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Nezkušená tato dívka doufala
žo si budo moci lásku princovu
zakoupiti-doufa- la zváti jej svým

jak milo vybaví so z kruhu rodi-

čů Nežiji stíhla mstící ruka

spravedlnosti za její neopatrnost
a nekáranou vášeň

(PokríoYnll

xu
fest aneb kteráž odprlíJthrtut

sikonv catamlifacl vvzjt--1 ukví tKniho calCleal iae IX ůatorrn ciKsict : aobčanem státi hodlá jas Uho
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Žofii Howar Jovou cit lásky po- -

známo později z jeho jednání alo

tolik mužemo říci napřed žq mu

to působilo rozkol když pozoro-

val lásku krásné dívky te k sobě

stálo rostoucí a když se viděl v
domě pana Howarda pohostinná
což mu bylo právS teď velice

vhod an toho potřeboval Jeho

hanebný nevděk ta toto přátel-
ství zaslouží úplného odsouzení

Neb uáleželť ku druhu těch lidi

kteří váži si jiných a hlásí so k
nim pokud jich potřebuji pak
nimi alo povrhnou jako zbyteč-

ným nádobím byť mělo toto i

duji má býti oprávněna takou čtvrt seUns aneb uíog!
jeM© nenwpůjeenf kus veřejného irtaku ivciitrovati
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Nclli opustíme hotel pani z

Montijo luofcltne ei jeltS povSíms
nouti toho co eo dělo v iacbove

a r majetek svůj rzlti jia nejí dotyčná cHta redku- - náaxořaktvu Sferjich u:á t d4Ta IevadeIíi dr
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StťČna HotcarJ

A nyní navrátím© 60 k onomu

večeru zpžt kde jsmo byli svŽd-k- y

ohavného fina Johna jenž
shodil do špinavé Tímžo dona

Olympia a opustil místo to u vě-

domí žo Olynipio jet utopen
Avšak Olympio neměl zajiti

mrzkou touto zrádou—téměř zá-zrař-
ně

byl zachován

ny jHJzauav c si vvzvctiiďi
přivlastněni udáIo"pKxlkuj
a dvacet pt centu ra akr i

u [pro-tnptio- n jedea di!ar j tčal obdriel a lovalaisí pLiaasi vlády stal aiá %

odlchá areb omdeá"Uakrů i vvplaícl rředrisá tak drive tat udá a v cilti rrivo za
Zeny Vinohradské

to ku pvxetnku Bepreaasjlei čtvrt rLw ct4i sto a
kieit akrů zabrali a vUdal ku pal list raa cldrieti :
ixerii-- k tiíil mz lelcU v jťdaota ku d!-- zikerich

neb menó takového je?te terauncbo ienilu po avou
dollarech a padesáti centech ra akr jiemek tea má
ležeti pohromadě r souhlasu e zákonními rozlIealii
veřejných pozemků a s patřičným vjrraereaim téhol a
každá osuba která txuemek dril a Cbvvá iet opravte--

d!akh r --
- I ! ! zaKntuiU střídavé- reervovaaé irBojoval udatně a mokrým nes

přítelem svým jelikož te ale nU

kde nemohl zachytit břcb8 kle--
a:rt—

TJ starých spisovatel 2 bývaií
mnozí vychvalováni a nanejvejš
vynášení jenž pro vlast dobro-

volné smrt postoupili tak Ko-dm- a

uKekS Markus Kurči oa a
oba Daciowé u Římanu Není

pochybnosti žo nelže nic Šlechet-

nějšího nic chvalitebnějšiho vy-kon- ati

onelii rek ov ně obě trati
sebe samého za blaho jiných j
vlak staří tito byli pouhou ]o-věr- či

vosti a slepými poklesky ve-

deni Tak se domníval Markus
Kurciu4 2o vrhne-I- i so do propa-
sti která so na náměstí v ÍUmé

otevřela hněv bohu smíří a hro-

zící záhubu od města odvrátí
tak myslili též Kodruš a oba 1&-cio- vé

žo dajídi so od nepřátel za-

bití pobratřenc&m svým k vítěz- -

6tvi dopomohou U těchto Izo

víco smejšleni nežli samý čin chvá-

lili
Smrt hrdinstvím rovněž šlos

chetná a následky svými prospě-
šná byla ona jil to na začátku
minulého století jistý Vlach jmé-

nem Petr Mika podstoupil kte-

rý by znamenitosti a oslavou ony
staré překonali mohl kdyby stej-

ný poČei znamenitých spisovateli
nalezl kteří by so o to zasadili

na jxizemeK kiervi s jejtnt nranui u:e uiaEeai inv p icr L ukuI teti jisyux u-l- ui

sekce registrovatf nesmi vJak tetita s dřiv jil jl aále-- j pr ti:- - az:i a tni biti od jak v ehi- - li rtsex-žejlel- m

objem průměru 10) akrů phřsahovatL t ků víaí jvi tl ? x jv Ucaecvlat=xi aavicl
eal 6tále znovu do vody zpět a

síly jeho ochabovaly Při tom
choval se tak tise že nebylo žád Odd Osoba kterál vhdy phU-házejklh-

oí

vhayj u tt% adaik hociťteada má takc uíu
oddélenl poulí ti hodlá tuá činitt oladaikv u pooetko-- { et tucI-- d

