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lomoc nosti ! On tento rovněž tak

bohatý jako rytířský pán princ
soupěř presidenta v—v pověstném
vězeni La Roquette
Co někdy Baštil la byla o kte

ticb --a irmTA
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nebe Sofie otva poznávajíce

lit
To je Vám velice podivné

Mia Iloward ! Nechtěla bynte se

mně avřřiti komu tyto řády věd

řily r
♦Vám mflj princi!"
"Mně — — Mísa Iloward nyni

jnent přesvědčen le nepravdu
mluvíte !"
"Co to v Se má znamenati—kdo

Vám dal toto pna ní muj princi"
"Lépe bude kdyl tento fatální

výstup ukončíme má milá! Máte

návílěvu— '
Sofie trnula jako by te jí hrůz

né podezření zmáhalo wourbloat

okolnosti činila na nf straSlivý do-

jem — ledovým ohlodem měřil jí
princ— nevěděla říci co řiniti
—myilenky ie jí zamotaly—
"Prosím za odpověď Mia Ilo-

ward! Ukrýváte nějakého pána
ve svých komnatách—"

"Mějte a ním ouHtrant zvola-

la Sofie v domřní le princ poli-

ticky podezřelého Monniéra hle-

dá

"Vaše zapíráni b3-
-

bylo němou
dré Mím Iloward klobouk a

plášť onoho pána viděl jem v

předsíni a to mi vyzradilo jeho
přítomnost" — NajHíleon vzal

jeden svícen a vstoupil do lou-doi- ru

sleřnj-
- Sotie—

To víe stalo se tak rychle a

připravilo Angličanku o všechnu

duchapřítomnost le pořád ještě
nevěděla o£ se vlastně jedná a

kterak celá zálelitost souvisí

Princ nalezl onoho padoucha v

lolnici slečny Sofie a ládal ho by

vstoupil do přední komnaty —

oři princovi leskly e hrozivě —

navrátil se s Monniérem kterého
neznal k Sofii která si zoufati

mohla lomic rukama poněvadž

leprv nyní poznávala nehezpe
řenství býli zneuznána—

H'o se to děje—co si jenom po-

myslíte muj princi" zvolala

zoufanlivě
"Iovolte abych Vám odjověď

na tuto otázku dlužen zSstal !

Vy jste dáma — ostýchám se

slova vyřknouti která se mi na

jazyk dírou ohledy mě t zaka-

zuji ! Jtovolte mi Miss Iloward

bych se nyní vzdáliti směl an

n3ní důkazy mám le toto pani
nesvědčila mně le jte mne neo-

čekávala
Iouis Napoleon se obrátil k

odchodu—

"Princi— princi slitujte se"
zvolala Sofie co zatím pan a Mun
iiv--r sj tél ku dveřím blížit do-

ptejte se tohoto ilet-htiC- byloli
psaní pro něho psané jestli on
ho obdržel !"
IouU Napoleon pustil z ruky

dvéře jakoby se na důkaz své
shovívavosti přesvdeiti chtěl
Sofie zírala a utajeným dechem

na Monniéra —od výroku tohoto
muže kterého za hodného držela
záviselo v tomto oicamlcni roz-

hodnuti jejího ouJu
"Chtěl jsem pouze památku

míli" pravil tento pan z Monni-ér- u

a dvoumyslným úsměvem le
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přivu ostane-- li zelená tehdyťo-- s

tane iiv pakliť uschne tehdy ť
umře Také kdyl lékař přijde k
nemocnému a die : Kterak ae mál
a dieli dobře to jest dobré zna- -

menie Pak-I- i die : zle a obrátí se
od lékaře to jestzlé znamenie"
— Jak definoval jednotlivé nemo- -
ce ayědčí toto : „Ilemeroides io--

vú neštovice a rostou vnitř člově-
ka v životě a ty neštovice pocho--
die cd přílišné krve Tomuť ma

ji pustiti" — V sedmé knize vy

pisuje se nemoc jednotlivých ros-

tlin Tak na přiklad kopřiva jest
suchá a horká a má tu nemoc
kdož ji suchú vaří a jie bez soli
tomu vlečku lepko-- t z žaludku

vylene a vypudí Také vlečky
červy v žaludku vymoří jello aú

škodliví velmi Sietai penízkové
má tyto moci : které diiě má ká- -

men tomu jesta poruocno také
kdo má Červena nemoc rozetra
to eiemě dávej nemocnému ava
řené

