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ni na cávea—ďas to veamí í Ne-

jsou prvními Tamhle a tary od

jakliva stivi UtikSv krám a
dnes je tam el kmotr
wAle kmotře—většina kramáři

st kmotřičkuje— vidy rji vždycky
takto tento
''Kdo dřív přijde dřír mel

Neseperem ae Tuhle mi prkaa
Římsa a Modrého Gojezda "Po-

postrč mu je ji povolím a po tav
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aaoaaaaé a aěkolik a talaaovéha
"zlata kamé&ky i fcea kamín-

ka akleaěaé korálky rtiene
brejle v atchl mohl svým laasm
na přiklad Tycho de Brah 'dělat
modermiho Irihika košiěa kao-íLč- ky

jakol i iUjU druhy sutě-aý- eh

k keailia a dřevěaých Na
druhém kraji pak vyleža pý-

cha dili a naděj kraatářova pe-

stře natřeni hračky Ptedevliaa
červeni ptá-k-y ditta trubičky
vřešrkí hrušky a pky a mě
cheaa kteří mail ta lUtliotC 1

vešmi pil hodiny po koupa a

poeled aaiukaali Pá!e drohoaa-k- é

kolébky stolky truhly p
aváčky koniky kbUky k Uči
máala a tak dále jak aai jiMU
celé té ímpoaaatai lady
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poleon dostavil
Zapředl se sumy sine do této

rozmluvy a nespouštěl a Eagenii
aai oka kdyi Napoleon vstoupil
Zdála so bf ti nepozorná a zS

stala mnohou odpověď Camerato--

vi dluřna—
MAb Vál průvodci z honby v

Compiégne pravil náhle jako
by teprv nyní Napoleona byl
uzřel — "nevěděl jsem le onon

princ bývá hostem ve Valich sa-

lonech komtesko !

"Vzbuzuje to YaSe podivení ř
Musím se Vám primáti le Mon

seigneur jest velmi příjemný —

Louis Napoleon se blili! k Eus

genii—spatřil Cameratu a měřil

ho vyzývavým opovriením jako
by říci chtěl :
Kterak pak přichází ten sem j

Camerata anii by s Napoleona
oka spustil snesl tento pohled—

'

Ulymio a Markýz viděli kterak

se patrné vzpřímil
Tento němý pohyb íinll po-

divný dojem zdálo se jako by dva
Ivové v jednom pelechu se byli
sesli

Princ president očekával Ca-

meratu v pozdrav —mladý Španěl
se vlak k tomu neměl a nevěděl

proč by on měl býti s pozdravem
první —

"Lekáte mne Monaeigneur"
pravila tiie a uměle nalíčeným
úsměvem "potkalo Vás na krát-

ké cestě sem něco nemilého?"
"Ne nikoliv má drahá komtes-

ko—a kdyby tomu vskutku tak

bylo pak by se musely viochny

chmury zaplaSitt krásným pohle-

dem Valím odvětil princ Napo
leon hbaje Eugenii raku a anil

by se na Cameratu obrátil odvá-

děl ji od něho
V prsou mladého Španěla to

burácelo — krev se mu divoce li-

lami proudda zaťal v náruživé

žárlivosti pěsti a byl tímto vý-

stupem vůbec mocně pojat!
"Muí se mně za to ohiiDění

zodpovídat! muHÍ mt dáti zadost-učinění- "

mumlal sám u sebe skří

paje zuby—"jsem taktól z krve
královské— a molná z ryzejiií
nvi on! Princ muže prince vy-

zvali ! Muí vyzvání moje přij
mout! nechce li ode mne zbabl
cem nazván býti !"

Olympio pozoroval žhoucí zlost
I

Cameratovu a přistoupil k němu I

"Pokoj princi obezřelost l Jste I

rozčílen !'
"Při aám b&b Olympio nepo

koulejte se o to mne nyní chlad
nokrevnost raditi 1 lkž jste ne

viděl to opovrženi F Nepozdravil
Vás onen princ Napoleon ? Nule

proč pak to opomenul u mně ř A J

takovým urážlivým způsobem !'

"U vierh oasQ princi zda se

mi že spSsobile zde nějaký vý

stup !

