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1 Každi osoba jycel h!arw4 riav &nh !lEaaTlt

TTjátliífSl se pivtl úřadem

hy do Sirého evSta AI do Bě-

chovic dosel jsem písky pak
na železnici a jedu do U-h- cr

Sotva le v Peiti vyjdu na
ulici potká mne soused Fiala

který byl v PeSti nakupovat vl-

nu

"I na zdar hokynáři ! vítal
mě soused "Kde pak jste so ta
vzal!"
"Ale božínku !" já mu na to

"Vlastně jsem hodlal na malý vý-

let do Šárky pak ale jsem st po-

myslil: Aby to ul za to stálo

podíváš se Bartoloměji trochu
dál do světa"

iJ!lného a vubco se tíž neiukhal

příliš do spolcfnosti bavě so hlav-

ně s hraběnkou a s Wulkofem

Ciaude z Montholona bystře
vlehoso vlímaje stál nedaleko

hraběnky a nemíchajo so přilil
hovoru obecného byl vícepo-zorovatele- iu

dnelol spoleěnosti —
záleželo mu na tom aby se pře-
svědčil jaký drah lidt se tuto
schází

Když bylo po veěeři tu dosta-
lo se mu mimovolně příležitosti

přeslechl krátkou sice ale vý-

znamnou dvojmluva vedenou
mezi hraběnkou matkou a Euee- -

sázrii chrúulla a xidriela ve irmrvta vzrůstá si Itt
ityřicet akrů lesa na ní-m-l by slriirav iwbjW cI rW
rxdi-lca- t ías Bel li draTdkíp 4f &a vkeky sírany tta
ktcKkolt řtrrti sekce kteKKko!i o6eca-b- iftisa Su
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V třk-- letech byl Londýn
shro-iniždii- tě

nejen vlech politických
utctVma a v ucntiloat padlých

politik S ale i rozličných podvodv
tiíkS a dobrodruha Anlio vieiu

kýtU hezpečnd ntořiíte a zvla-- M

Lottdýn tkýtal v o htS ohrom
u ó i vUm volni pole
kdo mcL!i buď nepocetn5 duby
tího jim-n- í uliti aneb ncpoceaU
nost voa dál tropili
Tak přiiei Londýn do Ipatnó

povř-sti- a zločiny množili mí v

inetř tom v inířo álatsne Vláda

kuntxiitf niopvla zakročili a poía-l- a

Tydivati LtpenS zločinec jich
V jen jHIitit kýoi uprcLlK
kúm kýtá k1iio ochranu

LoudýiiS raiítom kds c tcháieii

bohatí kavalíři vznoSciil prostos

páinici prohnáni dobrodruzi a

jiní lidi podobného dráhu kteří
bud vyhnáni neb uprchlí a vlasti

užívali nakradeného houpodářutTÍ
co velcí pani
A slavnosti hraběnky z Montijo

táhly i pro av 6 j vtnelený tón i

pro přítomnost krásno Eugenie
Lord Clarendon jak jsmo byli

{oznali dvořil bq hraběnce a ]ři-náSe- ljí

v oběf velikó sumy p
něa Než když přesvědčil se lo

paní z Montijo přijímá dvoření

každého ať je kdo je jen když
tná peníze—byť to byl uprchlý
úředník neb kasír že dnešní noci

jest jeho zítra ale náleží ISeiu

ventovi pozítří lorda Sunflower-ov- i
a pak lordu Malboroogh-ov- i

a iak propaštťiiéuta ministru
Wulkotovi atd atd — tu aasíyděl
za svá a ní pojení a nepřichá-

zel více do její domu leda že ?

od řasu jHsí!al Lugerůi nějaký
ierk neb jiný dar

IIo9]odářtiví paní a Montijo
tá!o veliký náklad že by žádný
milionář nebyl mohl toho vydr
žeti na déle Xcž kdo schází se

niilionálu dcMrt a a každého £e

vytěží to nejvús ku udržováni
přepyt-huto- to přece jde Jtjí
dúui byl jako veřejný tievřtincf
arci jro bohatS jen a vznesené

kuří povedli tu cet (?) ULatě
zaplatili V takovém domě a v

takové epolcínoati byla vycho-

vána teď Kujeme —s takovými
Mlhami zacházela od takových
nechali i dvořili

ae tlce aAU ctvtá ařkterv s iťe tlt--tev aml zadatL a le lá lá tarJja tr-v-al- eřňiiiti vx tel
jeda zahria! tod t2taakeaioii tt4t£k k'! bv
uomkortté uddily seldi
Iy tabriar tel r souhrnu isa

sekw
r Osoba tíaskl se a v'kIv íorv : nt t-- ú '

uctaitt takurě aabriai tiCíuili vj ř Ir — 5 ": --r - ''V kri a irtií-- M Lmlu
neb nvetvervtu trb dčvt!j!t- - ít-- r 1 ále sl w piii ř4y evrl
uwcnea ulirati umísí r-- :č 2v zd rlul w-- v- -- l'!?

