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K dobru bude mu přičtena okolRotační sněhový pluh čistí tratě
ODPRODEJ HABSBURSKÝCH PAMÁTEK nost že-

- v nejtemnějších dobách

moderní historie Maďarska v do-

bě kdy v Budapešti vládl krvavý'"trar režim Bely Kuna neuchýlil se do
rilHÍ Byla niačně důležitým mě

stem kdy iWlín bvl pouhou v?s
zahraničí jako tak značná část uUMftNl y s o nasytit! diiii ale

povznésti človžkaa

prardnyru žaludkem Vidinu ny- -
her:ké šlechty nýbrž vyčkal svriiu kuu u Idy i Londýn nalézal s

ho režimu bude li vůbec jaký ne

bude příliš silný Na váhu padá
že celý téměř zahraniční dluh Ma-

ďarska je v rukou Anglie a Fran

eie dík pařížským a londýnským
Rothschildům kteří s' Ulitami V

minulosti byli v těsných finaníních

stycích Ale i Ldyby spojenci V"

slovili se proti uftanovení Habt

burka na trůn sv" řitěpána Maďa-

ři mají dostatečný jiný výběr
Mezi ostatními nápadníky před-

ní místo zaujímá princ Arlhnr %

Connaughtii jediný syn vévody f

' v '

ní v telím svítě že 7Íj'Di o uko- - loirno proud evrnpiké kultury A

jení potřeb žaludku zatlačuj do později jak výs fcčcno byly tu

pozadí ňiem o všechno rMilnS ieshromažďovánv Doklady r jin vili

zemf bývalého Rakouska tuk zelikný konec konců j'iiom sytý jo s

žení rudého režimu a píiid pak
obecně za nejvyšíí snahu o repre-
se tehdáž obavy že od diktfdury k

skutečné vládě je jenom krůček

spojenci po obdržení výstrahy od

našeho Herberta Hoovera zakročí-l- y

a dali Maďarům tm srozuměnou

že nesouhlasí s? znovu dosazením

Habsburka na trůn sv Štěpána
Uhři lehdáž měli hlad a neupo-

slechnutí rozkazu znamenalo za-

stavení posílání potravin Zrušili

proto prvotní své rozhodnutí a

Coiinaiijihtu Princ Arlhnr který

je dosti znám ve Spojených Stá

sbírky tyto staly se jedněmi r nej

úplnějších
Hlavní sbírky nalézají se v bý-

valém Císařském museu v Okruž-

ní třídě Není jediného odboru li-

mě ní aby nebyl zastoupen v těch

to skvělých sbírkách Zde jsou u

mělecké poklady které Habsbur

kove shromažďovali po čtyři sta

letí Vedle toho jsou velké a cen-

né sbírky v bývalém císařském

hradě v Schoenbrunnu v pala vích

tech sloužil za světové války tm

francouzské frontě Kdyby do-

stalo se mu nabídky uherského

trůnu byla by to druhá nabídka
1 Vf- -

to věnovali pozornost také požit-
kům jiným Vídeň nahromadila
za edá st aloi í ve svých zdech ve-lik- é

spousty uměleckých pokladu
n utíí možno říci že si jich nevá-žil- a

Vábily do rozmařilého městu

nad Dunajem cizince ze všech kon-

ců světa a okolnost tato druhdy
jenom přispívala k blahobytu ví-

deňského obyvatelstva
Nyní však v místech kde druh-

dy vládl bezstarostný n rozmařily
život objevil se přízrak hladu a

přítomná vláda rakouská má v

odprodali umělecké pokla-

dy sesazených Habsburků a růz-

ných jiných rakouských šlechtic- -

zvolili si kabinet Nyní v Uhrách tohoto druhu n lidé kteří jej ma

jí prohlašují že nepochybně ji za

vrhne Když braltr anglického

vládne kabinet Huszarňv vyslo-

vené umnarchistický a Habsbur-

kům nakloněný

V Americe do nedávná převlá

krále Edwarda Alfréd vévoda t
Czerrtiiiovř LiechtenSleinově Pal

Kdinburghu zemřel jako panujícíaviciniho Harrachově Schoen
vévoda nebydni náhled a v mnohých kruzích

dosud převládá že Maďaři považo

borna Kinského a jiných Všeeh-nydiírk- y

v těchto palácích mají
obrovskou cenu Mnozí znab

lo mužského potomka aby ujal se

trůnu V souhlasu s následnický'- -Zníímnvv obrázek náš nkftnie ieden z rotačních sněhových nln- -

vali vždy Habsburky za cizí tyra- -

ini zákony nabídnut byl trůn vébii nejnovčjšího tipu při odstraňování sněhu s tratí nedaleko Dun-kir- k