p vvhkdLial a zsaistaě&l vřl fc —

vého úhulu distriktu v nemldotvcav pzemek IclI vil ? Rjct'-- a vx % #!v-- i Mí priselučh vyjidřeal by za-p- ak

odpHsábuouti le jest hlavou rodin v aneb le ietlc — i vč ri-1-1 i racetai isa&váai a vrdcUiáuí
21 roku stará aneb starší aneb le ve voiíe rel natnuNíz m

nietvu Spjench Států sloužila a le pi2ada%ek k jv $

výhradně jen vo vlastním jejl zjjmu iUU že p"2aJa- - v V:t u uáírkivu aloaiil má b%tl
vek za účelem skutečného saxent a xpraeovía! ltič-Lu-r %l ku-ci- á jvk drive tlia k airt--l
niio m7imKu 8 eini a no irimo aut nt-r'iii- O li" irv- - t - i - í _s

snech a rhodu některé jiné o by a kdy l pH-b- talo jpmiil A t íálA slalbr jel vsložena u regtstcra aneb ko!cktra ♦býcnCl: --eni- tut4 1 v%i : mi wn eH
úřadu ulolena jest a za zanesen i uo vkx jak } bili i - Val se wb%eca5 vj--V-

rotund jil jsme byli poprali
Ki-i- r Henry mladík asi 25 le-t- ý

jenž ►oiival úplnó divřry
nvjcb představených jenl byl
jedinou poJporu vó atariikó mat-

ky vt-S-- l Kugenii do rotaudy 8

úray eily tak toufalýroí jako kte-

rý kdy prostopášník jen mítimS-ž- o

Jeho podvody v banka páchá"
ni byly v poledni dob5 lak od

válnč le ul kaídJbo okamžiku
očekával prozrazeni Byl v po-

stavení roulalíra Jen to bylo
jediuoa jeho útřebou le tti vydo-

byl ruku a e rdco rWlLované Eu-

genie pro níl odhodlal se žo no-- o

víecko Doufal le n( uteče

tiekatu ra okeán a tam Že budou

liti cpoIa v liebe blalonosti ne- -

xnámí vétu Zaslepenec ten
sc domýllcl io kdy 2 aahodi nvou
matku avou ?et avou v lnut 2e

pak jeítě budo moci býti iť&štcn !

Zvolil i tento veívr aa dobu

rozhodující V několika dnech

míly ú:y bti akoumány a ta
jvh-- j Iodřjtvl melo píijiti na jes
v o

lltnry rněl v postranní kaptM)

ftabytý revolver byl připraven
U vň mu IlámS jeho c triolo

kdl vedl Eugenii po svém boku

da rotundy ne2 tato napozoro

osmaesátt akrů ueset uouaru zatujkv&o i uíx
jej zvěčniti t¥žadovan a podrobné rui varován v txta-e- k n jux !

t - -
?

Odd 2211 Xemá se ale ládaý Ut ujlúvaci vy- - aei'zd-íáva- l jť} Bjméa pa ďbu jodai rii po t ra
dávati aneb žádná listina držebnl vysíava:i drive! kdyl 11 xajxal sé vrulávial

Z VLASKÉHO

Císař Konrád III zahořel trp-

kým hněvem proU Vclfovi vévo-

dovi Bavorskému a zapřísáhl so
těžco jej pokárati Oblehl tedy
město Vinohrady (Woinsberg) a

přinutil je tak daleko Žo Velf dé-

le odporovali nemohl a vida že

lid jeho hladem zahynouti musí

s jednateli o vydání města roko-va- ti

začal žádaje výminky co mo-

žná nejvýhodnější Konrád nle

byl přilil rozkvaŠen takže nejen
Čestné výminky jaké onen žádal

nepřijal nýbrž ani nejtěžiimi a

snižujícími jakým se Velf ochot-
ně podrobili chtěl aby evBj a li-

du Život zachoval so nespokojil
Rozhorlený mocnář žádal aby
vše bez milosti mečem a ohněm

zahlazeno bylo auiž byly přímlu-v- y

prosby a naříkání s to obměk-

čili jej
Ubohý vévoda nemoha sobž

jinak pomoci vzdal se mu na mi-

lost to jediné žádaje aby alespoň
nad ženami so slitoval a nepřipou-
štěl by svévoli a surovosti voji
nu zůstaveny byly nýbrž svolil

aby směly so vsím co s sebou

vzíti mohu z města odejití a ži-

vot svůj obhájiti Konrád byl
spokojen žo múzo hořkost svou
na mužích a obzvláště na vévodo-
vi zchladiti a nemaje příčinu proč
se na ženy horšili přijal ochotně
tuto výminkn a rád tomu svolil

Když tato novina do města při-

šla připravovaly so všudo hlučné

kvasy a každému so ztráta mas

lou býti zdála byť mu i svobodu

a život odňali jjn když jo obhá-

jené ženy dcery sestry a matky
ve svobodě přežily Sám vévo-

da který manželku svou co nejs

vroucněji nuloval byl touto no-

vinou na nejvejž potěšen a roz- -

veselen No lak veselé ale byly

než mplyno pčt roku txl aVxy zaneni a kJyby p ujy-- { U! L 23 L Každá ooba která jest vt ráač-- a
nutí této duby aneb r některou dobu U hn dvou let tj! usSaaoveal Ičlea! dvoutúvco tmtčaoa čtCrte- -
jxitom osoba vjejtmzjmeau zaaeni se aneo v i t!rt: hmtU k Ivbv zabnla U!aIac1 Cl
přlpi du její smrti jei! UMkeovo neb správcové aat-- mtteada!c!i iái-u- ů vehkosi Takl aii tH ♦

v případu že zaneseni oI ženy uJmena byl i její sMt-- u Jl-sá- t akru tuá ttúil po%v!eiK přibrali si t Ilk
covó a ixtomkove v přirvidu teti smrti ívČKa věrvw 2tnl„ „Huviiíav L i!!!- - L
hodr