a tí--i — ~ p--v-a r
cenčbo míúiera neb rcvvitvri
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"rřekvapnjoto inne — řptííila
jaem dona jen sbéžui —o roxmiu-v- 5

nevím pranicehož"
"Nože don Olympio duaad

nevrátil té schůzky ku které

byl lístkem z valí ruky pozván"
"Schůzky—lístkem —" opako-

vala

do

Eugenie uíiníckrok nazp&t
"To musí býti nějaké nodoroza-tnneo- f

pane markýsi A don

Olympio se nevrátil ! ? Nepochop

puji z toho pranici"
rrosím kontesko buďme

jedná se la o život lids žo

ský Jsem llcchtie a znám ka

ídého tajemství i vážiti Vy

jste psala tyto řádky donu Olym-piovi- ? mí
A při tom vyňal x tobolk-

y- voňavý malý líftekkterým byl
Olympio od kontesky kuiH-huzc- se

vyzván
ull všech svatých pane markýs

—já nepsiUa nikdy )zdobný lí-

stek
co

! A vůbec to ani není moje
ruka Nahlédnete tuto do mého dě
alba vkterém zaznamenávám fei

některé lepil básničky—můj ru-

kopis jest zcela jiný"
Iak jest mi vo nepochopiteK

no" odvětil smutno markýs
"I mne" souldasila Kugenie

r]amatovaváii se na proroctví hr-lal- é

věštky nž

lřiel jem k vám madono

s nadějí že se o nřm nefebo do-

zvím Ale takto poznávám Že ise

se muel Ptátí obřtí neznámých
nám mťKrností Co nejdivnřjSího
jiti žo don Olympio iel na onen
nwvt kde dle těchto řádkfi se

s vámi mel setkati—

"Věru polivné to— než dou- -

íim au jest don Olympio tak sil- -

ný a udatný že se vrátí
"A co při tom ještě nápadnější-

ho Že i jeho sluha byl drŽán io
několik dní o vězeni nějakou taj-

nou
ty

osobou londýnskou jelikož
týž vynalezl místo kde m zdržná

je ona nebchádeera madridského
hradního

lolore— ta dívka je též v

Londýně?"
Áv0t vpou někte zde na blízs

ka
"No pak poeby bojii Že do

na naleznete a ní jejíž láskou t

byl tak blažený' posopně odvě

tila Eugenie
0 tom ncjMM-hybuj-

i jelikož v

tn den kdy zmizel neměl ani Já
tušení o její bydljlji"
"O milý markýsi kdo vám za Ut

rulí Že don téže jeltě noci nena-

lezl ji-j- í stopu a oJjořívá teď v

její nárbéi Slechetnf don Olym-

pio [zdravil mne tezjochyby
na mostě Chclsea ubíraje se prá-v- c

ku seRoře To by mně nepře-

kvapilo Tk to ve světě bývá
ťlaude ]UMiiál se rothoířeno-st- i

Kugenie a pravil mírně:

Maduo nemáme vždy my sle-

tí si to ttvjLórii"
"Odpuste pane markýsi —ale n

vaJeho pvLIavi nechybíme kdy ž

tak vždy í iníme''
"Želím těch zkusenofetí které

vyvolaly taková slova takový
příkrý úsudek

i já—mám ale křivda f ří
Oly mpio jet Šlechetný maž

Zo bojoval v srdci svém to ina

nepXHitam ve zlé On miluje Io--

orM lk liUtU lí viilv nA17iii a--N- - j
v Sak nic méně vždy bude hotov

pro Vá madono jtoložiti Život í

štítky když toho požádáte Tak
l ja
"Vale slova mně mile udivují

Šlechetný done a věru beřa vás

za slovo to že bysto pro mně na-

sadil krev i statky bvlli bv
třeba— než dovolte abych vás

pozvala jménem mé máti hral-ě-

ky býti ďnes našim hostem Při

jímáte ?"

"Přijetí mé budiž prvním dů
kazem mé oddanosti"
"Nože vale rámě pane markýt

si—vejděme do salonu kde bode
už nětolik hosta ěekati"
Ciaude Montholona u posic

chl a vedl ji Eugenio mímochos

dem nahlédla do zrcadla veliké
ho a libovala si že markýs jest
krásným kavalírem s nímž by jí
to pěkně slušelo

Hraběnka byla překvapena
vidouc dcera svou přicházeti po
boku Montholona Nedala toho
vlak na sobě znáti a přivítala
raarkýse s milostivým úsměchem