N V po nedávných prudkých sněhových bouřích vodovi z Connaughtu avšak ten
ny lento dojeni uivoren byl růz-

nými řečmi které čas od času

poslanci vedli v parlamen

hlasují že některé jednotlivé tyto
umělecké památky mají skuteč-

nou cenu millionů Abychom uči-

nili představu jak se cení uměle

kých rodin aby se uchránila před
hladověním Je to snad jediný
způsob záchrany poněvadž o

nemá nic jiného co by ci- -

naznačil že nMěji zůstane Angli-

čanem než by se stal NěmcemNÁPADNICI TRO-N- U

UHERSKÉHO Jeho syn Arlhnr projevil stejný
cké práce uvedeme několik příziné ke koupí nabMlo Je silné

tě v Budapešti Víme dnes že ve-dl- y

se tylo řeči na oko a byly-l- i

někdy míněny že nebyly to řeči

proti dynastii nýbrž proti ústředí

vlády ve Vídni Není o tom po

náhled Nepochybně jeho stano-

visko se nezměnilo a zůstane radě
kladů

Zesnulý 1 Pierpont Morgan zn
ji Angličanem než bv se stal

'platil W0000 a velký Raphae- -

majestátnost Spasitelovy postavy
a hrůza bouřlivého pozadí svrcho-

vaný pathos celé práce a skvělé je-

jí provedení svědčí o velké inspi-

raci umělce který pravidelně za-

býval se malbami ušlechtilých po-

stav dvorních dani i princů

"Portrét mé matky" od Reui-brandt- a

je jinou skvělou ukázkou

umění starých misirň umění ne-

napodobitelného a nedostižitelné-

ho Obraz tento zhotoven byl v ro

Iňv obraz "Madonna sv Antonína chyby že vlastně to bylo mluvení
Jiným nápadníkem uherského

1o větru poněvadž Vídeň MaďaPaduánského" Zesnulý Henry

Frick zaplatil sfráOOOOO za Rem- -

brandtňv obraz "Polský jezdec'

rům nikdy neubližovala a měla s

nimi dohodu o rozdělení moci nad

neněiiieckýini a nemaďarskýmí ná-

rod v
a za obraz "Philip Čtvr-

tý král španělský" od Vclasquc

trůnu je bulhrský_pri_ne Cyril

jediný bratr nynějšího bulharské-

ho krále Borise Princ Cyril ne-

žil na dobré noze se svým otcem

bývalým králem Ferdinandem kte-

rý při jisté příležitosti prohlásil že

Cyril není ničím jiným nečli
a oslem Toto zhodnocení

Maďaři novodobí byli dynastiize acsiuuv a m luener zapla ce ICiW rok před smrtí matky to
til $1000000 za tři obrazy Rem- -

vždy oddáni Proti Habsburkům
nezvedl se nikdy jejich hlas a zvlá

hoto slavného mistru kdy( malir

bvl na vvši své umělecké potencebrandtovy mezi nimiž se nalézal

možno že co nejdříve podmínky

prodeje uměleckých pokladů Vid-

né budou oznámeny Rakouská
vláda doufá že tímto způsobem
získáno bude nejméně $10000000
Rakouské autority daly by ra-

ději přodnost ustavení umělec-

kých pokladů některému národu
unebo méstn s dorozuměním že ty-

to předměty budou vráceny do Vi-

dné po zaplacení dluhu Avšak je
více než jisté že nikdo nezapňjčí
velkého obnosu na takovou záru-

ku a že jediným východiskem bu-

de odprodej těchto věcí O věci té-

to se jednalo již na schůzi banké-

řů ze zemí spojenců kteří prohlá-
sili že kapitál by se sotva dal zí-

skali na záruku tohoto druhu jež
snadno může být i zniěcna nějakou
katastrofou
Vídeň původně navrhovala aby

umělecké památky tyto zůstaly v

lí:lL'Otlsl(il n nlif n vS vvilí m- -

také proslulý "Mlýn" Průměrná ště zamilovali si tak zvanou ma- -Láska vedla štětec oddaného syna není právě nejlepším odporučením
bulharského prince a jeho kandi- -

