
uJiI zase stojíl n okna a vzdy
cbáš po svém rytíři ? Pořád ješt
myslíš že se Ti objevil" Tya vě

'vysazují lodičku— nikdo vcílnjo
ko břehu kterému so párník oe
muže přiblížiti proroělčinut Ti

£l T - K - VTA

jktervl v rr%Uv nó vi!oe rWbkC po ckba Íerade4ti
OdcL 22S9 Kaldá cwoba jel jt hlavou rtdinT dn i ve

ji svoii Vlfiunsi apiřco komteéeo

s Tebou epoh řne svůj mc-- věno-

vali kdykoliv toho 2 á Jati bude"

Marquis podal radostně Donu

Olympiovi ruku svou—oneu ti

ski ji mlíky jako by říci chtěl:
' "Tato slova přichází jako z

mého vlastního srdce ! "Dejž L5h

by byla dodržánal f

nnoh tAM ííl- - mkn tlttsAhlL uJtěai obriel a KvalaÍ2i txlda3vtxi vli!r 5£%fíuvé zů

tich a imsir

Napoleon III a Eugenie

JlUtvriťlý román z jhw
dvb

Tn "Potrvk Zpadu~ pMofcno

DÍL II

(tVkrjuutJ ZV

Jest aneb kteráž oJpHsáhnutó vvjáJKct učtail ie e stal se v-e- cu

vj%y% kUnl r sluiW jvaúú Utá
m-v- l třetíW ť!dlval dae IX únor wisLÚte ťt a
íodesát dva přijatým zákneu rxíioiiaa b%Lwakaldí
kxralk nin-orsí-

k a diitjaik% kterýž v Uh?:vu c--

námořnictvu Si jcnjth stáli p 'l ha devadesátí tt--u

občanem státi hodlá jak toho

dují má bvti oprávnřaa takou
ještě nepropújčen kus
a v majetek svůj vžiti c

ný požadavek si vyzvedla :

čtrrt řeice anřb meaii
vehejného Hzemktt m:ltrovati
nřjž dotvdaá tvsla přvdkutw

v neuavne válce rvbeuke bvl sWlilvé čestné prpc-tě- ai

obdržel a loy a!a!ta pxLlaaýsi vLidy cstll tni p
vyplněni předpisu jak dřivé tau rdiař tsúú iráv za

Zdravotní stav Olympia v zví-- {

přivlastněni událo předkupu [pre-emptio- n] jeden dollar
a dvacet pet eentú ra akr podléhá aneb osmdesáte akrů
neb inenč takového jeJto neKidanCvh pozemku k dvuu
dollareclt a padesáti centech za akr zemek ten má
ležet i pohromado v souhlasu se zákonu! tui rozdíleními
veřejných pozemků a s patřičným vyměřeni ut tóhol a
každá osoba která pozemek drti a obvvá ]et oprávně-
na pozemek kterýž s jejím hrantM dle ustanoveni této
sekco registrovat! nesuli vlak tento s dřivé jtl jl nále-
žejícím objem průměru 1(1) akrů přesahovat!

Odd 221X) Osoba kteráž vvhodv pKxlcházej ieiho
odděleni použiti hodlá má einiti ožadav ky u joz:nko

ta SU pewniiu nepře-WLttUk-
"i ětvrt ck Ci-- ti sta a

5odcát akri zabrali a vládal kaoi list aii fWrleti
jemek tetrto má k'2eti v fedamca kus a dle zákuaUh
dalších rozdíleni zahrnu te střídavé reserrvvacé sekt
veřejných iwaiká plči ěáry některé želexsiee au--

jínvh' vch'ja"l p!aika poked nnl jiným úCvIuli

pr't áj4m a eaťLfváa a má biti el jakvehl4i rze-k- ů

vzat jež ol zkay hornřteatn txsx oavácJ ví
vřeny jtt „tak--%'- ý lalk iMmesteadu má také unii
Jest itiěků ěaa v vyhledáni x znůtněci ví-- t~

reuo uradu distriktu t němž aotvěnv nozemeíi lelL mi me!eaiu a s!Žeíti sv vita přijelaéfco Tjjidhml ty zz-

třxil koncřiiS v boji iuezt životem

a Murti k!ui3 e rozhod io k na-

duji na uzdraveni

Z iátku ucmohl 8 uríitoíti
líci co o ita!o aneh kdo n na-)i4x- ti

Xliítr lluwanl vSak zá-

hy mu Joirné dlil kdo jej nalo-

ží a nyní teprv ruu vracéla ra-m- ět

vidy jsaiiiji
Mtwl sám folS dodvSdíiti Ic

oddáni a ochotnA ošetřování a

Jijetí kterého! o mu v domi

rodiny llowardovó dostalá vsku-

tku doj i inaré bylo a nevědil ja-
kým jÚMtťni hy mři ta to svoje

diky projevili! Toul i 1 vsak taká
'"X )o svých irilelcch ktell jej za

pak odpřlsáhnouti žo jest hlavou roduiv aneb Že iest Incl ré ir%lí i pracenu vsar t iai a vad IA á i

zaHv::i nual
íMd 23 CK i a který Wmetť-adá- ř Uh druh

ve vUi t-f- -tv n-- í e:mřnii-tv- u sloull! má t ti
utleetea cl íi+n krTx jak dHteU ! k d alětti
[i!eiitu za:h bi je-v-t asu b kd%by prv-uSt- i ni tu-- pi%
ra:ixi twl prvt

— J naMt la!SÍ sí alby jež ve í aí- -

21 roku stará aneb starst aneb že %e vciě neb námoř-
nictvu Spojených Států sloužila a že pžalavek děje se

výhradně jen vo vlastním jej l zájmu dále že i Pada-
vek za účelem skuteěného osazeni a zpracováni dUě-néh- o

{pozemku se cinl a ne přimo ani nepřim ve pro-siě- eh

a výhodu některé jiné osoby a když přisahá tat
složena u registera aneb kolektrVa dotýCného pozem-
kového úřadu uložena jest a za za aeJenl ne víee jak
osmdesáti akrů deset dollarů zaplaceno bylo má pak
požadovaný a jKxlrobně roztvarovaný jizetnek na jmé-
no Žadatele zanesen býti