Salony pani z Montijo rozpa
daly na tré I5yt ni najatý byl
velmi skvěle a pohodlně upraven
ej prve priaci saion novorni vei- -

ký a vkusný pak salon jídelní
jenž obsahoval vle co se v An- -

glií vůbec od tohoto důležitého

misia zauau muze a paic saion
herní v němž bylo jěkné křídío

na němž někdy Eugenie dala so

slyšeli a pak několik stolu k

ísalona íídelního zasvěcenec mohl
nalézti pod záclonou těžkou vchod
do malého rozkolného prostoru
okrouhlého jemuž říkalo se 'r0"

tnnda Šachová" Zde visel krás

ný olejový obraz pod ním pohov
ka pro dvě osoby stolek se ša

chy mramorový krb a dvě židlo
Více nebylo to zapotřebí— a co
také potřebují jeltě dva kteří so
sem utekli z hluka salonfl t

Když Eugenie a markýs vkro--

lili do salonu nalezli la až hrabě- -

to Malbo rough mladého kasfra

Henry-h- o excelenci Wulkofa a
několik jiných hosta a víc--o ještě
jich přišlo brzo po Bobě takže

salony byly hnědlo naplněny
vzíícSenými pány Později vstou--

píli aniž by toho Eugenie pózo- -

rovala lord Sunflower a princ
Ludvik Napoleon jehož lord u- -

vedt a představ'1! hraběnce Při

prvním svém uvedeni do těchto]
kruhu princ nculioil dojmu dí--

nal jsem cat}i pea boaaoa v

noa a zpíval písničky Je-

dnou vyspi val jeiu tak olo p%
sel :

'

"Na blízka zamtm spa-

třil tam hrob" — ale sotva jM
byl hotov přistoupl pala k eksa
a povídá: "čert yi pruí tabti
vždy ▼ noci tak hanebně yj-Zejt- ra

ji zastřelím--"
To slyiet a horempádem dátM

na átěk bylo r je&néia okamže-

ní Rovnou cetOi doběhl j#o
do Cařihrada Za dne byl jseai
vždy schován a v noci prochází-
val jsem se městem po dvou jako
ělověk Toť m dá myslit i způ
sobem takovým nahnal jsem ?a-st- o

notnýel strachu Tark&ta pa-

kli mě potkal některý v aoct při
měsičku Inu holinka alst jiďtl
porada?
Abych st prohltdaal trocha

město odvážím se jdaa i za
dtie na ultei Ala a toha povita-l- a

mela ie bych zuáleta te byl
zaplatit životem Jakéaasi hlou-

pí rau Tarkovi telil aapadio 1

prý jsem pomíaalý I p?u kři-2- et

: "Turet attČle ! j ta puaú-nui- f

pc" — Kdybych a byl aá-d- ál

le tlak taíni tiac byl bych
mu dal hrubiájtvt co by tss Ja
něho bylo vclkt Al tak betuk- -

díl jsem se ničeho zlého A pro
to se vzpřímím a abych #c

chránil vrazím do ejhai!iLo
davu lidstva
Turci se vám rosutikali jako

když střeli do hejna vrabcJv Já
atikám za aimi al ta j4aa či-

tím že se ca mne sype kajactJ a
že vlastně já sám jcni proeáIo--
devan

rrach a broky ! teď jsem měl

eo dělat abych alel ooJa svaté
ho Štěpána Jako Šípka proběhl
jsem několika abcemi a dotai s
konečně do uzosnk 4 IIJ a prázd-
ná uličky kd mi do oíi paď!a Ir-
ma : "ebestiao Vrták hoíotttel
veho druha obuvL

I hrome r pomyslil jem ta v
duchu nad by to nebyl teatfž
Vrták který as Kosila pláeka
bydlil a před několika ruiy a

Prahy zmizet jako- - když káatea
hodí do vody r
Abych nabyt jistoty přUtoa-pi- m

k Jenéua okna a bl4ia
do světnice kde skatvčaě aa tří-

nožce a prostřed svých žen slii
mistr Vrták Sotva mě spatřil
tt-- mll se vlidaě a přistoupiv k o

kas mi fíp jit rovu
Já nevěděl poanalÍt foi čili

nic a proto pravím k němu ""Sa-

lem alejkum mistře Vrtáka r
M ístr zůstal na ta slova jak

I

zdřevvBKiý

No no r konejlita h-- Nc
Iěkeií #e kljtř# i JI lřta áa

starý známý boky nář lUrtok-taf- j

Pilulka a Kozího- plieka"
Hleďme isa ta! křižoval se

mijtr A já vá měl za p
!aať# ftejaem ai aa p

ol{oviJám a zlrovea vybizlm
Vrtáka aby byl tak lkav a vy

pntil mě z Lué kožea4 obálky
Mutr ut hopil se kaejpa a aa krát-k- o

vylMttpn&l so 0t ze mae ČIo- -!

vk Pit &Uíb hovota svířil se
u-- i krajan i mm lemlo yM do
bř a za nedlouho 1 doaíá stáli
mi dvorním obataíkera Kčiže má
zdaru? j jitrnic® joa totiž usáli

