
t 1

4

1

i nttiET4cis: ten ix t- -

til ttzs stc3 tirtn c
Imwktaaoerkaéw airisJal

vyj4 k rvÁo a Um
a? jt --lausi mtiW wba

JOS£F PJISTOU

říznou na židech na přiS kuli i
maso načež mo velikou silou

vrazi pok kfiži ostře naJpicatělý
kěl Kterýmžto jej zdvihnou a k&l

na druhém konci do země zarazí
a takž muženík jest na konci po-

věšen ca vlastni maso dokud jej
smrt nezbaví toho trápení při
tom so mu turečtí kanibalové pos

smivaji volajíce "Nechť ti nyní
pomaže tvSj křiž nechať tS suns

dá s toho kolce"

St Honoré a Ctní na diváka vel-

kolepý dojem
liovněž jako bkoro všechny

zámky a hrady ve Francii těch

nejpodivnějžích směn jak v tvaru
tak v obyvatelstvu se dočkaly
tak se mJ5ie i palác Elyséeiský
podobnou minulosti vykázati !

Nejprvněj byl obýván Markýz-ko- u

s Fompadour a by l střodi-Žtě- m

galantních pánu !

Nápotom ho zonjaljprvní Na

slov svého bratra hrubě byl po-

všimnul "jsou téi se Španělska a
proto mo bezpochyby dávají

přednosti Nepřál bych sobě nic

tak velice jako aby jste spatřil
ta komteska a jejt neméně krás-

nou matko ř
UK tomu by ae snad dala

T

"Bezpochyby I Postarám se o

to V pokračoval Jíorny "dovolte

bych se vyjádřil Ie Mísa Iloward
dle mého míněni Vám více než

lhostejnou býti musí ! Poměr ten
to ]est znám a —"

Mocquard předložil hotové do-

pisy princovi k podpisu a když
avé jméno podepsal ponechal dal-- ii
starost o jich doručení svému

tajemníkovi na kterého se v ka-

ždém pádu Cplně epolehnouti
mohl — Mocquard byl ještě ta
nejpoctivější stv&ra princova j
sloužil té torna co nejvěrněji až do
smrti kdo mu dobře platil —

O-vie- m

ie i tento věrný sluha dove-
dl důvěru svého pána ve sv&j

prospěch využitkovati neboť a

tohoto před krátkým časem jeltS
hlad trpícího tajemníka stal so

přilil ailaé japrsky Jakuby tď
dgvuloval smrteLalko aby rva-loa-

tváři jeho 4a v SI

aapohUl! u jW vtleb&oeU A

nls Las azaciáoi obíhej jW
každé jW hasU jeat vUai al
da té vzftcaé chvíle kJylta
zardiný laríateaB o#4a a o
kamžik jakoby odpočívat a o

kraji obzoru zapadá vily oile
a oiže o mizic ješbě j4oo zla
tou obrsboo svého laku — oabl
kne požcoová aetai k ovodlitb j
napomíná Tehdil aašuazl a!h
ka olivajki větřík veíera jakoby
tevklivé vzdechooti a š#pít tkbé

Iloward ct možaá nejietrnřjiim
sp&sobem zbavit
"Snad abychom ji dáli výpo

věďseaeaiě"— tázal s polkejei
prefekt ti Lounce

"Bylo t nápadné a málo Šetr-

né milý Carlier snad se najde v
krátkém Zase jiný prostředek ta
to dámo tKlatraniti— mohl byste
ae mně sv ju opatrnosti obezře-los- ti

velmi zavděčit

"Spoléhejte se úplně na mou
oddanost mfij princi" odpověděl
službovoiný policejní Jpreťekt
"dooQra Že u krátký ca mi
možno bode příznivou zpráva po-

dali"
Napoleon podal roka tomuto
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Zbito v čeřitých horách

(Black Hilu)
- Profesor Jenney řídil jak

zná-m- o

vědeckou výpravo do černých

bor která měla hlavně ta ůioba

aby prozkoumala jet-l-i a jak sil-dÍk- it

oné krajině ala to nachá

l—
Nyní e profesor Jenney navrá-

til a oJslranil podanou zprávou

tou vie jxbvboTání v tomto

obleda jelikol adává le se Um
nalézá hojnost tohoto drahého
kovo
Potvrzení tito okolnosti které

