý se

Uma zvláStni dojena učinila ne
ti _- -i tLi 1JX :: sice nenajdeš ale budeš tam jist"rozmluvu načež kázala: Oni si však jejího volání nevšíHV( kuuu uma iuyi ji Buaiiiia statkáře který byl již zoačně ob 'Mně na oohodlí nezáleží ný musí rovoii tak starati jako os zírala na ni chvilku s užaenutfra malí a kráčeli na oko docela klid"Jelko pospěš za těmi cikány a nošený vazbě ie však z vězení uprchl A brž ten na bezpečnosti Ie ten Evfrena—
Když paní Vladanová dámu tu bleď abys se něco dověděla" Uklonil se paní Vladanové ta starý najny spolehlivý" "To se rozumí samo sebou"nyoí že byl zase zatčen a do věze-

ní v Patně dopraven ale že posudpatřila a viděla že k ní přichází

ně dále

Jelka je konečně dohonila
zvolala na Márku:

lelka hned odkvapila Toska se kovým kavalírským spůsobem "Od toho a od jeho ženy se ne
zdvihla se jevíc na sobě velké dívala za ní odpověděl Eliáš "Co platí pro

toho pána platí také pro ty
nafi pohlédla překvapena neboť se nevysvětlitelným spůsobem z něho musíš ničeho strachovati To jsoupřekvapení a pokročila jí vstříc Zdála se býti nápadně rozčile "Proč pak utíkáš děvče? Pojď tento spůsob s jeho oblekem jaksi zase uprchl a zmizel aoon lidé a já se na ně mohu do

"je to sen anebo je to skuteč na jako by jí na tom velmi mnoho nesrovnávalzpátky! Naše panstvo mě pro tebe Při tom bylo také udáno že jest Pak se obrátil k Evgenovi a tánost!" zvolala pak "Slečna To- - záleželo aby se to dověděla co její posýlá!" "Pál jste si se mnou mluviti
cela bezpečni On je sice člověk
drsnatý a nevlídný ale srdce má
dobré Zvláště tobě bude věrně

zal se:skat Prosím vás co vás sem za "Co mi chce?" tázala se Márpanská měla vypátrati pane?" tázala se paní Vladanová
jistá cikánka Jerda v podezření že
mu k tomu útěku dopomohla a

proto že má býti také po pí pátrá
ka obrátivši se zpět

"Půjdeme pane?''

(Pokračování)
oddán poněvadž byl v době uher

neslo do té naší horské samoty?

Já měla za to že jste odtud veltři "Nejspíše ti chce dát od tebe
"Ano milostpaní'
"Tedy se vyslovte pane!"
Neznámý muž se ohlédl po po

noMladá cikánka v které Toska ské revoluce spolubojovníkemdaleko!"
Evgen to číbIo odložil a lhostejMárku poznala chvátala ku své tveno otce a byl právě v jehoToska se uklonila slabě se u koji a upřev na okamžik pohleddružině né so usmál setnine

mívajíc pojala paní Vladanovou

pohádati"
"To jsem již udělala"
"Ale mé pant ještě ne"
"Kdo pak je tvá paní?''
"Slečna Toska Žerady"

na panskou která stála za svou "Co budeš nvoí dělatiKdyž k nim Márka doběhla Evge "Pak se ovšem nemusím báti
NarštiTenka pře pány
kteří libují il

! v jakosti
za ruku kterou jí tato podávala paní pravil: ne?'' tázala se dámaohlédla se ještě zpátky načež se k
a pravila:

ze by mě mohl vyzradit"
"Jsi tedy odhodlán tam jiti!""Odpusťte milostpaní ta věc "Budu hledět se zachráoiti"zahalené ženské rychle přiblížila

nahnula se k ní a pravila šeDtem: "Já tu slečnu neznám Odkud které chci s vámi mluviti týká Tys byl za hranicemi Nezí"Milostpaní já přicházím jako
tažný pták Isem na cestě do

