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Ifří kokut lidovský
mUlik v hrotoém (matku
"Tak jvit psot Pálku rid

bych laskavou valí pomoci na-vč-

niďatltiain pokračovala tl
sslovos "Vy jste Maďsrem?"
"Kodim ano vrličenttvo"
"A plece bydlíte v Vídni?"
"Nevím vlsstní ani slmkurak

historii poilednkh Irt?" povhn rujc
vyittéAovrtní" lm velifenvtvo ale

thu tttt)WL
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opravdu vis litují" pravil po
thvfli opět ale }ii i netroufal ni
Ciltu poJívati

"léku)i vám i toucil II

chnof hrdino l to mni nepo-
může!" vzdychl ti Citu upřímní
"JVi by nepomohlo" vyMhlo
£těpáo Hejduk "boi1 byste

otelili! po celý tvůj livot tak se

potulovali t měst do tulit pu-

tovali? Slečno račte mni vrhli
komedienstvl oenl věru píkoé

Nechte toho oblafl t
na jinou cestu pokud není ještě

podl!"
Štěpán Hajduk sklopit oči Byt

vleček zarděn Sám ae styděl ta
to co mluvil
Ale Citta oebyla uražena

Cítila jak v srdcí jejím líH se

jest to kniha v nalí lili ispovlie žnliidkti 2Íi
SI3A'l:KOVY

lUlVŠKY
ní napsal ji biskup Michal Hor
víih Byl ta to odsouzen do

Severův

Replátor
loňských nemoci

citátová OfltpMivt

"Jmenuje it Maxmilián Falk

jett tajemníkem Ve Vlil o i u ob-

chodní banky ale pokud vím dli

ptivl na návltěvl v Ptlii''
"To jeit dobré! Přivrďu ho

stm poličte ho scml Začnu jii
zítra lekce!"

"Jest také žurnalistou veličen-

stvo" pokrajoval leák vt svých

vířeni a nyní i on jest ve — fitůtl

osm" pravil císařovna
A obtáiivlí st k Fraotilku

Otíkovi pravil:
"Hrabě AaJrili mol jíl orná-mi- l

oč se pfidflujete Podniklo!
vale jak jem mohla v krátkosti
poznali jest nesmírní důležité % ro
livot a budoucnost maďarského
národa Ujišťuji vás le podle
sil svých a dle daných poměrů
budu sníženi vale vždy u trůnu

podporovat!'
"Slavná královno! Strážný

anděle naší vlasti " slzeli oba

vyhnanstvl " fi'ŠOUSTÍM NLAVr

ttnpottuílui

xrtžfvtliil

poditiťtijc

orgií tiy

"Knihu tu mně opatfte Bude M NtURALCIt

jsem se tam dostal" osmřloval se

jíl lidovský mladík 'Tojednou
jsrm spoioroval slin le jsem ve
Vídni jeho excelencí hrahl lm

me ji Čisti spolu
Falk hluboce se poklonil
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"Budu vás očekávali"jit přístup ke dvoru
"Tím lépe" pravila Alžbět k JídluVauelená pani povstala popošlajakisi zvláštní lahodoi teplota

Mjlltb mne tam povolal um-
ístil"

"Jskle hrabě Majláihř '
pravi-t- a

vznešená paní s překvapením
"Jaká to zvláštní náhoda! Hrabě
byl mým vychovatelem ''
Maxmilián Falk nedovedl za-

krýt! své překvapení

vážně "AspoR bude tské věděti ku psacímu stolu a zapsala si zdeA když opět se podívala na
uherští vlastenčit "Máme li ta-

kovou oporu zářl-l- i nám na cestu
taková hvězda vůdčí pak je cíl již

V iMlkstťtll IlilHU "

iiít li t zmírnuif
(

každou horkosí

NVinnjí zIiouIhh''- -

ho úťiiiktnuioliili
i % krve Cena 25 t

co si mám z novin denně přečisti ! jméno biskupa Michala Horvátha
tiOpravdu jsem vám velice po' "Víte kde teď bydlí?"listy Krti i lid usmlfeni spo

zapuzuje

vzpružuje
celou

vděčna Děkuj! jaká to šťastná "V Paříži veličenstvo Pile do Cenu $100lu budou za krátko pracovat! k
voibal Děkuji dekuji děkují rám (rancourských Žurnálů Články oy ae tomu aivuer ťroc seblahu společné vlasti Přísahám
Deákul Kdy ho ke mně pollete?" uherské svobodě 'divíte?' pohlédla na něho cisana tor I Aíi n Au Ir rt i"Zítra veličenstvo" odpověděl Císařovna opět se posadila dolovná zvědavě

