
zal po výhružkách smrtelných SIOUX CITY Z PAClFICjCíkhíafxiSs
d r i h i

STPAULásicaxctn

TICH A UTOITA
lili

Nipoleon II L t Eugenie
Historický román j-o- Job

taiJLt íTst£tl 1 nTA

se chtěl nechat nstanoviti za ci
safe Věděl až přilii doble jakých
násilí k torna bade zapotřebí
NejrozsáhlejŠÍ přípravy se již po
několika měsíců konaly
Ve společnosti tohoto večera

staly se konečně přípravy
Náčelník generálního štábo

Vieyra byl poukázán aby se kfi%

že na bubnech národní gardy
rozřezaly tak aby druhý den rá-

no nemohlo se bubnovat! na po

kem jemným s zmatným —kře-

sťanská to odJanoet
Ta položí La kereéka dvaceti-- f

rank—bylo to celé její jměat—
na talíř žádala atejaé aamy o4

každého

Brzy bylo 1S dvacetifrank J po-
hromadě dlvalťkaldý aniž by
počítal
Nobleese oblige Mladý v Ivo-d-a

byl jmenován vyslancem aby
lei naproti

jej ston spatřil yřicikl IkiotJ
k aěa a vyzvdl f% a svij

břUc
Skm Daaiela Wlisooa buk

kalkukébo eeemoeaěl aa oi
tak 1 po tři da! praaitf aeviděL

Zvěrolékař dr ¥i sbb aatlrai za
oko nivkasxIakecB Sloa boltl
řval při operaci po asa!J chvi! i
váak aa oko troch jU vidě

Kdyl drbébo da f}Ul lékař

chtěje i aa druhé os ok aksmtz

oe oprci sotva 1 jj ale spa-

třit Ui pobídky si lebl a dal si
l aa drahém ok dobrovolně vy-

konali bolestao operaci asii by
dal aa sobi aaáu le akJi ja-

kých bolestL

Kapiláa Schipp chtěj zřsv-dči- ti

saaji U slonové tak dobro

paaěř jak e o aich vyprávěje
dal alonavt ka cbi0 ála
do něhož přimichali popř Po c

l b iest seděl dl so to slo
vidět al koaČaě přec rř-l- l tvá

princo za každou cena osvobodit!
chtěl
Princ president i tuto výminka

přijal a rozloučil se s Olymplem

Kdyl se navrátil k svém vozu

který před palácem na něho Se-

kal shledal Že se Valentino
vzdálil— koci mu pověděl co vě-

děl aviak Olympio si toho hrubě
neviimal jelikož byl právě minu-

lým výstupem příiii rozčílen

Olympio nalezl markýze doma
a vyprávěl mu vio co s presiden-
tem jednal
Clande de Montholon se patrně

zamraSil—
"Za tím něco věz! pravil váž-

ně—"já místo generála nepříj-má- m

Olympio 1 Bude-l-i vlast

moje v nebezpečensrví od srdce

rád obětuji iivot i jměni i Za
svou vlast vie— za ziskuchtivého
člověka nic!"
"Claude—aapomiuái na Came-

rata !"

"Myslím le bys mne lépe znáti
měl Olympio 1 Našemu příteli
nepomfilcme neboť dvéře žaláře

jeho se neotevrou třeba bychom

přináieli obělě a eo zaprouali !

Ne ne Trať presidentovo nabi

dnutí eeznái v krátkém čase že

fc
--~~Mf

mohli Snad mulete při Valem
zděleni dSvěra moa vyuiilkovati
Vy jste aloulil pod generálem
Cabrerou"—

"Markýz a já jame bojovali pro
infanta Dona Karloae —pro tlab-íi- b

j monseigneur 1"
"Ah velmi Šlechetně jednáno

mfij milý done 1 Celte mne bych
alVáa vidy více válil" pravil
Napoleon e tajným úsměvem —

jaké jste míl postaveni Vy sám
a pan markýz vo vojska dona

Karlose ř"
"Jmenováni jsme byli generály

monseigneur 1"

"Výborně t Zajisté sobě nikdo
takové místo nezatluboval 1 Sly-t-e

pane 1 V řadách vojska repu-

bliky jsou dra generálské kordy
k zadání— tála se Vás zda-l-i by
jste Vy a pan markýz de Mont-holo- n

tato místa přijali—jenom
ml av to upřímně ctěný done V

"Srdefné uiky za tuto cest

monseigneur I Avšak především

by bylo zapotřebí věděti výmin
ky tohoto nabídnuti !"
"Máte pravda done Aguadol

Výminky jMU velmi jednoduché
1

Bvzvý (uinečné plnění mých roz
kazS přísné vyplněni předpisu

vycházejících z mého kabinetu"—

"Tedy tél i rot kaz & pana vé

vody z Morny T"

"Zdá ae le znáte poměry vel-

mi d&kladně to usnaJftuje vyje
! Za to Váni ale nabízím

roíníoh díchoda 20000 írankfi a

vyhlídka na klobouk inaríaUký"!