Ovšem Olympio takovým li

dem ae neami člověk postavit ja
ko plazící se lokaj ! Onen princ
má na mne pamatovali !

"Prosím Vás Camerata překo
nejte svou zlosf! Tento výstup
se nezdá dosti urážlivý býti jak
Vy si ho představujete !"

"Ještě ne dosti urážlivý? Jste
vskutku mým přítelem Olym-

pio r
"Necháváte se příliš opanovat!

zlostí proto že Eugenie dává

přednost před Vámi princ-presí-dento- vi

! Avšak v nejbližší hodi-

ně in&že se opět k Vám obrátili!"

Olympio odvelí Cameratu a

sebou k Markýzovi by ho na jiné
myšlenky přivedl— rád by byl

zaplašil stahující ae mraky ačkoliv

v duchu zcela přisvědčoval Oas

meratovi jelikož by v takovém

pádu sám jinak nemohl jednati
Horny učinil právě aarkasli -

ckou poznámku a usmál se demo- -

nicky mezi tím co rozmlouval a

komteskou a Loun Napoleonem
"Nezdá se Vám zde příliš horo

ko Monseiirneur 1 Nechte nás

vstoupili do zelené sině kde jsou
okna otevřena— chladicí noční vá

nek a zelení rostlin nám bude

příjemné !"

"Víte velmi dobře že každé

Vaše přání jest pro mne rozkas
zem komtea Eugenie V odpové- -
dél princ president a vedl krás
nou donnu do zeleného salonu

kterv velmi bohaté ozdoben v
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beafaay
bylo toto setká

níXním Olympio však sobi
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aen nyi torna naavcuw- -
Um velmi něžná a duvérnft aiova

Tvměhuit ohzvlálii kdvl i vzde--
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on více hlasitěji o lásce něco pra
vil nemohl ae Camerata ndržeti

a dal ae téměř do hlasitého křečo

vitého smíchu 1

Napoleon vedl na to Eugenii

Kdyi Sofie a takovými pochyb-
nostmi zrovna zápasila byl ná
hle ohlášen pan de Monniére

Byla překvapena touto návště-

vou a musela sama sobě přisvěds
čiti že tyto dennS se opakujíc!

návštSvynejsou jí zrovna vítané
Šlečna chtěla již tomuto dotíra-vém- u

navstěvovateh dáti na sro-

zuměnou že přilil ča9to přichází
a zrovna chtěla so dáti zapři u

když onen nestyda s pokornon
poklonou práh překročil
Sofie pohlédla chladne na něho

to ale uemohlo pana a Monniére

přivecti do rozpaku—

"Odpuťte Miss Iloward že Vás
dnes opětnS obtěžuji" pravil li-

chotivě "musím Pařil zítra opu-

stili a nechtěl jsem se odtuď lous
čiti aniž bych se Vám za tolik
srdečné blahosklonnosti co nej-upřim-

poděkoval 1"
"Jakže— tak náhle chcete odce-

stovali ř"

"Úmysl muj Vám se porouleti
omluví muj dnešní příchod zajisté
—přicházím a Vámi se rozloučili !

Odjezd m&j se neočekávaně

zrychlil ! Otec muj byl rozhodný
přívrženec Louise Filpa—a—

"Tedy politické ohledy jsou
příčinou vašeho rychlého odce-

stování V
"Došel mne rozkaz ještě této

noci Paříž opuatiti nebyl jsem
však v stavu své záležitosti tak

rychle spořádali a od cesto vati

aniž bych Vám své nejsrdečněji!

diky vzdal 1 Ovšem že do zitřka
mi hrozí veliké nebezpečí avšak
doufám že tak dlouho zůstanu

nepozorován t"
"Chcete so obrátiti do Anglie

—bohužel nemám tam žádných

příbuzných na které bych Vás

odporučiti mohlo pane de Mon-

niére 1 Jsem překvapena že jste
náhle takový rozkaz obdržel —"

"Dnes ráno jsem ho obdržel —

zni v ten smysl Paříž ve 12 ho-

dinách bych měl za zády 1 Pova-

žuji mne za nebezpečného přívr-
žence dřívější vlády 1 Jak se mi

pravilo jest tato záležitost velmi

opravdová—"