doposud ]hux co povídce víry

přikládáno býti moblo jest zaji-

sté s veřejných ohled 3 vítanou
události —

Bude-l-i a pokladl těchto hor
nynt aneb později čerpáno za- -

Un ai stejné tolik aleje zjiště-
no !e neuríité množství zlaU na

pide americké se nachází a ie v

tomto obleda nejsme pouze na
Californii poukázány
Vyjed ni vint s Indiány nedo-

šlo jak známo příznivého výsled- -

ku poněvadž tito co smlouvou

(znaní vla-itnft- i černých hor ta
kové báječné sumy za odstoupeni
svého práva žádali které se jim
nikdy ani přiblížlivé dáti nemo
bou — Pod ostřeji! civilisovaných
lidí dal těmto lidem přírody ti-

by poxnati iaké poklady řcrné

bory pro bělochy chovají a tomu
dloino připočítat! nepoměrné jich
toláJavky —

Prozatím a!e zSstivá toto fi ze-

mi bělochům úplně uzavřené ne-

boř pokuJT platící smlouvy nynřj
lí nebudou zrušený jest tato kra-

jina jak pro trvalé tak prozatí-
mní utiienl se rozhodné szavře--

záhy bohatý muž — Nemohlo so

mu to vlak ve zlé vykládati po--1

mýšlelo-l- i se na to Že byl denně
svědkem Štědře udělovaných da- -

r3 které se na všechny strany
rozesílaly 1 Neměl ta téi sám na

sebo pamatovat! ?

Princ zanechal Mocquarda v

kabinetě samého a odebral se do

příjmaciho salonu který ve sloho

starobylém skvostně zařízen byl j

Zlatem přetížen s velikými

zrcadly po stěnách bohatě oxdo--

hena křesla umělé řezané stoly
a zářící osvětleni dodávalo torno- -

to sálu pohled který připamato
val na doby Ludvika XIV a XV

Mimo Mornyho Carliera a j

Persignyho nacházelo so jeltŽ
I

několik důvěrníku a jenerála v I

sále
Všichni přítomni se poklonili

před princem pozdravili jej dí--

leřně tisknutím ruky a pak sobě

usedli k "stolům by požili thee
které lokajové na zlatých táckách

podávali—Lobia Napoleon pil v
tuto hodinu velmi ráď toto řinské
kořeni k vSli lepšímu trávení po--

kaženého poněk od žaludku svě
ho

Princ president rozmlouval

Persingnym v němž hned poznal
člověka který by mo ve své roz- -

hodné oddanosti záhy dobrých a

platných sluleb prokázati mohl

a kráčel nápotom s Mornýmpo
sile až k onomu na konci se na

cháxejícímu mramorovému krbu
Na tento se podepřel mezitím

co se svfm polobratrem do dS- -

věrné rozmluvy se pustil

Když oba tito synové královny
Uortcnsie pohromadě bez svědka

bývali říkávali sobě d3 věrně

"Ty před svědky však a v přfj-- 1

maci síni titulovali se opatrněji I

třeba ostatní páni o zvdálenftb ]

štola stáli vyžadovala to etyke- -

ta I

Vévoda % Morny nacházel se

neustále v peněžních nesnázích
a Louis Napoleon věděl co as

obsah této rozmluvy bude l U- -

poleon mezi dějepisně zámými
jedno sto dněmi tody krátce před
jeho skutečným pádem — Též i

Wellington a císař Alexander v

něm bydleli a pozděj ho zaujala
vévodkyně a Berry — a nyní se
zde nachází dv&r prince presi-
denta

Naděje Loutd Napoleona se

skvěle uskutečnily! Jeho jediný
sok při volbě byl jeneral Cavai-gna- c

a tento chrabrý a šlechetný
muž odevzdal bez reptáni svou

vysokou moc do rukou princo-- 1

vých kdy i se po volbě okázalo
mi většinu hlásil poslednější

Nyní stál Napoleon v cele co- -

lého národa 1 První krok po
němž více než po svém spasení
toužil byl dosažen — avšak jako
obvřeině ctižádostivá povaha t I

diKÍlenl prvního výsledku spoko- -

jeni nebývá tak i tento muž hned I

poíátko dral se dále k cíli ještě
skvělejšímu l

Císařská koruna to byla která
ho lákala k dalším řiniira Jako

jeho no ostrově Heleně xemřelý

velký strýc tak i on chtěl býti ne

odvislým panovníkem toho lidu

který ho svým presidentem uř i--

nil

"Záhadný muž který lže" za--
nJLJcl so po celý Život sv6j tímto

přáním aviak nenadeSIa jcitě
pravá doba jeltě nebyly potřeb- -

né přípravy botové !