"Toje vše velice skvělé ! Aviak
ralte dovolili byth se zmínil tél
o svých zálelitostcch Přichá-

zím sem bych se optal jaký ko-n- oc

vzal inťant Camerata I"

"Camerata—míníte onoho pá%

na a poněkud temným pfivodem
klerý— "
"Princ Camerata je rnSj milý a

velevážený přítel monseigneur
o jakémsi temném pavodu nemám

známost dovolil bych sobě ledy
předevlím ládost nenechat se ci-

zím itraním mýiiti !"

Vy mne překvapujete done

AguaJe l"
"I s nbezpííru lo se Vás nes

mile dotýkám opakuji svou lá-do-st

o laskavé vyjádření kde se

princ Camerata nachází" pravil
Olympio určitěji aviak s d3toj- -

irihf
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V jřťJv€&r hrázy
Náhlé smísení prince Camera-t- y

přivedlo Olympio na ta my
ilenku že njspíie vévoda Hor-

ny a snad i princ president na
tomto zmizení účastenství badoa
rnlti

Slyioll jm že don Agaado
vždycky rediv al Uameratori aby
s nepřcnáhlil a nevy brožoval
tásilím— tnUdistvá prchla a ne%

trpělivá povaha prince Cameraty
tito dobré rady viak nedbala

Olympio ae hned po druhé ros-mla-

prince e vévodou domýšlel
i to badsmfti nemilfch násled-

ku aviak nepomýšlel na to le
by hned po uplynuti několik bos

din policie tak surově zakročila

Kdyby o tom byl jenom taienl
mel zajisté le by i markýsem
tak dlouho byl lekal že by se

princ Camerata vbezpeěnosti byl
nacházel — t podstatě by to ovšem
bylo málo prospívalo neboť když
bo jedenkráte zatknouli chtěli

bytoby se jim to o něco později
tíž podařilo
Olympio ae přeptával v obydlí

prince Ca meraty a dostal ta

zpráva ie se princ ba

ani ekypál ta umno noc nena-

vrátili! Toronto vytížení so don

Aguado nemálo divil! Aby se

přátstém prince Catneraty láď
ných zpráv dostali nemehlo

ta dobré i jeho prlivod ods

trauiti Tato okolnost vrhala
na celou událost divné zvětlo a

Olympio se ihned domníval kdo

aa xde hraje hlavní úloha Konec

dokladného přemfilení byl ten

le sobě Olympio předsevzal lá
dati n presidenta o audienci a

šeptali a na osud prince Came-

raty
Zdálo s jako by princ prei

dent nebyl věděl ie Ulympio je
tak fizce princem Cameratoa

spřizběn neboť aděhl prvnějii-m- a

ihned audienci a nařídil aby
byl do příjmaoí síně n veden

Doufal epite le v tomť" herku-- 1

eeaky stavěném dona a toarkfzi
nalezne řpedehlivých vrstevníka

—kdy! hned pli prvním setkáni
- Londýně ml to my len ku

nich to od valných rytířských
získsti! A nynf přiiel

2aa a přílelitost tak neočekávaně

whod!

Olympio vstoupil chladnou

mjtli do velikého skvostného si-

la príjmacíbo Ziby po něm

vstoupil tél princ president je-b- ol

následovalo několik pobo
řníkfl

Pozdravil dona Ajrnado
ob-zvlái- tní

zdvořilosti
Louis Napoleon nemohl zajisti

dona Olympio v salonech hra-

běnky z Montijo jil pro jeho

postava přehlédnout!

a pfeO nTn tvářil tak jako by

lao v raH poprvé viděl—

"KAyl" 'nn obletovali Vale

jméno ihned jsem eobž vzpoměl

iiejem Vás jii jednou v Londýně

vitttl a a Vámi ra'ttvil done Age-

ndo—

domě ctihodného pCn
Ilowar-Ja-r

"Jistě jist mně se toto místa

yj S famí li vytratilo
V

"31 cl jm ale Uaé ta lest jil
zde ve Francii Vám na Llitku

býti!"
Ab je pravda pamatují s o

poledni Itvanici t Compiégne

jsem Vá a pana roarkýze děd-

e-"

4De Montholona roens#na-re- "

dodal Olympio
"Kterak jsem mohl jenom

to-t- o

v historii Iranconzské tak

fasto uvedené jméno zapomenou

ti ! Nedivte ae vlak shrne se to-L-o

přilil mnoho kaldý okamiik

iamnel XliJ bych byla Vámi

několik daTěrnfc-- alov promla-▼i- l

don Aguado!" pravil princ

president tile "několik elovje-no- m

pr mne Vá a pana marký-z- e

de Montholona aríených" —

"Tél i mní by byla taková da

věrná rozmluva vítanou roonsíg-elgnear- "

odvětil Olympio
Loai Napoleon vířil po tomto

vyjádřeni na příznivou odpověď
dona a jeltkol jeitě několik epo

Jeblivých mula potřeboval mula

3 takové pohyblivé minulosti

dal svém a příroda pokynutí aby
bo OIynpim o samotě nechali

"Hád byeU npřimně k Vám

nlavil done Agia jn mot- -

líjmíte mUto a poalecbcite

!! rri U 1 rfiíOVlt

jak bycn aobí přál t CiU

bubr kolem mne nyiojev
kolik tak osvědčených' udatných

jaao llecbetnýeh páo5 jako jste
a pB markýz de ilontholon!