čeuy na adieith a na ty chytá
mistr p--y a jejich kolt pak le-n-

jeho iijott tureké Wty a pa&u

"A vite-- U co r pravá ke maě
na konce Pro vás PUalke

byla by nejlé kdybyste m stal
také Turkentt"

A kterak m to dělá T ptáaa
se

Inu kterak T vysvětloval oa

Koupíte si tarbaa s pclaurilc4ai
k dýmku adlouhfa troaWlesa

ta blavě t necháte jea chochol- -

ka v la o a te hotový Turek
To nebyla nic tak ziiho a pro

to tthlái I jem a sultána le m
hti potKit Saltáa mi pohvá- -
il daroval mi dotuck a pytlík
iarist&— tak so totil jmenaji ta--

reckí peníze —- a propaatil mi a
ttbdieaeo slovy Tef jdi
Pilulstaffo a nakup si len!
Ale to víte : skuleno t j mat-c- a

moudrotl a mojo Vercaika
zahnala mi vlečka rhať abych ai

na krk aváaal takového laripera
akými ja ženy A proti ycn
ní ]omjIil v ducha : Milý saltá--

nol a toho mračna aeba4 leť
Já měl jen jedinou íenah mám

ji al po Upec doat Meřka-l-i abych
se jimi zásobil Sloveta: leaidla
j sem ověit na hřebíček a jako
laeženatý Turek lil j fll ro--

íktt r Cařihradě nedaleko mistra
Vrtáka a nimi so předplati
li na noviay abychom přec vi
děli co m děje v otatstia světě
kromě Tarecka Na a hled ja
ká to dobrá věe držet si zvoriay t
Po p&l letl dověděl jaem m prá
vě a novin lo má Veronika opa
slila řasa i sv í t— lej ji b!Lh láv
věčnou! — I netrpělo bm to 44-t- e

v Tarecka Ioma iře j nej
líp a proto jsem zticha bs v5e-h- o

hluka ao vykradl a Cařihrada
a Iťastně i bea iraza ao dostat na
Kozí plácek kdo teď v báaai bo-

ží pojídám svl zamilovaní sýrf-k- y

Koma libo aechaf vui pK ti
svou návltSvou Firma moja aal :
U Turka Pilalstafly T — Saleta

alejkum!

VMn nnf i ayvliMiMItl- -
vk y —Vaai zib4 mim í$#m mám

rj aTtl a vvtrjaifcM' aaa a
aoaiat ta mu t r a"a u

1 rwtk Kw !tw VZ r jwl% rait- -

rwufY-aooa- " ta Ta rtNm t
fcr4 aa if

iafea atla

Weii aaet mi jtac
rO-klér- e

y
zákwaa: rtedpakladate 2

na takový ieuek ť-- o IHu-u-I-ř a-- l t t:
z'koaeat litá idaíi pH řvt'iVÍ Aw -- :i kJ il k-- cb

iOlaltaarlitcíem snln uí

Hua sestavena kfiiK?ar-"'- n v rvf-u- {vj'-'-u-
:i

a práva stran maji býti rvu vára ja! v iLLi r -- r-

nvch prltukvh

"Aha l takové jo to" vrtěl Fi
ala hlavou "Ale co tomu řekne
vale stará ? Ta Vám v Praze na
Kozím plácka zuří až strach Já
nevím ale ve valí kfiži bych ne
chtěl vězet Pilulko i"
To mně uleklo žo se mi až v

prsou zatajil dech I dáni souse
dovi pánembohem a co mi no

by stačily oháním do Bělohradu
kde se začíná Turecko Tam jsem
doufal žo před svým drakem

manželským přece budu v bezpe
čnosti

Dobrá ! U Bělohradu zastavil
mě turecký policajt abych prý #

vykázazal papíry Já mu vtlaíil
do ruky pětka což nit bylo do-

cela vhod

"Nepochybně politický uteče

nec' hádal on j "snad český re-

daktor který prchá před ůtoíi-itě- m

svobody ěih kriminálem"
l arciť žo jsem uprchlík" pře

svědčil jsem "jenom že manže-

lský"
V Bělohradu semi dvakrát nelí-

bilo proto si daí ukázat ce-

sta do Cařihrada Cestou tam
setkal jsem se s dvěma vacdrov-ník- y

jeden byl kloboučník dru-

hý stětkář Asi Ctyry hodiny
kráěímc spolu až jsme přiSli k

řece Parno bylo jen se slívalo
i pomyslím si v ducha : "Což --

bysi drobátko se vykoupal v ře-

ce Bartoloměji V I svěřím se %

úmyslem tím průvodcům % vlídně

jak ře sluší a patří ca Pražského
hokynáře Žádám je aby mi dali
ozor na laty
Nu dobrá í Asi čtvrt hodiny

brodím se ve vodě ale kttyi vy-

lezu zase na břeh tu máS !— vaa-drov- ní

byli ti tam íaty moje by-

ly tam a já jako Adam stojím a

pntřed turecké říle

No tak hleďte! Tohle nebyl ji-
stě Žádný Žert a já jsem si umy-sl- il

v duchu : Nej-4-Í- Í pak Pilul-

ko přec jen náramný osel ? Co si

teď poťncl ?"— To }ka uštědřím
si několik pohlavku a pak se

skry ju v hustém rákosí na bteha

aby ch tam t plakával nešťastný
osud svfij

!