Bylo to na jaře r 1851 kdy!
jednoho deštivého vejera několik

ekypáži za sebou příjezdu paláce
Elysécihkého se blížilo —Z první
vystoupl muž studených vyžilých
tváří— byjť to vévoda z Morny
polobratr Louise Napoleona ne--

manžeký syn krásné Ilorlensie

jenerala Flahauu Morny měl

Paříži již dávno dvojsmyslnou
pověst chránil se v?ak každý o

tom vfibec mlaviti od té doby co I

jeho polobratr se stal presiden
tem a Morny jeho davěrnikem

Lokajové a komorníci so klaněli

když vystupoval po schodech ko
berci pokrytých a ko komnatám

Napeleonovým vedoucích
Z ekypáže nejblíže příšti vy

stoupil o něco mladší muž v zla

tem vyšívané uniformě policejní- -

ho prefekta Nesl hlavu hrdě

vztýronou v plném sebevědomí

své moci Jeho černé knírv — I

(staly se módou od té doby co I

princ president takové nosil)— J

yly peílivS xakroncené nos je--1

ho byl hrubý a dlouhý z oíí zírá-- 1

o něco nepokojného slídícího — j
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Pro řb kodatka mokýa kjt
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smívat se Ichouce ! Mornvbvlico Jeno niaitreíwa považována I

"Nuže—a" tázal se Napoleon
dychtivě—

"A kritisuie se nejhoriím npfl- -

sobem ! Víte monsigneur iejxern
upřímný —snad jest to moje jedi- - ho

ni dobrá vlastnost—pryf a touto

anglickou dámou I MSle mítí své vSe

vnady maže Vás milovat! — při- -

puštěno Ale Vy jste ještě nevi
děl Donnu o které Vám právě
mluvím jinak byste zvolal : kte--

rak pak jsem se pro toto maitre#o
mohl vydati Pařižan&m v pomlu
vu—hněváte se na mne pro tato
slova ! Ale musím Vám to přece
říci !

"Nazývají MissIIoward mou
maitressoo f
MJcst to stari jil zkoienot Ie I

ten o komu se mluví podobnou I

pověst naposledy slyší když ne--

máme dobrých přátel kteří to k

přimo řeknou t Toť se rozumí ie
so o Miss Howardjtak mluví kdo
Ulo tímto nejvíce trpí jistě Vy

monsigneur ! Vy sám ! Kdol pak
orní tak otevřeně k vám mluviti
jako já I"

"Jsem Vám ca to povdřřVn
vévodo !

"To je komteska z Montijo ně-- 5

co jmého musíto jí TtdSti—dovol- -

to— tu mne napadi Ie za několik
neděl odbývati se bode ta velká
honba v Compiégne Princ Ca- -
raerate bude přítomen — tam ba--

dete onu božkkoa komteska vU

děti I

"Jakže komteska je taky araa- -

zonka ?"

"Jest krve španělské a záparv
býky ji otužily I Bezpochyby I

bude na hono úJastnicf a le po--1

akytne výbornoo příležitost se
I

ní seznámili r I

Poměr k slečně llowardové byl I

Louis Napoleonovi dávno již ol -

tížný neměl však doposud té I

smělosti zbaviti se osoby která j

na jeho vděčnost tolik nároku íi--1

niti oprávněna byla Zpráva vé--

vody Mornyho se ho však velmi

nepříjemně dotkla m mrzelo ho
náramně Že tato flétna veřejně

hyla Chtěl so za každoo ceno I

takovýchto řeJi varovati—měly
I

xy Jně prospěJnější udalonti I

dostanti — a t íein konině mu I

mohla tato Miss Iloward býti I

prospěšná :

Přijímám Vaše nabídnuti mi-- 1

lý vévodo! Náhoně v Compié- -

gno mně nechte Vaši hrdinka vi
děti pravil Iouis Napoleon o
M iss Iloward so ani nezmi&ujfre

I

-p-ro sebe si ale předsevzal zbo--

vili sejí úplně

VýlKmě 1 Třít mna Vám tuto
služba prokázati monsigneur o

já vím jistě že mi budete vdeí--
ným! Tujesxtaké bankéř IlicoliJ
svého vyznáni lid který so též
v salonech paní z Montijo pohy- -

buje—jest mi to trapným pori- -

tem Že jsem jeho dlužníkem—

"lim" usmíval se Napoleon

OO"! u MB I l
nWua u zdá větii

býti než Vy jí vypodobhujete
ponvvous vous reci ueiaie vevo--

uu—pu n casiau auycu
wuuuvi4armu moui vj ji vy-

-

patl !

jk pozoruja jsto vaobrém
rozmaru monsiKneuro láse Vám

proukážu vděřný- m-l 20000 fran

ka foaeisal jneiň Kicolimu r
"juvieiií by mně bvlo kJvbv" ' 'vos nebyl tak vysoko cenil