A"Dej Bůh aby se tak stalo
váech lékárnáchkleslaueait a a anorasím hluboce sepravila císařovna krátce Židovský jinoch byl nesmím

zmaten Císařovna pak naléhal "Milý Falku velice seradujiŽe

soutavi: t poradu dává- - %

Aitie zcela %

Cena 50c a í t zdarma V

ukláoěli až císařovna úplně ode
šla

a ODcnodech s
na něho zvědavě:

"Žehnám okamžiku kdy jsem
se rozhodl že se vrátím ze svého

vyhnaoství!" zvolal hrabě Andráši

jsem vás mohla poznati' pravila
milostivě "Poděkuji za to zvláště

tohoto hezkého statného hocha

cítila ještě více

Hlubokou náklonnost sladkou

radost lásku
Cítila že jí srdce znova tiuíe

Srdce ohnivé planoucfsrdce špa-nilk- y

"Ten je jiní než ostatní"
ieptala si "Jak je prostý jak

hrubý a přece při tom rozmilýt
Ó Cittn která hvězda tě sem

přivedla? Byla to skutečně Šťastná
hvězda jak jsi si myslila íi byla
to proklatá zář kouzel lstivá blu-

dička jež tě vlákala tím kde je

utrpení a věčná zkáza?"
Náhle se rozhodla vztýčila svou

sličnou hlavu a pohlížela roztou

lékyKdyž pak spadla za nl hedvábná 'Snad vás překvapilo jméno
záclona zrcadlového sálu vzpří ještě Deákovi"B rozjařenou tváří "Veličenstvo simisiij mm
mili se oba mužové pohlédli si dona mne zde doma čeká smrt kdo "vaše veličenstvo ciní mnu

šťastným tímto vyznamenáním"

Majlith tak velice?"
"Ano veličenstvo "

"Jakže? A proč?"
Maxmilián Falk byl jižopravd

spleten

koli mfiže mne beztrestně zastřelit!
nebo probodnout! ale přes to

očí a hluboce dojatí se objali
"Máme svou královnu! Uher

skon královnul Konečně přece!'

koktal pohnutě židovský mladík 3Il)aQííí nnyV1zůstanu zde abych společně "A teď již pospíchám
za hodinu se vrátí do Budínasepian si v nausene radosti se "Prosím za prominutí vaše veFrantiškem Deákem pomohl k do

sažení tohoto účele Zůstanu zde licenstvo ale u nás jak bych
slzami v očích
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Žid

se jen vyjádřil no anoa budou-l- i mne hledati přihlásím
jméno nebožtíka hraběte netěší seženě na ubohého gardistu se na první zavoláni ale chci pra

První český hudební závod
Veškeré dechové a smyčcové nástroje
a všechny příslušnosti k nim

Hííéí m tal? a tt oro íšiét nástroia
nejlepší pověsti" koktal v trapné"Která jest ta jma cesu pane covati Na skvělé chodbě královského

a já považte nebyla jsem posud
ani v kostele! Zítra tedy zítra na
shledanou Zítra začneme učeni
Ale nezapomeňte na spis llorvá-thúv!- "

Nepatrný mladý žid pln Štěstí a

pohnutí se uklonil a chvějícími
rety dotkl se ruky vznešené pan!
Císařovna Alžběta zmateně se