Tarskou větev habsburského roducena obrazu starých mistrů byla

$370000 jejíž představitelem je nyní arei-da- f
um nppochybnř vyvolala okol

V starém Císařském museu ve vévoda Josef který zdá se míti iJnost že je dědicem značných stat- -
Vídni nachází se 1717 obrazů sta-

rých mistrů Mezi nimi nalézají
nejyětší naději

na získání maďař-kf- i J }J]Mskeho trůnu Arcivévoda Josef
! Dalším kandidátem uherského

věrnč sloužil rakouskému císaři nase malby všech slavných mauru

hořeji zmíněných zahrnujíc v to ruské frontě a dovedl si k velení

vždy vyhlédnouti takové chvílepráce světově proslule jako
"Madonuu Oardinskou"

a Rembrandtňv "Portrét vlastní
kdy nehrozilo nebezpečí lak že je

a vytvořeno bylo dílo jez stoji sa-

mo o sobě mezi pracemi tohoto

slavného mistra Jsou umělečtí

znalci kteří obraz tento staví nud

všechny ostatní práce tohoto mi-

stra '

Jsou tu skvělé malby Petra Pau-

la Rnbense a mezi nimi proslulý

portrét Heleny I'Yurmentové je-

ho druhé manželky 1'mělee zho-

tovil několik portrétů této dámy
ale onen který je v starém Císař-

ském museu ve Vídni je ze všech

nejzajímavěji! Na oltraze tomto

dáma je poloobnažená chystajíc
se k lázni Portrét tento považuje
se za pozoruhodný obraz holand

ZDÁ
se již býti o tom

že v Madarsku obnovena

bude monarchie a ustanoven král

aby bděl nad osudy této země Kdo

Maďary zná nebyl překvapen ni-

kterak zprávou že v obnovení mo-

narchie vidí jedinou spásu pro svo-

ji zemi Nejsou to ani tak široké

vrstvy maďarského lidu které pře-

jí si aby osudy národa řízeny by-

ly žezlem zvoleného krále jako
šlechta a zámožní statkáři kteří
se domýšlejí že bez krále není ži-

vota ani v té Maďarii o níž kdysi

prohlašovali že mimo ni nestojí
život za'(íýmku tabáku '
Při volbách které provedeny