_

ve- -
k a mm

vouo reot princ presiaeni bez
fisměvn "zítra se však nemáte

před Iiicolim ostýchali 1

Co zatím Morny stému polos
bratru díky vzdával uznával
tento za prospěšnější takový dra--

Ihocennf hovor ukonciti úko
Butním host Srn ao odebráti

Uovořilo se dlouho al přes plil-
noc — Vévoda i Morny byl vel -

rai doble naložen o Napoleon
myslel Ujným úsměvem na ii-
dovského bankéře o na vévoda

který svou záleiitost tak obraU
ným epfisobem do rozprávky
splécti devedl

moli který doUl okol zbviti
této MUm Iloward a tato Mim

Iloward přece obětovala jemu
co nejdral-U- o otce budou es

nost dotroo povřt svoo íct
ano i největli dil svého jmieú

Křiž na stepL ně

Neroziaýšljle s dlooho a ne--

rozprávějíce odkud a ta vSechno
Tzala rothotia rychle a [o--

diveni viech vzrotlo a v JcCntwt k%

Beznáfaénaa dobrodiBci avěUILa

když opatřili 1 i b kaJaého
bylo pantováro kdy 1 výši aa

J° PlRi lahvice ctokno ul om I

"lUek a xabieskU j lea jich
°km plvá mia istak tuilýnt po- -

silněním v J para J tš
cko tak dil vho4 přiiljm
Nikdy jítí nebyU rky
tak vsflá Uk ťt&á oikdy

njvln!a takovou thuu a or Uk

hospodařila takým xipakw
Ováxavia se tílým ervitkem a
ohrnuvší rukávy svrchního lata
oUkakvala jako děvčátko kdyl !y

hrj n holino dělajíe bo#po--

dym Sama bř&a!a aluku
ohlí valit kávo kastovala teta -

bízcbs lidi aby jedli jakoby vše
cka to jí naleželo jakobv mt-l- by
právo vládnouti Utkem lwhj- - w

hoito obra seji vždy hlouběji k
tisknoL Tajemoot taja- -

koo se zakryl očarovaU it šma

bťm l a nikdy by 4 oebyl tak
ě ovláJnol to mi ti dui i t

tak cinaou tak poctlrktvu obraz
not ldy by ji byl oby tejaýn
zpi-iobe- t4 xátko cety ro- -

vázel kdyby e ji byl vo přito- - ši

mnoati a iUlnhaiui svými aabiseL
Teta na m patřila spoJiTenim

a vidouc IrLký rútuěixec sus j#ji
tváři lesknoucí m blažeati oři
rozkojni tmějlci 4tatělis
v dali dobrá žena ie vř i Ukový '

otrai ieroo ie přo tavby aat
Adamové nebyly martté a le e
snad ukuuni jkh ba!&á
vroucí přání

p0 itnidanl poroíila pani Kaii--

necki všecko oraýti vytlili a

když iáJobt byl íiU% wmmm co

nejpravidelněji rozeta vil je oa
utale--

„N Uf ~ rraTÍU k Uli
dobroZioný ginios pouUě který
ni uk hostinský přijal vii le
jsrae řá Iné hospodyně o le o- -

m(me ocenili iio sdvfřilcMt Co

myslíš drahá teto slušelo by
abychom mu poděkovaly Kdvl
ví možná žejm pldcti na bílých
křídbch kdyl mr odtud vyrazí'
me aby shledal jestliže j%m ko
řistil r a jeho darv A mě4í

pocestti! Uekaoo JP STi V7 í I

hofodáři stepi
K Jyl byli koně zapřaleai o c

lý tJ bor na ceta ohotavě hnali
se o tul ta vlíekni veseleiU a od - !

ý I

vállivějií Utoubo na bosttaof i

stan so ohlížejíce kterl ji© ko- -

necně zmizel m oZl A soovo uíi- -

nilo so kolem nic h pusto o oěmo

toIi co a levé strany cesty u v ii
1 it kk JKItj

rtH uwtw: kími
I j--i-
I hili ximlt 'uou ntoanul--m - t

ný oět rychle prokmítsjici so

jak hvězda kdvljM oa abi za- -

mihne

Nic nemůže býti krásoějibo ja
ko večer na stepi Ačkoliv taea
i au dne tichost úplná aaje ple--

ce( lasem bejno drvbaýek ptá2
kfir vvrazl o trávy o zaelstL
boífy aropir tělkfm křídlem