Spisovatel citovaného díla lé

kařského byl také přesvědčen o
moci kouzel Na doklad toho stSjl
zde následující citát a jeho spisu :

„Od přielišného Čárt a diabelstvie

tyto jsú věci pomocný : Proti to-

mu vezni supové srdce anosje
při sobč zajisteť sjtomohá nebť
diabclstyio pryč odhánie od toho
kdož jo nosí při sobě i všecky
skeiy ta zvěř divokú a Činí k li

dem milého člověka a kdyl je
zpražiel a jie je dává zdravte
brzké nezdravým a kteří jsou Šá-

ry svázáni ty rozvazuje a to skr-
ze své přirosenie činí a kdolje
nosí mul nebo lena dává milost
velikú a lásku velikú od jiných
lidi a Čáry rozvazuje a dává bo-

haUt vie a čestného jej činí kdoi
supio srdce "nosí Ten kámen no-

šený ježto slově magnes bezje-čn- ě
mezi lenúa mulem kterýžto

spolu bez milosti přebývají činí
že mierny a laskavý budu na se

přieliš Také podkúřenie zatře-

ným zubem mrtvého Člověka vel-

mi spomáhá Jestli který dSra o
čarován : Vczma krev černého

psa pomal jí stěn domových Kte-

rýžto duom byl by pohoršen kte-

rými kúzly neb Čáry to jxtmazá-ni- e

spomuože Ta die Sixlus k O
claviaanvi Opět někteří pravic
Žie kd-- l kto vezma Huč černého

psa a tu smiši vocte ta a tiem kro-p- ie

stěny toho domu v kterém
Ito sú čáry z toho domu vyhánj
ty všecky Čáry a kúzla K toru a I :
Vežmi čeruobýl a pověs na odrvy
toho domu v kteréml jú čáry
Ten zprostieduom vlech čáruov

anil jemu mohú co činili od těch
kúzel anebo čáruov a to jej zku-

šeno Koholbr očarovali : Ten
vezmi kořer suché a noa

jej Víecký íáry nic nejsi proti
tomu a odstoupie pryč od tebe
Die to Dlascorides ten mistr a-n- eb

: Vezmi kořen ten jeíto skr
ze kamen děravý rote a noe jej
Aby mul miloval svú ženu : Na-

piš na čtyry lístky tato slova Na

prvni lístet : Sydrach Misach et
Abdenago nadiuhý napil : Jo-sep-h

Maria Abraham na třetí

napiš : Adam a Eva comercia na

čtvrtý napiš: Pokoj buď a vcelé
dobré mezi manželem a manžel-

ku Ten Kkoj ta láska laskavá
a to světlo řečené buď! Arnen"

Proč rubají povstalci herce-govš- tí

Turkům hlavy

Ve zprávách o bojích jovstalcu
s Turky často Čteme očet hlav
které byly Turkům sraženy a do
tábora povstaleckého přineseny
K vysvětlení tohoto zvyku váleč-

ného sluli! těchto několik řádkS

Každý bojovník srbský hledí
dokázat při sečteb hrdinství co
molná veliké K tiejvětlitnu patři
zachytit některého turčina a sra
zit muhandžárem hlavu Neruba-j- í

se tedy snad hlavy padlých nl

nepřátel což by byla ohromná
surovost nýbrl hlavy livých a

nimil bojovník osobně zápasí
Dokavad maji povstalci dosti stře-
liva a spolu trpělivosti k střelbě

pálí do Turku a srážejí je kdeko
liv je zahlednou Jakmile jim bud

náboj nebo jco trpělivost dojde
vzkřiknou na sebe a vrhnou se
na Turky s dobytím handlárem

který pak zle pracuje Při tom

počíná a provádí se po celou seč

rubání hlav tureckých načel
houfce syni prorokových b zo se

atčtnaji radit a Vánkem
Ale ani na útěku nenechají je

junáci s pokojem nýbrl stíhají je
a sráleji hlavy kde koho polapí
Ta ale obraci setaké mnohdy list
Neboť kdykoliv horkokrevní hr-

dina přilil daleko za prchajícími
ae odválí jest těmto snadno je-
dnotlivce mezi ně vpadlého zhu-