"Ano tetičko Ale— já nejsem i jy'Něco nového! — Dostali zde skal jsi si tam přátel a známých?' sam' ť

"Máš s sebou ještě někoho?"

pak je?"
"Ze zámku Oroše"
"O tom zámku nechci ani sly

se jisté soukromé záležitosti

proto bych prosil abych mohl
vámi soukromě o ní promluvili

návštěvu!'' Ano prateie a známé tam
mám a také mám úmysl se tamZahalená sebou škubla a rychle "Mam s sebou svého starého

Mokřina Chci tam zase jednou

tvé příbuzné překvapit návštěvou

svou a poněvadž chtěl můj kočí

mermomocí zde zastaviti ocitla

jsem se nevědomky v Ivanově a

šet Oni tam mou ubohou matku Paní Vladanová dala panské vrátili Jen o peníze se mi jednápozdvihla hlavu sluhu a pak ještě jednu osobu bez
pokyn aby se odstranila načežTaké mladý muž apycn mohl na tu cestu se vydatijenž sedél které bych vašeho pohostinství
otevřela dvéře u svého soukromévedle ní se vzpřímil To je také z části příčinou doešní použiti nemohl"a tázal se s

upálili Tam jsou jen zlí lidé'
Pak již neřekla ani slova a bě

žela za svou společností
Jelka musela odejít s nepořřze

když jsem to zvěděla nemohla ho pokoje vešla tam napřed a pochvatem: Kdo pak je ta osoba! ' tázala
jsem přece tudy projeti aniž bych kynula mladému muži aby šel za "Jak to myslíš?" se paní Vladanová'Jakou návštěvu?"

'Toska je zde!" odpovědělapozdravila svou milou přítelkyni ní Heiuerida K BrtoKST N prodej u V' Jednou jsem obdržel zprávu jista miaaa aama která test
nou Oznámila své dámě co jí

byla Márka řekla a podotkla je
Junt flijr m re viecb íenkjoh bontlncidi pc'Zde se na něj ještě jednou dobřeMárka ze vita moje matka jakožto děd i bez svého zavinění krutým osu

"Vy jste mi srdečně vítána J_ t l rště že viděla u té společnosti podívala a tázala se pak:Zabalená ženská se zalekla a ctvf pro mne jistou sumu k uscho ucm pronasieuovana a která tenTosko" odpověděla paní Vláda "Vy se jmenujete Šandor? AbHESÁŘmrštila kolem sebe plachým po vání odevzdala Ale ten spis zázračným spůsobem z nebezpečí
také člověka o něm prý sedomní
vá že je to uprchlý čikoš Jánošnová "a já jsem té šťastné náho "To jméno jsem udal jen vašimhledem kterým se mi o tom dávalo vyroz hrozné smrti vyvázla Ona učinila

dě velice za to povděčna že jste Cikoš a Leťár — to je jedna lidem milostpaní JESKYCH SPOLKU'Je to pravda?'' tázal se mladý umění byl mi při mém uvěznění slib pakli bude zachráněna že
mě svou návštěvou tak mile pře banda" pravila Toska s opovrže "Tedy máte vlastně jiné jmé Patně odflat" bude putovatí k svatému hrobu amuž a rychle se vzchopil "Jak by

sem ta přišla?"kvapila" no?'ním "Mně na té spřeži nezále "Je to tisíc zlatých pravila já jsem jí přislíbil že ji tam do-

provodím co její ochránce"
ží"Pak se obrátila ku své společ "Ano milostpaní Před vámi teta

OMAHA
Rié ťjlacký ě 1 ZCBJ

Tato společnost sestávala z
Kdo ví zdali tu není na blízkuosti a pravila: se s ním tauti nepotřebuiu" "Moje ostatní dědictví po matceMárky Jerdy Ady Evgena a Já "Ta věc se mi zdá být velmi ro

noše mi bylo úředně zabaveno mluvil
"Zde mám čest představiti vám

slečnu Tosku Žerady" načež do
l)TáiTnrtaelncblkídou Čtvrte joedíll T mfmci o 2 h odp v dal Kleuetky
nl8WIIIlnmul Předl Jan RoslckT tfJ V U llr lo-- Ort (O O V