-

Odd- - 2 291 Nemá se ale ŽAdn v lbt ujifovael vv- -

U so itiu dr k l j
l éi- -

nei k i ni lut e vvd itu by aadélktt ea4tto kťe-r-
i

bl ! ♦ bvl Ln- - -- l ale z ulav tviíent ov

dá%'ati aneb žádná listina

! tt: ktc% i td!cl aa hía%tead a a
ne xtlt li val j j tejméuě- - l u jeda-- h rvku p
kdyx lyl xaial siě rxk iáváaL

íktL — Každá sbt která jest erráTCěna
dle u stanovou! Mě!eaI dwtttislc-- h třitého"a Ctvrté--h

drteti humestea1 kdby zabrala byla dtad d!
zák: i velikáni wemka měnit neidi t

Šedesát akrů tuá miti boleno přť rati si túik +-- emku

aby pHttxtíiav k velikosti dHve zaltané

než uplyne pět roků oa doby zaneseni a kdyby i udy-nu- ti

této doby aneb v některou dobu během dvou let
potom osoba v jejímž jménu zanesen! se ta!ot aneb v

případu její smrti jeil dědicové neb správevé anb
v případu že zaneSen! od Ženy uěiněno b !o jejl dědi-
cové a potomkové v případu její smrtí 'dvěma věro-

hodnými svědky dokázali že on oaa aneb jejl dědicové
na dotýéném pozemku pět letlezpmstře!ně pode1ě
složeni požadované přísahy bydleli a tentýž spraeovali
a dále když on ona aneb jich dětlieovéVlpřtsahnutó
vyjádřeni uěinl že Žádný tlil tohoto jozciuku priinnení vyjímaje jak to v oddělení 22SS pKxlejlno ?et a
ř ďn áir tiK Iíí ítxlííiA vlIlA ctl' jé-- tí

pKsaLovaly jedao ří a elesáte akrů
(kil 2-3-

T V připa!usn:rti některé obv
by byla oprávněua k LouiestejJa dustaxovťiwi- -ra

fTt xi -- v-

mcuui i iuxcoA cuncsi jeoo Vítova
pak-- U se revdá aeb v přivdá jeji sani aab Wí!í
vwinl se jeho nediU sirotci z "vrze Hdaě u?Sve- -
n- - ao a ureu&e u c4tru vnitra uzsaru-h- o r r~r --n

v ví uvu jívu v

jí má pak vo všech těchto
pozemek těm vystavena bvti !„_- - _ _ i i

- ' ' icc4u pv rasa jocee nkoiulit jejímž jménu listina vystavena jet v dolé
r-i-

— iuicr -i-%ee osazeni a vzxiciavázi r

nrtvého a zlraceneho drlcli

ili tr Howard zpozoroval vlak
hned lo hot jeho jest Span?l
xtiimiKtí vzdelcnoti a vzácné
ho rudu i edával radosti v jeho
o1ckcií lyMS a ním bavil a

juna dlouhý ?mi zaiianel
K fláni Olympiova vyrozumS-l- i

Marq jifo kdo jej nalezne a ten-

to také fjčclial vo p}olecnosti
Valentinové by naUzencc navští-

vil

ťlau !e tiiuxvl výini zprávami
o ii c o pe ialo ntezi dobou vel-

mi opatrným býu tznenáhla fo
však Oiyrnp:o dozvěděl O úmrtí

FilijMovým a úkrytu lkdory
Valentino je-- t znamenitý chla-

pík" zvolal a potřáfC služebníko-
vou ruku u víech všudy lírn pá-

dem by!o na rl na viethny na-

líčeno

"VI vycházelo od nepra-
vého vévody konci! Valen-

tin ovott z[ rávo Mílulebník jebo

tyl ten který Via do Tcmzo

vrhl :

VLk my mu nezfi-tane- m ni-

čeho! dluiru 1 Cílím svou etarou
iiu vo ra'eeh! Kterak mohl je
nom tento padouch věděli ie
komtv-k- a Kuleni© runS k Chel-eakíni- u

trttu jMzvaSa?
S cnjm paníin souvií-- í zvlaiť-ii- i

okulítort" vyprávěl Mařeni

'jik m celá věc itojí nemohl j- - m

poil vypátrali! Jenom toliko
vím ie Ivuiia Kuleni© onen ma-

lý JiUvoaný lístek nej-j- a T

"Kterak to vli Clau Je V
"Navštívil jera komteku! Po-

kárala iniiě Ie-- fáiky pozvaní ne-}-a- la

! Miíera bych věřil že i

ona pdbný lístek ohdržela a

inyrtela lo od Tebe pochází !'
"ZriJj karu jenom iiověk 10- -

hlí' lne" zvolal Otympio vel-- t
- _f ( t i i : ir

tiCtli sve siziur
ni t 1- - ! t--w A v t t "

diUa nab dítek tkI stářím 21 i on --sw- ?_C - i
~

bvti imao na tot dit-- k - " v? trir alťri T v- -
závětc správce neb tru !--1 Vz tT JTTU 5

x--Waa ísteadaih:
dvou let no smrti tzústa!M r! } V vsm a iyu zaaepnx!- -

Spojených Států jest jak v

předepsáno
Odd 2292 pupauu

a zanecnani nedospělého
roků právo maietnictvl má
ko neb dítka i vykonavatel
nik může kdvkoli během
rodiěe a v souhlasu so zákon
doby jsou osazené prodali
Cen ch dítek ale ien k tomu
a kupující olHlrži ncobmezené

patent od Soustátí iMraplatval
udaných

v státu v němž dUkv té 1° Tte™ t ™ síatíi ?2- -

četa %%

l"'-- ! :

SÍU iaii a ce:ueu

tzemek ten vepnx-v-b hí-l-„ r? V- -l zákonu Sfnesteadních
a žádnému iinému úMa: T --V -- ť lV r ruCx ťv eu
ma?etnl právo kupem a } ]