Doručíku?" sve situacihradu buJínského čekal již od"Abyste to mohl jistěji a lép
"Myslil jsem si'' koktal Štěpán "To jest zvláštní vždy nebohýučiniti přijměte toto než se můj časné hodioy ranní nepatrný ma-

lý suchý mladý muž můj vychovatel byl tělem i dušíHajduk "Že by se nasel muž choť navrátí! pravila císařovna

maďarským vlastencem" divila sekterý by vám ji ukázal s radostí Od hlavy k patě jest oděn vpoaaia miaaerau hraběti spis České tahači harmonikycfsařovraNašel by se lehce kdybyste chtě černý šat na nohou lakované"Postarala jsem se o to aby nikdo
nemohl hraběte Ďulu Andrášihola' usmála a rychle se obrátilaTornu však Falk ještě více sebotky a na hlavě klakový cylindr Jednatel íirmy: V F Červený a Synové z Hradce

Králové řtotovitelfl světoznámých hudebních nástrojů
Žid 'teprve později se dovědělpodivil"Myslíte?" vzdychla si rušití aby jeho život i jmění bylo Jest na něm patrno na první

Citta žalostně Že císařovně snil se ruka také políBylť hrabě lan Majllth v Uv úplné jistotě mezitím co pracuje pohled že necítí se zde dobřt
Nádhera mu překáži" a ještě více

Louis Viták 204 Wabash Ave Chicago X"A Sel by vámi slečno na bili ale — že toto vyznamenánihrách velmi dobře znám jako nejpro blaho této země"
dovoleno jsst jen hlavám korunoDula AnJráši přijal i hlubokou vétll reakcionář A hle teď nej

vyššího mísu mi slyšet! opakf vanýmúctou podávaný mu pergamén

odměřená upjatost jíž všichni ko-

lem něho po mramorových de-

skách se ubírají nebo pospíchají

tiché klidné místečko stranou od

ivěta do malé rákosím kryté

chaloupky kde není Irsku záře

divadelního jasukde není tleskáni L E Mok l Son OoDověděl se to později o mnohoAle o tom se císařovně nezmínilBy) to lift jímž byla hraběti
"Můj ubohý vychovatel' po později Když již z "malého žida"udělena úplná amnestie milost Oholení lokajové v punčochách

byl slavnýveliký Maxmilián Falk!ani plamenných záplav Kde byli kračovala císařovna "jak jsem hopro jeho osobu i jmění Podepsána
na něm byla Alžběta královna

pohlížejí pohrdavě na tohoto pro-
stého jinocha CVeIkcobchodnícl a ImportéřKby jen dvajenom dvě srdce sama oplakávala když jsem se dověděla

Ale v srdcích těchto sídlila by
KAPITOLA 27

MoíllUtní kulka cfsařovnlna
jeho smrtil Když ho vytáhliMnohý nesoudnější náhodouuherská

Hrabě hluboce se poklonilláska blaženost Ó slečno věřte mrtvého i jeho dcerou ze starn- -1 strči do něho
Uherské hlavo! město bylo vykoktal vznešené pant nesouvislá Mladý muž však přei to zůstává berského jezera v jehož vlnymně to by mělo větší cenu než

všecken lesk a všechny marnosti 5ástapclřirnrizdobeno prapory
tichým a stále jim Dodává svou tno"y tohoto šlechetného muže

U Klmbt Kr YtU frlwU

1001 Farna Omaha
slova díků

"Poděkujte se mému chotihra Tel 544 SLid v tisících hrnul se k íetřzonavštívenku pohlížeje na ně mlčky rfdQDÍ poměry věřte mi pane
ale prosebně

I P'ku já i naše rodina po celé
vému mostu a nadšeně se zářícímibě až se vrátí" pravila císařovna
tvářemi pohlížel na starožitnýtise "Zatím buďte pánové "Prosím odneste ji již Ohlaste aaJ Jlm byli sklíčeni A tohoto Fred Krug Browing Cohrad budínskýBohem na shledanou!' mne!" mluví stále jeho tvář muže že byste doma nemilovali?
Tam nahoře rovněž lest velikýLokajové vždy jen přeměří hrdě Nevážili si ho?"Alžběta milostivi kynula rukou

chvat a rucha odešla ze zrcadlové sfně

tohoto světa I '