bit a po něm druhého i třetího
kteři mu spěchají na pomoc I

padá při tomto ponejvíce ul aby- -

tejném stiháni nepřítele a honbě

po tureckých hlavách největií po-
čet povstalci) Čími válečný jejich
zvyk jim samým jen ikodtivf nt se
stává Bojovník který srubal

jednu neb několik hlav tureckých
odebéle se pak a nimi k voj vodo-

ví a pochvala kterou mu tento
udělí slovy : „Jsijunák jtst jeho
nejvitii hrdostí

-

Kníže černohorský zakázal
vlák pro škodlivost onoho zvy
ku vojsku svému rubat v příštích
válkách hlavy turecké a vysadit
na přestoupení tohoto --zákazu

přímo trest smrti I Při vážnosti
kterou kníle v lidu má lze m na

dítle roxkaajeho bude plaia
ale při bojích poveulef :jttoc!- -

TOuúých alatase rutlcf LLv la--

okusil veškerá muka zoufali no

jistoty přistoupil k němu stráž
ník vyzváním by ho následoval

k soudci téhol vězeni
Kdi-- 2 ttrinc Camerata vsIoudíI

do světnice před soudce vyzval
ho jeden ze třech přísedících aby
se usadil na stranou stojící lavici

ktará asi dle mínění vězně mno-

hému sprostému zločinci za seda-

dlo sloužila
"Ono místo je pro mně nesluš-

né vy pánové budu stát" pravil
pevným hlesem
Černě oblečení tři pánové však

sobě těchťo slov nepovšimli
Strážník který prince předvedl
z&stal u dveří stáli
"Občane Camerata" pravil je-

den z třech pánS "jste obžalo

vánlejsto presidentovi republiky
se zbraní hrozil— jakou odpověď
máte na tuto otázku?"
"Žádnou jinou leč že jsem byl

ve svém dobrém právu ! Presi
dent republiky mne k takovému

jednání donutil musel jsem ho

prostřednictvím vévody z Morny
na souboj vyzvati !"
" Přizná vaía se tedy k svému

činu Váš rozsudek jest pro ten-

to případ hotov ! Zákon Vám za

vyhrožováni so zbrani vyměřuje
trest vězení na dobu desíti let

který ihned zdo v La Ropuette
nastoupíte!"
"Tedy jil připraveno ! Při sám

bňh musím Vám svůj obdiv vy-slov-
iti

vy pánové ! Ted3 tak vý--

tečných sluhu dovedl princ pre-
sident použiti kteří své rozsudky
již pohotově mají! Deset let vě-

zení— a ani né k Bmrli poněvadž
Člověk byl tak nestydatý svou
čest naproti zpupnosti hájili !

"Držte jazyk na uzdě občane
Camerata ! Nesluší to odsouzenci

podávati svá dobrozdání o soudci
aneb zákonu" pravil jeden z Čer-

ných pán3
"Ještě slovo než půjdu ! Řek ně

te mi vy pánové proč roedle
zde rozsudek s vylouče-

ním veřejnosti ? Stává snad ně-

jaké obavy že by se smysl spra-
vedlnosti vzbouřil vSři tomuto
násilí! Uvedju mne do tohoto
pokoje tři černě odění mulové
sedí předemnou a přiřknou mi
10ti leté vězení—kdo jste kdo
Vám dal právo k tomu vy páno-
vé ? Neznám Vás J Můžete snad-

no býti převlečení sluhové Napo-
leona zaku klenci Morny ho

Bac-ciochi-
ho

Fleuryho a jak se všech

ny ty nástroje jmenuji !"

'Stojíte před tajným senátem

republiky ol-čan- e Camerata ! Tři
Boudcové vyřkli Váš rozsudek !"

"Jsem ve va5i moci čili lépe
řečeno v rukou svých protivník 5 !

Avšak běda vám kdyl vy tako
hanobíte zřízení státní! Tél i

vás zastihne kletba vaše viny "
"Odveďte vězně do jeho ko-

můrky strážníku" rozkázal sil-

ným hlasem jeden z tří pánS
"Má slova jste slyšeli—budou

vás všady provázeti a přijde Čas

kdy se na ně npamatujcte" pravil
princ a následoval stráiníka zpět
do své kom Srky
Camerata patřil mezi zajatce

vězení La Roquette
Ubohý princ! Za svou věrnou

lásku trpíš tuk krutě a spanilá
Eugenie ?