byly podle příslovečné uherské me-thod- y

se ukázalo že 9" procent
voličstva je ve prospěch obnove-

ní monarchie' Ovšem na rozhod-

nuli maďarského lidu měly znač-

ný vliv také bodáky vojska nové

vlády ale páni v jichž rukou se

nyní osudy země této nalézají se

na takovou maličkost neohlížejí a

nechápají že se v zemích soused-

ních nad tím dovedou' rozčilit —

Vždyť se tak prováděly v Maďar-

sku volby od nepamětna a taková

maličká věc jako je revoluce se

všemi hrůzami které v každé ji-

né zemi byly by mementem ne-

může přece na starých a zakořeně-

ných zvycích praničeho měnit V

Uhrách budou se provozovati vol-

by vždy ve stínu bodáků a přes to

uherští vlastenci nepřestanou pro-

hlašovat že mimo Uher není žjvo-t- a

a fio-l- i není takový Mají přece
do jisté míry pravdu

Premiér Huszar prohlásil že je

ho válečná pověst nemá tolik ka-

něk jako ostatních neslavných ra- -matky" z nichž kazda nepochyb-n- ě

přinesla by takovou cenu jako

obrazy hořeji označené Malby sta

rých mistrů ve vídenském starém

Císařském museu jsou dle náhle

du znalců vysoké hodnoty Kdy

bychom řekli že průměrná cena

jejich jejenom čtvrtina obnosu
ské ženy minulých věků jež potr

který zaplatili bohatí Američane
pěla si na dobré jídlo a vino a ji

trůnu je princ Sixtns z Bourbonu

bratr bývalé rakouské císařovny

Zity který za války vyznamenal
se jako důstojník belgické armá-

dy Princ tenlo hrál jistou úlohu
v neúspěšném vyjednávání o mír

jež zahájil bývalý rakouský císař
Karel

A posléze se také mluví o mož-

nosti že za uherského krále bude

prohlášen hrabě Albert Apponyi
který v uherské politice hrál vždy
vynikající ťilohu a má pověst do-

brého diplomata Vypravovalo se

také že Maďaři nejraději by na
trůně sv Štěpána viděli nějakého
amerického multiraillionáře ale

zdá se že jednalo se o vtip kte-

rým mělo býti naznačeno že Ma-

ďarům se především jedná o pení-

ze Snad není daleka doba kdy
Maďaři se určitě vysloví a prove-

dou volbu krále Je silně možné

že volba padne na někoho jiného
nežli některého z jmenovaných ná

padníkň nebof Maďaři jsou div-

ný pronárod a nikdy nemůže se ří- -

ci dnes co nčiní zítra —

né dobré věci životaza malby starých mistrů hořeji

bylo by to $92500 za je-de- n

kus Prodej jednoho takové

ho obrazu zachránil by celou řadů

konských vojevůdců
Konservatism je v Uhrách zako-

řeněn Maďarsko je zemí zeměděl-

skou a zemědělci vždy a všude t vo-ř- í

jádro konxervatívního živlu —

Maďarským sedlákům těžko je na-

značit že mohou žiti bez panovní-

ka Okleštění Uherska y důsled-

ku podmínek míru učinilo z Maďa-ri- e

stát ještě zemědělštější Celá

řada průmyslových podniků na

pomezí připadla sousedním stá-

tům a Maďarsku zůstaly kraje pře-

vahou zemědělské Počet obyvatel-
stva zredukován byl asi na 8000-00- 0

a větší část tohoto obyvatel-

stva zabývá se zemědělstvím a pě-

stěním dobytka Před válkou se

těmto uherským sedlákům zname-

nitě vedlo a ani dnes po hrůzách

revoluce není jim právě nejhůře
Rozhodně jsou na tom léfve nežli

sedláci v Rumunsku a Rakousku

ídeňských rodin před hladové- -

slavní Jisty ale tento návrh byl
ihned zamítnut Bankéři přišli k
náhledu že jenom prodej společ-
nostem anebo soukromým osobám

může opatřili Vídni potřebné pe-

níze A nyní se vyjednává o h

tohoto prodeje Vídeň

hladoví a bude nutno jedna tt co

nejrychleji mají-l- i tyto umělecké

památky přinésti Vídni kýženou
záchranu Není o tom pochybno-
sti že kupci pro vídeňské uměle-

cké památky se najdou
Ve vídeňských musející! nachází

se veliké množství cenných obra-

zů starých mistrů sochařské prá-

ce velké umělecké hodnoty ko-

berce velké ceny a umělecké prá- -

cc ze zlata stříbra a porculánu
Rakouský kancléř Renner nazna-

čil že naděje iidu se upjala k těm-

to uměleckým pokladům Kdyby

jenom došlo k odprodeji obrazů

získalo by se dostatek peněz aby

nakoupena byla pšenice do příští
úrody
Celá řada obchodníků s uměle-

ckými předměty z New Yorku a

nim A teento ooraii jhk ji
věděno nachází se v starém Cí- -

Rubens je zastoupen čtyřiceti

svými pracemi ve vídeňských sbír-

kách Mezi známější náleží por-

trét císaře Maxmiliána Prvního v

brnění a jeho dvou synů Jsou tu
však obrazy jiné stejně proslulé
"Modlitba k Svatě Trojici" od