Jen aeodmitejU roon thválořeř

don AgoAdol Hejeem přítelem

nepravdy I To co prarlm jt
moje pravdivé vnitřní přeavěd- -

kde se pokoj generála ' nachází

Lamorciére se nechal bez bránění
zatknontí Sotva ale neděl ve
voze který ho do vězeni Mazas

dopraviti měl vystrčil hlava
oknem a volal na vojanskoa
stráž by mu přiila na pomoc
Blanchet jej strhl velmi surově

do vozu a hrozil žerna dá roubík
pak li nebude tichý
Větlí namáháni stálo zatknuti

gen Changarníera Louis Bona

parte chtěl i tohoto slavného ge-

nerála pro svOj záměr získali a

myslel že se mn to nabídnutím

velikých sum peněz podaří poně
vadl tento poctivec lil v pomě-
rech chudobných Changarnier
viak s oiklivosti viechny podob-
né návrhy zamítnul Zatknuti
tohoto poctivce měli nskatečniti
Louango Charles Ilotte a Pére
Dor kterým bylo 60 policejních
vojínu přidáno Skrze kořenář--

ský krám v přízemí dostali se do

prvního patra kde potkali sluha
klíčem v ruce který mo vyrva
—Byl to klíč k pokoji generá

a který se jim bos ]use v ko
iili s bambitkou v ruce vstříc po-

stavil
Po krutým zápasa ho viak pře

mohli a do vězení odvezli
tťokratortai1

Třináctý host

ař(žkáilhouetta Dle Arména

líaussaye volně vzdělal Louis
Schmidt

V quartier latin v jedné slavné
restauraci ulice Contrescarp
kamž chodívají někdy na oběd ti
kteři skrývají svfij blad a své vá
ně sedělo jednoho dne za stolem

dvanáct osob : iest mužfi a Šest
žen Byli to vážní mulové a ve-

selí synkoé : učenec italský vé
voda žurnalista básník Student
bankéř oněch jest žen náleže-- o

více méně k světu „dám s ka
meliemi" Prvnf jež seděla po
dle učence neuměla čisti leda

bankovky Druhá chystala se k

prvníma vystoupení v komické

opeře kdežto třetí jakýsi tragický
monolog odřikáyala zalévajíc
každý veri sklenkoa žampa&aké
ho Ostatní tři měly jeitě méně

práva k nějakému titule než prs
vé uvedené : byly to tři dívčiny
které si předsevzaly býti dnes

notně veselými
Stfil vypadal jakoby bylpřine- -

len z čarovných krajů: skvělť se
celý stříbrem a kvítím
Usedli kolem něho Hovor dám

vlnil se jako stříbrně proudy roz

poutaného živlu jenž čeká pod
manitele —snad v osobě vévody
který vypravoval mnoho-J- i to v

Paříži stojí chce li Člověk být mi

tován pouze k vůli své osobě —

jak on vždy býval milován
Vévoda byl hostitelem Sám

byl sestavil jídelní lístek v nej- -

vylsím slohu Co chvíli se omlou
val le neměl času psáti pro vla-iťov-

či

hnízda a každým slovem

připomínal že jest z otČiny Los

kullovy
Bývala to doba pro hostiny !"

říkal „Nyní béřeme za vděk tím
co máme právě pod rukou v sta
rověkém Kímě musily viechny
země odváděli svfij poplatek k

hostinám Z Epiru přicházel srs
--hcc z Chaldonie tunik ze Spa
něl~ka tninoba (lampreta) s Ta-rent- u