Kramáři

OU II 1 Jamou

Postupující vzdělanost v širos

kém tlova smyslu stírá krok za

krokem zvláštnosti a jednotlivých
kmenu i národu Zadány již ca
mnoze kroje obyčeje i mravy
zbývá téměř jediný jazyk a také
o ten začínají se už jednotlivci
pokoušet usilujíce aby vydávány
byly spisy ne v jazycích ale v

jakýchsi povšechných každému

přístupných odznacích stejných
staP" jazyn vameuera k i

UDOUivvm pojmům neicao reai
n --encn ze jsme cesuy raiu

vic emc'- - ereai zccia neprav
v t

a vaaic mei iaae mnea vysloví
ti ač chtěl-l-i býti spravedlivým
Nímci isou na příklad něme

m T 4 A

X mluvicí r rancouzy a uio za--

se francouzsky mluvícími Angli

čany neboť vzdělaní národové

vyjma jazyku o nepatrných roz

dílu v útvaru své lebky nehrubě

so od sebe odlišují
Z okolností takových tuším po

všechně vysvítá oprávněnost
mluvení o skromných zbytcích
národních zvláštnosti a typu vů

bec a jakož si dříve dovolil o ně

kterých typech našich národních

promluvit! tak chystá so i dnea

věnovali dalSímu jednomu Článku

a rauv te hckuiik jauu í vuw
" -

miuviu o cesayen aramarica
I:n'lrHmilA ÍA Hnd' liíif t— j -

nežli býval dříve v jazy- -

ku naaem ubcooudisu aoiuut-álni- m

zbožím říkáme povšechně

kupec Na venkově hlavně po
vsích iest iím žid Název Žida

splynul těsně a tím pojmem
věru posílá-l- i česká selka 7 tako
vím místě dílě pro koření neříká

"jdi ke kupci" nýbrž k židovi

n°n P° ™eu cesaycu

sinou ae aeje ivae aresiane po
dobnébo obchodu ae ujali obdrs

žely před lety název kramář 8 v

Však název ae ten znenáhla setřel
a _#a ua tou pil Kuianinejuma naivu

kupoe Žo název ten v obyčej
ném životě uhlazeněji zní není

t i ? i: —

lusím poenvonosu iuaja-i- i wu
někom že je kramářakou duší

aneb že všecko eakramařuje vě--

ru nelichou ae ma A tak by
název kramáře jen na malý hlou

řek kočujících obchodu jeadíclch
po vlastech našich a nejrfiznějším

— --
j -

I xam nirnvX' "
Pouť t české yesnci! Jaký to

slavnostní den t — Zástupcové
I vlah vrstev okolního obyvatel- -

~ —

lva scházejí se tu jako na ko--

mando StaM kamarádi aby ae

Uvltfviliabvai pohovořili: mat- -
T I ": 'n(nWae tn imky aby
nco Potupný
nák aby ae sešel ae svým pokla- -

dem a koupil jemu "pouti" mlá

del vůbec aby ai aaUnčila a cha

chasníci zejména aby usnutecni
1

ly sny celého roka aby pořídily
i si raaosu aa pe f" v

i _ ilI a koudi a

ráííte vrchním náčelníkem státu

jest a proto je to nemožností

Vale nabídnutí přijmout! ! ASak

jeden návrh bych sobe dovolil !Na
princ-preside- nt aviak za něho

přijmu aám Vaie vyzváni ť
"Nikoli pane vévodo sotva le

Vás znám Vy mne rovněž tak
nemažete urazili jakož ani za-

dost dáti "učinění —

"Pane princi Camerata—"

"Jen iádiié vyhrůžky pane vé-

vodo nenechám se jimi zastraii-ti-l
Nemáte nic jiného na práci

lei vyřídili oí jsem Vás Žádali

Nepřijme li princ Napoleon od

prince Cameraty vyzvání —

nule pak maže jenom sám sobe

následky připisovat! které--v oby
čejným životu nazýváme zba- -

bšlstvíl"—
Mezi tím co Camerata řekl ta

to 6lova s utajeným ovšem hla
sem ale s bledou tváří a rázným
tonem stál Olympio v pozadí—

by! by tento výstup rád zamezil
—nyní vlak neměl již co říci

kostky padly 1

Morny s lehce poklonil a

vstoupil do sálu zpět kde s princ
presidentem několik tichých slov

vyměnil— hned na to ho bylo
marně hledati v těchto pokojích

pustil je nepozorovaně
"U viech vludy princi' pravil

Olympio "jednal jste přílii přes

kvapeno !"