Alberta Diierern považuje se vše-úřa- d

diktátora Poněvadž jevily
sentaci tohoto nevyzpytatelného

Uařt-ké- museu 1717 tak že je

jich cena se dá odhadnouti na

$lr8822r00
To je jenom hodnota obrazu sa

motných Dlužno uvažiti ze jsou

tu nádherné a práce ze
jasné jiiko den že Maďarsko stapředmětu a je jednou z ucjdůlcži-tějšíc- h

prací tohoto starého ně-

meckého mistra Halsúv- - obraz
zlata a stříbra bohaté tapestne

klenoty sochy a jiné předměty vy

soké ceny umělecké Vedle toho "Viléma van Ileytbuysena" je
sbírky v Líechtenšteinskémjsou tu sbírky šlechticů bývalých'

paláci která obsahuje také vele- -vévodů hrabat a knížat a rakou
Pro každého

Přední lékař eský a známý

ne se zase monarchií Zbývá k to-

rnu již jen maličkost — volba krá-

le O nápadníky není nouze Je

jich jako hub po dešti a každý z

nich slibuje že bude vládnout! roz-

šafně a třeba dvakráte přísahati
že chrániti bude nedílnost maďar-

ského státu O tu nedílnost' mají
Maďaři hlavní starost ale všech

dílo Botticeliho "Madonu s děťátská vláda tvrdí že má práva s ni

kem"

Londýna poslala do Vidné svoje

spisovatel oblíbených Článků ze

zdravotnictví onehdy napsal že

nenajde se snad ani jeden člověk

o kterém se zdá žc správně chodí

Velasdiiés ie representován v

mi disponovat i dle sfé vňleJest-liž- e

řekneme že ostatní sbírky

starélm Císařskéhomusea mají ta-

kovou cenu jako malby získáme
Císařském museu více obrazy než

Větší část uherské půdy patří
statkářům magnátům kteří v ob-

novení monarchie spatřují zabez-

pečení svých zájmů Tito statká-

ři spolu se sedláky hlasovali jed-

nomyslně pro kandidáty kteří se

zavázali podporovat! myšlenku o

obnovení monarchie „Krátký re-

žim Bely Kuna upevnil je v(kon-servatism- u

Nevěří již ani ve vý-

hody republikán ismu a jsou pře-

svědčeni že jenom nový monar-

cha na trůně sv Štěpána je s to

vrátiti jim bývalý blahobyt a klid-

né chvíle jež trávili u džbánku ví

li v kterémkoliv iiném museu nii- -

na stolici aby nějaké to pročieelkovou sumu $31 7645000 Po té

zástupce A Phillips obchodník

s uměleckými předměty z Liver-

poolu v Anglii jenž zastupuj mo-

cný syndikát anglických kapitaii-st- ň

navštívil Vídeň aby prohledl

mo Snanělsko Jsou tu obrazy ji-
-

no nasvědčuje tomu že by si hla-

vy tím lániati nemuseli poněvadž

jakékoliv snahy o obnovení býva-

lé maďarské říše byly by tlučením

štění čas od času nepotřeboval Z

toho právě důvodu Trinerovo Lénvch slavných starých mistru ja
můžeme odhadnouti deset zbývají-

cích císařských a šlechtických sbí
ko Titiana Raphacla Correggia

rek zahrnuje v to proslulou Lieeli- -si tyto předměty a prohlásil že
čivé Hořké Víno je lékem pro kaž-

dého Provede vyčistění dokonahlavy do kamenné stěnyHolbeina V eronese Murilla a Lu- -

tenšteinskou galerii na desetinu
eas Cranachajeho syndikát je ochoten zaplatit
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ti v budoucnosti zdrojem novenoTakové stanovisko bylo by jenom ckého režimu A tato okolnost ta poslnchače Váš lékárník neb ob-
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arcivévoda František Josef Otton

Vídeň muže se stati Mekkou ner Company 1333-4- 1 S Ashland
Premiér Huszar w svých monartěch kdož rádi pokochají se po
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vodou Josefem v Uhrách narozejim svými zábavními podniky po- -nejslavnějším malbám toho druhu

Na cestí dr vropjr
První cestující- - Chvála bohu

až budeme zase na suché zemi!"
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skem cívilísace po téměř celé tisí--
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příjmu vídeňského lidu "v ji abych se ze "suché" zemé do-
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