U " fT? '! ~S uVi
úřvdnieh 1'tdatVů íLvra " st - "cm jt nepit a:- -

Odd 2293 V případu le by některá osKa
si líoullti ve svůj prtsiech toatt utanoenl která

by vsak za přlěinou skutečné

r: l ti j--
jt zairául obsove&o kdyby a!e s porerakealha se Ivlo ni!-li- L íillejinako traa v ta aati jte-ui- ek

j:aý p%dle zákonů bm"-iteaisK-- íi a jejt nt
laieut prva uiáie Viti ustanoveno dvk lady o jeil obývá-
ni a vzděláváni prvalha tvjjuku a V?l cetřiUuňoti
s ne ha k v u' i lé í a2U

lodstvu íusiatl nebyla s to vykonali předběžnó krwivj
v okrskovém pozemllovém úřa"dě jak toho předcházejí-
cí odděleni Žádají a jc-jí- ž rodina neb některý clen její

i

bv bydlela na pozemku kterv ItodU zabratC a na kíe I

a oLAnm řMniní'ťíí í_itii í

zákonv caturallžaci vl- -

aneb ktervž v doW kdv e

držebnt vystavovali dříve

í 4 v v i: wjiait iui"_ m A

připadeeh listina
proilioxladan ze t#oua

tA U- --

jiných přijadec1 li „„„ ?

i

am ooou wce a nauv

služby ve vojttě neb při

a ipntui o nuii vrvji- -
I _ 1 - t_
i s uukazv ua utetii ittv

v některv ěas ii zaudUnií

více než li kt měsíců v ně

víhod v těchto aktech obsa

před k upne obmezovala aneb

S ti neb námořnictva Spoje

osobě kteráž vvhdv jež v

použiti chee tráai!c v které

po důkaze skuleěného osa
pozemku pravá předkaptiá
vaji

i
ta krásná seňora a dr-i-4 tá ba--

by zny vysvobozená!
Olympio byl velmi netrjělivý

a byl by nejraději ihned o osvo-

bození dívky se pokusil Claude
ale jej Žádal vyřkati do večera

kdy se ta celá záležitost nechá

snadněji provésti Claude byl
potěšen nad tím žo tento den byl
teplý a slunečný proto že v opa-řné-

m

pádu so o zdraví Olympio--

vo strachoval
Celá výprava měla tímto spfiso-be- m

se uskutečnit! "

Oba jtánové chtěli vo spoleřno-sl- i
VelentinovS k veřeru po drá

zo do Southend spěchati lam do
bře uzavřený kočár najmouti by
v tomto k pobřeží spěchali apak
dívku odvésti mohli —Valentino
však linii návrh použiti pobřeží
samé k cestě jelikož tam obezná

lý by la též lépe dfim vyhlcdati
mohl dotvrzuj íco tento návrh

přesvědčením žo baba bude míti
silnici víco na zřetely než odIeh
lé pobřeží—oba pánové so však
rozhodli pro onu cestu kterou
sobě vozka v Southcnd najmutý
sám vyvolí
Za tou přiřinou vyžádal sobě

Valentino dovolení by mohl sám

eestu pobřežní voliti a s pány
svými u domku so sejiti Tento
návrh byl přijat! Tímto spuso-bc-

m

byly obě cety takřka obsa-

zené i nemohl jim tedy zdomku
nikdo jenž by se vzdálili chtěl

ujiti
Žo so sennora Dolores posud

vo svém vězení nacházela tvrdil
Valentino s plnou urřitostí jeli-

kož so před krátkým řasomoloin

byl přesvědřil
Celá záležitost zdála so býti v

ncjlcpSím stavu jelikož nikdo o

jich záměru nevěděl a věděli ne-

mohl Endeino i CJodmothcr Iío-dlono-
vá

měli Olympio za mrtvé-
ho a mínili se v úplné bezpečno-
sti býti
Tomu však neby lo tak ! Stará

i silonová svým ještěrčím zra-

kem viděla a poznala dobře Va-

lentino když před několika dněs
mi zkoumavě na pobřeží so byl
objevil Podala Jživévodovi o

tom zprávu a tento so mimo V- -

ho dozvěděl žo Olympio Žije
Návštěvy-

-
jeho by Dolores o

smrti Olympiovi přesvědčil a bo-

hatými dary k sobí upoutal byly
marné Dcera Cortinova dary
nepřijala n nevěřila na smrt své
ho miláčka! I kdyby so Endemo- -

vi }od:iřilo doručili ji jak byl
slíbil úmrtní list pře leo by ni-

kdy náruživému dotírání jeho
nebyla se naklonila Iíaději by
byla jakoukoliv smrt podstoupila
Dolores bylo stvoření kteréž v
tomto kr}-tické- stavu nikdy by
neby lo váhalo raději smrt než
hanbu a zrádu voliti !—Měla jaké-t- i
tušení že předce ještě jednou

svého miláčka uzří a tato sladká

nadčje ji dodávala síly a vytrva-lu-l- i
ve víech nesnázích

Ráda stávala u okénka svA kox

irfirky a pohlížela na pobřeží od-

kud jakousi předtechou vysvobos
zení očekávala —V takovýchto
okamžikách sepjala ruce a modli
la so jenom o vyplnění jediného
ptání by ji Endemo v tomto osa
mělém domku ponechal kterýž
Olympio již vypátral !

Když tak den ke dni týhoden
za týhodnem a vždy marně na
vého Olympia čekala když opět
a orH večer unlvnul aniž bv hv

la nejmenšího znamení od svého
miláčka uzřela tuji začala nádě-j-o

opouHěli nemohla poehopiti
co jej zdržujo od činu Všeliké
myšlenky a možnosti seji vnuco
valy avšak jasný úsudek o dlou- -

ém otálení miláčka nemohla do- -

stati
Dolores ani sobě pomyslitl ne

mohla že by jí Olympio jehož
tak horonené a vroucně milovala

kdy opustili nebo zapomonouli
mohl !