- - - " - - ~t 1 i i i Od U 2IiC V pli ad i :irrtl tčkteré cv-- r
by bvlaoprliačaa k hue?:d2 dl-- e uías ver I e!- -

složeni pžadované přísahy bydkli a tentýž sprvvail
Kei ii tvotiSo-u- o

vdova
pak --li BevIi xch v př-pd-

i jfjl siruaiM ]e£"í
vdáat se Jeha tck:!t sin-t- i zkrxe Hla líi-t- -vali" toho mysle lať právě nooo- -

a dále když on ona aneb jich dčdife
vyjádřeni učiní že žádav dil thto prLÍ!
není vyjímaje jak to v tddC len! 22S 1 'ředop-sáa- i- -t a
že on ona neb jieh bvlto)vé vládA :Ikové osíati chtě-

jí má pak veVoch těchto případech lima ďrtelni nt
pozemek tem vystavena býti pKlpoklád uso 2e íh5a

by accla jiné—ji byl Henry úpl bí-- í a dhMJČ ti vnitra tt£saaCho
j maji tyti ku w-- i v%li-- Li- t riv::v r té:o k3i:

né lhostejným— jovolila mu par
tii a' hu poutě po pláni vó mat- -

Vcili EOjjenio naj řed

Henry nechal záclonu

v jejímž jménu listina vvstavena jest v lšě tě oU anetu U S 7„tSJ"" V '™ V Xii

Srje!ivch Státu jest jak vimvca pnpadevh nkoecu % — fc : %t" tisjKnií kdvbvnLinVíno { osobti takové mbclx V
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ti aa etou a ocítil e s krásnou
Kaceni! o ranutě ponejprve v Ž-

ivote Konečné nadešel rozhodný

rozbiti se
Paní Howardová sice pozoro-

vala 2e její mazánek Žoíinka za-

líbila si v mladém princi nsŽ ve

své dobromysl nosti a starostlivo-

sti zamlčela to před přísným ot-

cem od kterého se dalo očekává-t- i

že by poměr takový nebyl
schvaloval an by v opatrnosti
své byl nahlédnouti musel Že to

k žádnému dobrému konci nepoV
vede Prorokoval on sám ča-

sto princovi opětné dosednutí na

strýcův trůn a nebyl by so mohl

nadití že jeho dcera by mohla

býti zvolenou za panovnici po bo-

ku jeho
Paní Howardová znala jeho

náhledy o té věci a proto mlčela

Ostatně princ nezmínil se nikdy
ani v nejmensím o odobiiém ú- -

myslu so své strany nýbrž choval

se jen úslužně a roztomile k její
dceři— a nic více
Princ právě v doby tyto nalé-

zal se ve velkých rozpatitostech
neb přátelé jeho kteří byli mu
už tak čato z nouze pomáhali
táhli fo od něho zpět a dávali mu

zřejmě na jevo Žo nehodlají více

býti mu xdporou peněžní
Žofie byla dobřo vzdělanou

dívkou hrála výtečně na klavír
a zpívala krásně čímž oživovala

večery v domě Howaidově lía-víva-
la

se s princem nenucené z

počátku nechajíc si vypravovali
od něho o Franii Německu a
Americe a nejraději slýchala od

něho o divadlo a literatuře což ji
vše stálo více k moudrému a roz-

tomilému muži tomu poutalo
Tak stály asi ]Kměry tyto v

dobu kdy byl nový host Olym-

pio mimovolně uhostřn v doml

pí na Howarda Slečna Howard
cítila že se blíži hodina rozhod

nutí nějakého Pani Howardová

lyla zi myšlená a plná slaro-t- i a

mistr Howard nelušiv dřívo oce
lé lásce své dceři ani toho
menšího počínal se jjt zádumčU
vosti časté více všíniati a dopá-

tral so konečně příčiny toho

Paní Howardová jednoho ve-

čera s princem chtěla rozpKsti
mezi Čtyrma očima rozhodný ho-

vor— než princ dovedl krásnými
řečmi a obraty vyhnouti se tak
uměle všemu rozhodnému vyjá-
dření že paní Howardová nic ne-

pořídila ale přeco nezratila na-

ději že íiřslí jejího mazánka jest
na dobrém základě založeno

Téhož večera ješté zalechlaŽo-fi-o

rod čo své hlasitě hovořící o

její záležitosti I přistoupila tře-

souc se na celém tělo ku dveřím
a vyslechla celou tu rozmluvu

kteráž byla následující:
'
"Ona so musí takové lásky zří-

cí neb není naděje že by ji kdy
ruky podal" rozmlouval vážně

oteo
"Ví i ale drahý manželi Žoje

chudý a my že máme značné jmě-

ní—já by hned je chtěla obětova-t- i

pro blaho svého dítěte Princ
za tak velké jmění jit5 nebu-

de váhali učiniti z naši dcery
princeznu—považ ten krok vyso-

ký—princeznu !'
Tys mí nikdy nezdála so býti

tak krátkozrakou jako dnes"

pravil míslr Howard klidně ku
své ženě 4'Čí nepoznáváš žo by
mohla-s-o Žofie takto uvrhnout!