Nikoliv milý příteli mne je
velmi volně zbaviv se této tilicí

miry ! Jsem jenom ládostiv co

po tomto vyzvání oba polobratři
upekou !"

"Nic dobrého asi Y'

"Dobrého nebo zlého—on ne

mule se mi nyní vyhnouti usku

teinim svá slova vynadati mu

zbabělců osraělí-l- i se mně se vy-

hnouti !

Princ i Olympio vmíchali se po
tím opět mezi společnost která
notně požírala žampánská a jiná
vina a živě se bavila
Louis Napoleon byl velmi ble-

dý! Mluvil s knížetem Montene-gr- o

a hraběnkou i nutili se k
mezi řečí—avšak tento

úsměv byl křečovitý a odstrašují
cí 1 Nikdo a celé společnosti ne
tušil co se bylo právě přihodilo !

Jenom Eagenie snad o celém

výstupu měla nějaké tulení snad
no však zapoměla na nepatrnou
hádku mezi dvěma soky—byla
blažena tou myšlenkou oba u

svých nohou viděli od obou býti
milována 1

Krásná komteska se studeným
srdcem měla své plány dobře vy

počítány ! Princ president byl
nad očekáváni skvělou partií !

Louis Napoleon poroučel se zá--

hý—měl ještě jednu d&ležitou ná

vltěvu v ulici Richelieu vykonati
Též i ostatní hosti odešli brzv

™ i

Kdvž Olvropio a Markýz do

své ekvnáže sedali podali pnnci I

Cameflovi ruku na rozloučenou

a tento kráčel ku svému kočáru

Pohřešoval zde svého služební- -
I

ka avšak _nebvla mu tato okol- -— —
j

nost nápadnou
V tom samém okamlení v kte

rém princ zvedl nohu na stupát
ko a se sehnul by do krytého voh

zu vstoupit vystoupli náhle ze

stínu vedlejších lom 3 tři velcí al
po zuby ozbrojeni policisté a spě-

chali Le kočúrii
JeJv-- vyškubl huol ke kočímu

na kozlík a ti ostatní dva přemo
hli bezbranné hoprince tak snad-

no poněvadž překvapením mu

ani k nokřiku ani kr bránění
- i

UC1II) Bl I

Mladf Šoaněl Lvi ihned avázán
1

a to a takovou uezouiednosu a I

které se rozkazy Morny ho ihned
I
poznati mohly

1 Kočí byl donucen neřiditi koně
i k hotelu princové mu nýbrž ma
I sel tou ce#iou jeti kterou mu na
I kozlíku sedící policist ukázal

Jako nějaký zločinec by! princ
v temné noci vlečen do vězení la

ftoquette kde bez jakéhokoliv
výslechku ihned v muló kom Crče I

zavřen byl
Z la noqnette vedla jak známo

pouze jediná cesta a ta byla na—

popraviště!

de nnur
Co se tyto události v saionecn i

Uni x Montijo odehrávaly posla--

1 Miss Iloward svého služebníka
do paláce ely nějakého aby pozval
prince Napoleona k nL Nemo- -

bia ai to vysvětlili za jakou pří- -

íinou se miláček její již několik
i iyu (nwu"' " m

I c i xi „
°4U" DW UJ - '"

nickou odpovědí Se ae princ na--

Tft gpoležnosti Aby avou
i _AmXtk%itnt vxu: iríttATwvt
I UHIVMVVV "-- VJ- -- ~ —

Uil vypravoval alúha le mluvil

inemMocquardematenlemu- -
an4mfr__— - — i r '

prme teprv pode v noci ae na--

Dbí roIU teií Přea

příštím ránem jej viděti
S áe nevěděl máli to véřeti

čili nic — Brzy pravil jí nějaký
M vnitřní : on se ti straní mi -

laje iinoa 1 Záhy ae to zase oava -

in není to mozna nemaže ve o--

i ctyifia noLonřenoa duši svou

—
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krejcary V kapse
Především je o každé pouti