KdyŽ se setmělo spatlil jsem
Turka který s dýmkou v vh

—tť víte le každý Turek je ná-

ruživý kuřák ! — blížil se k řece
Na blízku stál strom Turek si
ho prohlídl {ak sundal torban a

hlavy vyklepal pel s dýmky a

jakoby nic pořne se věSct

Mně to nedalo i vy lezu s ráko-
sí a ptám se milého Turka i CV

pak vlastně zamýšlíte přiteliu- -

ku ?"
Turek se vám stralně ulekl

vyvalil na mne ot"'f i ptá so mne

jektaje zuby : "Alláh sálej k um l
l-- ii ělověk nebo ďábel ? — a pří
tom strachy so křižuje
"I božínku !" já mu na to

"Toť se ví že jsem ělověk a sice

Bartoloměj Pilulka hokynář a

Kozího plácku v Praze"
To ncSlo Turkovi na rozum

neboť zavrtěl povážlivě hlavou a

potom povídá : S odpaStěnítu

pane Pilulko! Což chodí v Pra-

ze hokynáři v takovémto mun
dúru r
"Inu lasem ano" pravím já
To právě se řídí poťlo gusta"
A na to poínu mu domlouvat a-b- y

chce-l- i se už jověit učinil to
bez latS kteréž bych na rozlou-

čenou přijal od něho darem

Dobrá ! On neřekl ani tak ani
onak i vypravuje mi že jest o--

trokem tureckého pasy a Že měl

na opatrování velikého haíana

který téhož dne sešel so světa ía
sného Až prý pala se doví o
smrti svého čtyřnohého miláčka
—bědoval Turek— pak pri ota
trovníka jeho dá kolem lámat a
aby tomu lámáni se vyhnul ra-

ději hodlal otrok provazem ukon-

čit trapný svfij život

Topi li se ělorěk chytá se t sté-

bla Mně bylo chudáka líto i

napadla mně Šťastná myšlénka
kterak by nám oběma bylo po-

moženo I radím Turkovi aby
mě usídlil v hafanově boudě Že

mu tam budu Itěkat al mílo po-
slechnout On chvíli so rozmý
šlei načež praví : Víte-- H co pa
no Pilulko l Aby to vypadalo
přirozeněji talija via do hafano
vi kože a tak oklamem palu na
dobro O řádnou stravu o vám
už postarám Nu eo tomu říká- -

to pano Pilulko V

Nu což jsem měl říkat 7 Žnou- -

zo Franta dodrý a poněvadž jsem
si nevěděl jiné rady přijal jsem
úlohu pažovského hafana : Kdyl
jsem vězel v kliž i zavedl mě o--

trok k boudě přeměřil mě něko-

likrát karabácem a so slovy : "Já
ti dám utíkat m boudy H—vstrSi

mě do vnitř a přivázal k řetězu
Tak daleko přivedly mne kozí sý
reíkyl—
Veíerem pustil mě vidy Haa- -

san— tak se totiž otrok jme nova
—6 řetězu a já běhajo kolem

stavení hrál jsem na hafana Tak

byl jsem Ityry měsico a paly r
kondici ale pak se mi sl zoSkli

dcerou

"Milá Eugenie" šeptala hra
běnka když ostatní "společnost

bavila pro sebe "a ten dobrý
seňor Henry prokázal mi dnes
velikou služba—bylo by mi vcIín

milé kdybys mu povolila dnes

jedna partii Šachu v malé rotun
—chce ti bezpochyby něco ve-

ledůležitého sdělili"
"Yí3 milá máti že se přáním

tvým vždy podvolím — učiním

tak"
Matka vesele so obrátila a po

kynula lajným znamením neda-

leko stojícímu Henrymu že Žá

dosti jeho povoleno
Zatím rozhovořila se celá spo--

lcřnos a většina pánS odebrala
do salonu herního kdež byli

sloužící stoly již připravili ku hře

Henry přivinul se k Eugenii
vedl ji z]ěl do jídelny a aniž by
toho byli hosté zpozorovali
vklouzli s]KIu do rotundy šik

ého vé

Ciaude z Montholona vše to

pozoroval 8 hrůzou Viděl že bo-

hatí ti hosté nespokojují se s oby-

čejnými hrami nýbrž že hrají hry
nej hazard ně jsi a že ohromné

sumy se prohrávají I to neušlo

jeho býstrému zraka Žo držitele
banka herních—nějací dobrodru-
zi s podivnými jmény neznámý-

mi—hraji falešně Pošel ho mráz
nad sjHjlecností tou— takovou zde

nehledal

"Hruzoo I" bruíel sám n sebe

snaže se nepozorovaně ze salonu

vvkrásti a odejití "a v tako
vém doupěti mezi takovými lid

mí pohybuje se krásná konteska!
Odtud musí býlí vysvobozena

jí slíbil svou obranu—Olyms
pio a Filipo mi jistě pomohou !"