ústřice Phrygie treska z

jednoho ostrova Chiol mušle ze

Samosu páv atd atd"
Perlící se žampabské bylo ová

lo viecky tyto obličeje jakýmsi
pfídocheiu mládí a bylo ozářilo
viecka čela jakýmsi paprskem
bujné veselostí Veselí— ono krá
sué pařížské veselí jemuž tak do
bře so dařívá uprostřed dvoa dív
čin a dvou láhví vina— bylo prá
vě slavilo svfij vjezd a chystalo se

propukovati v rozjaíený hlahol a

výskot
Pojednou otevřela tragická

milovnice okno aby vdýchala
čerstvého vzduchu Bylo po ho
stině
Právě naproti okna na roba

ulice Contrescarpe stoji starý
dfim starý dfim z bývalé Pařile
V tomto prastarém domě do kte
rébo nikdy nevniká ani veselé
slunečko ani volný vzduch nalé

zali se mul léna a dvě dílky
Také oni měli avoa hostina
Viak žena nekladla na stfil ji-d- la

báječné rafinovanosti : spoko
jili? se s chudičce prostým ba a

porovnáni s protřjil nádherou

prabídným obědem
To vie ovtera bez jemných

a bez drahého porcelá-
nového náčiní

„Jaký to obraz ť pravila tra-

gická herci ka
Všichni byli výjev onen zahle-

dli A společnost těchto veselých
lidí kteří byli dne opět jeden
den promařili pozbyla choti po
kračovánf ve své hostině v fičí to
muto muži jeni zastupoval Práci
vůči léto ženě jež zastupovala
Ctnost v fičí tomuto dítíM jel za-

stupovalo Bída

Malbyl bledý přísný zamy- -

ilený DJvl na pokrejy po?
hledem roztržitým
Žena by byla bývala krásnou

kdyby byla měla časa být! kri
noa

Dít neodvracovalo oti od pro--

lějiíbo okna i zdálo se nepo--

chopuje proč je na jedné straně
tolik přepychu a na druhé tolik
bídy
liodujíci byli omlkli Nejedna

slza uronila e z pli neb se srdce
--slzy viditelné a slzy skryté
Uezi tím vzal otec ťo a ru

kou matčiných a pc:::i pnhb--
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plach Ředitel národní tiskárny
pau de Saint-Georg- e objednal ca

předstíráni veledůležitých prací
veškeré sazeče na jedenáctou ho-

dinu do tiskárny Na policejní
prefektuře shromáždil nový pre-
fekt Maupas —(Carlier postoupil
na jiné místo) — v půlnoci 800

městských policista ve 3 hodiny
ráno přibylo jeitě 50 tajných

agenti k těmto samy lidé na
které se mohlo spolehati také
Moniér nynf Louane nazván a
Pěre D'or byli mezi nimi Gria-cel- íi

měl službu v paláci Elysée
kdež v 11 bodin pasovalo ticho s
až děané li
Pouze kaDinet prince presiden-

ta byl jeitě osvětlen O pul noci
se tam nalézalo sodm osob Lori ia

Bonaparte jeho pobočník Beville

(bratr známé nám dvorní dámy
královny Isahelly) bývalý stráž-

mistr Fialin nyní Persigny na-

zván ministr války v minulém

říjnu jmenovaný jménem Le Roy
ie Saint-Arnau- d muž to velmi
bouřlivé minulosti o které po-

zději jeStě slyšeli budeme véro
da z Morny který z komické

opery přisel kabinetni sekretář

Napoleon fi v pan Mocquard a
nový jíoliccjní prefetk Maupas

Fleury jeitě nebyl přítomen
stal ce velitelem a měl se teprv
později dostaviti
"Pánové velký okamžik so bií

ží" pravil princ president který
příStí den císařem nazývatt se
chtěl "dfistojnost Francie vyža-

duje
i

tento krok !"

Louis Napoleon přistoupil k
svému psacíma stolku a otevřel
klíčkem který na řetízku od ho-

dinek nosil malou tajnou při-

hrádku vzal z ni zapečetěný ba-

líček v kterémž se viechny listi-

ny nacházely které pojednávaly
o událostech této nocí—vypravu
je se že Louis Napoleon Bona

parte napjal na obálka těchto li-

stin jediné slovo "Rabikon" —

chystalť se k tomu jako někdy
César pro kterého blouznit a je
hož dějepis jak známo ]ozději
sepsal neboť i on chtěl této noci

svaté meze překročili
RozpeČetil balíček vyndal de

kret a doručil svém polobraíru
Mornýmu kteréhož ministrem
vnitřních záležitostí jmenoval
Pobočníkovi Bevilleovi dal pro-

klamace a obláicní kterými ve
raMa příští den Paříž překvapíti
Bovillo je nechal ihned v ná

rodní tiskárně kde bylo vie při
praveno tisknouti

Persigny obdržel dfileŽilý roz
kaz aby nechal generálem II p i

nassem přepadnout! dfim národ
ního zastupitelstva

Saint-Amau- d obdržel hotovost
více než pět milionu franku k

rozděleni na generály a důstojní
ky —Druhá skoro tél tak veíká
Čislka byla určena k rozdělení

podd&tojikQm a mužstvu Po
tom dostali Morny Alaitpat a
Saint-Arnau- d každý jeitě p&l mí

lionu frank & pro sebe darem

Viechny tyto sumy praví se
50 milion fi franku musela národ
ni banka francouzská poskytnou
ti

Rovněž i policejní jednatelé
obdrželi dary Tak se přiznává
tiriscelli sám že dostal od Per
signy ho 2500 frank 3