slavnost v kostele Přicházejí ci-

zí kněží cizí kněa káže — kostel

je natlačen zvčdavci Učitel na
kuru se strachem pohlíží na sbor
svých věrných a chvěje se aby
mu hudebníci jen tentokráte neu
dělali ostudu Truhlář smolí smy-
čec k base kovář ladí bubny a
ku avýšent slavnostního dojmu

bubnuje i k písni před kázáním

duchaplnou interpretaci Také
zavítá do vsi některá dívka měst-

ská jo na kuru a děvčata veaká
dole od oltáře oči mohou nechal
na zvláštním moderním jejím
kroji —A není to jen zvědavost
co na "slečnu" pohlíží tu i tam
vidět i příchuť aávisti Přišli dá--
e komedianti majitelé panoram
koníčku atak dále atak dále:
ak by tu mohli scházet kramáři
Dnes kdy je přece vyhlídka na
žen U stísněných krámu jejich
je Živo viděti ta pestře natřené

hračky nástroje dechové i smyč
cové dýmky povijany zkrátka
zrovna jako v míchanici nebožtí
ka M Silorada Patrčky málo
námého poety českého
Však typičoqsti kramáře lze

doTičiti téměř jen popisem jeho
ivo La a proto dovolím si stopo
vat jedinou rodinu v jejím životě
Nechť platí zde pak doslovně čásť
za celek

Červencové slunce praží do vy
sokého náspu železničního žatá

ejícího do nedohledné dálky
násep sám veden na určitém mi

stě přes nepříliš široký prSsmyk
a je zde mostem prolomen aby
odtékat! mohl malý potůček a
nedalekého lesa prchající Na

jedné s tri ně dráhy louka a malou
travou na druhé hořejší husté

křoviny Scenerii tuto dlužno

st na mysl uvésti chce-l- i člověk

ocenit jak milý je odpočinek na
malé té trávě ve stínu náspu Ve

stínu tom právě nyní odpočívá
rodina kramářova U samého

mostu stojí neveliký velikolepě
umouněný vozík nebarvený a
ilnou režnou plachtou na březa- -

vých obručích rozepjatou pokry
tý Z postranních otvoru vozu

tohoto čouhá zrádci několik tru
el Náčiní na koně lelí vedle

ve trávě Opodál pase se veliký
obař v postavě koňské podobný

piše šperháku než arabskému
komoni Kramář vám ho za osm

zlatých netto prodá bez litkupu
Stranou u vozu je ohefi výživo
raný nasbíraným klestím a nad
ohněm na Železné třínožce ren
dlík kterýž by v kobce alchymi- -

ty velmi důsledně vypadal Ve- -

iká gastronomická rovnice o ně
kolika neznámých vaří se v něm
'ani máma v ealupu a modré ti
sknuté sukní mává nad ohněm
vařečkou co zatím pantáta kra-

mář se stříbrným cvočkem v u--
hu—aby se mu nezapalovali ©Či

— v kazajce a a dýmkou "brad
kou" v ústech spravuje velikou
botu se stojatou leštěnou holin-

kou Má v rukou Sídlo a dratev

počíná si při tom obratně jestiť
ievcovina devátým jeho řeme-

slem Jedno děvče s vvsmahlou
tváří pere u potoka jakýsi pokos
sváteční sukně a ruaý dlouhovla-

sý syn a modlou vojenskou čap
kou šikmo a ínriantsky na hlavě

posazenouukrývá prkénka a via- -

sinovými oky v blízkých křovjs
nácb za mostem oživených hej
nem strnadu
Po náspu jede osobni vlak a

první třídy vykukuje několik bi-zár- ně

oděných pánu a dam na ži-

vot kramářů Kramář mrsknul

po nich jedním okem a zabručel
si : "Jsou ti boháči jako krmný
dobytek my ostatní a nich mi
tne trochu užitku jedině snad po
smrti A mruče šije dá! na své
botě