okaiulik dlouho očekávaný Srd-

ce iua uodalo plno očekáváni

iwuv a wuutasu se aLj 9iiiu v u nu 4Jl:íkV i- -
Já-k- y i nádéje
"Konevjje mám to potěšení býti doby jsou osaaenA prod iti Hzeuiek tea ve pr svea ře-- f rt 1 ♦r i!ženy vidouce žo maji své manžeVámi o šamote drahá kontes--

ného téměř Šulouchání z řeky
ven slyieti neboť cítil žo by vo-

láni jeho mohlo býti mu píSo ne-

bezpečné
Mistr Eliál Howard byl tjo-

-

kýtu úředníkem vládním při loď

tvu a plul ía-t- po Temži aby
dozor vedl nad vládními lodices

mi Náhodou štaštnou plul téhož

večera sobotního též po řeeo zpí-- t

Z dohlídky své obyčejné a byl
dobrého rozmaru neb nalezl vše

v pořádku Manželku a dceru a

niž se více seznámíme hnedle

mel a sebou neb byl den přt krás

ný Setmělo se

Všudo na vode objevovaly po

vetla te pohybující a bjlo po- -

měrně ticho v tech končinách
loudíce proplula pod mo-sU--

Waterloo mezi pilíři pod mu

stem 'Westminotr lambcUi a ul
bodne potmě pod dřeveným mo

stem Chebsca A když tím pro-

pluli zaslechl pan Howard tlabé
dušené voláni o pomoc jako od

nějakého trpícího se pothodicí
"Uychle lidé tamto nčkdo e

tu topí r
VSichni najjaly vé zraky na

temnou hladinu vodní ale ve tmě

nebylo lze ničihož rozeznati Až

konečné bystrý zrak lečt:y llo

wardovy Žofie rozeznal nijaký
předmět ťoukázala k němin a
lodice hnedo d velením pana
Howarda tím smírem st zahnouc

přiíla k třlu topicího se jehož
bílá ruku jellS nad vodou so ob-

jevila
Pan Howard zachytil tonouii-h- o

a a velikou tíží vy táhl jej z

vody už úplnS zbaveného vřdo-m- í
alo doufal přece že snad jeitě

j j vzkřísí Velel by se rychle
veslovalo k jeho domovu na krá- -

lovnké nlici kamž už nebylo dale-

ko

Netrvalo dlouho a dva plavci
nenli Olympia dosud ani známky
Života nejevícího z lodice do pří
bytku jana Howarda kde ined
dva lékaři vzali si jej na starost

Iíyl to neočekávaný a neoby-

čejný hot v dome pana Howarda
a všichni se zajímali pro nebo ve-

lice Tím více mk když pojali
lo se lékařům Život v nřm vzbu-

dili Než ne na dlouho neb sot- -

va byl oči otevřel a zeptal se
kde žo ee nachází opět je zavřel
a upadl v bezvědomí které bylo
viak známkou nebezpečenství ži-

vota
V šatech jeho které svřdčily o

nějakém vzneseném Člověku ne-

nalezlo se ani řádky která by
dala vysvětlení o jeho osobé A
druhého dne objevila se u něho
zlá hořečka v níž stále mluvil ze

spaní v řečí již pau Huward po-

znal za Španělskou již ale nikdo
tu nerozuměl Jediné co rozus
měli byla jména Polores—Eu

genie— Filipo a Claude — než ne
znali si jich vysvětlili
Nemoc jeho byla nebezpečná a

zdlouhavá A pan Howard ac

nevěděl koho v domě svém hostí
dal si záleželi na jeho obsluze a

vynaložil vSe aby toho jehož za-

chránil před smrtí ve vod5 vyve-
dl z horečky zkáznnosné
Co takto Olympio nacházel so

bez vědomí po
d-l- dobu v dome

pana Howarda dály se tu d&lcži- -

cenveh tlitek ale len k tomu a ládneruu nsřmu áčt-Ia-r I

ko—"
"O jen ládne proslovy mistr

a kupující oUlrži nwbiucwne nuJctni právo kum a í ? f1' 1 TTf - "M l
patent od tíoutátí 1 zaplaceni úrclnich oplatku slra ! % f!

j--
mku t ?V frft!--udáních pít vve

v" tuJHutátlap-eiaket- Urri se jinak nerHUOdd 2-Í-
03 případu že by nčter os la 4 řa- - mi biti jVji zalrául obeveto kdvbv ale tvxeakena si použiti ve svůj psh utarnen! která Ju™ U ío nab ii! jinako tra ú áile xáíi

bv vak za Psinou skutečné slulby ve vj-l- e rvb pn wjbý tlle áUá fcteadxleh a jVii trávo ra

ly syny rodiče bratry a milence

opustiti bez naděje žo jo kdy ví-

ce spatří an buďto hanebně usmr-

ceni aueO ukrutně odvlečeni býti
měli

Lze ledy bylo směsici radová-

ní a hořekováni slyšeti zde bylo

výskání onde naříkáni tu jásání
tam bědování úpění lkáni a zou-fanli- vé

počínání Již tomu ženy
odhodlané odpíraly opustit muže
své ztvrzujíce neustopně že půj

