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Pan Procháxka slyšel ie je-
ho jméno s několika straa pro-
náší a hned na to uvítal ho ja-

kýsi tlustý a velmi joviálaf pia
jasno velebným obličejem uvádě
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JIUtítriký román joa dob

řre "ťXX ZpJu iakXas

ma sluhovi avého úhlavního ne%

přítele:
Od to doby co se nacházím ▼

pevnustco Ivry doíkal jsem vel-

kých promSnl Kdyi mne přive-

dli aem dali mi do kaaamat tre-

stanců kde jsme jako dobytek
stetnáni Leželi jsme v pravém
toho slova amyal a jeden na dra-

hým Střelní skuliny kterými
denní světlo do kaaamat vniká

jou tak úzké le sotva v poledne
nřco řisti mol no Vzduch schází
—Prach ve slámy na které líhá-

me uJinkujo na řich tak jako
bychom vdýchávali kyselé páry
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Jště o jednota zatknuti budiž

nim popráoo promluvili než po

píšeme pouliíný boj Mimo plu-

kovník Charrase poruíík Va-

lentina mimo Greppo Thiers
Miot mooho jiných byl uké
zatknut rozšafný a nadaný gene
ral Bedeau který bydlel v oni-versi-

ui

uliti íislo 50 —Zatknuti

bylo svěfeuo augentovi jménem
llubault tuLidií
Sluha generálův otevřel domov-u- (
dvéře na opětované ailué avo-aě- ní

av pološeru domníval se
1 to stoji pře dním pan Valelte
sekretář předsedy zákonodárné-L- o

sboru a proto iel do lolnice

by tvému pánovi tuto návštěvu
ohlásil
Sluhovi hnětl v patách byl

agnt šesti pomocníky a pádil
al k posteli generála který mv

aru v ua prubuJil
Jeto policejní úřadník" svo-

lal llubault "a přicházím byib
Vá ta tknul !"

( tam pochytají' pravil
Be-dča- u

in i rně "jsem zástupce lidu a

nikdo neni oprávněn mne

"Vím kdo jste já vlak mám

jtatýka3 a nauattn rozkaz vyplniti !

3aad jet byl pří nějakým zloíi-Ai- t

dopaden" pravil agent Hu-

taní!
"Pii zločinu? Musel by se anad

pánek mSj zloíinem nazývali —

kdo pak však jsle Vy prosím o

Vale jméno!"
"Jsem agent llubault tuUJii"

oJpovděl tento nástroj polit i o a

jat se chladnokrevně předlítali
rozkaz zatýkaci vy lý ráje gene-

rála aby se nepokoušu! o od]or
i má dostatek posill xa aebou

Kdybych chtěl zpouzet pak
vím kterak to provésli a Vaše

jjiíka livotní ty byla jil dáv-

no ahaanuUl Poruíle by Vaie

omocnkť odstoupili bych seuw-t- l

přistrojili
General sob$ ethvalně nepo-

spíchal chtěl aby se zatím roze-

dnilo— vše wn bylo nyní pocho

pitelné ! Kdy! u koue£ně při-atroi- il

pravil:
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stál paa Xovák saajo ekkaka

zampalakýa v rac
Nyaí je ? ahyvhosa pdi aa

vaše sdraviaaa zdrav t aaieko
eailého pokreveaatva Zas£oapisa
aaehviika salato své aaaalelky
aeboC dych ti sa láau dlvěraj
pokláboiU"
Sotva proal pa Novák tato

slova povstala doaaaci paai a
asdl aa jjf saistts
Paa Procháaka eděl ta jW

vraboc pod perati okli vir
byla vIxé podobaU saeei tissto
dravcem a paaeta Novák kte-

rý zvědavě aMaivaajsa oa4!

jea ka avéasa fcot aakjbal
„No koaeCaě WW davtaa

budt mt vie vypravovat
„tajearaaae aa-U(e-

a(r aay- -
sll si salaJ ý aaal jaa tm wapswÁca
má-l- t vyzaat ab svoa tvlt
dál hrátt al by U jci poad spa-spus- lil

m tazeda2ekra uvmťtkl

nazpět Než f-ed-y odvěu! aaladý
aul pokračoval paa Navák
wNexaája a vás saladik lá

daéka aU a oUwsa vaáisa byl
jsme spolužáci a Čat jaa as sm

taě baktepalt aebvť ol+c vál byl
divoký a já takéWky-- l m lád--

a4 rvačky 'avšak doaiáa
I s a aěWstal avat veíwi
diý páa%
til II mft
míjj ku 1 Tflati raa le