Mium( anebo orel vysoko kroa- -

}jc( zak řehně Zdiř ie mool
Utvi zvířat které Um oevědom- -

ky lije osoveeelt oaplikuje po--

T tří jakými iamem jakousi -

TJioviteiooo vřovoa Večeřen
všecko to obírá ae ea odpoíioek

I e do trávy a ka kvěuaán uh%
I Ail ilirt Jm l°Ktt věmfarmSttt
I — ~ 'i 1—

I a oilceai váiněiifmo velebniiim

tento muž byl Carlier nářelník I musel Napoleon nejen dluhy to-paříl-ské

policie a proto skoro I boto marnotratníka ale také i

Povřríivost velikých muž3 T

poslední vili Napoleona III ctě-

me následující větu : "Syn m&j

ať sobé vždy váží pečeti kterou

jsem a hodinek nosíval" Toto
ustanoveni zakládá se na pověře
velmi rozšířené a národ S romans

ských Již staří Římané praotci
nynějších románských národfl

(Portugalc&3panělQVlachaatdX
byli velice pověrecnf Sesadili

nejvjŠšího knězo proto že mu

spadla mitra s hlavy podobné
zbavili úřadu diktátora poněvadž Se

byla krysa zaskučela César pře-
sel přee Rubicon že viděl na dra-

hém břehu krásného muže Sy-

novec César 5 v doufal Že zvítězí
a Actia poněvadž potkal sedlá-

ka který se jmenoval Nicolana

Slavní mužové viech věkQ oddá-

ni byli rozličným pověrám Kar-

dinál Woley soudil o svém osu-

du z hrotu zakřivené bole Seja-nu- s

z letu vran Doktor Johnson

oebyl by z% Živou moc prosel

pod žebříkem Monteigoe neoblé

kal nikdy levou punčochu před
pravou Alexander rozťav gor
dický uzel dokázal ie věří v po-

-

věrr Císař Augustus nosil stále
čistku tulené u sebe poněvadž
mn bylo předpovídáno Ie mu to

Itestí ponese Karel veliký ctil

podobný amulet Mahomed byl
nad míra pověrčivý a Napoleon
prý věřil ve svou hvězdu Croiu-wello- vi

byl třetí září a Napoleo
noví III druhý prosince dnem o--su

Iným Sulla nazval se dítetěm

Štěstěny Timoleon přetvořil
dlm sv&j ve chrám náhody A

lexander veliký zhrozil se při
Tyru uzřev že chléb vá-lecrií-

a
jeho je krvavý Ale vě-ite- c

v
jeho Ariittander vyložil mo

to co veliké slěstf Alexander řil

bojoval hrdinně a dobyl
města Velikou roli hrála pověr-Živo- st

při alchymii Těděli že je
to věda podvodná avlak touba

pí zlatě měla převahu nad chlad- -

nfm rozumem ivraiove jinaricn

Alitý tolikéž Jindřich

VI iinak král zbožný a císař

Rudolt II ji podporovali Papež

Jan dvaadvacátý Mm byl alchy
mistou Ludvik XIII Píinil Iran- -

tiikina jednoho svým n?ivyím
almolníkem poněvadž mu byl

tvrdil že vynalezl veliký clexír

a ie Ludvík 6to let panovat bude

předpovídal Za to však zavřen

byl Jean de Lisle orevadl Lu
dvikovi čtrnáctému chtěl namlu-vi- ti

le zlato délati umí na do

mrti do bastilly V zázračnou

alchymie vSřili velikáni filo- -

Uofové llotrer Bacon Albcrtus
—

Maguns Tomaí Aqainský Leib- -

mtx a Spinoxa Honě se po zlas

vynalezl Bacon z řtho
se slkádá střelný prach Geber

poznal tím spQsobem vlastnosti

kyselin ITelraont podstatu plynu

filer objevil tak sil jeho jme
no nesoucí a Bttcher vyrábění

porcuianu Tak stali se maně al

chymisté oběti pověr otci veli

kých vynálezu Za našich dna

nelze již více rozhod nouti jakou
úloho hrála v alchymii pověríi
vost a jakou podvod Geoffroy

vyslovil se r 1722 o alchymii
takto : "Alchymie pracovala s ke

límky které měly falešná dna a

duté stěny
--'o nichž zlato vpašo

váno Pomoci otvoru do stěn

vyvrtaných vcházelo zlato přMa
venl do kelímka" Luther věřil
v čaroděje a v čarodějnice John
son definuje ve velikém svém