Je sobotní odpoledne Minulý
úterek bylo svatého Jakuba Zí

tra je v —ícieti pouť Nebývá o
ní zle Všaktě na čase již aby
se poměry zlepšily Včera bvl
tam a tam jarmark Kramářo vie

vydělali sotva na místo To víte
zač pak Ietil jarmarky stoji f
Kramář ochraptěl kramářka pod
večer již jonom sípala—a přece se

jédva chleba najedli— ďas to hos

podářství—teď v polích jeitě ani

brambory nezrají kde ie nasytit?
A v mrzutosti vleče se líně ten

jejich život ai ke Čtvrté hodině
Y ta doba polil tatík posledn
lžíce s rendlíku a zavolav na

syna do trávy ke spaní se položi
všího aby také pojedl Tséř a ke
Koni aby ho zapfáhnul do vozu

Protíraje ai oči odnáší syn prkén
ko a vlasinovými oky zpátky do
vozu a vadí se "Že ni nýčko ani
ti ptáci nejsou jako bývali
Již se kobercoje vSa polním

Táta vede za řetízek ko-

ně syn a dcera tlačí vzada za
klanicí Matka kluši opodál aa
vozem dělajíc cestou poznámky
o nahodilých předmětech Ostat

ně většinou cesty ticho Po obou

stranách vozu visí postranice ke
krámu s ostrouhaných tyli sbiti
a několik prken a latí kolébá aa

na letízku pod vozem Vzada
za vozem je otýpka sena pro lei
píípad kdyby so všecky provazy
strhali měly Starý táta v předu
vyklepivaje dýmka rothtill s po
obloze a klae každému mráčku

který nebezpečným deštím hrozí
Hodina jeili neuplynula a již

vylézá aa kopcem Červeni natře-

ni ci&isloTiti bÍ U — kil
Kobyla Btt5ssJ fcyttftji atrrťtv
n neby Jrra C3

lili

Napoleon III a Eugenie

Hittoricljf román potl dob

Tru "Pvkix Zmy+du" plulutw

DÍL II

(ifcreTUU

Salony v 7V £f Antoině
číslo 10

Palác Eiysíe ulice Ricbelieu a

St Antoine lii tlíiko a tebe !

Kdyl se přijde polí ely selských
a uhn se do ulic ftivoli dosá-

hneme záhy podél paláců 1 Joval
jdouce po levé tra ni ulici Ri
tbelieu co iitlm ulice St Antoi-

ne je jakai prodloužením ulico

RIvoli

Onen díl mJata o kterém rulu- -

víme jest obydlen vzneJeuymi
rodinami a proto taky velmi

drahý Mezi ulici Rivoli a řekou
Sekvanou 12( paláce Tuilerie a

Louvre

Domy této řtvrtě jou akoro

věsme paláci a akoro neustále

jeet viděli ade bydlící ytneíení
vet buď koňmo neb v elegauN
nich povozu h k boulovardSra

Jo houlognesakého lesíka aneb
na elyeejaká pole epecbati
K veíeru doválejí ekypále bo-at- y

k jasní osvětleným
bohá'3 kterým to Siní potíáenl
ve tvých salonech moudré v v o

c postavené a vyznamenané bos
a ty příjmati — Je to mnohem

vzneienějií ale lakó draili poli-len- í

ne! návtěva divadel a jíz-

dáren neboť majt-l- i tyto návítě-v- y

v bohatých salonech viemu

očekáváni žalost uíiniti pak vy

ládují velkých penělných obití !

V Pařili bylo takových společ-
nosti za víech dob a vidy hojnost
pro kaiJý rktu vypoíiUnýtb—
bylyaalony v kterých pouze na
alovo vzali hudebníci malíři a so-

chaři ae pohybovali zie jiny v

kterých v? la zastoupena byla a
koneřnS til salony kde ae poaze
svobodné zábavě a cLlípnosli hol-

dovalo
Poule rjaienovB né ho druhu aa-lo&- S

drlela jako jii v Londýně

til i t Pařili hraběnka a Monti

jo ve svém elegantním příbytku
r ulici St Antoine ÍMo 10 Shro-zaáldbva- lo

ae zJo kaldý večer
zonolrtvi atariích dSuojnikO pro-etopáiai-

ka

ilechticS viech národ-

ností boháíi zkrátka směsice
vieho drobu
Viděli jame jíl v Londfně na

jaký rpSob paní de Montijo vý

lohy svého iiúoba lití kryla a

jsme-l-i dobře zpraveni věděl i po-

licejní prefekt pařilský pan Car
lier o těchto cestách a prostřed-- o

vlastní nemajetnosti Lra--

Wnky a jejíi b značných vydáních
Kruhy vznešených pána paříl-- k

za zvláštní výhody povas

lorali pakli byli do salonu hra-

běnky Mot'jo uvedeni a poaled-ř- £

faa to byli pouze vyvolení
kterým e taková tet stala
Když byl bohatý princ Španěl-