lotrstva Soustátí nebyla s to" vyk ntíi pKllčJné kr ky jau-c-
:

proft miV liú
v okrskovém iozemkovéut úřadč iak tuoo treLh!zt ii ?-

- "_n
utaaorcao d klady o jeti oLývá- -

rzaa a v je-
-l ae r:zeau:"St

k WUVHIU itujt m M- - jkr 4 i i ( i &elÍO SL tkli L Jtt2t

Léta 1700 oblehlo četné fran-

couzské vojsko město Turin i

ačkolj so obleženci statečným a

silným hájsním na odpor staveb
kazíce a rušíce outoky nepřátel i

škodíce jim neustálou střelbou s
hradeb jakož i častými nenadálý-
mi výpady dostali so přece ne

přátelé po třímésíčnéta tuhém
tak daleko žo větší čáit

zevnějších valu do jejich rukou

padla a jediná hradba pouze zbý-

vala tak žeby město po vzetí té
to a po dobytí tvrze jenžto zblíz-

ka nepřátelskou zbraní opanován
na byla délo odporovati bylo ne-

mohlo

Vid hrabě Iaun správce mě-

sta že so nepřátelé chystají na
tuto poslední záštitu mocně ude-

řili a že na ni syá děla již namí-

řili poručil svým podkop&m (mi-nérú-

aby se tam pod zemi hle-

děli dostati nenadálým vybuch-
nutím přípravy nepřátel zrušili a
usilování jejich překazili Hla-

vou jich byl Petr Mika jenž
velitele svého vřelou

pilností a neunaveným přičiněním
tak daleko se dostal žejKdkctá-n- í

bylo již vykonáno a připraven
no Nechybělo nic nežli udělat!

obyčejnou cestičku a prachu za-

pálili ji a rychle prch nouti Na-

jednou alo padáním země a du-sote- m

znamenal žo nepřátelé
práci jeho zkazili a jej předejiti
chtějí Uyíiť již blízko a kdyby
so několik minut opozdit by la by
všecka práce jeho zmařena Vo

měl činili an mu k prchnuti sot-

va času zbývalo — nežli zaáliti
bez prodleni vlastni rukou prach
a takto so do nebez[ečenství ne-

vyhnutelné smrti vydali? Petr
Mika roznícen vřelou láskou k
vlasti a králi uchopí se raděj to
boto prosUedku než aby dopu-
stil aby nepřátelé práci jeho
zrušili a městu jedinou ochranu
jenž posavad zbývala odňali
Odhodlal so zahynouti zároveú #

nimi

I hned velí s]o!cčrtik3m svým
aby so odstranili "Připomínám
vám" pravil vlídně "abyste ot-

covskému srdcí královu mje on-tl- ó

dílky poručili aby seslal pod-
porou a otcem jich já pak rád
pro něj umírám"
Na to přistoupí s hrdinskou

k místu kde so prach k

zapálení nacházel a so zápalkem
v ruco udělá ohefi Prach v

so vší silou vybuchne
země so rozskočí — počínání ne-

přátel jo zmařeno a mnoho jich
zahyne on ale jo zároyefi s nimi
v sutinách pohroben
Tomuto šlechetnému Činu Mi-

kovu měl Tuna nejvíco za své
zachování co děkovati neboť ou
překazil tak outoky nepřátel a
opozdil lak záměry jejich že

princ Kugen udatným rojkem
městu na pomoc přišel a pumřtU
hodnýnY vítězstvímVjež brzy nad

nepřátcly vydobyl je přinutil
obležení vyzdvihnout! a ou prkem
so na outěk dáli

dou s nimi ať jest oud jejich se

by bydlela na pozemku který hHHá obrali a nx kte %ML Kaldč vIa aim Klk a Wailudi- -
rémž skutečná oprava a razeni byly učiní av ta~v ato ujj Učlent dwau-- eí
osoba muže ucimti zákonem iadaae val Va:Sla- - i ttUíe A iun± litkTa
vit) přel úřadnlkem victm odvětvi úaibx v acmi] hoiuesicaj epsáalm vvkara jlaílciLo b-os-

oba

ta jest zaneprazdnčna ktereio lytú ta i ttvL r pMda pKxIkupú avUk takoví ladami
vlžidm Il zákonem a 9 teuužo kulami jAo bj by ml tuwlae v u ctsxriti poxWko učiněno přeil wgwtereia neb retvverx ut a když tr Cíli a Y2acUváal aa itčav a pak víplalu vWkv
to osvědčeni bylo zaneseno u resvsiera ol žen v ne&ojt- - ilak v zákona
neho zástupce strany té stane se platnvui ode dře to-- r " - -