I slnviilk n 7rrwlěiniri r rtftnbn- —i

ktrá se zabývá uměním zapově- -

zeným

řiii

Napoleon 111 a Eugenie

fhtoriclý román t joíI Job

DÍL II

"(Pok

Více let od tědobPPy"tjI°'—
Laskavý eunáři násoJnj n8

do moderního Babylonu oa ř

vaně do Pařiže-Ná- m po boko

se r této směsici ulic záhy tloata

tečně vyznái a zdomácnil

Paříl jest dali i srdcem celé

Francii a Pařile počíná rozho-

dející tepna společenského živo-

ta a táhne so až do nejzasších dí-

la celé řííe ano I přea její hrani-
ce

Projdemosli překrásné stromo
řadí které se táhne od vítězného
oblouk a až na niměstí de la Con-

corde dostaneme to na Elyseiski
pole do rozkolného jilmového a

lipového bájecka který založila
Marie a Modicis do prosti d pou
liční směsice a velmi oblQeným
místem procházky se stal

i--o tonoto lesíka sahá xa se
verní straně zahrada paláců Ely
sée v kterém nyní president re

publiky princ Louis Napoleon
bydli
' Předek tohoto paláco i s příje
zdem nochází e v ulici Fftiibou x%

modlitby o ro&# kapky Ikté
jako aáboiaé slzy sáaejl mm oa
každoo trávks o kaidý Utk
Obě ošo pocet4 tak ovýaa

poliSedem ekooa!y a v liště ale

rekjně měly oapoutý trak ojt aá-p-ad i
leskooocl ojpodvo]imi

barvami o sledovaly tri
zvolna a vái&a zapdajidL

11

j la snad j il ewaná kli a ko
šli jeili ráa o kbt ak Mi- -

cbai obdiv sj a i ao aě pau{w sr m

puhled který pohlcoval veškervo

pozoroot paal jeho oilJej
vidy oepokojaěji brzy a zaešká

aejlei sluacebrzy MptiMt strp c
kde oepatřiI aai 14 UdLkěs

obydit o odta 1 aai oali s--a px
hodleý ooclefa V te # ui z li

le slyší za sb% dMt cválat
jK-i- koaě Oklaklt kalarsa

vyaukéW kaliku ktr?

prachu přibl-laj- o m za mimi ka
koow

Pomalá Vavřiko I" akřikaal

káaai ře atoS j—t

dW sjvila m sua té piu Nc
e#ei daleko taia+ + a tati

daKi cv-:- o Saai ěo-J- e aJx--o
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Kterak by akl %jú odVjM
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aat v zu kkiiU U v i uu4i m

toíik jak my
N opM& aist trueho plo

vořime" doíol S MíekaJL --
Yldyť

t člověk eoiil omčtkJy by
mělo lakto po tři dmi jtL A

podívej m acni 1 to oiš aain
koaik f

IU pravda I ttI tkt
Wkaj

--N o pii-l-i ia i tZ 1

eaea 4tt bíí ita orio t

jedmo do ajtři o asJfdrMi
Um"

l-- podrobí bdme cby li
odpověděl kal barfn pO

prikia# ~TX avkia
ošidu- -

A rol mo dli kiyi ň ře-

kne : dvě míl" tkt umv
omaě lkzj
Zalíai ISeoieir b llě t eo

teiaě přiblížil o k jVdoocim
svolaa povvze podíval jakoby
oie do kwCáru a rovav jizJ
%voo pleiaÍBva kvlaaa pt-- !
Uktél kosě sveko zvwlso aabi- -

zeje so jzki k rvzalvě Kša

jeho byl mlmi oklat a w třelo val
oddťehiaati

radrav Bia k:~ Kkl v
Mkhal za j a v ta vUmbí
hrdost ao aulavil k ttověka kt- -

o a
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oi tak aeoaiiio btviL

lVikaje"" olpoi4l í
doati lktjě loai K ká
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kvK iro s&ikaulo vyložúa m

o pvtaat m to marnéW kolika
který jl U ooci tak pvkidkuvým
se -il uplel so sms dvltviik o

vat od-ověd- l kvaik potatel- -

ýea oaměchen Vkrajoee kdvl
oemUvi ta rc tnj2L Nkdo
vím ttfti ml m BM-vk- ti anitii
U koně k sobo o rUt4i v sa

itvu M:ma Uik Tllaa_ -

t &a voze ou:Jk s vdo4 o bo

dete tao otílt také oi#
To jo Vka privjj lekl

vousatý wzka kl okáxaii
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tě zahraje mnohdy osud se svými "musí býti mnoho lehkomyslný psát bude snad omět také řistL
někdejšími milářkyl Žil nyní le na Tii podpis p8jcil~mnoho- - JeMiž pravda teto r