Ta se řídí svým heslem :

"Skvíti se musím nade všemi—
závistivě mu- -í na mne kaldý sou

peř pohlíželi !"

ť'krí©Tni)

Lékařství v Čechách v 15 vě
ku

Věda lékařská byla v 15 věku
na velmi nízkém síupni Alchy
mie magie a chirotomanie hráli

ještě d&ležitou úlohu v léčení Z

doby té máme Četných pis5 lé- -

kařských které víak nemají nyní
ui jiné ceny kromně historické
Z domácích lékařů vynikal mistr
Křištan z Prach tic narozen oko
lo r 13G8 Z rozličných souvěkých
spisů lékařských Čerpal hlavně
neznámý jakýs „bratr řádu sv

Františka" jen! zůstavil několik

spisu lékařských Hlavni dílo je
ho tlustá to kniha bez nápisu
chová se v universitní knihovně

pražské Kniha ta jost rozdílena
v několik části Jak primitivního
léčení spisovatel odportičaje o

tom svědčí toto : Proti bolesti a
otoku blic : vezmi sic mé labavky
strzed (?) a pepř a zvař to u víně

a pij Aneb : vezmi ruolový fía

lovv a topolový olej jednoto jako
druhého a mal tiem psie kuoli a
klaď tu kuoli na bok i na prsa ai
dosáhne na plíce a játry aneb :

vezmi šalvěje a kravieho mléka
od černé krávy kteráž nemá li
dného miesta bielého i vař tu áal

věj v tom mléce anebo vezmi

šalvěje rukověť a jalovce a k to-

mu bobkového stroje jako ořech

velký a to v novém hrnci vař a

požívej toho Had koho ukline :
ten jdi do lesa a kdel dojdeš dub-

ce mladého an stojí u břízy a ol-

še: tehdy uštkni n ech tem tři ma-lit-ké

kousky briezky a rci ve jmi
otce uštkni druhý a rci : i syna
třetí uštkni a ret : i dacha sveté-h- o

a to učift tél přijda k dubci a

k olši a schovej těch všech devět
kúskév a přijda k tomu kohol

jest had uklinul uvil jemu těch

devět kusu na ránu a kdyi chce!
zavázali rci takto : ve jmi f ot
ce f i sy na f i dúcha svatého f

nech tak aa tři dni — Zajímavá
jest rada jakou na mlate jednom
lékaři dává : „Clceili jistě zvěděli
bude li Člověk nemocný Iiv i u

mře vezmi nemocoého voda v b
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Ta rvi veliký strach před třmi vra- - I

ny l věcné blaJenoMt své a pi-
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chjí raději před nimi ad by v i

na ráj prorkar V tom hiU !

měrou i k vitftvin ovta!eS
Í

Hospodářství

Rozličné kovy dají se lacino br
viti pokry jeme-l- i je iek r-t-

některých ařičiiaa3 titeUt

spáso beta mU v několika ntaa-tác- lt

předtnétSot a tuoaaai neb dě-lovi- ay

barvy alalá uMki kar-mfoo- vá

káJlaaová barva v#t!

molři anilinové aneb červenobí-
lá kteréžto nádechy se řídi tloa-štk- íu

pokolky a dobou účinku

tekutiny Barvy tkto vyvolené
mají krásný lek a jetii přwl-mět- y

dříve vystavili úČiak&n ky-sel- in

aneb Iravin drli Uk pevné
na povrchu le neutrpí ani náir-j- i
jimil se kov hladí lpolirj

Tekutina k natíráni takto je lo~

lena : 42) gramu iřičitaaa sslu-tíh- o

rozpustí e ve 450 grata-H- lt

vody (200 graraS SilotS) a při lá
se roztok 45 cukru oSoveneLo v
TZS ir vody Zahřeje-l-i tato aaě

na al 93 C roaloli při
íem$ se vylouíi v černých eha4?-kác- k

sirnik olovnatý Naleal li
ve směsi nějaký kov di mmm
něm část wrnika o!otat4ku při
čerař objeví barvy avrehu dot-

čené ble tlou?tky Aby
tato byla všude atejaá jet natao
ohřáli předměty veakra rTao
měrně Železo - při tom objev i
zamodraié jako ocet zinek sha-dn- e