"Kde jest ten muž? Kde

jest oas tichá malá chaloupka se

střechou rákosím pokrytou?
Kdo mne tam dovede? Ob kdo

by mne tam dovedl "
vzdychla

í Citta roztouženě neodvracujíc
již více sršícího pohledu od tváře

gardistovy

Štěpán Hajduk zadíval se do

těchto očí a zapomněl na vše

posměšné nepatrného mladíka vazní veličenstvo' chtěl se
Krásný královský hrsd sám bylU modré záclonyjíž dvéře byly

OMAJÍA NRBRÁSKA

"Wtfttiií vasoriiý plvonr
1 jejich tvářezdálo se Že mluví: vyhnout! přímé odpovědí

"Podívejme sel Co tu ten řrá- - "Ale nemilovali viďte? A hleď
oděn v královský báv Velikýzastřeny náhle se obrátila jakoby Sum a ruch přípravy div že až zater chce? Chce se ještě i dovnitř tyl by si toho také zasloužilněco zapomněla
T"!ť DenL tly OckávalHrati aejlopůi druh laž&HuByl velikým Maďarem pravým"Ah věru nedali jste mne pra dostat! hahahal" a ukazoval! na

dvéře vedouc! do komnat císalov republikánem ' usmála senic na památku tohoto dnešního
saře

C-Vl- a 33xtx lelmAé v oudkAcla av v UKvíelx
Vyrovná lcvad4mu av tmAxté Ko zipt446l

niných"Já váa tam odvedu přejete li večera" obrátila se k Františku
Deákovi "Tuším vlak že vám

Dnes slav! vjezd svůj do budíar j mu "Hrabě Majláth re pu bli kásí tohodraháaleČ DO é tria drahá rojeaoou rázem změnila se
skiho hradu!nem?" divil se Falktvářnost chodby Xlfa ZÍHAOTl Sejlepíl watorlál nejkpM tccbnlr ká dowánostCittol" vystoupil gardista od trůnu zPůsobím "doit tvtm úmyslem"

přiblížil se k dívce I "S pokorou očekávám milost Mladý panovník ( přední druži"Ano a jak vřelými I mnemařici ivare loaaja zhledly a Veliká Běllretnou vítězných vojsk dnes přibude a obchodu! epatraestLfea mu hořelo nlálo Mu vašeho veličenstva" uklonil se protáhly se mladíkovo líce pak do hlavního městahluboce Deák

chtěl vždy naučit! tomu že

nejlepŠím nejvíce
útvarem atátnírn jest

zalesklo se radosti l'spkeltl ebeenttr
íuAe OlliLujeho se chvěl láskou Přichází a celou armádou t iul Ntile se irřUuJíd ebchodDvéře onoho křidla zámeckéhoPrudká vášeS přišlá v okamži kého válečného tažení Přichází

republika Co tomu říkáte?

"Pravila jsem vám prvéže chci

býti vaší spolupracovníci?''
"S tadSením jsme vyslechli mi

se rozletěly a na lokaje volalaku strhla leoicha Julie šarkadyo- - nim i jeho šedivý přítel slavný'Cemu veličenstvo?" tázal aepředčítatelka podrážděněvé Zapomenuv na vle objali marsaiek Kadecký A za nimi přiFalk jakoby otázce nerozuměllostivou tuto zprávu vaSeho velí Ještě zde není onen mladýcizí svldně krásnou dívku udou uherské pluky'Republice ' pravila císařovnamuž? Jejl veličenstvo bo jíž chvíli

Poplwy ne ochotné YyHznJÍ dle přání

Metz Mim Mw'g Co
"Odvedu tě Citto ji 0 lenstva

Proto dnes jest hlavní městodůrazem "Ráda bvch iednou"Slova jsou jen zvučný kov'' očekávápustím zde všecko pro těl" šeptal Uher od rána na nohou oroto
"Stojím zde již hezkou chvíli'' hEv4dé' pravdu je-l- i tento útvarpokračovala Alžběta úsměvem

"Ale aby byla oJůvodněnasdělím
sou ulice plny lidu proto odělo

předstoupil nepatrný jinoch ku I aJtátnl skuteční nejprospěšněji!? se město v slavnostní náladu

vášnivé nevědomky

KAPITOLA 35

Deák Andráši a císařovny

s varní své rozhodnutí Vím že Sttarl a aiAHo
dvorní dámě "Páni (loužicí mne vysvětlete mně to psne Fslku
nechali čekali" usmíval se na Židovský mladík byl jakoby o