íeJ' Ik " "KJ#
Pevněl tak myslím-odpov-

ě-

vlas nenosl právě se cti 1
--
Malý capart monsigneur je jiU teta osměthem o vvnda- - T

k

MI je víoira rozkolný ve- - to směiné o tom mluvili ! Ale ~ J[Utvjj tužku a pou zdířka nklobi!o
řer vyprávěl Morny po ticho nerad bych to viděl aby so pro hUviíka lřřaíUfI w ko Wt eut aby U j4ovět
princovi "to byl veřer jaký bych Ujcovou

maliř kost v popředí vti- - 4 u p
Vám třál enon ielnou iil" a se roztahoval !' AwllUsi sli 1smmm

J 'roh mini iila lo vé
Londýnki policie nemohla

dlouhý ca přijití na stopo ob
zvláilnímo druhu rafinovaných

přidali které se pouze na ná-&n!-
+ht

v okamžiku před odjez-

dem vlaa páchaly a sice tak Že

cestujícíclm každou chvlly rozh-ín- é

drobnřjií tcÍ110 : cestovní

vaky schránky na "kvoaty Lp
t okamžiku kdy odju Ine

ztrácely
Bjlo to jakési zvláštní kom1'

kterému policie vzdor vlí ostrá-lítos- ti

na stopu přijití nemohla
a proto takřka k zoofalosti oltrá
na byla — Teprv před krátkým
lasem dopídila se pfiobu jakým
krádeže ty páchány byly —

V Anglii se zavazadla nepřijmi
do uzavřené mítnosti nýbrž

zfi-stan- ou

vedle váhy pod dozorem
vážícího a cestující musejí své
vci samy bií Jati nemají-l- i se

před naložením ztratiti— Vzdor
tomu povstal vždy před odjezdem
Tlak& křik joněvadž přes pilné
hlídání pravidelné věci se ztrice
Iv

In 1S iAři třkdík rVrrWí
vřed odidem řrí llolvaku kde?

e na nauraxi neaotiK sei cesiujis i

u h bmrh su Ir intni
nUJí iinové kld krčním
kufříkem vruce kterv nedbale

In„ i i

vázadel hodili a zdilo so iakobv I

cekati chtěli až na ně řada k o

devzdiní svich kufřika doide —

Obsurali sobě zatím jizdní lintky
a kdvž se navrátili vzali svá za- -

vázadla jak so zdilo v umysla
ie nechtí tak dlouho cekati než je
vážící odbyde a že si raděj rych-J- e

místa ve voze vyhledají Sotva
se vzdálili bylo spozorováno že

xmízela skvostná cestovní skříň
ka jisté dámě patřící která se

oni a mlrtta nehnula— Dva detek- -

iv poSali hned prohledávat! vo

_„ — Jako ostř tni zdáli se i oba

jjjjíci této prohlídce vysmívat!

Kd_i m
U leden z polic: agenta

chtěl ko'MkV7 Jo ruky vzíti ho

dili je se z "lánovým rozhořčením
m - a 1

ioJ sedadla — vio aosiacuo pou-

i:„ vní rozhodně

Tdiní obou kiifříkb nalezh ie

Dravidelně uzamknuté i eaen eb

k iakobv práaduf druh
—a když byly otevřeny nal"1
se ztracená skřínka v toni těžUQ

druhý byl prázdný V kufhth
byla laleiná dna a byly to skvť
toé aparáty magické za které

by e ani Bosco stydět! nemusel

Pařícský román Mladý man-

íci v jedné s nejelegantnějších
čtvrti pařížských domýšlel so o
s~é leně le stala se mo n' ěrnou
a ie milkuje s nějakým divadel-
ním zpěvákem Vstoupil jedno--

ho dne před svou ženu opravil
obyčejnou frási pochybujících
manžel : "Paní vím všechno!

Přiznejte e!" Žena domýšlejíc
se le jést usvědčena klesla k no-boo-

mužovým a přiznala se
Mol díval se chladně na ni vy-

ňal láhvicko a černou tekutinou a

vypil ji S Bohem nevěrná V

pravil a klesl k zemi Žena do-

mýšlela se že jest mrtev Byla
zoufalou Chjpila se nože a chtě
la ai hov razit do prsou Zdánlivě

mrtvý mul se vzchopil o vymk
not jí nSI x rukou přitiskli ji k

věrna srdci a řekl: "Odpouštím
ti protože lítost tvá je upřímná
Téhol dne odjel smířený párek
na cesty Má druhé libánky
' Tak vypravuje pařížský 'Figaro'