Přidá li i místo cukni olov-

ného rovné množství kysorLay
irk&vé a zahřeje objeví m déU- -

vina aneb bronz aprv a v barvě
'ervené pak zelené poéa krá
sni aelenučervené Jelů Uto
po%Idn{ batva jt viak trvanli
vá 1'ěkal nápndobvai
obdrlirae je-t-ii Ž nzpit-lěia- a

olovf noa trapas teta sJtlnu
dáme na IOm zahřátý troaa na

nějl (toMléz účin kajeme tekatiax

jel
ob-aha-

je sirnik olovnatý Ti
to t kaliny mm aaill aěkotikrát
za seboa uliti

Důležitou knihu k vydání
ehyslá pJ řattur amertekýat
Cecrhilm chvalně známi redaktor
Pokroku a tMzJěií --Nové do
by Pán ten nám v touinmbm
dopise pile :

"Požitkem tohoto rvku o i--

mil j-- le při}jim k ttjaimii
vydáni 'Anienvkéuo vysiěWval- -
Cw jíli čeko amerů ký adre4ř
a vytval jsem ro-lá-ky by
mne k ůčeli tomu pja!i adresy
českých obchodaiku h3ptdkývk
spolku a mmkrom nika vy
zvaní toto meto aa je len po!-h- at

ni% druhého tak iabi vý
sledku le nucena e vJim vv -

zváni opakovAtt Já rydaai
ul k novéta r ka m pra--

- m

ju nyní o věllita díle ubrtaini
cempi-)i- ii a --Mxa
nímp stát 2 zvláJlni při tca
bera ařetel k čkým poiněrSa- - IK této knize přiojaÁ bu 1 pra-
ktická prtJtoiárodn mlavniew
ant-lic- ká s čekoameri kým a4r-sář- edi

jenlto našemu lida nej!p-i- {

má podati obraz jak kde liTei
čeeký zastfapen a jak prusplvá
Bude to tedy zajisté siainá i pru
nás důležitá kniha na ktro
1roifn bya lákavě jil nvni

Takový pi byl jíl dávno ea-Ieh- vu

potřebott Něaaci a ti mí

národoví stehu jici se do Aaseri-k- y

maji podobných pt2 crí
řadu jen my čichové jm bo ai
doud otrádalí ač bychom h
více trehovalinel Němci jU--

hl

jet v Americe taková sila i me

tu a německým jazykem nIo
řlovělc protlouct m&le Kniha la
bude kaldéma d Atsriky ae

stěhujícímu krajana txitni
vftdrwai Vykovají-

-

přáni p J
Pastora npoaor&oj rodáky aa
užitečný podnik ten a vyzýváme
české obchodníky livnotnikv a
p aby ai neobtělovali p J pa-

storovi adresy své zaslali

Zts něco nového !
' v

LINCOLN UZD
FrankVosy ka £ Jaa Otradawc

xfctDtu £kskt Howrtaae

odporučuji t jkrajaaSm evýas
kteři do Uncolu přijedou by
na nft obrátili neb ockotooatt

obelouleay badov

NejlepSl Lager a lihoviny vie-h- o

druhu a vjboraé deataiky
vidy po ruc
8 4"tou zvou viechuy krajany

avé Frank Yoyka
Jame Otradovec

f2T3T LINCOLN NKIL

nC c k & v Domov"

AJITOJTI 3f 1AXKA
04 mm trmtm jmmt tariaasi a mt a-Cb-mm

mmf a stfl asl-a-a % mam

ta laclaa a ta stiasank
mymnmHm mmm 1 i li uma Han

Ant mJamm

chcs srcj tdrtsa rzi
v čeakeamerirkéni adresáři jeal
vyjde k novému roka Uskeam tes
ať mně ji a ndáaím avék oh ks-d- u

nel aameetaAni laakavi zovUe

nejdéle do konee líjua- -

PASTOU
I n—SI Aiiiiuutrefte !