jha hostitel byt Uk kviiHsi t

poavt! mm rád
„Aao ano pravd vik ta

roetia práťazmeaičtověka -

vy byst jej otva posa-a- J

„Což by m byl v Uk krátkéaa
čase tolik směnit t~

„To práv a al prvt pru
vše ~

„Aaoon rád rhodsá aaWaba
čata se uběka! ta osa v ž J v v%- -
C ikodiítSw

a

kodlj Ta Prevkáaka
xaehvět aad odvállivosči vwa

nvbof otec jeho neměl jakti fiv

paška v raca
„Vý boraě v f boraě ! J ta kápě--

Nttarod a daaaif J
jnm a

le s vámt k aasa aavitá a pak le
paJitáme aa aaj suteiu Arvif

tT Uaa není roby byla ráay
hodaoá!xatoUn padiváas
zay aat li prav la T

Paa Proč kár k a m {Ukoval
podotýká] ž saa pra Uatokrit
acbude esulao diha adrlc
V Praxe

„To maě je veltr lta abaf
jeei ! r dxťha tewl a záta-
vy které jcnt hodlal aa vašeho

pobytu vytrot al ayai aaaě

povězte jak m aa saaliaka vaie
divila drubuíwev kleroa a o
váaockh otci vaseeaa pwe-U-J k

jmeaiaána V
„Matka ? Váaoe f Jaaeaiay

"

— Ta yl ketočla sav anaxk

atls léha ntal ta měl ja aa ta
aJpoviditr Sai:t ml eat aaaiky
více a by l by aV aa t dal k Jy-b- y

byt nwkl aaadaoat jak aa
tea dosaaělý jeaa &tc drskjas
jméneex jmeaaje a jakého draka
byU U zmiaěaá drohalstkaf Ho-xvalav-al

chvilka v aejtítluh leh

: Mxi tín roShlct tš
paa Novák otázko aa rtech
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pročetl vyskočil rychle odhodil

icpan a xatihl xa svonltko

„Nyní rychle rychle" zvolal

„taé svátočnt Šaty f
„Probůh 1 copak se stalo milý

manžely P' divila se celá uleksná

paní Novákovi

„Od koho pak je ten list f titatr se jako jedním hlasem všech

ny Čty ry dcerušky pana domácí

ho

„Je o si pomyslete 1 — ale rych-
le Václave mlj kabát t"
„Cosi máme myslit tak jn

mluv konečně

„Ten čtverák ten — inu ten

roztomilý "

Nyní ale nemohla jil paní No
váková potlačit svou zvědavost
sáhnuvši po dopisu podívala se na

podpis
„Totě děti list od Procházky

s JUlouhé Lhoty I Od Prochiz- -

ky l"
„Na tos nám mohl ale také hned

povědit tatí oku a netrápit nás
tak dlouho 1"

Ano je zde je již v Prase a

bydli a „Černého koně" Musím

pro něj teď ae mi však dcerušky
Uké oblečte jako andílkové !
nich je zde ať se ma jedna zali

bí" To doložil a již byl ten tam

Když byl odešel pan domácí

čtlapaní Nováková ještě jednou
list nahlas Nikdy ještě neposlou-

chaly dívky tak pozorně nejkrás- -

nijší a nejdojímavější kázání ja-

ko tento list Jak se tu leskla oč

ka a rděly líce jejich I Jakých ee
ta kulo tajných plánu ajakae
každá z nich vduchu viděla vítěz-ko- al

„A mnoho li má pan Prochia-k- a

jmění f" tázala ee Jarmila
„Jak je stár V dotírala na ma

tinka Liduška
„Je hezký t je milostný a mla

dý ?" sršelo to jako blesky s rfi- -

Žovýfh rtíaS pečlivě vychovanýeh
slečinek bohatého soukromníka
pana Nováka který kmotrovy a
nejmilejšímu svému soudruha

Procházkovi z Dlouhé

Lhoty svatosvatž slíbil že se jed-
na jeho dcera musí stáli chotí sy-

na jeho Myšlenka ta a slib nevy
mizely ránu Novákovi z hlavy a
to tím méně anto pán BSb Pro-cháxk-

ovi

hojně požehnal

Syn Procházkův studoval ně
kolik let na vyšších Školách v Sta-

rých Ilradecb a tak se stalo že

pan Novák vzdor četným návště-
vám ve Lhotě kdež se s panem
Procházkou o oblíbeném svém

piána rokovali doset let joŽ mla-

dého Jaroslava Procházku oevi
děl Nedivn3 se tedy-milém-

u ú

chvatnému dojmu pana Nováka
že sotva byl list obdržel s takým
kvapem pospíchal nvésti domně
lého ženicha do dorna svého A

však jak velice ae mrzel kdyl tá-

zaje se v hostinci po panu Pro-

cházkovi ho doma nenalezl
„Odebral se" vykládal mu ekl#-pní- k

„dnes ráno do města pro
htidnout si zdejší starožitnosti"