Naráženi na kfil V posledním
Zase orouíili Turci několik xaja

týth povstalců narazivše je no
k&l Strainá tato trýzeli záleží
v tom le takovému obožáko pře

avětik skrz na skrz který viech I

ny panské zvvky obzvláštně hru
i Síleným spfisobem miloval
Avšak byl mimo toho výstřed-- 1

ním milovníkem honby banketu ji
a hlavně maitresek což ho ohrom j

né sumy stálo! (Když tento vé--

voda před několika roky zěrnřel

skvostný pohřeb zaplatitt) A to
Lhoto mužo ralili tenkráte "ne

xíltným naxývati— Podobalť ee

úplně svému otci o kterém mno- -

zí tvrdili že je též příčinou pos
rodu prince Louis Napoleona
neboť jencrál Flabaut milovník

královný Hortensie byl ve svém I

mládí taktéž lehkomyslný zpup--
I

ný pán který nikdy peněz neměl 1 1

Nyní byl stárnoucí jencrál pod
1

princem presidentem tak so- 1

IInklM m a — O — 1--
ucipuiujujT iu icuj jouze

rozkošný ale také drahý večer"

umivaiseapo!con
"uvsem ze muj panepnjemne
lu DV° a Je" T2°3 aranou vectn
Mal I)rnc CameraU rodem Spa- -

oornou rvi uveai mne v i

Balo"- - Jeuno uaul v Kle)cu
J9em 80 teprv řlwM51 co krisa
zmozo a znamenal

uu Jrit--
„ř „„„u iir f 1 iii""VV"£" ť --

vujrz Lehou !

"Nesmíte mně faleřně rozuměti
m&j pane kruh do kterého mne

princ Camerata uvedl byl velmi
interesantní a půvabný!"
"Vzbudíte moo zvědavost —

kde se nachází ten salon v k te
rem jste so taic vy oorne bavil"
tázal Napoléon
"V ulici iv Antonína číslo 10

a hraběnky z Montijo ! Připojil
bych rád k tomuto vypravováni
prosbu l"
"Pant s Montijo" opakoval

princ president "zdá se mi le

jsem toto jméno jil kdesi slyšel 1"

♦Povolte bych YašI paměti
pomohl Nodiy oo se zde odbýs
val pro comtesku Montijo souboj
mezi plukovníkem Sourvillersm
a kapitánem Flasaulen l Pr vnější
jo atibáo a hrozí se mu trestem—

t to ve YmU moci mfij pane
toto věc utlumili'oc snažně pro
sim !"

MBozumím"4ni mfij milý vé

vodo liylstco přímluva požádán
a slíbil jste jil něco— "

"Jak důkladně vle prohledne

každodenní host v paláci Elysée I

Nspolcon potřeboval tohoto

Carliera mnoho ! I

Z třetího voxu se objevil býva-- 1

lý strážmistr Pialin nynější jene -
1

ral Persigny muž to který so ke I

všemu vjborne iKtrebovati ne-

chal jak si ho princ jenom přá- -

ti mohl
Též i on se odebral ke komna

tám nahoru

Louis Napoloon nacházel se v

tuto dobu ve svém soukromém
kabinetě —Chodil v tomto sem
tamdikíovl svému tajemniko- -

vi který o kulatého o velkého
stoluv prostřed světnice seděl
Od těch dob co jsme prince po

sledně ve polocnoati Miss Sofie

tné tIío ta mcóí rrorěřb
Tenkráte vvhlťžel voněkud chu

dobně zasmušile nyní však j0

lepý mul pevného sebevědomí o

své důležitosti a moci a honosí se

nepopiratelným výrazem pravého
Franeouze Má na sobě občan - 1

ski frak a na iemném nánrsníku
nosí drahocennou diamantovou

jehlici dar to od náruživě milos

jící Miss JJowar i Tmavý skoro

Černý vlas takové též kníry o

valousy jsou pořlivě opravené
obliSej jeho jest plný třeba poně
kud" podlouhlý yše k torno pouka
zuje le princ vío vynakládá by
činil příznivý dojem o sily své

nejenom udržel ale i rozmnožil
z oěi se mu často zableskne jako
by měl nějaký tajný úmysl avšak
Ohi přece září velkou sebed&vě

rou a spokojenosti Čelo jeho

jest vysoké nos jako jeho strýce
císaře ostře zahnutý

M5j milý pane Fouldo dik-

toval práva svému dfivěrnému

umníkovi Mocquardovi mulí

dle zer8]5"0 rovně! tak jemné

mu jakaíaJat1"0 iří o--

ro SOU let "bSn ta usicav pa--

nu Bieyroví naíelmSa jecerální-m- u

národní ardy po obdrieoí

tohoto listu 10000 franka vypla
tíU# které ten aamý nutní k aou

kromným úcellini potřebuje J

t r ! i m I mmm ai f AJa
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