Mezi tím dostal generál Ma-gna- n

ve 3 hodiny ráno rozkaz
od Sant Arnanda na obsazeni
hlavních ulic Paříže
Zárovch nařídil Napoleon vSom

svvm služebníkům abv mimo
20 milionu franku na hotovosti
vie ostatni připravili k odjezdu

přes hranice

Jíl eo začal den druhého pro
eince probírali —ulice byly lpina-v- é

studený vítr Šlehal drobným
deštěm do tváří—jeitě bylo
Paříži tiše a prázdno—dřímající

obývatelé neměli tuleni že v nej- -

bliže příitím řasojo očekává krve

prolili jakými se žádné jiné mě

sto co do krutosti vykázati ne
může

Sivíme jakou zprávo o tomto

lánq podává Tazile Delord Gas
stav Rascb a jiní

V 5 hodin ráno shromáždili se
vliekni policejní agentově a kov

misali na prefektuře aby přijal
rozkazy t $&tknutí důležitých
osobnosti od prefekta Maupase
Dostali a jeho úst viecbná po
drobná ponaučeni k přepadoůti
vliv majících mužfi a vie se jim
podařila úplné dřivé nel te ros
zednívalo

Komisař Bianchút dostal roz
kaz k zatknuti gen Lamořicí éra

který se plánfim Napoleonovým

podrobili nechtěl —Blanchet o

bě nemohl aaop&ilítj fšt&ftčni

plán obydli generála 4 odhodla

ný vrátný necbtěř Jim dati vy
světlení ba ani potřebné světlo

by 89 po tmi nespletli Blanchet

a jeho pri vodčí doroak&AI ?e
tmě po schodech nabora do pr
vniho patra kde nalezli slabo

který rychle shasl v ruce drlíc

lampu a s velkým křikeji po

jiných scbodppb dola pádil

Pochopové se bo smopnjl

dveří domovních — bránil se do

mnivaje se Že padl do rukou zlot)'
děifi a obdržel nebezpečnou rána
bodnutím kordem Konečně uk&

Vstoupil do starého demo

„Fane" pravil s poheatim
„veselá společnost která naproti
štola je požádala wine abych vása
donesl tento příspěvek e oběd
A položil na stfil oaěetk 19 dva--

cetifrankfi

„Drobty ae stolu ř pravil mni
hrdostí "Nedávána nikom

práva aby ni sdílel almažvy
Den má pro mne dvanáct bodla :
jsem bohatli vás!- -
V tom okamžiku ve4!a s kn

ěhyně do pokoje jeho lnanajie
kojence n prsu
„Od po fte pane4 namítal vé

voda fsdáln se nám le iot4d- -
váte dosti dobře

„Obědváme lépe nel vy pane
Obědvám svědomím vykonané
povinnosti maje po boka lec
svoa která dovede ml trfiniti do-

brým co je Ipatné
Kdyl vévoda jeitě dile nalé

hal í

„Děknja vám za valí dobro
v 6 li ale opakuji jeitě jed noa :

jsem bobat"
V tom okamliko podíval se bá

sník oknem a spatřil jak větlí
hoch skočil do náračt otce a ma-

zlil m s nim

Byla to rozkolná podívaná :
ten statný maž a to átlé dítě ta
voatatá tvář a ty rfilové li? Lí-

bali se aniž by dívali kasa po-

libky padají
Ale dítě přálo si aby ©ti při

jal oněch omnáct dvacetifrankS
neb zlaťáky se mu velice líbily I
sáhlo na ně svými malými račka
mi Viak otee přísně na ně po
hledl:

„Nesáhej mé dítě ! Pilíř zlata
rwe chudých ř
A vybav x kapsy dva soas
„Ta máV pravil „ebceJ-l- i si

něco koupit! ©4 kape aneb rbeeě--

dáti kolovrátkáři al přijde
Nato polácal vévodo aby si

vzal svlch 350 franka :

„Pokračujte jfn ve svém obědě

pane a nestařeji s# ty kteří

pracují pelujte epfie o ty kteří
nepracuj í"
A mul který byl pracoval po-

sadil se k svéma bohatě ebadéma
Stole a eihl HběltOQ llicf do svaté
své mL--y „Lumír