Odevzdejte mu líxtek m&j a
rcete mu že se dnes večer opět
k němu dostavím !"
S těmito slovy odešel mrzutě

pan Novk domu kdež nalezl

všechny dcerušky v módních
voňavkami napuštěných o
klecích s umělými kučerami pes-

trými pentličkami na hlávácjh a s

plánoucími líccmiale ženicha ne-

vedl s seboa ybožátka musely ae

zatím spokojit s těšínskými jabU
ky af do večera
Za soumraku vrátil se pan Pro-

cházka ze své vycházky a juž tam
ležela druhá navŠtiveukas porvá-
ním na druhý deci k velké hosti-

ně u pana Nováka v poštovské
ulici

rIsk foxtotilý játen pa4 2£q-vá- k

právě tak jak mi ho otec

mfij vylíčil I prohodil Procháxka
s úsměvem lístky odloživ „Je li

jen na polo dcera jeho jil mí na%

jrb{ otoom!jza ženuška tak la-

skavá viru' to budV ifastnýrá
laauželpm Pan Novák má prý ta-

ké penízej ale co je mi do toho f

já sl penis neberu a nebade-i- i se
mi dívka líbit ta avšak
uvidíme al se lam týtra dostavím
3alibl-- ) se mi dévče pak s rades
tí spn Ira ádost otc svého "

Sotva byl Procházka uknčil
svou samomlava ta se objevil
sluha oznamuje že dol Seká až
kočár jejž si byi pan Procháxka

objednal Nastávající ženich ma

je na sobe elegantní čamaru a díl-

ny pana Nerada jel do českého

divadla a dělal si cestou tajné plá-

ny jak se zýtra obrní dobrým ro-

zmařen a ozbrojí ostrými lípy
ivéhq vtpa aby ystpapiv do d-- ma

svého budoucího tchána mohl

pronést památná slova „yení
Vidi vici 1" —

DcoruŠky páně Novákovy by
y tedy i večere opět sklamány
musely si "nlehnot anii by tou-

žebně očekávaného ženicha byly
sočily] Jelti jedQoa a to cjnes muV

sely naslouchat válnéma napo-
mínání sUrostlivé matinky kte
ré bylo Itextoho marné anto až

kldá S nich chovala sv&j via?

tni neomylný plán
Nestalo jitro ! Hodina k dosta-

veníčka arčená odbila a jakkoliv
le&icb ia spe sám k sobě pravil
žje lhostejný a chladný snjo
mu proto pro všecko prudčeji za-tepa- lo

a líc jeho Živěji splanuly
kdyj sedal do kočáro který ho
k hostině anišl fiofys a sj bj
v ducha osloveni rozličnými dvor-

nými fraseml prošpikoval ta nl
-ř itisiaaui aocar u veixcno aoms v

poštovské alici a nei se toho na-

dál by) ovoden do nádherného
salon o kdež byl četná společ--

ibromalděna

se v zlem postaveni 1 Konečně

rozhodl se ie jí oznámí —Blížil

se vchodu a otevřev dveře vstoa

pil do pokoie Napoleona v kte- -
a r

rémž tento s Mocqoardem pracos
val Očekával každým okaražl

kem své ministry a byl tak ne

mile vyrašen že nevolí svolal—?
Co je—kdo je tam?' Sluhovi

byla odpověď uspořena—neboť

Černá dáma vstoupila sa nim na

práh—
"Sofie lloward jest to Sire"

odpovídala sama za služebníka a
hodila tomuto svoji tabolka aby
odškodila jej sa jeho namáhání a
nevolí pánova Napoleon nebyl
touto nenadálou návštěvou valně

potěšen — avšak potlačil avuj Špat-
ný rozmar a pozdravil vstupující
—Mocquard se pozvednul a po
kloniv se chtěl ee vzdáliti—
"O račte jen z&statí pane Moc

quařd" pravila slečna lloward
"co tomuto pána sdělili mám"—

nkáxala na císaře kterýž značně

zblednul —"to můžete i Vy slyšeti

Vždyť jste beztoho jeho tajem
nik jeho pravá ruka při všech

fcluŽbách ha-ha--

důležitých — —
není Vám dobře Sire ? jste ná-

padně bledý 1"

"Nevěděl bych slečno llo
ward"—"A neb Vás mně mfij

zjev xnepokojuje? Nuž slibují
Vám Sire Že nechci okrádali Vás
o čas kterýž jst Vám taklraho--

cený !"