(Í3L3)
Ca-t-t?- 3-

ré nrni ani namátkv není lo I

j
znamenal v této době tento roz-

sáhlý dobře opevněný dum kte-

rý se vypíná blíže hřbitovu Péro

Lachaise se svými rudými zděmi
—Zajatcové kterých nebylo lze
do pevn&stek mimo města dopra-vitinalez- li

v La Roquette přístře-Š- í

a obyčejně to byli ti uebezjíeč-nějš-i

zločincové na které smrt
čekala kteří do 1a Roquette
vstoupili
Nacházelo se v tomto vězeí

množství zcela stejně velkých a

stejně zařízených komárek ku

kterým byl příchod vysokou ši-

rokou a vždy pevně uzamčenou

bránou Uonost stráží bylo
viude rozestaveno a po širokých
schodech byl přístup nahoru ke

komůrkám
Dole byli ubytovány slřralnici

a v prvním poschodí byly úřado-

vny a byt ředitelův vše ostatní

byly komůrky pro věiiě
Princ Camerata byl v jedné

takové kom Srče která 15 člvr

stop měřila a v nil se pouze že

lezná postel se slamníkeui a vlně-

nou přikrývkou stul a lidle na-

cházela

Byt takový byl pro prince vše-

mu pohodlí zvyklému příliš skro-

vný
Princ Napoleon se takto šiko-

vně vyhnul vyzvání —zde mezi

těmito holými zděmi mohl Came-

rata Napoleonovi nadávati dle li-

bosti nikdo ho neslyšel

"Olyrnpio měl pravdu kdyl
mi radil opatrnost — nemohl jsem
však předvídali že budu na ve-

řejné ulici jako nějaký zločinec

přepaden" pravil Camerata sám

k sobě "na takovou mizernost
nemohl jsem ani nomýšleti ! Jsem

jenom ládostiv co se mnou asi

vyvedou a jak asi obžaloba zní !"

Kdyl mu strážce přinesl ranní

polévku požádal ho aby vyřídil
řediteli le si iďeje představeni k

výslechu jelikol ani neví proč je
vězněn ba ani žádný zatýkač uc-vid- ěl

Strážník slíbil vyřízení uply-

nul ale ceiý den anil by se princ
něčeho byl dozvěděl

Druhý den na večer dostavil se

k němu ředitel z La Ropuette
bývalý to dSstojník a vojanskou
ráznosti
"Jsem ředitelem tobolo dom8"

představoval se princovi "přál
jste si se mnou mluvili Co byste
si tedy přál T"

Tuto princ-- nedodnou komůr-

ku opustili !"
Ředitel jokríil ramena—

"Takové i řáiií vyplniti němo-

tu byl jste následkem přímého
rozkazu pana presidenta sem při-

veden to Vám vysvětlí vše !"
"Nule pane řediteli buďietedy

tak laskav a zdě tle mi z jakého
zločinu mne vinní bude Vám to

bezpochyby známo !'
"Není mně nic víc známo leč

obsah zatýkače" odvětil tázaný

vytahujíce jakýsi papír z kapsy
"stojí Vaie jméno na něm prin-

ci "

"Tištěný formulář— "
S vlastnoručním jKdpiem pa

na presidenta republiky !"

"Zdá se le toto řemeslo fa tri
čky provádí Jsem obětí hanebné
ho zneužívání moci kterou pre
sident svým stv&rám do rukou
dává!"
"O tom soudili mně nepřísluší

princi I

"Ale Vy mně co četný mu co

bývalý důstojník přece přisvědčí-
te le jsem hanebně ponížen tím-

to zavřením mezi nejsporostšími
zločinci !"

'Žijeme v republice princi!
Občan jako občan zde nemá

princ žádných zvláštních výhod

před leorákem —stejná komGrka

pro každého '"
"Rozumím! Tato odolnost se

mým nepřátel&ra výborně hodí a
vsadil bych se že tímto jednáním
ještě populárnějšími ae stanou A-ša- k

myslím le se v republice ob-

čan i nevrhají bez příčiny bez
rozsudku do vězení ! Pane ředi
teli dovolávám se výroku soudní
ho !"

"Zde se nedá nic vynutiti neb

překvapili monsieur vyšetřovací
vazba m&že dosti dlouho trvali !"

'Nuže slyšte tedy poslední mé
slovo 1 Nedostane-l-i se mi do
třech dnu rozsudek nebo jenom
zdánlivá zákonní příčina k mému
věznění pak najdu prostředky a
cesty abych tuto hanebnost na
všech rohách národu sdělil to
Vám přísahám ! Jeďte bez pr5u-h- u

k presidentovi a řekněte mu

co jste slyšel !"
"Budu hleděti Vašemu přání

vyhověli ! Neztotožňujte mou o--
sobu t Vašimi protivníky ! Dě
lám pouze svou povinnost!"
"Díky Vám za toto vyjádření !