0 podivuhodných vlastnostech
slonu

Ze mladý krok od 1

jaktail
vyleze a vejce vždy rovno c- -

stou se ubírá k vodě a želva z

nesemevii p daleko od vudy a
obralime-I- i ji burou Ktěreta k

pevnině vždy saiua mm obrátí k
vodě lze éplně vysvětlili padesa
těchto zvířat Vody j%t jiea
nutně zapotřebí a potaoti půda
naleznoa ji vidy U některých
zvířat jeví o víak dtti vyvtautý
jak ýiftt druh roismn Z vWeb

zviřat v tiu ohledá vyniká pře-

devlím pes íIob kfiU a některá

opice Anglický přírodozpyt
Jee vypravnj o strace jil mil
jakýsi učenee v Soiumertture
Ta prý dovedla kaldý hlas nápo
dobit SlyieUli někde feěiaký

neznámý hlas zalítla někam kde
jí nikdo neviděl a cvičila a tak
dlouho v nápodobeni onbo bia
sJ al s jl to podařilo ačel při-

lítla k svéma pánovi aby ta a
tím pochlubila
Indické llty přinesly onsbdy

taío historka o slona Slon to
ho upotřebili r 163 k aoieef
dřiví a án jeho maj biíiaČ
slonova v Kdeřeol částf Irá- -

dla určeného pio slona zpronevě
řuje poládal faat tamního misio
náři aby na hlídač dala pozor
Kdyl paní pozorovala 1 hlídal
iona okrádá pořala m djcteakur

vat Hlídač bránil s proti B

řknati brubýcti slovy Slon ale

jako by rozstněl oi e hopil
hlídače chobotem v pfili a j řstrbl
mu tkaaici jtl saěl zástěr při
vázáno a ble— na seta vysy t !a

ae celá dávka rýlejiž hlídač zpro
nevěřil!
Mimo jiné cvičívali dříve v la

dit slony le na dost saali tajaé
snamesi nohama r4 la]' i osoby
jel jim blídaS naaaačil Coree

vypravuje na dfikas velmi dobré

paměti slona náaledajtet Kdyl v
erv r 78? cestoval a karava-
nou slona da Tscbittagongv scí
til najednoa slon 1 na blízka
nalézá se tygr splaiil a a da!
oa itěk i se svýut blídalesv
seděl na jeho břUtě Illtial pod
nejbliliím stromem chytit ae r
kacaa tm větve Ifastně kloal
se slona Po osmnácti měsících
nalezli tébol slona pasoscíbo se

celým stádem divekfcts sioeL
PřiblillUSi ee za kdo kepsd a
oháněl a tak le nikdo ksima
nemohl přistoupili Kdyl ale jřt-i-el

hlídal jsho zfistal Uáe Uta
na rozina jeho klekl a dal a do
brovoiaě avázat
Osadník v Kalkatě měl slon

aemkí a ten jedno svém hlída-

či atekl Pán maje iidač v di-mi- nf

le slona prodal dal }}
aouda a ten rozhckll le mi být
leaost i íjtiui prodá za otroka-P- o

dvanáctiletém otroctví niko
do nalezl onoho slon mezi stá-da-a

iiTokých slona Sotva 1

Nsewjako by aavioshao aa-o- -

IL Iti aejbLlii přUeiitoaii fc- -

brad i viak plný chobot ipévody a vyebrstasl ji kapalin
Při bbshial Bhas:pr v lada

byla po }ý da m taaaai jodiaé
stodně cbromaá tlačak Jsvlso
ho da přisel k stadai tél siU-ik- ý

slo t chobot a i tub
na vod Vida to atlaějU !

jeal nměl láiaé aidoby vzal i

slabit run Okradený lekal pok-- j-

ě al prouvaík jbo poptav d so

aa kraj tiaě roalěal so v m

sílo vraail do ěao a skodd jej
do stadaě odkadi jej teprv po
čtrnácte svodaick vytikU
Zaiaao jet 1 saalky v l4w

svěřuji své Ltky dobtido s!ol
Tato pk oJIeao-- dxli trocka
dii ibd j ckobotsa ja svě zve

dá a blil k tb zřtaeso
2~ ao jedki timiř jkýwi

roaasaesa tokazsj iťsii tato
dilkU AalW-k- é dělo4řeltvo

jia kdysi v lada pře teka Té
měř prostřed řvky spadl jode
dě'otřeic veza a kola voa by--

ba by ji jistě v aojhlUiaa oka-mlt- k

přjta a roaavaka! kdy-

by jj byl podle voz jdodí
aail by byt kým k tosa susbóiio
chobotem a#ehopl a aeavodL

Léky bez phchuté

Jitý vyhliiraý Novo Ytkk
l!:ař stěžoval soěě pa lardas
D-- A Co 1 jvjWh š&dloo4
Oíl Ca psal veliui 2uu téměř
ziaraao vyléčí chorobakk le
al jode a jeho aesaoeaýcb jo
bz vjedki slíval Odpovědě-
lo se a 1 so mowo padělaných
M podobných ubťboda avarkiaí
a I ladil jb parioat
Sa-itroo-4 0t CapMil~s ik
val Při bltllíia vyWtřováai

taé pravdivost tohoto přoJp%
kli láni dwkizaia
Co s Umsto lékaři přdodJo

mil so také iiaéata slili a trma
Daa ! Dik A C poaživi tad-- I

tato přiležilvwt by Ukalí a Wkar- -

aiky před tímto paděLastím varo--

Lókařové kteři tyto Caroaiy
jil ixlaoa t ředepii bdo zaji
sté okrčovalt v přdpLoviL
neboť obakjt jčitj£ clj
ejlvplt aelftějy formě