''Nebyla jste dosud tak laska
vá slečno lloward podati pana
Mocquardovi účet Váš 1 Byl bych
rád vidě) aby pan Fould Vám
Váš požadavek v brzku s díkem

doručili"
"V této záležitosti přicházím

sem &ire pr-vil-
a Sobe botva

jsouc mocna pohnutí své utlumiti
"současně vlak chtěla jsem Vás

potěšili sdělením něčeho co Vás

jistě taj imaji bude—Vy stíháte

jakéhosi Moniéra kterého pan
Mocquard laskavě ku mně uve
dl"—

"Monniéi — nepamatuji se"
pravil Napoleon
"Podivno—Vaše jindy tak do

brá pamět stalo se Vám tento-

kráte nevěrnou f Nuž pak Váš

tajemník Vám vypom&le ! Či jest
v této věci Vaše pamět též slabá

pane Mocqorrd ?" Sofie se smála

popuslic posměchu svému plnon
uxdu

"Pan de Monnier byl přinucen
Paříž cpusliti skrze falešnou
hru jak se pamatuji" pomáhal
sekretář
"Až kdy byl dopis ukradnul

který se na druhý den ve Vašich

rukou nalézal Sire ! Yšak o tom
dosti ! Tohoto pana Monniéra po- -

tkalajsein včera v ulici Iiivoli a

hádejte v Čí společnosti ! Falešný
hráč vo společnisli pana Maupaá--
xloděj v důvěrném obcováni s Va
ším novým policejním preíektem
Siřel Řekněte není to směšné

není to komické?"
Louis Napoleon nevěda eo by

na slova la odpovědíti měl—Moc

quard rychle pomohl I

"Pamatuji se že slyšel jsem
že pan Monniér po svém návratu
z Anglicka najmut byl panem

Maupatf aby nebezpečné herny
vyhledával a zrušil" pravil
"Tak jako od pana Carliera k

tomu použit byl aby jisté pomě

ry zrušil— iqě jest vše—vŠejaeijo
Sire a přicházím abych vrátila
Vám Vaše sliby a přísahy tak

aby jste mohl bez překážky a a

lehkým srlcem a některého dvo-

ra o ruku princezny zaklepati I

Nechte mne vymluvili Sire 1 Vím

že se chcete oženiti a že od ně-

kolika knížat na které jste se n

Vašima návrhy obrátil dostal

jste odpovid odmítající Z)hl
můžete zkusiti to znova s větším

právem a snad i s větším štěstím I

Proti mně nebylo třeba té malé

komedie kterouž jste nechal se-

hrát myslím že byla bych i Lez

toho k tomu ósadka přijíti muse-

la Že Vám ruky své nikdy poda-

ti nemohu To bývalo by bylo

lepší nei ty neobratné intriky
Vašich rádci 1"

Na čele Napoleona povstaly
¥rákyr-"- k ferju tato rotmlavs}
slečno lloward —myslím Že není

pro žádného z nás zábavná ! Čí
steč ně jste Spatně zpravena Č-

ástečně—"

"Jiuďie ujištěo Sire že jsem se
o všech okolnostech do pod robo'

přesvědčila nežli jsem ae na tuu
cesta vydala} Důvody podala

js0 Vám jen z polovice— posled-
ní část bude teprvé následovat!
Musíte mít již ta laskavost a mě
několik okamžiku obědovat

(fukr£ov4ai)

Ženich v nesnázích
Od AntuAia Meiltov-Keraeharo-

Václave žádné psaníT' táxal
pan Novák služební s který ůk

val noviny do salonu kde rodina

paně Nováková právě shromáž-

děna byla
„Ano milostpane d Jsoa dvě j

došla první pošto a I" S těmito slo

vy doručil Václav na pěkné pl%
taná podložce noviny i s listy pa-

na domácíma který rjcnl posta-

viv koflík s Čokoládou n sttl pť

dopisech sáhl co mezi tím paní
domácí a dcerušky avidaví hle

děly na lvu rodiny aby % výra-s- a

obličeji jebo vypátraly co as

dopisy zajímavého obsahují--

Pan Novák odložil Ibostejnft
nrvnl list Bylť to účet od knih

£opc líawrk I chopil se drohf- -

sdéji xa poslance do Petrohradu

jmenován byl mil velmi dobro

družné mládí za sebou Jsa jil
co poruíík v Africe protežírován
vévodou Orleanakým dovedl se

