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ty V prvních měsících roku 1625

bylo v okolí Brna za doby veíer-n-t

a noínt mnoho osob na silnU

ci oloupeno a obyčejně též xabU

to Vznikla z tohoto pověst lo
prý kolem lámáni na popraví Itt
kol slézají a lidi takto mnlí

Avšak brzo byli dopadeni řtyřl

Vrátil jsem a dřevino no-

hou do Londýna m hned Emilii

navštívil Jil driv psal jsesa
přátel Srn svýes ie pádem s koně
nohu jsem si zlomil a ji odafii al
dat Všichni mne litoval! Em&S

omdlela kdyi poprvé aaaa apav-tři-
la

dlouho byla urmesm
stala ' so vlak mom maalelkoa

naty Řeci prozradil Ie jest An-
gličanem Thevenet oslovil bo

tedy anglicky obdržel přívěti-to-k

odpověď
í
ftVy jste mne sem povolal V

tázal se ranhojič
! "Jsem vám ca to velmi povdé-ce-n

Se jste mne aavitlvilw"pravil
Angliřan— "Prosím posaďte se
sde jest íokolád káva víno
chcete-l- i před práci něco politi
♦'Ukalte mi dříve nemocného

sire í Musím neduh vySetřiti zda--
lti odbati ůdft jest nutno
"Jest nutno pane Thenevete

D5 věřujn vám Zde jest tabulka
dvěma sty quineí ji nrcuji vám

co odměnu sa práci kterou pro
vést! máte 2 ezfistanete fen pK
tom ŠťastnS-l- i výkon provedete
Naopak-l- i aneb budeteli se sdra- -
bovati mně po v&li býti Kde jest
ostře nabitá pistol—jste v taé
moci—já zastřelím vás nechť i
mne BSh zatratí

XLfť- a m--oire neieicam se hrozby Cťho
vlak na mně žádáte f Jen ven a

tím beze všech předml u v i Co
mám zde konati V
"Musíte mi pravou noha odnN

ti" "Od srdce rád a chcete-l- i s
ní i hlavu AvŠas: zdá se mi Ie
vaše noha zcela zdravá jest Ská
kal jste přede mnou po schodech

jako nějaký tanečník po provaze
co schází valí noze? "

"Nic Přeju si by mi scháze
la" "Sire vr iste Llázen- ' - —ař t "

to vám pranic ' nezáleží

pane Thenevete
"Co zavinila krásná noha T

"Nic Jste vlak odhodlán raně

jiodníti?
"Sire nemám vás Dokažte mi

že jste ph rozumu r
"Chcete splnit mé přání ?"
"Okamžitě jakmile mi dosta

tečný dSvod pro to zmrzačení
podáte"
"Nemohu vám nyní pravda

sdělili—snad až po roce Le? sá
zím se le po roce sám uznáte Ie
d avody mé pro ztrátu nohy byly
velmi Šlechetné -

"Neuíiním sázku Resdě!ite-I-i
mi jméno svébydliště svou rodi-
nu a své zaměstnání
"Toho vleho příště se dozvíte

nyní to nemožno Prosím mějte
mne za poctivce P
"Hrozí poctivec lékaři svému

pistolemi f Mám povinnosti i k
vám neznámému Nezmrzaclm
vás zbytečně Chcete-l- i atáti se
vražedlníkem otce rodiny střel-

te r
"Dobře tedy pane Theuevette

pravil Angličan "nezastřeiim vás
však přece přinutím vás k odňatí

noty Co nechcete ml ncíniti
ani z ochoty ani z touhy po od
měně ani zbázně před zastřele-
ním to učiníte mi z útrpnosti
"A jak to r :

"Roztříštím si sám noha ranou
z pistole a sice zde na tomto mí-st- ě

před vámi" "

Angličan sedl si vzal pistol a
ústí její namířil na koleno The-

nevete chtěl tomu zabránili "Ne-

hněte sebou í" zvolal Angličan
"aneb stisknu — Jen odpovězte
ještě na jedinou otázku : chcete
bolesti mé marně zvětšili t"
"Sire jat© blázen vlak stan se

vale vele Odejmu vám prokla-
tou tu nohu -

Vše se k výkonu připravilo
Před počátkem řeza zapálil si

Angliemi dýmka a přísahal Ie
mn ' nevihasne Dostát sloytt :

noha mrtvá ležela již na stole a
on dosud dýmal
Pan Tbenevet mistrovský -- vý

kon provedl Bolesti nemocného

byly brzo zhojeny Angličan odi
měnil ranhojiče děkoval mi se
slzami v ocích a odplul do Anglie
s nohou — dřevěnou

As čtyři měsioe po té události
obdržet ranhojič Tbenevet dopis
z Anglie as tohoto obsahá :

"Zároveň s tímto psaním obdr- -

lite co důkaz mé vroucí ntnalosti

poukázku na dvě stě
'

padesát
Quineí na pana Panchauda baké
ra v Paříži Xřinil jste mne

ze smrledlnlku n ze
mi zbaviv mne údu jen! překá-
žkou pozemské mé blaženosti

byl

Statný mnii 1 Kjnf poznáte
příčinu mého jak jste mi lekl
bláznivého rozumo Tvrdit jste
tedy že ne&f rozumného d&voda

pro úmyslné zmrzačení se Na-

vrhl jsem vám sázku Dohle jste
učinit le jste jí zamítl J

Po druhém svém příchodu s

východní Indié do vlasti pof qal

jsem le Kmillo Harley jest nej

dokonalejší dáma Ysýrnl jsem
a 'VS r a % af '_atl_"Bji Její jnueni a roainn srasxy
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I ls tablo Kryšptaa viaut a t#
křidel Val tobolky s pai J-- km