'Jak se tedy jmenujete?"
"Neznáte mne milostpaní?''

mantickou Kdo pak je ta dáma
s kterou chceš co její rytíř tu pouťOd té doby co byli z Andrášo Evgen dále "a jak se samo se

ložila: d 1117 WlÚlftmi ulpokl Fr MacbPaní Vladanová zavrtěla hlavou bou rozumí nemám za nynějšíchvy chaty uprchli byly již skoro do zaslíbené země podniknou ti?''

také ten nebezpečný btťár Štěpán
o němž se mluvilo že ho lidé s

Jánošem pohromadě viděli"
"Pak se musím mít před tím

loupežníkem na pozoru" pravila
Toska "a nesmím s sama na

"Já jsem vaší návštěvou nejen Loře Jan Hus i 6 Rytířů Pythiapoměrů žádné naděje že mi budedvě neděle minuly poněvadž byla Na tu otázku vám odpovědělipravila:
"Já sice pozoruj u ve vašempřekvapena nýbrž také velice po Ada následkem ustrašení a rozči zase vydáno nemohu poněvadž jsem přísahou

odhfvá tvé ichfize vidy prvni Metl ilfedu v
uenci v i bodlo veíer ve spolkové miataoftl
v Sokolovně Emil Čermák KncMř
ílj tm Bo ltb itr Fred HlámX K B 6
1707 Le&Vfln-amrt- fit VáUv Divui u ss

"Nyní bohužel tím méně nežna vázán že její jméno nikomu nevy- -
těšena neboť byla vaše matka v

našich mladých letech mou nejlepší
obličeji některé tahy které se mi

nezdají býti docela cizími ale na
lení ochuravěla a potřebovala
několik dní odpočinku

další cestu vydati dokud za mnou zradím9nad dříve" pravila dáma s po
vzdechemhrabě nepřijede Zatím zůstanuxvayz se aosiaii pres uunai na "jen abys se v ní nezklamal

A _í
přítelkyní"
"Ta návštěva tě tedy překvapí

Ja tetičko!'' zvolal nadporučík

u paní Vladanové"pravý břeh jeli po vedlejší silnici To je naprosto nemožnýma piece je to nyní pro mne
Poručila Jelce aby dávala po nutnou potřebou abych dostal doa zůstali tam na osamělé hospodě neboť jsem o její Šlechetné a bez

"Pak mohu doufati že budu zor zdali se nějaká podezřelá osoaby se Ada trochu zotavila rukou peníze Bez peněz nemohuwAt - úbonné povaze přesvědčen Její
osudy byly tak hrozné a kruté že

ba na blízku neobjeví a když se cizině nic dělati"On sá jo si zatím opatřil jiný

' "

SlOHIckořyŠt

Těl Jed Sokol v Onaká
odbývá ivá pravidelná ttoh&se ktldf t a 4
Čtvrtek v rntatcl veíer ve ivá miitooetl CtSS
So Uth St PFedeeda Josef Mik UJeraalk
Karel Špalek 1W7 So 1Mb Bt áíetnlk Karel
Noíák'"1' MU m St" Poklídni A

Podp 8okol Tyrš ě 1

?dbf7'r' cdq dvakrát mítíně
v fnl MetíoveT

Oetoroínrechttie odbývá ee 1 nedéli
ponetnlKbtul aedill v dubna a etrrtletS'

k večeru svatební hosté rozcháoblek a vypadal v něm jako sluš "Tedy chceš ode mne peníze?"
Paní Vladanová a Toska nan

pohlédly překvapeny a Toska se
by s ní musil mít každý hlubokou

zeli šla s paní Vladanovou aně oděný cikán a také Ada byla Ano těch tisíc zlatých které soustrasť kdo by jen poněkud jekoketně usmála a mrštila nan pak její společností na zámek Ivanov

vaši osobu se nepamatuji!
"To je pochopitelné milostpa-

ní neboť je tomu již sedm nebo
osm let co jsem vás neviděl
Tenkráte jsem byl ještě skoro

chlapec a od té doby jsem se
ovšem změnil k čemuž zajisté
tané to přispělo že jsem již musil

mnohé těžké zkoušky prodčlati"
Paní Vladanová ho poslouchala

čím dál tím více žasnouc a pravila
jaksi netrpělivě:

"Směla bych konečně věděti
kdo jste?"
"Mé jméno jest Evgen Erna- -

dle cikánského sposobu ustrojena varn moje matka pro mne ode znal Mohu tedy doufati tetičko
Cestou se jí svěřiUže byla něco vzdala a vypadající z nich úrokvKdyž se chystali na další cestu že také mé průvodkyni dovolíte

se dověděla co ji velice znepoko

— — — --~ - --
j

—F J l —

j
sltřar že by se snad chtěl do ní za'

milovati
sešel se Jánoš na svých potulkách Ty peníze by mi byly v mých ny vašeho pohostinství použiti?"

juje ale že jí to řekne až bude mlttopFedeeda fr Bvojtck talpo okolí které z dlouhé chvíle nejsicn poměrech velmi vítanou Ano také k tomu svoluju Ale :a "? """nik Jour Kalpu l~dní moct soukromě mluvitiArthur ji však z toho klamu hned ' ui poaiaama v Knne MllM linapomocí a proto vás o ně musímpklnikal s tlupou cikánských hu ta dáma snad nemá zapotřebí jakoKdyž přišli na zámek zůstala snažně prošiti ' ty se skrývati a proto by mohla
paní Vladanová se svou společno

debníků a nalezl u ní Márku od
níž se dověděl že je také Jerda na
blízku

"Já to uznávám a jsem ochotna zůstat tak dlouho v mém domě ažstí chvíli pohromadě a pak Tosce také ti je dáti ale právě nyní mě budete moci na další cestu se wdala pokyn a odešla s ní do svého I nyJsa touto zprávou velice potě } přivádí do nesnází neboť se ti dati"

vyvedl neboť pravil:
"Že tě ta návštěva překvapila

tetičko je mi dúkazem že ta mla-

dá cikánka mluvila pravdu a pro-

to již mohu býti jist že se stanu

jenerálem Ona ti to přece před-

pověděla že budeš nějakou návště-

vou překvapena"

soukromého pokoje Paní Vladanová ucouvla zpět To jest nemožným" namítal
musím přiznati že v tu chvíli ta
kovou sumu na hotovosti nemám"Co jste mi chtěla řfcislečno?" upřela na mladého muže žasnoucí

Jfbor majetku aa I rok Jot Vopálka rf bor
KrajlCek vyp pr F Maallko doaorce Pblfkp
Svoboda oáíelnik A Kapek vfp náí Simon
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Jk 8trprvoda Jan řlilí
Václav Vejvoda vnn kovattralce Frank Vejvoda vfbori BTajetka

roky Karel Štěpin

Tábor nebraska i 4771 MWA

bvgen "Ta dáma musí rovněž

šen nemeškal starou Jerdu vyble
dati a přivedl ji k Evgenovi a k
Adě která se velice zaradovala

když svou starou přítelkyni spa

tázala se pak Mám sice cenné papíry ale ty by jako já každého setkání s cizími
pohled a zvolala:

"Evgene jsi to skutečně ty?""Nevíte milostpaní zdali se ve se nemohly ve zdejším okolí hned lidmi se chránili poněvadž by to
zdejším okolí také někdy beťárové "Ano paní tetičko já jsem váštřila zpeněžití a v cizí zemi by ti nebyly mohlo mít také pro mne osudnésestřenec Evgen" odpovědělneobjevují?"Na radu té staré ženy odložili následky""O tom nevím ničeho Naše mladý muž a uklonil se