Třeba již dvakráto Komtcska
mezi ně vstonpila— ona přece vě
řila na Bvého milenco —ona vzpo
mínala na přísahu kterou jí nad
mrtvolou své matky Šepotal na

jeho políbení jimiž svazek jejích
lásky utvrdil a takovéto vzpo
mínky jí dodávaly vždy novou
na lěji a pevnily jej ívy trvalost I

On byl strážným duchem jejího
Života—jemu platila její přání a

modlitby — zjevovali: so ji vo
snách a jeho obraz dodával ji sta
tečnosti v dobách nejkrutsích 1

Zůstala mu věrná! Přetrpěla
všechna pronásledování x

které-

mu by jiné podlehli

Claudo do Montholon měl prav
du nazývajo Dolores drahým po
kladem Zkoušky a trapné chvN

le které Dolores statečně přestá
la byly nejlepšfm důkazem žo

patří mezi ona stvoření která

nevýslovně blaží toho koho z ce

lé duše své milují
Den onen se konečné blížil

který měl joji náděje uskutečnit!
to jest ten den kterého Olympio
v pr Svodu svého přítele do South

and spěchal by jí vysvobodil
Bfl0 jf jftko eU jakousi

předtuchu té blaženosti která j

očekává srdca jéji bylo tak osvě-

žené a radosti naplněné když rá-

no přistoupila k okénka své ko

můrky tak Jako by byla cítila

20 JI OCCKavi litjau íicou
Pohledla ven na pobřeží a na

moře které temnonodřa jasným
sluncem ozářené v nedohlednou

dálku se rozprostíraloy-byl- o j
tak blaze kolem srdce jako když

po přestálé bouří jasný a krásný
den nastává!
Tu však "zaslechla kroky rf

schodech —kmotra Iíodlonova no

ela jí pokrm nájoj

zaklení holomci nás předejdou—
[je Sest plavčíka v lodičce —- tato

jako by po vlnách letěla"— —

Valentino jeitS víco zrychlil
svSj běh — již so na objevovaly
rybářské chatrče — jenom něko
lik tisíc kroku mu scházelo 1c mí-

sto kde lodička přistála — viděl
několik osob po - břehu seax tam
běhatt i

Ťěžco oddýchaje běžel piskem
dále— chtěl volati hroziti a aa
každou cenu odvločeni 60nory
zamezili l v

Tojednou seznal žo činnost na
břehu so zdvojnásobnila zalálo
so jako by příchod Valentinův z
lodice zpozorován byl— snad ta-

ké viděli blížící so kočár!
Jelikož Valentino vzdor lertt

večernímu všo dobřo rozeznati
mohl viděl žo plavčíkové něco

domu vynášejí — vévoda nechal
Dolores do loďky odnésti by jí
sebou na parník vzal který k od-

plutí přichystán byl
"Všo jest ztraceno — při sám

B uh pomoc přichází pozdě I Ti

padouchové dostali o našem
vttr a my přijdeme právi

v čas bychom její odjezd viděli !'
zvolal Valintino a pádil dále—

Jíž dospěl až k stromům vedlo
domu v jehož dveří stála stará
hrbatá bába škodolibé se usralva- -

jo co zatím Uolorea do loďky
vlékli y které lživévoda a Joh-

nem so nacházeli — ubohá dívka
lomila rukama tak dlouho až om-

dlela — Endemo ji přijal— když
plavčíkové vodu přebrodili a též
do loďky vstoupili

V tomto okamžení dorazil na
místo Valentino —

"Zpátky — vydejdto seňoru
kterou unést chcete vy padou-
chové" zvolal a skočiv do vody
chytil se loďky by ji zadržel —
"Tamo přichází ostatní-- pryč

— skolte toho drzého chlapa"
zvolal Endemo na plavčíky kte-

ří vcslami loďku od břehu odstrs
kovali — jedno veslo sičelo naj
hlavu Valentinovou — vyhnul se
však této pádné ráně tak že pou-z- o

do ramena udeřen byl ~ bo-- 1

hužel i tato rána"dosta?ila lo Va-

lentino nucen byl loďka pustili
načež tato rychle od břehn w
vzdalovala —

Endemo spatřil Marquise a O

!ymrio na vzdáleném místě s vo-

zu skočili — nyní spěchali s puš-
kami v rakon by všo na odpor
přichystaní k onomu místu kde
Valentino stál a loďka právě o

dražila
Plavčíkové ho opřeli o svá ve-

sla a již letěla loďka a Dolores od
břehu —

Shlídla a poznala svého Olym-

pio právě Když so poněkud a

mdloby zotavila — on též poznal
dívku která y loďce stojíce rámě
svá k němu vztahovala — spatřili
so opět v tom samém okamžiku

kdy jeden pro druhého ztraceným

býti měl

Dolores chtěla právě do vody
vskočiti by tak brodíce se vodou

dosáhla břehu a ochrany svého
milence — avšak Endemo strh!

jí zpět —

Olympio musel na to pathtí
jak onen Lídnjk ono milující a
milované děvče jemu opět vyr-
val

Zaslepen zuřivou zlosti přitiskl
ruknici k tvari by uivcvouu

kterýž mu milovanou Dolores šel

usmrtil —

Marquis však odrazil mu hla--

vcii v jiný směr tak io smrtono
sná koule vo vlnách mořských se

ztratila — Endemo tento pa
douch přitiskl Dolores tak k so--

5 žo smrtící rána dřívo jí stíh- -
noutouti musela —

Čím dál tím víco lofka v íeru
večerním mizela — Dolores již
nebylo lzo rozeznati—-- loďka blí-

žila se rychlo k parníku --—

Muaímo jo stihali Claude mu

símo sobě najmouti paroloď by-
-

chonj těmto ohavcfim lup jejich
vyrvati mohli" zvolal Olympio
To by bylo marné namáhání"

odpověděl Marquis vážným hla
eem "než bychom my a to byli
párník najmouti a než by se ten-

to vypravil neměli bychom o

tamtěch ani památky l" -

"Tím pádem jest tedy Dolores

pro mne ztracená I"