bo krutější a nešťastnější : ana tu

jedna z nich božskou dostávši

myšlénku zvolala : aA proí by-

chom nemohly zachovali sebe a

spolu život všech kteří nám uii'í

llťury" oJjxjví Jaía Eugenie po-tncš- iě

"já vám velím ve ui na-
přel 1'ru-í- m aedněto a rozestav-

te figurky N ej eni zvláštní un

mčikyií ra LcLu—a proto my-'i- ni

io nebade partie nale dlou-

ho trvali"
vkí-- by trvala víc ne Svou

Uuii by h dal v tkázku"
"A co bych nf dělala Mistr

Henry ?—tti jieiu nějaký luciper
abych lapala due Alo váiu e

třce ruka pane Hi-nr- y nad vám

víno nceloulí"
To nic neznamená to bývá

řat"
Toje zlí pro písaře—vy mno-

ho píJcte neni-l- i pravda?"
Henry nepovSímnnl ni ve sví m

rozíilení títo nni2ujícl narálky
"C'o2 bytc konteko drahá ne-

mohla tu mii duši milovali kdy-

byste ji vyhrála?"
''Vy zajixtS jen iertojeie Mintr

Henry V

Eugenie nežertuji!" zvolal

Henry a -- Montana vrh! ji k no

houm —"má du Jo jeat ul dávno
tvou a zde ti ji kladu k nohou tn

Ty rozhodni nad osudem mým"
Kugenio překvapena povstala

pravíc chladne :

"Pane to nenálell k Šachové

partii kterou jcni vám povolila"

oí i -- i' íji' tacisistve iv&aii se vinu- -lufr% V4flo!Attf v vť 1 WV r 4 I t I --k rll 4 ont 1

řenl jest zasláno zároveň s poplatkem a ceauu zák neui opmujL
žádán vmi 2Ul Kvi-l- á osoba tuajtel hoa&cstea! ta

ivny cu plenic ca ustaaoverdiu Uní4 Ltv cizí

Ivkter %e"vtív třeUt nku swito otvvaal zta aíl r i i i i i-
- i t la

1" _ „ i „i_-- - - luvla vr4vÍA3o rv ira rvkv tedea akr kso r ní a:
skutečné oprafy a osazeni bv ncnuhl tro vU!erotJ t_T i Wuv

iev straav vnliíerte r Oobreaa a zdravxca stavu aatilesnl slabost neb prv jmou dobnu phciau se osbae {

- ka-Mw-
a Mstaacte akru t%žtoto) itsie-teaaa- má ro sla?-dostav- itt

v okrskové iozemkovo úradovnč iet zá- -ma i ♦ v i v i -

jsou ? Konrád sám dal nám k to-

mu příležitost aniž se nadál že

mu nějaký anděl oči obcstlcl aby
neviděl tetu jakou nám ku vše-

obecnému osvobození sám při-

pravuje Onť svoluje abychom
se' vším co unesl! "můžeme ode-

šly nuže tedy kdo nám zapoví-
dá vzíti bratra otce manžela
nebo syna na bedra svá a takto

jo obhájili I" -

Pochvalné tleskáni a radostné

plesání rozléhalo se na tato slo-

va so všech stran } nebylo blaho-řeče- ní

jakého by so důvtipné že-

ně á výtečnému návrhu jejímu
bylo nedostalo každému so zdá-

lo že okamžením tímto nového
života nabývá I nechtěly ani

hm™umu vui 3ti avu m k3SXA aJrttti tat ta tako f hoaeeati
přetlemaao přel klerkem sudu okresního v miste kde -

jest osazený a poslali jo s poplatkem a ceaou nistero--!
vi neb recciverovi -

Odd 22i Reirister pozemko v éL útli 1 1 t- -

mená veškeré ucházeni se id uj4anoveuimt tiu jsA- - Vj-tehn-
i pritčliva!et i Xetrasky hledajk--

e rw
kona v kniháeli
všech těchto

a mapách své úřadovny a dril sextu: f af 4rtt se s dávěnm buI aa superiaiT-aa- U

mamenánl m zprávu t nicá vn-- : Uva!-eké!- o rteb t ůfalv posemkaré státl
tmu úřadu i a da4y na uteui byly { i x arli iučeai i vvvítlcai zdarma!

"O Eugenie já dávno ní pro
nimu izetnkov
založeny

Odd 2-2f-

G Žádné pozemkv nnbvté d!e 1

I 5řakrt cxei pertniv žrlezaibximi ateb t5t)aknk
f mim Iťleiaičalaríi fťyteiakv au tr aťtiili e ale nel

hrál nvúj život tobě iobi jediné
— dnešní noci no to musí rozhod-nouti-

Eugenie ty musíi náleželi

mne-b-ez tebo nelze mi dálo žiti

Obávám e žo juto podnapilý
pano Honry" —Ano opojen jsem
tvojí krátoa a žádosti nazývali tS
vou l'ro vío na avete bud mo-

jí drahá Eugenie l"

Vjr mne lekáte pano Henry

do nejvřllího neštěstí kdyby
prince dostala 7 1 kdyby on byl
k tomu hotov—o čemž pochybuji
— ty nase penízo nodovedou za-

celili tu ohromnou mezeru mezi

ním a naší dcerou Ne no ! Já
nechci neštěstí svého dítěte a

ty též nernužel tornu chlíti Ty
má dobrá věrná žena— podej mi

il malý íatek za vymčřóváai 1

rRE-OUTIOX-
S CUVIMS

t j rředkupovási vládakh vystavajl se aa
ar a mi--I' aru tríjj--

u IWezaLtčalau za $2L--

ttto zemla USh a akr—já mu![n zavolali hlu Jehnici vo

nevstanete li"

té pro naSe dilí vypravováni vě-

ci

Mistr Howard byl mul v nej
lepsíc-- letech silný činný & bo-

hatý Jeho manželka byla po
dobnS jemu dáma vzdělaná a do-

brého srdce Jediná jejich dcera
teď IQ letá Žofie Howardová byv
la ale trochu rozmazlenou své
hlavou dívkou která sice rodiče
svó milovala a ctila alo dovedla
i proti jejich vSli prosadili svou