později zalichotiti princi Napoles
ona Stal se jeho ordonanCním

důstojníkem pozdžjí podkoním a
konečné diplomatou
Ne lépe byi na tom maršál

Saint-Arnan- d vojenský ministr
nového císařství
Budiž nám dovoleno podat i

krátký náčrtek Života jeho než
se vrátíme k ději vypravování
našeho

Vlastní jméno
Saint-Arnand-ov- o

bjlo Leroy Toxiie Delord

vypráví o něm že byl v r 1816

poddůstojníkem královské stráže
a v tom řase asi se služby propu
iltnOd té doby až do řasu kdy se

objevil pod svým novým jménem

potloukal se po Paříži a Londýně
co cestující obchodní jednatel a
Časem co komediant později vedl
cikánské živobytí potlukaje se
co dobrodruh po světě Pak při-

pojil se k armádě v Africe a tu

vyznamenal ee v bojích proti
až konef ní za plukovníka

pro svoji udatnost povýšen byl
za generála za příčinou násle-

dujícího udatenství

Tlupa Arabu uzavřela se v je-

skyni Sela Tato jeskyně ležela
v obvodu plukonika St Arnand
a tento odebral se tam byz odkla-

du aby je vyzval ku vzuání se
Všichni vxdali se na vyzvání

vyjma několika A plukovník
následujíc příkladu generála

Pe-lissi- e

nechal nanosili do otvoru

hořlavých látek a zapálili Ara-

bové uvnitř bud uhořeli Duďse
Udilriill

Fleury uvedl pak generála St

Ainaud presidentovi a tento se-

znal v něm mule jehož mohl do

bře polřebavati
Nyní ntal se císařským mini-

strem !

Bylo to v lednu 1852 když
jednoho studeného deštivého ve-

čera zastavila skvostná ekypáž
před vchodem do Tuilerii
Služebník otevřel dvířka a čer-

ně oděná dáma vystoupila lia-st- ý

závoj zakrýval obličej její
Pokynutím naznačila sluhovi a

by jí nenásledoval nýbrž návratu

jejího dole očekával

Několik komorních služebníku

přiblížilo se částečně ze zvěda-

vosti aby slyšeli co černá dáma v

Taileriích hledá Anil by závo-

je pozvedla požadovala aby do-

vedena byla bez odkladu Lu ko-

morníku a neb aJjutantu kterýž
tento večer službu xaMtává- -

Sluhové {ohledli na so v udi-

vení—dáma však vystupovala s

takovou jistotou ie ji neodporo-
vali a jeden z nich dovodí ji do
tředsíně v kteréž se vždy něko
lik pánu z bezprostřední blízko-

sti císařovy nalézalo

Když černě ustrojená dáma do

sála vstoupila byl nejbližií na

něhož se sluha obrátil náhodou

komandant Fleury
Změřiv ji na okamžik pohle-

dem přistoupil se slušnou poklo-
nou tázaje se čeho by poža Iovala

"Přišla jsem bych promluvila
s císařem" odpověděla chladně a

s jistotou
"Jeho císařské veličenstvo ne-

smi býti vytrhováno v této chví

li madame 1 Pakli hledáte audi-

ence jest xapolřebí abj--
--

Abych své jméno sdělila pa-

ne generále" vyrušila jej černá
dáma 'nic tmo S Oxnamte mne

císaři 1 Vím Ie jet v tuileriích !

Zajisté dá vám okamžitě rozkax

abych ple lpttřna byla opakuj-
te mu lato slova a sdělme mu it
Žofie lloward k Vám mluvila!"

ťerná dáma odkryla závoj

"Ah řleřnA JJojfard" opako
val Fleury s úklonou--a neůctj

vý 6směv který ao na obličeji je
ho jevili počínal xmixel při po
hledu Žofie jejíž zraky hrozivě
se leskly jejiž obličej bledý býl a

celá postava jevila odhodlanost

kierž Fleury se nenadál

"Jest r?i iiCíkonale lto gječno
lloward že ani Varn V teto hodí
ně audienci zaopatřili nemoha —

císař dlí ve svém kabinetu a ně

emí jak rozkaz zní za žádnou

podmínka vyroíoyin tyti pra
vil Fleury doufaje že slovy t&mi

to Žofii odbyl a svému pánu tak
slulLi prokáže—vědělť že Mapo
leon přerušil svij pffer m'
dou Angličanko