A tak opustil salonyhraběnky
aniž by byl býval epozororán a
odebral se do svého příbytku na

ulici Waterloo
Cekal na Fi li piho— než nadar

mo—ten nepřicházel Ciaude ne-

mel ani tušení o tom co jej téžo

noci 4tkalo

Pilulkový příhody v Turecku

Pilulka (na hlavě má tur
ban s pulměsíceín sedě na diva-

nu s nohama křižem složenýma

Kpíjí íernou kávu a pri tom kou

z turecké dýmky s dlouhým

troubelem) Salem alej kom milí

J -

1

nazdarem ? — lna božinka ! tož

pak se nepamatujete nikdo na

liartolomějo Pilulku druhdy ho

kynáře na Kozím plácku v Pra-

ze? — Tak hlede! právě tohoto
Pilulka jen že drobátko po tuří e--

néhovidíto nyní opět před sebou

jenom že už nejsem hy kynářem
nýbrž pasou o třech koňských

a nejmenuji so více Pilul
ka nýbrž po tnreeku PilulstafTa

livná to proměna českého ho

kynáře není-l- i pravda ? A vy jste
nepochybně v míře nemalé asi

napnuti zvědět kterak jsem
vlastně se dostal do Turecka ? —

liobrá ! Já vám celou tu historii

vysvětlím
Původem vlech mých příhod

náhod a nehod by ly vlastně kozí

syrečky Kdyby těch nebylo
snad posad bych hokynařil na
Kozím plácku — Pro sýreíky
bych odjakživa život byl nasadil
tak mi jsou vzácnými Ale

moje stará—dej jí pánbůh věčnou

slávu J — ta mi živou mocí ne

přála té pochoutky Žiliť jame
spolu proto v neustálé patálii a

moje Veronika hlídala posléze
hrnce a osudnými sýreíky tak ©--

8traiiiěf jakoby tam byly uložo- -

ny poklady zlata
To mn0 hnětlo : neboť i hokvs

nkf mk v tSJe cit a cmno erdee 1

DOCQytólo mnoho že bych žalem

a ]itobl{ eo byl rozstonal Touha

po sý řeckách diy mna ncusmrti- -

la A Veronika byla v tom da

noaprositelná
Jednoho casu ale so mí podaři

lo přece abych učinil touze evojl
„dog Bvlo takhle v neděli a
moU Vcrankv svátek Ona řasně
z rána vstala chystala se na ran
ní Já dělal jakobych spal ale

zatím isem nespal a jakmile Ve

ronika yy táhla z domu paty nž

jdcm byl na kozích sýreckách
Právě vytahuji z hrnco desátý
an tu zarachotí klí! v zámko a

nc2 jsorn z prvního leknutí se

zpamatoval už so mi sypalo hro- -

mobítí na hlavo
"I ty pramilionská mlsná hu--

bo l spustila mojo stará — dej ji
pánbůh slávu věSnou J — a sýre- -

řek mi odtrhla od úst To mě

dop&lilo

'"liartoloměji í" pomyslil jsem
si v duchu "YletRO na světe

má svou míru Než byai takhle
se dal soužit a trápit raději vt- -

mn udělej konce I"

I obleknu se seberu se stolu
hrať zialek a pltek jdu % Pra
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ruku obvdlenl na aěu a vdčUviní a u:n tra oa
zeat a vrdellid tůoneci uL'aae vy plovala a z--

iv lemiu ufticxvi vťi princ íjuu-VÍ- k

Napoleon liona parte yn
krlti ale leLkoiuylriS líortn-t- ú

lJcauLarnaÍHOTÍ již dal ía
uImhi 1'rvnl za ženu svitná bra-

tra LuIrtkcIriairtoTi její byl
©li tiit holandským krilem lt#e
Zo-ia- ř Napoleon miloval tuto
svou vLtiii dc-- u IIortMiii
víee lit-i- ýi matka Joefinu a

dčjiny tocsiuněkud načd2ují
NI faemúleme Ťec9 rozhodně
tTr-- i :i kd tyl otcem Ludvík