A proto jest tak iivo i zda navetsi radosti Dych varn nemohla
hoře v královském hrad!Dvorní povoz císařovnou a způsobili aě vlastně žádám vás překvapené a zaražené lokaje jehlách Korunované královně

U postranního oltáře v kaplí ~~~VitÍ t Ubvoji výborné plvo- -Františkem Deákem tryskem jen o ilutbu" "Ahto jata vy ? Prosím I Račte !" "eené choti mocného císaře má
usmála se dáma na mladého mužtl ychvalovsti republiku která trůny

sv Zikmunda založené zde kráujížděl na hrad budínský "Každé přáni vašeho veličenstva

Jásajía a slávu provolávající lid jest nám rozkazem Teleíon 119 r-- „OMAHA kvtita vpustila bo před sebou do sa-- 1 v prach!
__s _ „

icm česným tenoz jména klečela
dlouho císařovna Alžběta před
obražen svité Panny a vroucni

lonuzůstal pomalu za ním Než dojel "Abych mohla lépe poznat! Ma ?yio 10 postaveni opravdu ne
kočár na žlutý písčitý dvůr králov ďary a postaveni Uher abych příjemné Ale mladý žid obratníA k lokajům obrátila le přísně se modlilaského hradu utichlo vše a všude vysekalmohla také býti užitečnější spolu "í% to se zodpovíte!" Dlouho se modlila matka šťastnábyla opět tichá noc 'Mnozí tvrdl veličenstvopracovnici vaši rozhodla jsem se žePak sama zmizela za jinochem k matce bolestné za blaho císařCísařovna vlídně ae usmívajíc že především naučím se maďař republika jest nejúčelněji! pozemv komnatách císařovniných

hciju tnuie sveno 1 veroyen muštioě"vedla Deáka nahoru po mramoro ká vláda" odvětil "A musíOnen nepatrný černě oděný e
národů

vých schodech František Deák a Dula Andráši uznati že tam kde bydli v jednémjady muž byl žid Císařovna koo 'ul zvedla se

J (JÍŠ JJ U H W Y veUí0 1 maloobchodník

— má na skladě

výborná Importovaná í kalifornská vína jakož I Impor-

tované i kentucké kořalky a likéry

ItuM f zboží jest také jak o nim tvrdí Jlnuk se pes ht vrátí

Ubírala sa přímo do oné ko vroucně na tebe pohlédl! 'Zid Františka Deáka Maxmilián iem jdei národ národ se stejnou
stupfiů oltářových Přistoupila kmnaty v níž před chvílí hraběte Falk historickou minulostí stejné řečiAlžběta pokračovala:

"Můj vychovatel v dětských le oitari a pokorně políbila chladnouDutu Andrášibo zanechala Stanul před vznešenou psní ejných tužeb stejného života
desku mrs morovou

Nedopustila ani aby starý pán tecb hrabě Jan Majláth výpravo1 vedle niž a vážnou tváří pohlížel tn íe akutečoi nejlepšíra státním
S lehčím srdcem s tváří blažedvéře otevřel: sima ti je otevřela val mně tolik krásného a dobrého na něho malý korunní princ Ru- - útvarem Jest republika ností zářící spěchala pak k výcbodolf Císařovna pozorně tato slova"Prosím zde jest druhý spikle- - o národě maďarském Že již tehdy

nec" ukázala a rozkošným úsmě- - cítila jsem v srdci k vašemu náro- - TELEFON 38du malé kapličky 2 SOS HStřtit SOUTi OMAHAHrál sí vojáčky na klíně tvé vydechla u aioupovi prea vchodem
chůvy a — jak se zdá — nelíbilo Falk pokračoval: tasvera na hraběte Andrášibo Idu náklonnost Tehdy přirozeně

František Deák hluboce pohnul jsem ani netušila že budu kdy
ouraiu niavoimu oitari a poe mu přilil že černý tento muž "Ale tam kda historický vývoj

vyrušuje ho v malé hře i P°d Jednou vládou (pojil národy
zbožném zvyku (močila pravou Pro stůlvkročil do zrcadlové siné a mlčky královnou tohoto lidu Nyof pak
ruku v křtitelnici