''Císař pui( pro mp Časa mlti

a sice v tato hodina" zvolala £q
fie v tak určitém teno že Pleary
se neplíjemného výstupa obával
—"nezastupujte mi cesta! Oznás

mim se sama jelikož tuto službu

ns &a pfhmouti nechcete— a buď--

t kef tta rošti uĎppJfj to ani

Vám aň: Pno adjutanta jakých

nepříjemností 1 ijlekoa císaři i
jsem prali vfili Yaší až k něma

miklaa že Vy n6biíp£ v těchto

ÉÍnkh na dáma yložíti a ikaná}a
ae yybůeuti přinoxeni jste byli
mne propasti ti—jU s tím spoko-fc- p

V Žofie íJow ard kráíej nt!

tf 4 pověcekaia pooie no

morijka ZSl taileriích a

blížila se práTýa 4vfím přijíma
cího pokoje s něhož tirei 49 ks

blnetu císařova vedly Y pH- -

inacím pokoji musila Žofiie jeH5

teíu boj poduikflouti Ta nalé-

zal Ve dne í r nu} jeden a

dárřraých služebníka Napoleona

:{ vchod k irív4tnlmj)kojam
střelil kdežto v gelerii stále ně

kolik strážník! s nabiton abraot

přecházelo
Jak vidnv byl císař xa té doby

dobře střežen Starý sluha kte%

je ho celé společnosti a žárovek
své choti a dceruškám
Ačkoliv pan Procházka aebyl

už od svého dětství vidět otcova
soudruha zdálo se ma proto pro
vše Ie to je zcela jiaá osoba nei
ta na niž s jako ve aaa pasnat
val a kterou aaposledi viděl ve fo-

tografickém album svého otce
„O jak mne to těší že konexe

plnilo svůj slib! Pojďte ať vá1
blíže eeznánilm svou manlcU
koti a s dcerami které se vás ani
dočkat! nemohly'"
Po těchto slovech avedl pan

Novák svého hosta al k pohove
své manželky která svě-la- vi své
oči na mladíka upírala ta vlak
dostavilo se ještě několik hosti a
milostpaní musela na okamžik
postrádali společnosti mladého
mule
Konečně byli vširhtu hoté po

hromadě Slo ae Ho jídelny Jata
náhodou octla se jedna a dcer

pána po boku taladébo
hosta Sotva byli da jídelny velli
ta byl opět domácí pán první po
boku mladého Procházky
„Konečně a mi potětik na-b- ýti

okamžiku bych vámi prv-mlu-
vil

nei usednem k tahali Ke

ta mi milý Jaroslave jak maji
Malělovští r
„MaleŠovšlí V pronesl Prochá-

zka udiven a jako bleakem pro
jela h myšlénka že ho drží aa

zřela jinou osobu nebo ré Jil že
Malešov leli u Dlouhé a nikoliv
u Velké Lhoty Nevěděl v tom
okamžení má li pochy bnosť svoa

pronésti aneb raději vyčkali až
ee pravdy domaki a ještě lépe

a poměry této rodiny
Už zase tanula nová otázka aa
rtech pana Nováka který + v

duchu pozastavil nad dojmem
jenž se patrně jevil v obličeji hos-
ta po jednoduché té to otáže aa
itěsti však požádala pani Nová
ková Proc házku by ji uveJl k
tabuli
Sotva Že hosté seděli a stolu pu-

stila se domácí pauldo hovoru
„Tiši #nás velice že jl zde a

doutáme že nepohrdnete poho
stinstvím našim a nebudete dél

bydlet v hostinci Mfij maní! i
velice na tom zakládá abyste pc-b- yl

nějaký čas u nás J to xa ji
sté záhodné ob&ovime-l- i takto
starou známost Vvpravujt mi

pak něco o své rodině je tomu
dávno co jsme o vás ntčeha se
slyšel y"
Mladý tnuž nevěděl věr remá

na tot osiotruí odMědit se
boť nyní byl už úplně jit že jej
zde mají xa jiného Procbátka a
že se dokonc nenai-háx- i u soadra-h- a

svého otce který tél No-

vák jmenoval a v poštovský alict
brd lei Prohodil tedy aěco velmi

obojetného o mnohém sxme-titá- ni

zdraví a starostech letna p&i
dokonce nerozuměla

„Máte pravda !" dololila jaks
zmateně „vy páni mile vidy ro
dělat avšak co dělá vaŠ tra
Bolena s nil jsem se sešla nedá-