Ať tedy tam jde s tebou!" prakrajina byla posud těmi loupežní uama jej pojala za ramena

nic platný'
"Jak dlouho by to asi trvalo

než by se ty peníze opatřily?
"AspoB čtyři nebo pět dní"
"Já bych si tu na ně počkal"

vila paní Vladanová a zazvonila

paní Vladanová načež pokročila k

cikánce která tam ještě čekala a

pravila k ní:
"Musím ti dát vysvědčení že

své věci rozumíš děvče Tvoje

proroctví se již vyplnilo!"
'Xmtn Hntm nínrh" nravii

obrátila jej obličejem proti světlu

svůj odjezd ještě na několik dní a

pak se vydali společně s Jerdou a
s Márkou na další cestu k Ivano-

vu kam Jerda svou společnost již
nspřed poslala

ky ušetřena O tom beťáru Stě

pánovi jsem se onehdy dočtla i
na panskou třetí atředn v meaicl v oam bodlo večera hleděla mu chvlh pátravě do
Tato hned přichvátala a její

v aiai pana Jana Hrocba Veliaí konaul Joeef
S11? BáTSdťl 'B- - ékflUnt

klek John BaáuU MM u iLlTfnovinách že ukradl v OroŠi z hra- - očí Pak si slabě vzdechla a pra
vila:

"Ale považ Evgene že jsi stí pani jí poručila aby k ní zavolala
Brívodtt Cbaa Brorkovakf vnitřní atra W

atria J rfiAtPřijeli tam teprv před několika běcí hrobky mrtvolu mladé hra

běnky Je to pravda?"
nán zatykačem a že policie a čet najneno JUiáše který právě v tuAno nyní tě poznávámEvge- -

metvo po tobě pátrá To by bylo dobu v záležitostech své službyna
hodinami a Evgen chtěl bez od-- 1

kladu na zámek se odebrati a 'své
Tábor Kebiasská Lípa ě 18S WO Wne 10 jsou oci tveno otce a ve"Ano ta mrtvola byla skutečně zámkutvém obličeji vidím tahy matkyz hrobky ukradena a podezřenítetě se představit ale když vešel Za chvíli vstoupil hajný do po

důstojník s chvatem "aby mladá

ta věštkyně také slečně Tosce něco

pohádala Já jsem jist že to bude

také něco hezkého"
Toska zdála se býti překvape-

na když ji spatřila a pravila

tvé"

pro tebe i pro mne velkým neště-

stím kdyby tě zde dopadli Proto
u mne zůstat nemůžeš A také
mám zde hostí o kterých nejsem

lni Hrochovi Joaef
mt So II St Vác Doie" m"topř£:t
1310 Ho OarSeld Ht John Šafář ookladnía- -

izw so mh st: a tr Mák
toho zločinu padá na beťára Bedu

koje
do zámeckého dvora a uslyšel že
má milostpaní ze sousedstva čet "Také váš obličej mě Živě upo

Byl to člověk který učinilŠtěpána který prý se již za Živo

bytí té hraběnky o to pokoušel
lubSt: JakMareiprtvodCUmíná na mou matku panínou návštěvu vrátil se zase a chtěl

prvním kamženf na Evgena dosti Sbor Tlastlslara ě 29 JČD
jista že by to tajemství nevyzra-dil- i

že se zde skrýváš Teprv
se sve tete az druhý den ráno

nepříznivý dojemaby ji dostal do své moci ačkoli

je to nepochopitelným co by mu
odbfvá echiM kaídoo S aedéll v mHtí v So-
kolovu! o ÍK hod odo Vvlnáiiá"Má ubohá sestra!" pravila i včera mi sem ořiiela slečna Tonka Byl vysoké hranaté postavypovzdechem dámamohlo ještě po její smrti na nízá

ležeti" vlasy a vousy míl rozcuchanéPak se na svého sestřence ještě
Žerady dcera mé staré přítelky-
ně Já ji sice blíže neznám ale
k vůli její matce ji zde musím jak

tajemnlo Marie Koalck áCetnlr" Nelilo
Svobodová pokladnice Anna Plrnová

Karle He:báC výbor maietki rruttKlUová Marie BtefanM Kapková
jednou podívala a zvolala uleknu obličej silně opálený a vráskovitý

a přes nos a přes tvář měl velkou
"To musí být hrozný člověk!"