VýUtraě jzemky m4 býti koapenr na l!et é
úvČrol $3t!o Ijesoia uGS úroků"Zavolej wm vSecky tím mní

neodttra&í? O moje láska nedá
ao zawtmiiti O Eugenie ty nad

ani nevil jak t4 miluji jak ti
abolftuji Já tal e pro tebe
zlovincem Smiluj ae nade mnou

a prchni o mnou přen moře Tam
nalezuemo útulku pro blaženost

vcnl tohoto zákona nemohou nijak prvpoItti ku z tri-ven- l

nřjakých dluhů učinčaých pl vydáním :catu
na ne „

Odd 2297 Kdyby r nčkterý Čas po zaaeal
osvědčeni jakého so vyžaduje r inldčleul 12l0 a před
uplynutím pčtiletl xmlnčného v oddčVal 2-2-

Ll se d --

kázalo po slunném ohlášeni v$adniku k usvčdčeul re-gist- era

jozemkového úřada Že osoba která zadila
osyeilčenl takové byla skutečné zmeuila obydli své
aneb opustila ixwxnnek na více než-I- i iVst lučíků v ač
které době pak a v tom případu poaestek takto zancic-ný-připad- ne

zí t vládé
Odd 22l$ žádné usobě nemá biti do rolem

držebni listiny na více než čtvrt sekce pod záltitou akt
třehto si zlskati '

04 d 209 Žádná r výhol v těchto aktevh ksa-ž- e

nýcli nemá býti tak Tyklállána aby nčktervm spů-sobe- m

stávající zákony phNlkupné óbmexovála aseb
spů sobem nčjakým jim 3kodila a T?Mky osobr jel žá-do- sti

své za právo předkupné před dvacátý ra "kví tsem
osmnáct set a šedesát dva podaly maji k úpTnvm rilio-dá- m

zákona toho oprivnčnr býti
Odd 23K)-1Žáda-á osolia jež butf po doba ne mé

n6 než čtrnácti daů ve vojUi neb námořaktvu iti?e-nc- h

států sloužila aneb po přijeti těchto zákona úu-ží-
ti

bude nechť si co stálý vojín aaeb o dobrovolník
po čai skutečné války r "zemi aneb se zevnčjU nekle
roumoel nemá býti vo výhcHlácb Jíclito akt pro tré
mládl skrácena

s :
?

Od 201 Nic v téchto aktech obsaleaé nemá
býti tak vykládáno by to osobě kteráž rihodr jel toildčlenl 293 udány jsou použiti chce branikš r které

Před nedávnem uvedl jim do

domu přítel pana Howarda Sir
VTilliarn Allen novího hosta

který učinil na celou rodinu nej-

více ale na Žofii hluboký dojem
Host tento panem Howardem lád

vídaný byl princ Lad vík Napole

tKOUKSCT DOLARU
jVt wltai přízaivoa poovoci ku cievřeni fartar ?i
ka zakourval i vtřetaých k fanu iřeai včei --lubvtW
itrvja a e4ydll

Ale nikdo af nemys!! že tta zivpa le vrdčlá hídS
lebce jvnči bez práv

které Xebraska ul naL j ki tni aíjvčtli Tvhla ~r
esalt!ky neb tr nejeu že ]Ín patři lacla Tcíy
I%treby ýten ale dovedu i jejk--i vrkr y'jl:3r-&br-

trhr Uk le Oíxaráai rle atU sÍer:o věrký- -
mi oltěfmt a namáháním a pak jxartstkr ed a o5£jr
aé kažJýra rokem rystaa r cea Umčr a - t prvWií--
tak že aabý vaj l cear od fci d po akri -

SILAČEdin r : i: :

dost málo vykonáním této věhla-

sné rady prodlévali í

Kdož viděl kdy dojímavějšího
obrazu nežli ten když veliké
množssvi ženštin rozličného stáří
a stavu vzájemně se k tomu něž-

nému činu podněcovalo když ne-

sly Jicny své manžely babičky
milované vnuky mladé dívky
svého děda oteo anebo bratra

před nimiž oullá manželka vévos

dova chotě svého nesla již by žá-

dný za tak silnou a statečnou ne-

považoval jak ji láska v okamže-

ní tom otužila
Tímto neočekávaným a pohnu-tlivý- m

výjevem byl sám Konrád
tak -

dojat io rozčilením slzel

Potom i s obrátil k vévodovi

íka j "Jelikož jsi choť svou tak
něžnou a důvtipnou shledal a je-

likož vidím io jsou všickni že
nám svým tak drazí že jim přede
vším přednost dávají tody zašlu

bují abych jm já jakož i yy Šetr-

nost svou prokázal Život váš

který tyto tak šlechetně obhájily
má tedy etřo zachován býti
a každý myslil na to jak so do-stoj- ně

zá žvot jimi zachovaný
odmě niti Nepřátelství jenžto
nás až posavad rozvádělo má te-

dy konec vzíti Odpouštím tob§
víe a chci zapomenoutí Že jsem
se kdy na tebe horšil a věčné