"Nemyslím tak Olympio my

jí najdeme Co so nám zdo r
Londýně podařilo muže so nám i

jinde poštěstit! po druhé t llloď
tamto na Valentino kterak za

parníkem zírá myslím lo chco

jeho směr vypátrati zmužilost

příteli Dolores musí zachráněna

býtiP
Pozdě v noci navrátili te obá

pánové i so služebníkem do Lon

dýna zpět -
Dříve než Valentino svého pá

na následoval pokoušel se dost
ti nějakou zprávo od báby
Nabízel ji několik slafáko

když by mo chtěla sděliti kam

Dolores zavelena býti má Doo

fa! žo tato kuolířka která od lži

vévody již žádný zisk k očckávái
ní nemá ráda tento výdělek příj
me— Stará Bodloyá vlak nezra-

dila Endemo avšak nesmí nikdo

mysleti le tak učinila snad a

vděčnosti 1

Vyzradila by lživévoda zajisti
tak dobřo jako každéno jiného
jenom kdyby byla věděla na kte
rou strano a kam so obrátil !

Endemo který hrbatou dobře
znal nedal jí svfij úmysl ani aná- -
ti -

tUl 2J3U Každý v oj La
H jaík iKb )laá es ia přidusí cl

ru bláhová nyní jsi to tak doleko
dopracovala že mně zlatý zdroj
mých příjmu vyschne jelikož TS
na jiná místo dopravějí Chystej
se! U večer so odebere! z mého
domu l" i

"Objevil so Olympio u Vásř
Odvede mně odtuďS" " i

"Olympio— co iaáS neustálo s
tím Olyropiem hloupá— ! Vévoda
Tě vezmo ode mně ! Však Ty to
ještě poznáš jak dobře jsi so zdo
mela a jakou hloupou husou jsi
byia žojsi onomu bohatému ruux
ži po vSH býti nechtěla ! Vždy ť

jsi v jeho rukou úplně ! Nyní Tě
odveze na místo ješlS vlcopsa-motněl- é

kde se mu zajisléjpodati
musil—"

Co žo pravíte —Endemo mne
chce odtud odvléci ř"
'Zajisté a kdo jiný nese toho

vinu než Ty blázne 1 Já bych mě-

la chuť Tě skopati pro Tvou hlou-

post ! Anebo myslil tohoto bo-

hatého muža Tvou vzdorovitosti

ještě víco rozdráždili ? Jen ať so

nezmýlíš ! Natáhnc-- so struna

příliš z tuha často praskne Ty
nemoudrá! Konečky struny by
Ti pohřichu mohly šlehnout v

a zpotvořily by Tě! krás- -

nou již dávno beztoho nejsi a nc
pochopuji co vévoda ua Tobě má
—Mfižeť dostat jiných děvčat než

Tyjsi!
'Svatá panno—on mne chco

odtud odvléci mluvíto pravdu?"
tázala so Dolores úskostlivě
"Ano ! budeš někdy pikati a

však příliš pozdě Otto stará
kmotra ví dobře proč nyní bědu-

ješ doufáš žo si pro Tebe přijede
Tvoj Olympio ? Chyba lávky Ty
huso! Lamej jenom nyní ruka-

ma!
Já proklýnám Tebe a Tvých

bídných přivržencS ! Onen dlou-

hý suchý čahoun byl před několi-

ka dněmi opětně na pobřeží o

stará Ilodlonová má dobrý zrak!"
Iladost která ještě před chvil"

koa tvář krááného děvčelo ozá

řovala zmizela pojednou —přitis-
kla obě ruce na obličej neboď
odvcde-l-i jí Endemo vskutku na

jiné místo pak věděla žo je po
veškeré naději —
Stará Kodlonová sobě počínala

co skutečná vzteklice ! Nadávala
a štěkala neustále neboť ztrácela

nyní pramen svých dosavádních

tučných příjmfi
Mezi tímto časem kráčeli oba

přátele v průvodu Valentina k

nádraží železničnému by se otles

brali do Southcnd—možná éost
žo ještě přišli v pravý čas by nev

kalé plány Endema zničili a Do-

lores vysvobodili !—

Valentino byl velice nepokoj-
ný a nutkal k většímu spěchu —

Též i Olympio byl touhou roze-

chvěn a ta myšlenka Dolores ko-

nečně najiti a vysvobodili jej

Když dorazili do Southcnd

právě se slunce klonilo k dokon-

čení své denní pouti a tratilo se
na obzoru vúčihledě Sero ve-

černí nastávalo
Zatím co Marquis a Olympio

po nějakém povozu so sháněli

spěchal Valentino k pobřeží by
umluveným směrem dálo kráčel

Valentino měl dlouhé nohy a

nebylo mu tedy obtíži dlouhé

kroky dělati

Joufal tímto epSsobcm buď jeltS
dříve aneb alespoň zárovcíi bo

svým' tány osamělý domek do

sáhaouti neboť znal velmi dobře

všechny pěšiny kudy sobě cestu

zkrátili mohl

"Nevíra" pravil sám k sobě

proč jni jest tak teskno roělť

bych spíše býti veselým ! Don io

chco právě vysvobcditi
krásnou seňoru a tobě má co dě-kov-

ati

že jí nalezl 1 To by té přo--

co mělo těšili —Jen kdybychom
iž byli u toho domku jsou-l- i tam

nějací hlídačové s těmi budcino
asi brzi hotovy Všickni svatí

by so mně zavděčili kdyby toho

proklatého vévody jeho dlouho

nosého sluhu do domu byh přive
dli! Ti by pak jistě s našimi pě-fetě-

učinili bližší známost! Mně

by na dobré vuli k tomu zajisté
nescházelo! Avšak hrome co jest
to?—"zvolal Valentino náhle so

zastaviv pohlížej o na místo kdo

před několika dny oni čtyři par
nici bez lanoví ležoly—"což pak
dobře nevidím žo vidím pouze 3