ta jako oy se Dyia najednou napravila paní Vladanová jizvu od sečné zbraně kterou si Sbor Hriida Hově Doby i 86 JČD
se zdá na několik dní pohostiti
neboť mi vypravovala že se zde

něco upamatovala:

jaks by se chtěla na něco upama-tova- ti:

' "Já tě musela již někde viděti

divče!"
"Možná!" odpověděla cikáaka
"Ale kde?"

"Já jsem již byla na mnoha mí-

stech ve světě ale kde na to se

acpamatuju Mnohdy jsem ani

neviděla jak se ta krajina nebo to

ao5tto jmenuje kde jsme se utáb-
ořili'

Toska na ni chvilku pátravě

byl ve válce utržil Očí měl tmavé
"A já mám podstatnou příčinu

se obávati že se teď zdržuje ve

představiti v kteroužto dobu mohl
ďoufati Že ji zastihne samotnou a
bude s ní moci bez překážky mlu- -

VÍti

Zbytek toho dne chtěl s Adou a

s ostatní společností tím Bpnobem
si ukrátiti že se díval na veselku
která již byla v plném proudu
když tam přijeli
"Nemýlila jsi ae dítě?" tázala

se také Jerda
"Ne já j: zsám velmi dobře —

''Evgene odkud přicházíš?"
"Z vyhnanství'" jiskrné a nad nimi se spojovalo

i bod odp v alnl Metaovi predaedkvnS A

%£tm~?ll}Uím?- - f"'"d''lceM Zikmund
fcMStfe fu uitmalr-- V""- - Bárto MS4

objevil nebezpečný bcťár jistý
Beda Štěpán a ona prý si proto
netroufá na další cestu se vydati

husté obrví"A odvážil jsi se zase do toho
zdejším okolí podotkla Toska
"Co vás vede na tu domněn

ku?"
Jeho oblek byl na polo myslivenebezpečí? Na její snažnou Žádost jsem také Sbor Hartha Arové i 10cky a na polo cikánský"Do jakého nebezpečí tetičko!""Právě ten čikoš JánoŠkterého hned poslala svého správce na

Jii íL"o8ok°'''i Hediedkyuí Marie
Postavil se před svou paní jako

voják a pravil mrštiv pohledem
úřad aby to tam oznámil četnfei"Evgene" pravila dáma vážně

'já vím o tvé minulosti a nepo- -
Ir™! """WopřeoeedkyM A
re um Halil Tm

budou snad již dnes ve zdejším Poklad elce Joalo Janefek 11 láVilllam Bt

zde moje panská před chvílí vidě-
la a který je podle všeho s tím

beťárem spolčen A také ta mla

dá cikánka Márka je zde v jeho

ftiecuia a najeonou se Ji oiazaia:

"Nebyla jsi v OroSi?"
t_ tr

a mluvila jsem tam s ní

"Je Toska ve společnosti paní
Vííúiuůé?" táza! se Evgen

cnyoovaia jsem o tom ze jsi se iXiAiArzJJi'- - 1TZal MvodkynS Wuru uokolí po něm pátrali a pánové odUJÍii T_t - --Ji! soudu přndou bezpochyby takédal svou prudkou povahou kterou

jsi zdědil po otci k nějakým ne
í r r - - i t

ttrMAlolateJtrtra venkovní atreá Mail
Jiránek vbor majetku Anna Ba ppert Mario
BoukaL Marie Betehenberf vyslankyň A

ajesduMarie Boukai lekal Dr Svoboda
spoiecaosii tisiv v ijiiviiu-

- ke mně aby se na tu vic vyptali'
"Ano tam právě se mnou mlu-

vila" odpověděla Márka a vypra

na Kvgena:
Zde jsem milostpaní"