pevné přátelství panojž ód nyní-- k

mejoami v v %

'Na to řekl Senám několik po-

chlebných a dvorných slov chvá-

lil jejich láska srdnatost i do-

volil každé pqkojn& do svého
příbytku se" odbrátiv" 'Sám pak
vešel no jako nepřítel nýbrf co

důvěrný přítel 8 vévodou do Vi-

nohradu a slavil s ním po celý
tento' den a po mnoho jinýcli na

on zchudlý bratrovec císaře na

IlelenS zemřelého
Princ Ludvík byl hezkým a za

ruku —Či bys so domnívala žo

bych kdy skutečnému Štěstí na
šeho dítka stavěl se do cesty ? To

muS věra lépe znáJ viťTebo
láká jméno princezna-- rl já bych

jí přál sebo- - vySIiho povýšení —

ale toto jí nikiy neučiní blaže-

nou to vím a proto musí na ně-

ho zapomenouti Ať raději teď
několik měsíců mysli žo jo ne

slastnou jen když vy vázne tak
horšímu neštěstí které by nemě-
lo nikdy konce- '-

"

To viecko slyšela Žofie u dve-

ří pokoje a čím rozhodněji ely-Se- la

otce svého mluvili proti její-
mu úmyslů a proti její lásce tím
ví co se zatvrzovala a upevňo-
vala v ní

"A kdybyste oba byli proti to-

mu mé předsevzetí více nezvrá-
tí !" hovořila pro sebe dívka ve
vášni své "Teď mám voliti mezi

princem a mezi vámi—ajá nemo-

hu jinak nežli voliti jeho— ať ttž
stane so so mnou cokoli J"

Mistr Howard a jeho eboť ne-

měli arci ani pomj slu jaké před-

sevzetí uzrálo této noci v srdci

jich dcery milované

Žofie Howardová byla hotova

obžtovatipro prince Napoleona
vie zrovna tak jako onen kasír

Henry pro zbožňovanou Eugcnii
—a jako tento láskou zaslepený

teprvé pozdž kdyi ul opadl f
záhubu litoval toho— tak i Žofi f

jímavým mladým kavalírem ale i

Do Salině County Neb -

líepublikánská Countní feon

venco v Salině County bude dp
žána v í'ort House v Pleasant
Hili vo středa dno 11 září 1875
vil hod dop za příčinou nomi-

nování následujících ůřadníkS
í Conntní komisaře pro první
distrikt- -

t Countnfho komisaře pro druhý
distrikt na nedoslouženou cástf
termínu „

:

Probate soudce „

Countního soudce
Coutního klcrka 1 v
Countního pokladníka- - s

Šeriíá- - í
-

Countního inženýra
Školního superintendenta

' '' Coronera -

Taktéž za příčinou volby & de-

legáta do republikánské statní
konvence a 5 delegáti do dústrik-tn- t

konvence

Volby delegáta do téV kons
věnce budou odbývány vo vlocli
precinctáchy obyčejných místech
kdo volby ao odbývají vo čtvrtek
dne S září 1375 ve i bod c-- x

ledno s

xialesá se po Xebrasce ll usaaeafci ideUT xaesi ač
neoslezaca ani jVUtoh-- a kíerř bv bvlneivb-et:a!-e- ?c-- v ítt _ r - _ t - " "%-- -

avojí O prchni ee mnou jeítS
dnen ice anad zítra nž leká na
mne žalář Omailujae!
Eugenie dala e do hlaaitcho

amichn "Vy jite žertojete pane
Henry Melí bychom spolu pod-

niknout! nijakou novou robimioV
tt&dit-ut- érl do pustin amerických
—lovili bychom v potu tváři ry-

ty ku vč výživě! O jak by to

bylo krásno Víte co milý pane
Henry jdžte napřed vale Iaolda

přijode jak za vámi'
Henry na ni pohUdl vzhSru a

▼idil ji ae potopnS vysmívati to-

bě—jeho vyjeveno zraky lpěly
na jojí krásných tazích jako
skleněná — pojednou hmátl do

prostranní kapsy a revolver xa

blesknul ae v jeho rukou

fnteka nemela řaao cavolatl
na ni koho—ůsmSch pominul jí
tváři a nežli mohla tomu zabrá-

ni ti Hvnry přiložil bambitku k

jrsoaru a d atá rána rozlehla se

) V:z i:—: J Žij blaze
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Xej ritv Cechů tialeaÁ s% v ok?-i- a SaliaeL Uaťrr
íaasder lV%Lr t iaaia: Koa a aí tm pfijIjrt d
kterékoli r jste jako d axx mezi tri ni " ~

xoíív uouw ureu uptvnuum pcu rosu as fit zatesent pw
zciaek koupiti nejniiXI obnos zaa zaplatili a kupai" list
od vlády obdriett pllzaé jak se ve vžecli ostatafch pří

moudrou hlavou a výborným spo-Mníke-
m

který dovedl nejen Žo-

fii pro be zaujmoutí ale i pana
Howarda si naklonit!
Žofi io otec který v mladších

letech cestoval po Evropě a
rád se bavil a mladým

priocem který též byl mnoho

procestoval o poměrech francouz-

ských a amerických a tak nalezl

princ Ludvík výborného přátel
stvi v dome pana Howarda
Přízeň Žofie vSak hnedle vy

rostla v horoucí válen první lá-

sky AI dosud byl jí potit tento
fiplnž nezní mý býval—a proto
Um vítíí oddaností a horouenoatl
se mu poddala
ZíiVi jrř--
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