Ikaaaría ary důkazy pud rob

uě Uoal m híxl Jen tuho tuueU

tu e doteknouti že Ilortcnio
mel dva yy a nich! první řa-t- i

zemřel kdežto drahý o Uvtul

právě buJexue pát Lulvfk Na-ptď--on

lionaparte vedl před i

rarti ve matky (137) život vel-- i

]mLjI !ivý ZanilcI fee tolii

1o mnoho let ul myřlenkcu vr-bno-

Lríle iraucoux-kvh- o Lud-

vika Flii-- a n trSoa a ovznoti
naft t jediný pravý {otofnrk

a lťdiť prvního Najoltoa ct%a-I-e

l myl tento bode kaž-Iitu- a

z liti tím odrižuřjíim a dobro-druiníjií- ii

kdož ví lo r ty doby
pnn-

-
jN!ťon byl veSkcré sví

ni titratil a nrmřl proÍ£o-
-

b " by jt fio bylo
l'i r lSG Ludvik Napoleon

Jjrorái ja ) rÍTržt-iit- i avého

tr" pokusil v ítraxřburu
rkbxťiím i vt]ka hbodítí

% aWho Ludvíka

VY[ % ďaiití oj-i-- t bna part
orla Xťi Jffho duík

kril který cvlu
t v'- - "vui 1 víte za žert než

pravda pkjil m a tím že jo-l- al

mladíka fho nerozvážného

jak myU l d- - Ameriky
N ž brzy žeh l své dbromyl-tí-
ti k ly ž princ v krátká d

navrátil e z Ameriky a opětoval
kc vuj pltpluv a Anglie do

li ilty lel ad mu to nepo-
dařilo a byv zajit byl plazen
do žaláfe v zátnka Ham c něhož

ale jHKlařenýru úlekem se osvobo-
dil
Ludvík Filip nenamáhal se je-

ho prwiiálcdováfiím a cítil se na
trúim tak bezpínýr že í nechal

přiuéxtí jřpcl Na{Mlona I z
lll-ii- y a pochovali jej t chrámu
ínvali luvny v Iaříži Bylo to

ncbcziM-Jii- é li(ho4-cn- í přivržens
í3m Najxd'ona Jímž přivedl na

nfe slul ý král ten brzy těžký
trest

1'rmo Ludvík Napoleon obrátil
no opSt do Londýna a zakrývaje
obratné svou chudobo obcoval m

nejvzncóviiřjWmi rodinami které

jej rády v i lily a mnohý lorda

lxhatý knpec rádi by jej bylipři
jali za zt-t-é vzdor iho chudobě

—vždyť byl to princ!
Než rnysl mladého dobrodruha

toh zanášela se vážnějšími mys
ilénkaiiit nežít oženili se a něja
kou Ion Jýnskou nevěstou Mel

výbortHXt hlavu a sthytralý
lntivf byl znamenitě od mládí

rého
Stál r tajném spojeni a přívr

SetHÍ uvého strýi--
e kteří byli roz-troaie- oi

p celé zemi a mel přá
tel í o samého dvora francouzské-

ho od nichž o každá dSležitejSí
věci obdržel za čerstva ivá zprá-

vy Minu to nalézali e v LondýaS
četní uttíeoci a dobrodruzi fran
couzští se slavní znějícími juaéay
a nimiž se brzy seznámíme r a- -

1 oněch hraběnky a Montijo 1)11

v v Jak musíme předealati jeite
nkoIik jKtznámek nežli poeucm
dále vypravoviti

Souboj mezí Ossunou a Mont-ho!onr- m

v Ilydeparku jak jsme
už ezn%li mil pro Montholona

malých následkS jelikož ae brzy
ozdravil Tím třžiích ale cítil
bolestí 0ana jsa tžlen5 úpl-n- i

vysílen ba maje krev vesměs

pokaženou podlehl končině smr-

tí Policejní úřad vle to v5dělf

ale nemohl se domakati kdo byl
v oubjt jeho protivníkem a

protož v knihách policejních byl
nZiněn Žerný křížek při jména
hraběnky s Montijo jelikož se

úřady dozvédély íe k voli nim

aouj ten se udál Dámy ty ale
nic o tom netušily
Mrtvola Ossuny byla dovežena

do Španělska od coadruha jeho
Bencvento a v hospotlářttví hra-

běnky Ho vše obyčejným krokem
dáte Jedna alavnoet hostina

ttha! druhoa její salony ja

vaia ive uia jeuea a&r iea v n:tnz oy sirotay neoy -
le vUv tl sebe na kalďt strana nei-t- i dvanAete ster v

t
uouiesieaau cu it siaa-r- u

Mezi hosty a kořiteli hral-ěnk- y

a její dry nalézal se též ji-t- ý
1

Henry bankovní okladník kte-

rý skýtal LrabSnce ohromné su

u peněz a ona nestarala se od-ku- d

lf bcřw—ro jí bylo po tom!