Avšak smutná jest tato Vale po
vinnost pane řediteli i
"Máte pravdu monsieur —patří

to k mé službě aviak jsem bývat
lý dostojnikkterý svou povinnost
zná a vykonává ! Nemám sena
vé vlastní dojmy co ohližeti
nýbrž pouze vykonati co předen
psáno! Co pro Váa učinili moha
stane se!"
Ředitel se poklonil Camerato- -

vi který mo přísvěčiti musei—

"Odpusťte mé rozčilení" pra
vil podávaje ruku odcházejícímu
—a kdyl ředitel odešel a dvéře
za sebou zamknul přecházel
} rine nepokojně ve své malé ko
morce

DÍL II
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přitrle pana Moit-nard- a o krát-

kou Ih3mr
Pokrčil ramena kdyl m ho

přel několika hodinami o to lá-d- il

a nedál ae jako by o přáleU
utvi na m co věděl! To jinak
nejde na větě milá Miss Ilow-

ard člověk má jenota tak dlouho

přátel )kuf neuvázne v neitěitf

jakmil lio Ítěti optitf owuitřji
ho taká přátelé a tak rouím ani2

bych o příčině věděl toto kráané
rněnto opnxliti dříve nel jtein ů

myl měl tak učinit) —jiem nucen

Vámi (♦© loučiti která lte
mně vidy lákavá byla !'

To tnne zarmucuje
—což kdybyste e přímo na prin-

ce preidenta obrátil unad —

"Pro živého boha Mi How-ard-

princ by irnit ani netďedpu-wti- l

od iřho přichází ten rozkaz
kterým e távám vyhnanoem on

hn {xt--
J pHal ! Líčili mne presi-

dentovi t iiojnoliezprčnějšiho ne-příte- U

rn v krátím postavení
Mi- - Iloward !"

V toirto okam2en( bylo hlasitě
ftlyftett zvonek domovní —Sotie

ii toho t isk nevíimala—

'Cestujte ťatně pane z Mon

nier" pravila podávaje vyhnan--v- i

ruku ktcroa Monniér polí-
bil fi I budu rníti Mte5ení Iy-- li

jak e Vám vede!"
Pánek nlečny Ilowardové

vdoupiU velikým chvatem do

pokoje—
Monniér jako by při líbáni ru-

ky řekvaen byl vzpřímil ae

ry hle—

Pan princ-
-

pretodent' svolala

ituka dueným hladem jako by
íml v'iri(n oiláen!m přede-

jiti chtěla třekvapení —
S' fie lyla radttrě Mlekána

— práv chtěla nařízení dáli by
mi!áVk její ihned vto upiti mohl
ano převelké radosti chtěla Mama

vtříc mu b?íť kdyl Monniér

jvetí outkonti její ruky
chopil —

"Zapři-ahá- m Vá —Mim IIow-ar- d

! Pr'n mne nemí zde nale-

znout! — ukre]tr mne!"
Žádná starost — ručím Vám

a to ! Vám co nímu hosto-
vi nic n -- tane !

To nemSlete potahovali by
mne k telkému zodpovídání —

milujt Mi Iloward—ukal
te mi fiřjaký úkryl! Tamto— tam
mne ne hte na odchod prim S v

?rkati r
Monuiér ukazoval na tělkoo zá-- t

nu jíl ims chodilo do houdoiru
a lolnice alrčny Sofie—a uel ho
aadrieti mohla zmizel za záclo
nou—
Tu kdyl Sofie nebezKcf toho-

to přípa lu i ítií- - aí přece o iádní
vitié nevřdéla pana z Monniér

práv? do jiné komnaty iádati
chtěla objevil e prine Napoleon
zrovna na práhu —

ZS-t- al okanuite nepohnutě stA-- ti

videi Sofii vo velikém rozííle-t-í

které velkou ntaront prozrazo
valo— otum ale ie vzpamatovala
a byla ojt ona láskyplná len

plillilila o k miláčkovi a podá-
vala mu ručena přivítanou Cítí
la nevýslovnou radot le jí princ
za jednou navitívil-zapomen- ut

byl cizí mul který její pohostin-
ství znculival— byla ▼ tomto

pouze milující dívkou
která koneřnS zae jednou svého
milého vidí a při této !ati na
víe vedlejlí zapomíná! Vldyť by
lo wrdee její tak íinté nevinné !

Princ vntouptl zamrazen do po
koje— -

Sofie lekla toho pohledu—
eorekával jto mne Sofie !