lodě ? ! Ano ano jest tomu tak

jeden z parníku zmizel — —měl

by to suad vévod5v parník by ti?
Toť aby do toho tisíc láteř neboť

v takovémto případě stopojou ti
to darebové obzvláštní účel!
Valentino spěchal y pološeru

ku břehu a shledal dfimění své

pravdou býti—neboť parník "La
F l o c ha" opustil své místo 1

Olyinpiav služebník nedopřál
sobě času by u plavcli ostal
nich lodí bližších zpráv so dopS
dil nýbrž běžel jakoby posodlý

po pobřeží
Když dosáhl jisté návrší které

mu bránilo rozhledu spatřil s da
leka dým blíio pobřeží i eezna

záhy mlahavé těleso parolodě
kteráž se zdála zakotvena býti a
to sico blíže osamělého domku v

kterém Dolores v zajeti držára
byla-- -

Valentmo zaklel tento nálezr—

"Tam se něco děje ! Nechci bý
ti spasen jest-l-í tam nechtí ubo-

hou seňora odvléci Jiychle Va-

lentino snad se ti podaří ještě v
čas tento hanebný plán překazili
Pro Bfih !" zvolal bez ustání dá
le spěchaje nespustíce loď s očí
kterouž vždy nrtitfjí rozesn&val

rémž skuteěná oprava a osazeni byly Uciuíny takováto
osoba může uěintti zákonem žádané osvědCvni (aiiMt- -

Na to pravil hlasitě:

"Milující srdco dívky jest zaji-
sté krásnou věcí OJympio! Jest
to ta největší rozkoš na světě l

Blazo tomu kdo takové srdce

nalezl 1 Mohl bych Ti IKdorea

záviděli kdybych Ti ono štěstí

upřímným trdeem nepřál ! Ubo-

há pronásledována Dolores ! Oni

jest pravý anděl který Tobě r5s

kdy živobytí osladil— Přijde řas

kdy Ti tato slova vysvětlím a

kdy so mnou souhlasiti budeš Že

věrně milující dívka pravým jest
pokladem — '

--
Tys dojal Claude
"Přátelství jest to kteréž mně

má býti náhradou za lásku ono

jtt tou pákou která mně povzná-
ší k finům a kterým pro Tebe

lepšího osudu dosíci doufám než

než mně se dostalo —Mám Tě'o-pě- t

můj OJympio ! Považ jenom
tu radost kterou mně tato hodi-

na připravila !" -

"Xa má pr--
a se vrhni Claude !

Žádná moc tohoto světa nás víco
nerozloučí ! S Tebou Ty šlechet-

né srdce chci Žiti a umřití" zvon

lal Olympio a oba padli sobě v

nárcJ —

15 ví to dojímavý krásný obraz

kterýž tito mužové poskytovali
—Valentino stoje v pozadí po-

zoroval v jejích ořích něco co se

]Kdobalo slzám objali so upřím-
ně a to tím více an pomjáleli na
ubohého Filippojchož tělo chlad-

ná zem již kryla byltě to veleb

ný okamžik pro oba !

Valentino cítil že se mu srdce
chvělo jako ještě nikdy po řas ži-

tí svého i umínil sobě pro tj-t-
o

přátelé třeba poslední kapku kr-

ve vycediti a nikdy od nich se
neodloníiti buďsi již jakkoliv !

Mistr Howard S

vstoupil
a přijal díky obou přátel za vy-

datnou pomoc a něžné ošetřová-
ni

toho pánové" pravil
"vinil jsem pouze svou povinnot
nejkrásněji odměnu vidím v
tom že e rnrje nepatrné přičínění
s uspěehem neminulo! Málo ná-dě- je

mi vsak na tento příznivý
ztývalo Vsturte pánové se mnou
do salonu kychom pospolu sklen-

ku vína vyprázdnili! Xajletc
tam několik pánu kterým bych
Vás rád představil!"

Oij-rupi-
o i Claude přijali toto

přátelské pozvání — Mi-- tr How-

ard uved i je do malého kruhu

přátel kde áh- -

podala srdečná
zábava Mezi hóstrnt se nalézal
tentokráte tež princ Napoleon'
poněvadž Mistr llou ard sledoval
svou záadu nebýti překážkou
styku mezi mim a Žofii a to za
tou příčinou by jeho dcera přiro-

zeným spusobem od něho upusti-
la —Howard měl to přesvědčení
žejenotn tímto spSsobcm svou
Žofii dSkladné vyléčí an by v

pádu opáíném teprv přiležitostě
k schůzkám vyhledávala
Dámy so nenacházely v této

společností an Žofie so churavo-s-ti

omluvila
Mistr Howard byl výteřný hos

stitel a hosté řinili dobrému ví-

nu vlechnu řest fcUvícc takto
soudruha

Mafcpii znal již princo Napo-
leona i přišel s ním sedě mu po
boku záhy do Živého rozhoyorn
který na prince znamenitě puno--

biti so zdal tak žo opítně vy-sl-
o

vil své přání s Marquiscm řastěji
so sejiti a mluvil potom též po
delší dobu s Olvmplem

Zajímavá minulost obou pánu
jej velice bavila —

Claude v?ak byl zábavou touto
k opatrnosti pohnut nahlédnuv
do diplomatických kliček princo
hlouběji než by tento byl uvěřil