"Pamatujete si všecko co jsem
vám dnes řekla?"
"Ano všecko"
Paní Vladanová ukázala na Ev

gena a pravila:
a_s_

předloženým činům strhnoutí "Já teď vskutku nevím kam se
Poép sbor Sokolek Trri i 1vovala pak jak tam Toska teprv mám obrátit pravil Evgen s

třebí aby se to có nejdříve ozná-

milo na úřadě"

"Já tam pošlu svého správce"
odpověděla paní Vladanová a vrá-

tila se pak s Toskou ku své

SCÍ Jdn™ aOeiCn atoo
drnkon nadtll alnl mZT

Snad mi bude přece možným --

£ae stoji ten muz o kterém s ÁarfmAttk "letopredeeAky

StU BoMtb Setr aCetnlce Maria Bílek SÍnějaký bezpečný útulek ti opatři- -

které jsou za nynějších poměrů za

zločiny pokládány kdežto se snad
v očích jiných osob zdají býti zá-

sluhou 1 Ale tvoje matka mi pří-
sahala že jsi byl jen zlomyslnými

úklady svých tajných nepřátel do
toho neštěstí přiveden a odvolá-

vala se na to že se ti ne-rob- nic

(v IXiarlM se Omaha pokladnice Anedka Mávámi jsem mluvila"
Eliáš

_

se nyní ohlédl na Evgena
111 1 ~

ti pravila paní Vladanová "Přijď ailek vfboT majetku Frantllka Stenán a
Aaaav miek acatnl výbor Boteaa Duáek a
Mario Matějka doaorky n Marie Rlkasměru i nu oa niavy az k pate asem dnes odpoledne Moji hosté

odejdou na návštěvu k sousední

před chvílí přijela jak byla od ne-

věstina otce na tu veselku pozvá-
na a k paní Vladanové uvedena a

jak ji ta paaí co svou známou ne-

jen přivítala nýbrž také na svůj
zámek pozvala
Zdali Toska to pozvání přijala

nemohla Márka věděli ale domní-
vala ae tak
Ada si smutni vzdechla a pra-

vila se slzami v očích:

mžik zaražena ale pak se hlasitě
zasmála a pravila:
"Já ani nevím zdali na celém

svití takové místo je A pakli je
Mbla jsem tam také býti"
"Jen se upamatuj!" pravila To-tl- a

opírajíc na ni posud pátravý
fsbled
" Co nevím to nevím!" odpově-£3- a

cikánka lhostejni
Pak se obrátila a chvátala pryč
Toska sa ní hleděla zamyšlena

trrxtíc hlavou

i:íj pojď sem jeHti!1' zvolal

f 1 ti d&stojník "Ještě nám musil

: mz9 peiiiat'"
Cliloka se vlak jii ani neo--

Taser rru eis Mí áv H Amu statkáři a já budu sama
odbývá eck Ir!dokázali" ete Mni th

prvni aedill mlefcl vankol
ieto

VoUva taJeasnloe faraepředaedka Julie"A moje dobrá matka měla Evgen to přislíbil a odešel s 7Z?VT" ai"' pokladnice Aaaa
pravdu" pravil Evgen "Oni mi těžkým srdcem " ? ' —nKuimm mmrj noirBovaky BarePavla Haualia mtl m b _ _

atra Mary řiebota výbor k' a~Nyoí chvátal do lesa kde zatím
"Bože ta zlá ženská mi uštve tSShL & W"': tpolkvoSvoboda Mary Soukal vyslan-