Xe in8j princi aotva jttem
mela naději 2e Via jeit této no-

ci uzřím aviak tím více jnte mne
Valím příchodem potěšil obla-lil!- "

"Jeat to pravda Sofie ?"

"Xelhu nikdy míj princi! Jfej-mén- e

v Sak před Vámi !"

"Tedy činíte to této wci onej
prv pravil Xaileon drnýru to

im—upřiel jeiu k Vám T laa

nepřiklitý !

--Tatořecmé leká! Mfij bole

jte Uk chladný tak nelakavý—
co ae fctalo V

}

"Tuto oUzku bych mel Vám

já předloliti Mím Uoward poní-vad- l
i to vé přckvapei( ati uta- -

jiti nedovedla kdyl jera do jo-
-

koj vntoupil !

"lleknítc radfji radootné pře
kvapení mé princi ! Jak dlouho

jern Vá jil oepatřila ! Soulily
ntne royilenk trapné obávala

íem ne jil le jte mne zapomenul!
A nyni ae tak náhle přede
mnou objevit ! O přijměte mé

rdcíné díky za toto milé přt
kvapeni T

MX(k&va!a jtte mne' vaku

tku Y tázal ae Napoleon chladni
"Táíete ae mne ijl po druhé

tímto p6obero princi neočeki
vala nedoufala jaem jildnea jeité
Via epafřiti an jaera k ternu Celi- -

rf zprávu obdriefa !" '

Tedy nilelely tyto řádky
rukotka někomu jinému' 31 ím !

pravil Napoleon zhurta blednou

ct Sofii polávaje amaZkané pna

ti?ko které Monniér na policej-

ní prejektuře odevzdal —

"U5j bole—kterak Vy k torna- -

to psaní přichlaíte" ryaatila ze

1

nt t-- rj

lmMm M — „—„—

to vyhlíželo jako by slečně z ne
snázi pomoci ch těl co jí zatím

právě lim úsměvem jeitž více

komproinitoval
Ixuis Napoleon lo dobře viděl
"Nechrne toho jil být Miss

Iloward" pravil chladně a krát
ce "jest to pro mne trapné posta
veni ve společnosti onoho pána—
vyraiuji— nemá ae to vlak více
siáti !"
Princi zapřísahám Via při viem

o Vám svatého zůstaňte—jsem
obětí nedorozumění jsem nevin- -
na"—

Přeji Vám byste pokojné mí
la rvědomí" odpověděl Louis

Napoleon ''nežádejte vlak pa té
to zkuienosti ode mne déle tře-

tím ve Vaši společnosti býti ! Co
se týče naíeho obchodního
pojení bylo by dobře kdybyste
panu Mocquardovi Vaie účty" —

"Moccjuard to právě byl který
tohoto pána ko raně uvedl" pře--

ruiila Sofie v smrtelných úzko-

stech prince "slyite mne! Ne--

mulele věřili že jsem Váa okla
mala ! Tento pára musí vie do
svědčili !"

"Bude nejlépe" pravil Napole
on aniž by slova Sofie poslouchal
kdrl avé účty panu pana Moc

quardovi zatlete aby Vale poža-

davky vyrovnány byly! Žijte
blaze Mise Iloward I"

Přinese zbělně poklonil slečně
i Monniérovi —

Kdyl zoufající za ním běžeti

chtěla aby ho zadržela zmizel

princ jil z předsíně
Sofie Iloward potácela se zpět

do pokoje kde Mooniér jeitě dlel
— omdlela — mizerný padouch
Monniér jí zachytil a donesl na

pohovko v poradí komnaty sto

jící —

Potom opustil rychle tento
d3m aby ae nikdy více do něho

nevrátil !

Druhý den ráno mu vyplatil

pan Cariier jidááskoo mzda Bas

mými zlaťáky a drlel tél své slovo
stranu llechtictvf—Monniér však

přijal z ohledu opatrnosti jméno
pan de Louange— jméno Monniér
které k nepříjemnostem vécti mo

bio se zničilo
V listinách odoetovaviicb na--

nalézalo ae pokynutí Carliera
aby ae celé věci dodala zdánlivost

pravdy jméno pana de Monniéra

zapsáno

Mažeme sobě pFedslaviti to
záiť zlost prince Caroentr
kdyl sobi pomyslíme ie ae mual

zvykali na sebe vědomí avé má
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