Olympio vždy méně nedůvěři-

vý a menší znalec lidské povahy
než Marquis mluvil s princem
velmi nonuecnějsa vínem roz
drážděn tak že v tomto vznikla

myšlenka žo snad někdy těchto
dvou mnoho osvědčených pánu
potřebovat! by mohl ! Pamatoval
sobě za touto příčinou obě jmé%

na

Ofyxnpio a Marquis so záhy
společnosti porouřeIiJe3tě jednou
se vyměnila ujištění vřelých díku

a přátelství tak Se Mistr Howard
až k slzím pohnut byl a Olympio
doznali musel že mu velmi za

těžko padá tento dSm v kterém

tolik dobroty a lásky užil opu

stiti— bllnili sobe vzájemně opět
nfi shledání Olympio spěchal k

paní Howard by vzdal své díky
obdařil ilědře služebnictvo a opu
stil pak s Marquiscm pohostinný
dfim by so dó svého bytu na uli

ci W aterloo navrátil

Jméno Howard se mu na vždy
vrylo ▼ srdce

Druhého dno již so rozhodl
an Olymio neměl upokojení spě
chali na Southcnd by Dolores vj- -

svobodili Valentino měl před
stavovali vfideo této výpravy U
veler sobě chtěli bud tak neb os
nak vymoci vchod do osamělého
domku na pobřeží & zajatou dív
ka vysvoioditi —Valentino však

jeltS chtěl a této příležitosti té
slard řarodějnici něco na památ-
ko a to sice za její namáhání

kterým musel několik dní dlítí v
domě říhlo 10 v ulici Oxíordské
Valentino náramné so na to těíil
ale také i na to že konečně bode

vil) preti urauniketn vencuit v eavem snuiy v a u z
osoba ta jest zaneprázdněna kteréžto osvědčen! jet tak
vlžiclm ixkI zákonema s těmiže ttokutami jakc bv bv- -

třité a ětvrt cjú-?- ebaě
brat! h tnetead píetbtisinéLoouěui v případu přvdkú
uá ebuě r dďě předeptse
ěítí i aie a v zvi: láváni na

za&oaa

vvkzu ícdaa!cth plAaviak takový iadateí
Batoaiti pWmek

cěm a pak vyplnili vkviv
t ard yrval runě z náruče smrti

tyt-- tiv mohl Mmtíti !"

i'ledvín mámo tu ovínnoat
Dóiore vyvobo liti z rukou ono-

ho faloiuího ví vody a jeho htvCr'

lraíl CUa Jodo Monlholon Ma

potom—

"Připomíná! imii největřj-- H

píjvinriOHt míLo iiyola"
preruíil jeho feJ Olympici 1í4

Koi touhou konečně ono obohó

milé děíe opět zřítí a to jiajetl

ak ctá eeíý ě a na který ř- -

jetiž sc oov

4 hv mí Ví vlw

ta ttia r i vxn:ě ne5 í vf- -

um se itaai Eenakiil

_á ik a bxíaikdá-p- d

odděleni dvoctiílci
neb i tkrre bdatcle za

d Neb rasky Lledijlce pv
úhUv Txemové Suí Ař!

a za ty i oplatí se lúe nei--

k fartxařenl věci dobvtka
- -

tóa nettětli vf axLu im
jim xaopat ři 1aciaa vJeekv
i jqirfz vleekv rdodiav

ceně tém#ř"a sto provést
do 33 p akri

prSk! do Xcbrasky
v okreslah Sa!iae Ikit!er
a Kaoa i aX ta přijJcte d

bscxí svřmL

velaíTairavé-ce-
b vzd:ch

wluxi ěúý a t£=a selá

it r až d 2JJIG inelusive tjfkai se ríhr I- -
ně luvliánů a prv tase tuto eomi]L

CVll 2317 KažLV osoba majíc! bomesíead n
ideenťh pozemcea ustanovením tofetw hlaveni
která koncem třetího rku svého obýván! na něm bv
měla vzděláno jv dva roky jeden akr k-s- a v němí bv
símniy nebyly nl sebe více tež4t dtsaáciMč na
cky strany Vzdábraé v dobrat a zdravém stavu n

každých Jstnácte akru tohoto honiateala má i s!u
ftém dokázán! tét kolnoti d v ě cna v řrLlaýma s%Cd
kama obdrželi palctt aa takoý Lometead

lo učiněno před registerem neb rwciyervm a kdvž to-

to osvědčen! bylo zaneSeao u nntitera td t--v nebo ji-
ného zástupce strany téi t-- ne se plntnviu ts dne tcw
tvHO zanesení phdpaLláuaje že uěltáaenise a osvěd-Ča- nl

jest zasláno zároveň s opiatkem a cneu zákonem

žádanými %ř

Odd 2204 V každém přlvadu kde ucházeě se
o výhody homesteadu jeW nxlioa neb některý ělea
jejl usazen jest na pozemku vybraném a uěiuil na něm
skutečné opravy a osazeni bv nemold pn vxlálenost
tělesni slabost neb pro jinou dobrou příčinu se osdmě
dostavit! v okrskové pozemkové úřadovně jest mu zá-

konem povedeno uěiniti osvěděeni (ařl!iavitl zákonem
předepsané před klerkem soudu okresního v místě kde
jest osazený a poslati ie s jKplatkem a cenou registem-v-i

neb roccíveroví

Odd 2295 Kegister jzenikového úřadu zazna-

mená vcSkeró neházeni se pod ustanoveními tohoto zá-

kona v knihách amanách své úřadovny a dril sezutm
Vikhai přištěuvaici

romky 3c rael se a džvěru bua na upertnteiKUutz
íTtěhovak-ekéh- c neb navmjcii uniwHinaiucuiui

_f - 1 r 1

uiuiu ixiícinikuvciiiu urauu
založeny"

kdež obdrll jxuěeal i vysvětlení zdarma!

!UMKSTEADY
Sí akri meri tzemkv žeíezaiěniiiu aneb ll akru

Odd 2-29-

G Zádué pozemky nabyté d!e ustanou
ycnl U)hoto zákona nemohou nijak propcvlati ku za pra-
veni nějakých dluhů uěiněných phxl vydáním patentu tnitno železiacalmi pzemky

i maiy jo piate za vyntcrovsaL
-na ne

Odd 2297 Kdybv
osvedřenl jakého so vyžaduje v odděleni 2290 a před rRRKMinrioxs clumh

} přelkujováat v lid a leh pzemků vvstavuti se nr"uptynuum petuen zmmeneno v otktě enl 291 se do-
kázalo ik slušném ohlášen! osadníku k usvědčen! re Pí akrů mezi ij?eru letezaicalmi za $2JX akr a mi
gistera pozemkového úřadu že osela která zadala mo }zemků těch a $l2ó akr--