Henry tento Žil scřtaLikoo svou

matkou která jsledtiíloby řpo-z-rova- !a

ti4 tseiintí přílís
náhtrně a ls ptiu-c- i aji má velu
ké výdaje—jelikož T?!a tnu la

trjěti ía-t- o bídu nejcajíc ani to-

ho liejjotřcbliéjslho
Henry zamiloval se do kons

teky Kugenie Ž ku zbláznění
a ani mu nepřipadlo že by nemi-

lá býti
iJ-kd-

jeho Anom-tk- a

její která od něl přijímala to-

lik obětí na penězích obratnými
slovy tiávala mu na jevo svou a

Eugenie přízeň col vzbudilo v

něm naděje ty nejdvilnřjlí# tak
že měl se za bezjeěného a jediné
ho uatávají íh ) pro Kugenii A

tím větlíeli přinášel obětí tím

větních a bohatší h daru— a pení-
ze k torna—bral z pokladny
banko v němž by l placeným ú- -

řednikem Nfb statky v ok lad-

ně hleděl obratně krýli i hj ku- -

Uuím burzovním ss odíval aby
snad ně-- vy ilelal—ba chy til se

každého otébla jako tonoucí Je
ho láska k Kugctiii nechala in a

zajomenouti na stařičkou dobrou
matka již by l vždy nynovsky od
dán na jeho ?ť na svěloraí ta
udouctist
A hruběn krt řas to jsiue r ts

něžných nesnázích nemohla se

nikomu tak směle svěriti jako
tomuto luěštáf kému hota svému

který ]xítal si to xx veliký dů-

kaz přízně jt jí a dlvěry a zat

patřil vždy v Se miioholi "pro
ten okamžik" Hllt-boval- a

Kogenie přijímala jeho dvoření

jako (mJvš h ostatních a odmě
ňovala jo sladkým úsměvem do

volením olibili její ručku a v

nejnutnějsím případu zahráním
si v Šachy mezi í fy tma oeima v

malé rotundě paláců
Toho večera kdy chystala se

opět hostina u hraběnky ohlásil
se z nenadání u Kugenie makýs
a Montholona který nebyl se je
žte V jich dome ukázal Obě jej
dobře znaly a věděly že vznesený
don ten jest bohatý— že by neško

dilo porííati jej meai hosty domá

eí Hraběnka- - zanechala tedy
dcera svoa o samotě by Montho

lona přijala
Eugenie čítala že markýs bez-tochy- by

itřicházl v záležitosti

nějaké týkající se Olympia z A

guado—a ten tyl jak jsme dříve

{ozuali jediný který ji zajímal
k němuž cítila hlubSi náklonost a

vnitra svém

Markýs vstobpil do komnaty a
uklonil ae hluboce
"liuďte tni vítán na této cizí

pSdě pano markýsi" oslovila jej
konteska přívětivě jsem překva

pná vidětí ta jednoho % oněch

dono kteří mně upamalujl tak
Živě na moji dalckoa vlast"

"Odpusťte madofio nemyslím

io jsem první z těch pánu který
xkň Dpamatuje na Španělsko Is

1 # mí ď%i Avlrtt váhali ÍuIa TiAf7l

pia
Eccnie překvapena otázkou

ion nedala na sobě znáti rozp&n

lítosti vidouc žo markýs pozoru

jo bedlivě její tahy
"Ovšem pamatuju se 2e jsem

viděla Šlechetného toho dona na

nějakém mostě před několika

dny—aspoli byl mu velice pod o

hen"
"Rylo to v sobota večer o desá

té 7"

"Máto pravda pane markýsi"
"Na mostu Chclsea ř"
"Myslím tak žo se jmenoval

most ten"
Madono vyjeto vystoupila z

vosa v parku Uattcrsca?'
"Nikoli múj Šlechetný done

já jela bez zastavení dále"
"Ji to neskromná otáka ronv

dono ale odpustíte mi ji když
Vám sdělím příčinu její Nevy-mlni- U

jU) a donem ani slova na

nstt tirttí ava veivaitte svísisy íír2eti svůj pav:t aa?
teato EOtnestead

o" Zádav pzemk il CftaaoTeatsa toiízákona nemůže v žádném přijvada bý ti zad!tia ka zafla-ce- ai

dluhů Uvíaěojřch rred vyxlániai eertiákáta řaa no

lk KotnUah vrebat!i ť'etnkovéb4 ářada tlsuí- - kt 1 1- -

dáa by připravil a vydal taková pravidla a aaiuns :

to zákonem suviIc jik žádvaea a Hkt krt i r- -

veileni ttstaaoveei těebto a
rozltenieh zemkoTÍebi ůh!ů atajl býU ipráv?Čřtí wli--
rati t!va dolary pH zaciJea! a tutél sama klj I tán
koaenř se stvrzuje a eertlilkit vvdává í

7 láté odděleni zákona
datek k zákonu ka trestáni
aak %

ne ueelv rztanate se ca veev pftsaar tvrzeai a ved--!

eenl Mvlané a oprávněné tiuito tikoaem
S-- Straav kterv al bv!v aeiailv rod zákoaeir

stvrzeným dne 3Í bK-za- a lST:t k n aial u& kull d--

pinek nzajl mtU povoleno
zákona
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