Humla IVáV %r cw

ftřbjí vko sandálového
d lva nel vlUba velko a m

loob kodaUt v Ukáťh a tojrt
aci b v relývh p--

í stiteB do
hromad v spořebjí to } j
d i á při?! prv0 Zttj lj mm

kb laciněji prodává v oěb
CepMlork el v jiaé &rm}

OtJ r aoskj 'oorio řa
zatlači ryrbl vicrhay otatau

proíředy tíO kajMl# jttřeba by m jttě vyléeai v si ob
v 8dk doťiiilow—

Sta so mlž jíý Uk tako-

vými vývtedkf bo it

InJi4 IXek db IV milié
roalsUIty kldaak fo

které ejaaamoaitěj lékařové
BaJebo st 4ett li 'alt totiž atři- -

jmo přůbif při BŽiváai od
ětrašili
To jot zajité tirařsi okoě-to- i

poaěvadl kkázisN 1 pri- -
vě aepříjemsi přkbaf řasto vý
sledky aliváa! zaíi

Jílil Clp%MHU

fm% v staniol zaet!é vldf po
Sa v j44 Uatalr a j o j e
ddiaýml které so Ukalím od

poreíají
Ukf évj nfřijmJ pile huti
CastoroYy olej !
dieiay so mJJoa saaJao v thJ
kapsUlk ažÍTatl
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jsem jeho pletichy prohlídnul!
Zastancem ziskuchtivých a ctižá-

dostivých fičeli se nestanu k to-

mu ruky své nepodám 1 Podaří
se nám vysvobodili Camerata i

bez navrhovaných závazku věř
mi to ! V kterém vězeni se na-

chází r
"President mi to neověřil !"

"Nesvěřil Olympio—a Ty mu
cheoJ důvěřovali ? PryC s pochyb-
nostmi mfij drahý plítcli! Zůsta-

neme neodvislími ! Budeme bo

jovati ! Vysvobodíme Uametalu !

Av£ak nikdy touto smlouvou!
Odřekni—ztUtafi svým 1"

"Kde ty budel tam budu i já
Claude nechť so stane jak Ty

pnvíi! Jedno tucn mne vsak

trápí— lékám so ho! Onen Morny
bude i nás pronásledovali — zdá

se mi jako by n&stávala doba

krvavá — —

"Bojíisejiř"
"Nikdy Ciaude! Minulý cas

jsme se torna zvykli viděli krev

prolévati —

"Nuže Olympio z3taneme při
starém í"
Don Olympio uchopil podáva-

nou mn ruka
V tom vrazil Valentino do po

koje—

"Nuie co přinálíi nevěrný
Leporello" žertem pravil Olym-

pio
"Důležité poselství ilccbelný

done byl jsem v paláci vévody z

Mediny !"

Ty ji přece jenom opoválli
vec a zaplatil to jednou draze !"

"Tentokráte so viak vše dobře
ukončilo skrýio donny Dolorea

je vypátrána!"
"Cože Valentino tnluvíi prav-

du? Ven s tím kde je sennora!"
"V jednom blázinci !

Oba pánové ikubli sebou jako
by j byl had uUkuul—

"V blázinci— to je nemolné—
"Jvat lomu tak jak pravím!

Sennora so nachází v blázinci

doktora"—Valentino se zarazil a
sahal dj kapsy—
"Nfiže doktora"—

"Jméno toho doktora stojí zde
v těchto spisech done Olympio"
pravil Valentino rychle podávaje
svému pánu spisy které e psací-hnstni- a

Endema byl azmul— —

Tys so dopnstil krádeže Va

lentino?"
"Nejmenujte ttak done io

! Činil jsem pouze vie
možné k vysvobozeni sennory
Dolores kterou tito padouchové
za iílenou vydávají—jet to vžra
akrutná hanba!"

'Coje to zvolat Olympio —

toto psaní nemá podpis lékaře— '
"Vzal jsem tento papír z psa-

cího stolka vévody — zavíral
zrovna doktorem mu odevzdaný

spis a já myslel —"

"ďoviljsi ale nepravé psaní
Valentino ! Toto psaní nemá pod-

pis doktorfiv nýbrž podpis pra-véb- o

vévody s Mediny který to
hoto fateinébo vévodu mizerným

podvodníkem nazývá a konečně

bo odhaluje" pravil Olympio

čtouce ono psaní "tento Kndemo

je pan chart vévody z Mediny a

co zatím don Itoderigo pactivé
míněni choval svého polobratra
k děleni se o bohatství připustit
ukradl mu tento padouch skoro
cele jmění—nem( ti to mrzet
Žes neulovil spisy které jsi sobi

přál neboť doufám že na zákla
dě tohoto liatn mfižeme íalelného
vévodu zatknouti dáti—"

"A jméno doktora'1 táxsl se
Valentino s vyvalenýma očima—

"Ne tojí v tomto psaní !