vno v Btně Tehdáž by ta velmi
rhuravá Vyléčila s ul V

„Moje e-- trt í" V tom se xajikl
neboť pokud VcJřl neměl lá Iné

sestry „Ano ano ul Jje ji ia bo-
bem lip" A aby hovor obrátil k

jinému směru pravil : „iUJte mi- -

lostpaní čt do Brna jezdit ?
Paní Nováková ni úaměvam

nah podívala
„To nikoliv" pravila „evbyeh

tam dělala f Avšak apropo paa
Horník koupil si statek aa blízka
vás byl ul a vá?"
Ubohý seděl jako na tmi nes-

nil ani Horníka ani nevědět aU
Čeho o jeho statku byl v roxpa-cíc- h

co odpovědět aby se nepro-
zradil

Jiu to rcxtorailí lidé a Jtíri
Velmi le se u ttě nestaráte a to

lira víc ani maji dvě roztomilé

dcery a nich! zvláště tarii Mila-

da dovede kaldého ©kouzlili Je
ještě doma aneb odjela už k svi
tná strýci V
„Nevím ! Skutečně nevím Sta-tát- o

se vejmi málo o sté suudy
Slyšel jsem sic o dívkách a do-

mnívám se Že ráčíte mít prav-
du 1"

„Vy e tedy vyznáváte lej
Milada velmi sličná!

„Tak jest — já — ano badeť
královnou všude kde se objev! !

A opět aby unikl tomuto hovo-

ru tázal se rozpačité :

„Račte být milostpaní milov-

nicí tanca "
Avšak pani Nováková aau aa

to ničeho neodpověděla Aby ho

ale poznova otázkami netýrala
sebral Procházka proti své v&li

celou svou výmluvnost počal vy-

pravovali o dam s jmění o xraíe--ní

konkordáte pak o spisovat?-lích- ?

a vfibee co ma napadlo OJ
času k lasa zdálo se ma alce 1

paní Novákovi s jakou! nedl-TŠro- u

mrskla po něm okem zdá-

lo se ma I toto vypravování jí
aud a že by se ráda tase vyptá-
vala na rodinné allctitosti Mla-

dý maž nedal jí ale promluvili
potil se sice a samým strachem

aby nenastala lidná pomlčka a
al nepil ani nejedl V dueňa od-

dával se myšlénce Ie bude tabul-

emi rvát hodní dlouho a po celoa
o doba I vystačí jeho vědomo-

sti by mohl ustaviční vypravo-
vat ai mu ulvkrka vyšít kalo

Ubohý avědělt jaké aovt mrši-

no se nad jeho hlavou vztahuj

Najednou blížil s ▼ jlpšim
hovoru kdosi k jho sedadlu a po
l?lil Ka e jxho rmRO Pro
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spatného octu Potrava je mi-

zerná a dává se ji velmi málo

tak le se sotva co starý mul na-

šitím Jsme plni hinyxu Jeat
to holá nemolnost před touto
trízní se uchránili Xaie t&la

jsoa rozelrána a samá vyraleni-n- a

To jsou muka kterých nám

snáieti jest jenom v nejkratlím
náírto Ve dvou slovech se dají
vyjádřiti: 'Nejpromyšleneji( u

krutenaiví 1"

Starý otec Emile Olliviera io-dle- hl

třmto mukám a syn tento
Emile Ollivier stal ae ministrem

téhol mule který 1 mu starého
otc umuiil !
AvSak vraťme ae k krvavým

udalolrm mřaíce prosincv roku
1S51

Morny dal vem generálům
rozkaz by kaldého bez milosti

zastřelili nachali kdo bude se

zbraní v ruce na ulici dopaden —

hrůza mela Pařil překonat!
Nepřehledné bylo množství li-d- S

které se na boulevardech dea

Italiena a Uadcleineshromáldilo
Ohromné barrikady zbudovány
u divadla íiymnaae a a méstské
radnice Ulice St Denis iutt
vena byla silnou barrikadoa a

rovnel tak byly zataraseny úzké
ulii ky které do ulice Montrnar-tr- e

vybíhaly To vie se stalo a

podivuhodnou rychlostí a Mau

as dostával strach
Poulilní boj zapolal ! Bylo to

hrůzné krveprolití i Nejenom a

barrikád ale u kaldého jednotli-
vého domu ae bojovalo
Morny telegrafoval generálu