Maxmiliáa Falk hrudí sevře-národ- y různých řečí Ivytiskl JJulovi AndriSimu ruku kdy milostivá nebe mni toho do
Na okamžik zavládlo tkbo Oba přálo očekávám již netrpěli vo

Nábl vykřikla a zděšeni (a za
nouobracej zmateni (ložený klak íoío' různých tužeb a různých cbvllauherští pánové byli milostí vzne- - stí chvíli kdy mohla bych v rodné v rukou (tál zda v nádherné slniDn veličenstvo republika Ti kdof dovedou ocenit! výborný stolní nánnlV oválové nádržce aa svěcenou

jest nemožná"před nejvyšií paní oblíbí ai zajisté naše "GOLD TOP" lahvová oi™
lené pani a2 k slzím pohnuti Cl- - řeči vašimi krajany promluvit!
ařovna aama po přestálém rozčí- - Trochu jsem již sama této řečí

vodou aešla sa a druhou rukoujež"Proč?" tázala s císařovnaCísařovna seděla za stolem Jest lehké perlící se a řízné a jako jest zdravé jest lrovoet do křtitelnic sahala"Protože není ničeho co bypohlédla milostivi povzbu Císařovna Alžběta aa obrátila cbuidc vyroceno jesi i nej iepsmo chmele vybrané
ho ječmene a čisté vody— nenlť v něm ani iediné nlfiakouzlem leskem i všeobecnouzujícím pohledem na mladého

Dpatrua pred aebou postavu _í lM ( _ au múctou dovedlo udrleti různé tymuže Před sebou měla knihu oy jez py oyi sKoanv neo nezdravá Není to UcÁmáženskou odíaou od hlavy k patiživly pohromadě" odvětil Maxmi"Vy jst Falk?" ozval zvuč pivo v nižádném smyslu ala jest to jedno nailenlfchv smuteční latylián Falkoý vlídný iaií hlas
Pod černým závojem neznámé "' T í''ean0B °uu' "loý nalimi"A co má tuto Čarovnou moc?"Zid hluboc a uklonil ale zdálo

lenf byla dojata naučila ač jest velice obtížná"
Posléze počal František Deák Poslední slova pronesla tak

tým hlasem že Deák i Andráši
"VeliCenstvo s hluboké vděč- - nadšením a pohnutím slzy ronili

nosti naiebo srdce" "Ráda bych však uměla doko- -

"Jea Žádné děkování milý nale tuto řeči" vzdychla si císa-Deák-

přerušila ho císařovna t řovna "Chtěla bych hovořit!
úsměvem "Těší mne le mohla vámi čisti veliké vala básníky
jsem pomoci vám v nepříjemnosti" coátí dějiny vašeho národa mlu viti
"Budeme věčně vděčnými sluhy prostými syny s lidu stejně jako

vašeho veličenstva" ozval se Aa- - vámi Pánové nemohli byste
driii a Deák rovni! přiividiiL mni odporučit! některého dobrého

paní zářily úctyhodní rnibobílé 1""™''"Koruna panovnický rod mose mu při tom stále že nohy mu k
vUsy

wouav v Deanacn a sice f lahvích kvarto
narchie Hlava její ozařuje stejzemi přirostly Nedovedl se po &iá tt hi :i- i rtn pwnwvycn uoleanejte si a sveno obchod— ~ " _ l _ ~ t _nnouti netrouial si nou mírou vlečky národnosti mi- -

císařovo! důvěru Alžbita „do "D"e'™-- wmana ij4ai 50 Omtba 8
"Nu přistupte blíže Bojíta lo íejl jed stejní (tejnou měrou

kojivii se oslovila i vlídni neznámne snad?" usmála se opět tíaa J dootivá jí vlemu lidu Neboť Mil BSEIIIS CO Tifí 1 isriji mni jirmou dámu
řovna aby ma dodala (milosti I koruna jest povznesena nad

rotní vrtal ka I SOUTH nUiHl H7R