"Nuže kterak ale najdeme o

bohoa sennora ?:
'

Tg musíme naleznout pf i sám
bfih lo musím ) Claude—Clande
—co most vie trpěli moje ubohá
Dolores r

Dola krvavá

Dne 1 pros 1831 by la velmi
četná velernf společnost v paláci
Eljsée přitom na jenom Morny v

ní scházel —% to bylo-
-

bezpochyby
dobře vypočítáno neboť vévoda

byl v komické opeře a zdálo ae

}e j# velmi dvbře naložen Smál

se 6staičn roím001 brzy v

té brzy r oné lolf

V il bodtn aa večerní spole
čnr#t g paláce Elyséa rozella

Looie NapoU byl poněkad

bledý a málomluvný — okamžik

brozného rozhodoaU ae blížil—

v této noci a následujících duu

tÍ%

nou rozvahou
"Onen Španělský pán pokud

se pamatuji dopustil se nějakého
nepředloleného přenáhlení které
výrokem aoudcS bylo trestáno—
aviak nechrne loho done Aguado
—nechci se domnívali le tato
okolnost má takovou váhu aby
se mezi nás posUvila !"

'Věc tato má pro mě více váby
nel Vy se domnívali zdáte mon-

seigneur ! Přicházím sem jedině
za tou příčinou bych sobě vysvo-beze-

nt

prince vyžádal !'
"K tomu nemám osobně žádné-

ho práva don Aguado zákon jej
odsoudil !"

"Zákcn —velmi krásné mon-

seigneur—aviak dovolte mi otáz
ku proř chcete mne a pana miř
kýze do Montholon pro své

a ne pro zákon získali ! Va-

še slova zníla: tezvýminecné
plněni Valich rozkazB a přísné
dodržování předpisS jenl vychá-
zí z Valcho kabinetu mfij

princi podotknul jste před chvil-

kou le oerařte být přítelem ne-

pravdy a le to co pravíte jest
pravdivé vnitřní přesvědčeni Va-

le—kterak ae to vše ale shoduji-- ?

"Jsme samotni — jinak byth'
nesměl více tázali kterak jste
slov fini mým rozuměli chtěl"

prán! Louis Napolenpn s bled-

nout tváří

"Vysvětlením takovým nechci

zfiatati dlužníkem ařkolir vím

le je zhy teccé ! Chcete tuhi gene

rály monseigneur kteří nevit- -

insjl sobě soudy republiky pouze
Valím rotkatSm se podrobují—
zbavit! se vlak protivníka k to-

rna poulíváto těch zákonu — to je
tajný záhadný zástoj mfij princi !

Otávám se le si myslíte panem
markf zem de Montholon a donem

Auadou získali dva dobrodruhy
kteři se za penízo a zdánlivou

cest pro Vaíe účele potřebovali
nechají" pravil Olympio vstá

vije ze svého místa "takové dli

mění by mohlo snadno býti chyb-

ným účtem! Pan markýz a já
my stoulíme pouze věcem spra
vedlivým! Zde ae nacházíme o

hádanky o jejíl vysvětlení bych
Vás teprv prošiti muid !

"Vidím že jnte mne nerozuměl

done Aguado l"

"O monseigneur moha s do
brým svědomím říci le jsem
vlemu dobře rozumně!"—

"A odmítaje moje nabídnutí ř"
"Jsem k torna nucen monseig-

neur! Dvěma pán Qm nelze slou-I- ti

I" -

"Tak ml přece řekněte eo ede

ta a 3 žádáte done Aguado!" pra-

vil Lou Napoleon který by ne- -

rad byl ztratil odhodlaného Spa-

nilá a markýze de Montbolona-r- -

"Propoitěnl prince Cameraty"
odvřiil piympio i

"A co íu za to AaHíte
i tno ti (JSstojnost gnersl5

monaígneur !

"Dovolte abychom toto nmlo-ve-
nt

sepsali done Agaado příj
mám Vsii výminka aviak pouze
na tak dlouho pokud se prine
Camerata neebopí zbraně proť
mni 1 Uclní li tak pleelivá moje
závaznost— Myslím So Vám tím

dostatečné dokazuji kterak si

Vás válím!" j

"Dovolte míbycbse poptal u mar

kýze co o tom soudí a pak teprv
smlouva podeplleme mooseig-neur- "

pravil Olympio který

i

i
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Jest to be odpora kriana

vbstnost xvlállé pro náčelníka

atita! DÓTOlímaob později jeStl

Jz teto vlaalnosti ae od rola ti"

pravil Oly? poklonou

"Tél i Vy m ně chcete něco a

dlMÚ T dovolte mi Vycb

dříe too zilelitosl přednésti