ViUrnA jvzeaiky nioa býti kvapeny na 1'etý-ůvě- r

tď $3 do š7 jenom na Cl ůruků
oaveděeni takové byla skuteěně změnila obvdli své
aneb opustila jx)zemek na

NřKOLIK SET ItOLAUU
est velmi příznivou pomoci ku otevřeni řarmv tetň

které době pak a v toni případu piozeuiek takto zanrV-n- ý

připadne zpět vládě
Odd 2J2í Žádné osbe nemá b { ti dovolen

držebnl listiny na vlec než ětvrt sekce pod záJtitou akt
těchto c? získati v

ku zakoujvnl si t- - třvbnvch

:nja a oovau
Od d 299 : Žádná a

vysvobodili! Jimt nj-n-
l

pout
tny dva kteří pro Iolore o hot-níjtm- e

životy svó naladili a

Vak dva osvědčeni sekálové"—
Valentino přešlapoval cm tatn

jako by něco chtěljríci—
"Oho rozumím Ti bez řeíi"

zvolal Oiymj-i- tlekajo svému

chrabrému iJuu bníkoví ua rame-

na MTy rayslýí Je se na Tebo

tn2e té2 pltati! Souhlasí m a

Tebou a Tvdj podii Ti neujde
zaoloulil- - to sobě r
'Tím víc-- an naíi sílou pomo-

ci dvěma oiiobám připéti rausN
: !„ ( JI- - I I

int právu víuju u)m ma-

sem "zachránírne-- Polores k

cemul núiu B5h budiž nápomo-

cen zbývá nám je3t5 joden slib

v j konatí který jem vo svém i

Tvém jména učinil 1

y!ISv m5j milý starý příteli
konvi platí tento dib?

lT'inil jnem tak v přesvědíení
lo byí Ly kdokoliv tohylTvřho
souhlanu jitým bý ti mohu' pra-

vil Marquiw

"Znál] tvéhoj Olympiol Tvoj
slib jet pro mn5 tak závažným

jako mojo vlastní př{£aha!M
"Xuío tedy— korateska Eugo-n:-o

ilontijo jcft to které jsem
bale mcCo k nohoum položil V

' Cože Cloade—Tys dal Donně

Kogenii tento slibr zvolal

u udivení '
"Ovlcm inSj příteli ! Měl jsem

píilelilont seznati že potřebuje
ilechetne srnýilejícícb ! Povaluji
to za porinooxt čestnou stáli jf
po toku! Jest Španělka! Zdá se

mi lo nepřátele ji obklopili V
"Slib TvSj o má dodržeti"

pravil OJympio vážnř "zdá so

mi fetnou úlohou naleho života

potlačeným přispět! ku pomočil
Čtu r Tví ch tazích napomenutí
kterému dobře rozumím rofij pra
—L a a1íf VAllrí an ní

- íehoj 1 Přínahal jsem t nemoci
své která mně tak blízko k hros

tu přivedlfc ona přísahu dodrže-t-i
kterou jera kdysi Dolores slo-

žil—ototUna dříve než až vie ve
skutek uvedu l Milují Doloros

mář svalých nároku na mé srdce
"

smoa raku! Nepochybuji viak

1$ nehoda dosti tiloýa Mchovaii

Ale nikdo ai nemysli ie na západě vydělá hodno
chee peněz bez práce

ZFLrJLNIClX
žených nemá býti tak vykládána aby některým spd
eobcm siavajici zákony
gpůsobeni niiakým jim škodila a vítvkr osoby kž ži
dosti své za Právo vdedkurné nřel dvaeit?n LrVnv!

kUré Nebraska už ni joa
osadníky neb tv cejea že
potK by jejkrh ale doveduosmnáct set a Šedesát dva --

podaly mají k újdnýci vvh-dá- m

zákona toho pprávněny býti dobře trny tak že osazovaní rd neci spoteso s veikv-- mi

elěťmi a namáháaim a ak Pzesakv Uíaoo muwOdd 2-3- Žádná ©soba jež bud po dobu nemí
ně než Čtrnácti dnů ve voj né každým rokem rstoii v

tak že nabývají ceny cd $2óných států sloužila aneb po phjrtl těehto zákonů loi-Ži- ti

bude nechť st co stálý vojín aneb co dobrovolník SIUkCECJlU
po čas ik a tečné války v zemi aneb so zevnějU někte-
rou mocí nemá býti ve výhodách těchto akt rro tvé

nalézá se po Xebrasee jH usaseatch a j?í--U riezi a
nenaleraeš ani jediolva kt?rv bv bvl ce?k a aemládl akrácena

Od 2-30-

1 Puc v těehto aktech obsazené nemi
býti tak vykládáno bv to
odděleni 2298 udány ]su

ý si chv íli a je rád la
Xcjvicetecliá najetá se

Saanders IXide Cumiab
kterékoliv jste jako doma

ruklaebi v Xebrasoe jest
jest pra jejl vylil p!ožn!

kouv dobo dřed uplynutím jti roku na n! xaneíený po-
zemek kouniti nejnižll obno zaa zaplatili a kupní list
od vlády obdržet" přísné jsk se ve víech ostatních rdi
pádech dle zákona stává kde
zen! a obývaní dotyěného
nastupuji a poskytovaná oy

Odd- - SOe Zádmy
ni tohoto zákona býti

tak že tu nenalezše těch ealaovu & vrJ~irl —Hh
jako v jinich výhodaějlieh stitel IZrui j— 1" rlrřvi-

rozuii u vy kladanl a provádě--á
ěiaěn ra základe rod:!áv

suchá v danaa poěa# prsiřU a prii stál? L zlC
ěervna pak rt m# & cu'z aj ! r -- ť Vr r
v l e deiíá js p?rLv -- 5 k r" %

t::Vi a rais tl-ir-r cr rl- -
j r: " ' ' '

:irrrí:it::::ir- '- cr — 1
'

plemena neb barvy dále nemají láduj 'pozemky mi-ncrál-
ul

ra predpuů těchto akt iu -Jen v a c-rl- -i