ský z této společnosti vyloučen
mažeme sobe pomyslit! jak vyso-

ce poatavené onoby tam chodívá-ly- —

Obezřelá matka uznala však za

dobré vyloučeného prince Came-

rata opět do svých salonu pozva
li neboť předpokládala ten pád

kdyby „ náklonostNapoIeona k

Eugenii časem vyt b lad nou n li me

la pak le by byli bohatý princ
IpaniUký přece dobrou partii pro
A om tesku !

Ž by to k nějakému nemilé

rna výstupu přijít! mohlo na to

starostlivá matka ani nepomýšle
la chtěla ae jenom pro všechny
BtOl uoati pojistili
Ohnivá Uka a úmysl prince

Cameraty jsoa nám známy ! Ca

uerata a Olympio bádali dobře

kdyl předpokládali že dámy de

Montijo a Pařile vCbec ani neod-tasto-jí

—Zůstaly v Paříži a princ
president byl jediný který jich
4vštlvoval % čehož ae mezi ním

Eagenii velmi srdečný poměr

vyvinul
Eagenie byla o tom přesvědč

ra že jí princ president miluje !

Již po štvanici v Compiégne cho-

vala tt' c(lii' nJní bJl Přtv

svědčena!

Viděla v uitn ko prince o

kterým jí Urá rtkya r South- -

eni prorokovala-"-™
' mohla na jeho aviatovJo

k?ž-lo-u

badouruost počítali !

Napoleon miloval skuteční á
obaivt Eugenii onen okamžik

vlak ještě nebyl tak na blízku

kde by jí ruka avou nabídnul—

Stará hraběnka vlak dobře počítá-l- a

když povolala prince
Camera-

ta do avých aalon5 čími chtěla

žárlivost Napoleonovou k nějaké
mu překvapenému kroku dohnali

Tím samým vetyrem a tě aame

noci o které zde vypravovat!
bo-dli- m

mělo dví lidských srdci o

avé nejsladšl naděje připraveno

týU--

ráhadaý mol sledoval avuj 4

Il í Co ae ma v cesta stavělo

muselo podlehnuti— k prove-A- i

--vfch zíláafl pomoci Morny- -

ihouiívaljildiosbf ř rHch

tmolaých prostředku
Olympio Aguado marni w n

WťJfpriace Camerata varovali
aveboť předvídal co ae aai aUne—

CarseraU vlak aledoval pouze
avoa nárcivoat
Vf gíivoztnýci z Ion ech hrv

Vitzf Ioolijo dozuvito eejiž

si svij krám mezi eXa Odtáhli

prkna ležicí tam na znameeí že
to místo je obsazeno VSa porno
d kmotrovou vytlačili za krámy
Pepík syn vyprahl koni matka
s otcem odepinajt poalraaic ba
krám dcera vyndává ootalaí

především truhlík a klmiivem a
hřeby
Na vsi ae satira ra!á lž těší že

tu letos jit osmý kramář k tomu

koníčky "bouda (panormeu) —

hola to bule aítta alavai pouť!
Však běda ! Plahoč ae něko

lika prkny s vozu sejmutými při--

chizf občan Rimaa a Modři ho

Oajezda (kde mi svSj byt pro
všechny při- - ne-- 1 náhody)— i vi
dí kmotra našeho aa na mlat

původně jeho krám ai badaje
Hej Pavle!-- Litro hrom! —

Continuatio ad libitlm Cki
jedna poetika uvidí mezi bltaie- -

kým! tormamttaki nadávky Dle

této poetiky zJi se le jsou kra-

máři nárudkem velmi poetickým:
eden básnický "otraa line se
im a úst po druhém Přišla i- -