kyni do ajeadn Pavla Haaaeda Utovst

nemohli skutečně nic dokázali a

udělali z nepatrných věcí velké

zločiny Poněvadž jsem si nebyl
žádné viny vědom nemohl jsem

Ada s Jánošem s Jerdou a s Már
kou nafi čekala a oznámil jim co
byl o své tety pořídil a se dově

r::: se také k ničemu přiznali " děl -! a chvátala k onomu malému

aí odkud ji byli ti mladí pá- - lrpha Lote i tt8 AOCrT

Druhý den ráno si dala paní
Vladanová zavolat avébo správce
oznámila mu že se podle jistých
okolnosti zdá že pověstný beťár
Beda Štěpán v blízkém okolí se

zdržnje a požádala jej aby učinil

podle toho přiměřené opatření při
čemž jej odkázala na Jelku která

prý mu snad bude mocí ještě něco
bližšího o té věci udatL

Správec ji ujistil že všecko dle

jejího přání vykoná a odešel
Za chvílí vstoupila do pokoje

panská a oznamovala Ze je venku

nijaký mladý člověk a že si snažně

přeje s milostpaní mluviti

"Jak se jmenuje?" tázala se

dáma
'Řekl mi ž se jmenuje Šan-o- "

"'- -'

"Já žldočho šandora neznám

V prvních odpoledních hodináchA ty jsi uprchl?"
Ano chycený pták touží po WjJKUtié Khtao Lot stfeda

zabručel: '
"Dobře"
"Jak jsem vám již dříve řekla

vy toho pána na několik dní k so-

bi vezmete a postaráte se aby byl
u vás docela bezpečen''

'Já rozumím milostpaní"
"Chcete mi na to přísahat?'
Eliáš něco zabručel vyndal s

kapsy růženec u něhož visel kří-

žek položil na tento prsty a prs-v- il

silným hlasem:

"Přísahám na tento svatý kříž
a na spasení své duše le všecko
učiním co mi poroučíte'
"Já vím že svůj slib a svou

přísahu nezrušíte" pravila paní
"O tom buďte ubezpečena mi-

lostpaní"
"Tedy toho mladého aanio k

sobi vezměte a zachováte sedle:
mého rozkazu Také jsem vámi

5 CÍvedli se k ni zase dostavil
svobodě" Paní Vladanová mu nyní ozná dtlovedovMrf Aaio- - Kabát dosÍJ
"A proč jsi se sem zase vrátil a mila svůj plán

avAvoď: ""?

na smrt! Co ji sem vede? Pro-

následuje mě snad? Je to snad
vyzrazeno?"
Zamlčela ae a přitulila se k Ev-

genovi
Také on bjl zasmušen ale hle-

děl Adu o pokoji ti a pravil:
"To je nemožným aby to bylo

vyzrazeno Ale musíme se chrá
nití abys se s tou osobou ne-

setkala"

"llMÍmepryCr zasténala Ada

"AcpoS zde na blískn zastat
netríae" f?istl£?2

"Tij pcíal Uzli x

vrhl se ještě jednou do toho ne V lese na cestě k Mokrinibyla trt#oi Jarot ven koval stra
bezpečí?"

V "a za oí jekl chvilku hledí-atTilapa- k:

" J ii ts teceýlíin je to cikán

' li!" r i : ' -
u &Z aííe? tázala se

M -- rvi
it:V ČJjxca pokud Kila
: t ' :i tJilky tnLt" ©4--

napolo rozbořená stará budova
jež bývala aěkdy lovčím zámkem"K tomu mi dohnala moje tou
Následkem požáru byla jii mnohoha abych zase spatřil svou milo

vanou vlast" 3let z větší Části zříceninou Jen
hlavní stavení bylo ješti poněkudAle přece jsi mil uvážiti jaké
zachovalé a sloužilo sa obydlí sta--

aseJedsieAelstvI
hrajla aibT

esfch v1aev-swrr- a a sod

rSSSPaal IsiaaliiiU

nebezpečí ti zde broží O tvém

návratu se jíl ví v celých Uhrách rtinu-
-
faainémn ElU&nri a lebo