Magnanovi : "Nechte do toho na
boulevardech jisté mlátit!" A na
to začalo Lřniční díl a puikové
střelby v Uch místech jako v

skutečué bitvě Ulice byly mr--

tvolami }oseté Krev smíchaná
deítém tekla po ulicích le ae v

ní brodili muselo Peuíze které

gen Fleury a Stint Arnand mezi

vojsko rozdělovali poulívali ae

nejvíce na opiti vojáku
V barrikady-

- v ulici St Denis

rozpředl se dlouhý hrůzný boj
rovuel tak se bojovalo na před
méstí St Martin a v Ilue duTem

ple Brigády Pula Marulaz a

líerbilon obstoupli zatarasené

ÍUrté a jorubali vio co jim do
rukou- - padlo
"U barrikady v ulici liambn-teau- "

oznamoval Botiapartista
Beluiao "dunřlo hřmíní dl a vý

střela rucníi- - nílíoliV hodin"
Koně? ne padla barrikada byv

lt střelbou rozbita Byla pokry-
ta zoLaeuými mrtvolami svých

hijítelu: lírůT třkla jotuckem—
Vludy-

- ae hr&zné výstupy tkto
opakovaly
Ve dvl hodiny byly vlechny

boulevardy vojnkem pokryté pé-ch- ota

v pevných iikách jízda
vyklízela vedUjlí ulice tu a tam

byla dela rozestavená — Okna

byla diváky přecpána na toole-vardec- h

bylo mnolatví zvédavých
len a d£lf

Z nendird ixčala a boulevar-d- a

Bonne Sfouvelle sljfejba f ru-fn- íc

Oíiť" svídkové vypravují
I tato itřclha jako Lurácení vln

mořkých po Lyulsvardech se

rozlehala
V tom samém okamžení uříti-

la lichota jizda a délostřeleclvo
aoucane jako na zvláilní ko-

mando útok na zv&davce a na

pořadí doma
&lMic%C jo krámu i oken Z

dři ítříKyjO Jo JoiiS—strach a

zmatek byl strasuý

Kdyl konelniř k veíeru třetího
dne uničila alřelba poskytovaly
bouierady jiiié wlce hrozné
divadlo Domy byly koulemi

posety chodníky pokryty rané

oj tni a umírajícími Ulice znar-veo- ý

krví Viak to tyl teprvé
počátek té lázni kmfé pokra
Cováeí a konec odehrávali se fa

sto teprvé tajemni za sdSmi ve-

zení Za dni boje zatknuti by)i
mnozí kteříl pozdiji Uprv

byli i na pouhé jen po-'iezře-
nf

ie zbraň u sebe měli

Xakih odpratení bez rozsud- -

ka iU6ru) tisíce a inno- -

bý nvíř r&yff}'
' Í&U voX mruolátb postf

tti Loulí ípoloofiv JóíTád- -

nrJU itl se císařem
W mm f --

"I tl „llntr k ri1Si
rranv

sevypl t

Tobvr Íiísi
twii v rok

Ulice byly opit v brzk nkí
zeny—polkozené domy ©p1
—% přikro2eno k zakládán fi°-vý- cb

ítrvtí místa aby lida XK"

akytnalo se zamistnávánl a tín
i spokojení
Loi Napoleon přeložil dvůr

svfij a palác Eliteeskébo doTui-ler- ií

a obklopil ae tlupami dvo-

řanu kteří snažili se povrchním
leskem vyniknouti tak jako vnitř

vynikali doievní chudoboa a ni

cotou
O Morny Peraigny a Baccio--

chi jm jil vypravovali

Chei Vá nyní upozoraiti na
Xloíin který práv i spácbi-t- i ho-

dláte I Pak chci vřdět budUe-l- i

m- - ínlti dosti odhodlanotiti k jeho

jroderil
J Zavolejte avé Kcho

fj-
- eeu' ' Já e nehnu a místa !"

HabauU zavolal avé jtomw
iii-%- y

a velel jitu by generála od-

vlekli
--Jíid bych přec vldřl kdo z

Via a opCtálí generála Bedeau

preeidenta nirolnlho
kromáldi-n- í

jako eproetího xlořinc© od-

vléci i T
Poch opoví atáli okamlenl

ládný neopovalil
ruka na generála vloliti

llabault aára dal mizerný 'při-

klad chopil ee geoerála a teprv
YHtom ao vrhli pomocníci téi na

(4ho epouuli a vlékli bo ven

tplJ d5m kde lekal kenár

'a !ci zvolal přemolený :

"A Zráda— pomoc ! Já jaem gene--r- k

Bedeau !

Několik oob v ulicí a fcthá

jteiidcb vrhlo ee na bouíec gene- -

ralovi k pomoci—v tom e přiva-

lil boui policíatu a Ku da liac
iavH v rukou doráleli na

lid co zatím koíár a

generálem pádinou uhánél

línolství policista bylo ra bií- -
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