na Kimaova —cny lili se s družko
našeho ala rého otce — a to vš

proto le jim přebrali ponekad
snad výhodnější mUlo na krám

Vj čítají ai --
Ty a kraj" Tys

byl zase ni v kriminále kdyl
jem já byl ještě malým bochera
Běda obecníma sluhovi který u- -

slyšev podobné výčitky aaeai ně

se vmíchal po tajemství pátraje!
Jako na hromosvod svezla ae po
sitivní t negativní elektřina v po-

době vády na hlava sluhova a
rouliaa jeho je lak nepatrná že
nelze mu požehnaným islS&i kra-uáhský- m

nijak imponovat Obě

strany ae proti něma smířily O--

bi buduji na to po chvíli krám
svorně vedle —bm ba i po i&apct
st nabízejí Národe boisbiwi !

Pěknější prkna která měl kra
mář po stranách vozu a pod po- -

dem tvoři vlastni kostru kráma:
Prkna na střechu— votu obyčej-
ného aejmalá vypůjčil m zatím

syn ze sousedního jedaoho dvor-

ce A když začínai! zvonit kle
kání ttroji už krasaiřka lllko
pod krámem široká dokola ob-

točená plachta aam4uj svědav
cum poltbul d vnitřka Na stře
še nic "Snad {4a bih že nebu
de pršet řekba kramářka

Toulaje so jednou pod večer
kolem krámu podobných zaslechl

jem ten ta poučný rozhovor (Sly
šeli bylo chrápáni jakoby někdo

pilou suky řezal)
Otec : Ale Mančo ty tnripeS!
Manča - Já ne tatiaku to pes!
Otec: Vyžch bo!
Manča (bez všeho hledáni): On

tu Cení

Je večer U blízkých ko&íčkl
vesele hra fitti&et "při osvětle
ní co zatím a aaoráay sv&dsě

ale marně láká vyvolává! k po-

dívání e ca umučeni svalí Jeao--

íěfy při čemž je všecko a"vokc
a každý kloab jako živý t pohy
buje Ba ani "extra kabinet" a

několika frtvolaimi obrázky a
láká — a utrápeně píÁČ maaa a
mění nad českým krajem!
Nuda( v předešlém článku U

čený život kramáři v bekelika
hodinách nabývibarvitoeli Jil
od východu slaaee je život aa
návsi v plném proudu Ná něko-

lik hodin cesty a okolí sjeli s

pernikiří e svůdným aboiicn a
jehlancovité střechy kráral jejich
jedna po druhé zvedají v plá
těné nádheře do výš Sjíždějí
se Ševci kreíčové čepičált Lby
s cukrovinkami ovocem a oklr- -

kam! rasi se svary na cepy ře

meny biči a koženými váčky aa

tabik i na peníze : Po piáeté
kdy ta a tam rozespalá hlava za

spavšího vesničana a okna vyhlí
ží bono! ae navě jižsvátcat fy--

aiognomil par excellence
Však ani kramáři nelení II

dina kleioo po cetách jejích
stopujeme dávno jil vstala Ně-

kolik velkých a vozu vytažených
truhel sicjí h krámu a oaa rak
namáhá — a vykládáaica aboži

Syn byl zatím a plachty urobil

přes krám povlak přitioekaj ho

hřeby padesátkráte jíž potřebo
vánými a padewalkrát narovná
nými Táta vyndává množství

archa modrého eiinébo papír 1

jeji cvočky na prkna přibiji tvo-
ře takto základní draperii pro
aboži jel na to po prknech ta--

kládá Na jeden kraj klade dým

ky křeaací kamínky babku

"praakiky (poněkad lepil ko

dly druhy po šestáka prodává-aé- )

špičky k dýmkám plechová
kapesní zrtádka čepičky a hubky
pro mlynář "lepe hodiaky
olova ditto a Umpacha či jíaého
nijakého llatého plech několik
knih tištěných m Laadfraaso reka
tohoto jako loktor Faust histo
rie o EušpIglovL o Engelbertovi
—jakéai to odraii Ilobioaooa o
lameUi Hoimbaraki aO atd
vedlo toho UnnAjalt aistap
luarmoalk o podobai Jíatk vO
na ISfiry od poetranio přes eelf
krám narjaté Rej vie toilettnl

koezzyt jako leti dta£é í
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