ka nT# jew ajUúI pv- -
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BaOhU Tas YIt-jí- dlva
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tfe# Karblka !♦ j fel
lk4aia běka tak Zalk po zada
aitaL—Miaalý rwk jas saéút

přsee ta velikou radoiat le ji
přišel s prvai cvno kMai ?
KarUřtk : „AI patdiv] s# -

aiakov jak jei aoíbi mk aaaW

ka také cke ta radowt jlxssaiuř

2Umílau

Dvkton _V těckf btilck
teck vvkUlíia mim!— jak avavua--
aoat aBia
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ktro aal aaaséwB Iepfv aa

avacb a#plja tak byk Ti j4tě
da# sakrvatit kkák ! vS ti-t- o

Ti al aavIisa jakéa své smi

aěai okbedaě Ttía aasafil
skatk s aiřa? Matu vova- -
U 1 Neravltvása a sáaaJy ▼ po

4abaýk aáliiti9tk !

Pockvbak alitÍB-i-C

Cklapet „Podivej s tKtisk

takt ja vyaaalovaa kosky
hedváb ačfcové které jak laáai
vetaai lft#?s4 j ?

(tcuanMÍ Cl !€{--
aé f Podivtj a jna 4Jt
krejčího pro Tvo smalka tak

k4ě %44ý litk viiiú

Dvbri rada

UoaLaký (k odjUdéíkiav ko

slar --Byt wt ms spekoa
P ?

llvt: „S st@l aklpaa
ovšv Mil byst 1 k!dér a
to aby s postál 4 t- - cikU- -

véko kaTS vybalily
Hostiaaký : O já jsca jíl v- -

rkno ssole4 skai avk la vj--

lfoat t VT byck já věděl ao%
asjtaý prwstfdk : TJ43Ijt kal--

dé Itěaict takový 42 jako iaa a

Kajistl pak láJai vickrát aesPU

Oa t Pdivaj a Eii jak
krásni jmm aaoj květiay p tom

CNs „Ifrotpak jstso lak
du Uko ilsiě npoaau r

Pválílv stav
m t I

kator požádal 95 krn tento 80 kr
od každého pplatníka

! Uváií-- U

se le na málo kterého vypadá z

odpuitených 34 sl 42 a pul kr
sotva SO neb 40 kr —pak patrno
že exekutorové žádali od nás více
poplatku než se nám dostalo „sle-
vením"

s
daně Jaký rozdíl jest ▼

rozdělováni náhrad vysvítá z to
ho Že obec Koryeany čtvrt ho- -

diny od obce naší vzdálena k
hejtmanství mělnickému patřící
třetinu dané méně platící do

Stala přes í00 al náhrady Ze v
neúrodě tak velký rozdíl nebyl
jako v té náhradě ano le obee
nale více polkozena byla o tom
znalci nebudou v pochybností K
tomuto tak neutěšenému stavu

přidružila se jcSttt ta nemilá pro a
nás věc že vzdor nalim prázným
stodolám í za řepu které se nám
letos něco více urodilo velmi má v

lo dostáváme Rolník jsa již bez
toho al po krk xadlnžen a obáva

je se pokuty kterouž se mu od
cukrovaru za neaouanou tepu
vyhrožuje udával letošního roku
sumu řepy nizso Avaaic met
řepy se o něco yíco urodilo ktex
rout cukrovary ani necnteji aneo
za kterou pramálo platí ! Při tom
tu která na poli jest v cromad- -

kách se nalézá která pro velmi

Spatné počasí dříve odvožena
bvti nemohla tu cukrovar nej
déle do svátku přijímá a tak se
stává že mnozí nienií rolníci ma

jící takřka veškerý svSj výnos
polního hospodářství jeste pod
hromádkami na poli na žádny
spBsob jej v řas neodklidi a pro
to za odvezeni az zu kr od cen
tu nabízí — Při tom ta stavu
smutném máme platit daně v nej
větším pořádku! Každý posuď
íest-l-í nam to při nejlepli vah vě
ci možnou když veškerý úvěr nás
jest jtž vyčerpán A proto vzná-
šíme k váži Lxc prosbu o pomoc
v této bídě r

SMĚS

— (Pád zloděj íS s vrchole věže)
Každý v Toulousů zná kostel

Františkánský tuto budovu kte
ráž od revoluce proměněna byla
v skladiště a r 1871 shořela tak
že z ni zbyl jenom portál a vysou-

ká věž v níž jest olovárna Yr- -

chol této vžcjbyl jeviltém udá
losti krvrvé Po několik dnS žá

dal pán vznešeně oděný s cizím
řádem na prsou aby uměl si věž
od paty do vrchole prohlédnout!
což bylo povoleno jetnu i sekre
táři jeho V rozprávce a nimi o
svědcoval nemalé vědomosti zej
ména poctářské Ve středu při- -

šel cizinec ten opét se sekretářem

svým a přál si aby mu dovoleno

bylo vystoupit! až na vrchol vě

že Sotva tam vystoupil obrátil
k sobě hovor pozornost d3'iiiL&

pracujících v patře } t mi po
němž následoval křik v té chví
li když přiběhŠe dělníci vystou
pili na plochu r-í- e

spatřili ani
so dva muži sepjatí vrhají do po
větří Ihned kvapili dolu k patě
věže a našli tu mrtvola strašné
rozbitou vedlo ní ležel člověk

bezvědomý Mrtvý byl onen cizí

nec a omdlený jeho tajemník IU
něněho odnesli do nemocnice
Tam přišel tento k sobě a vysvě
tlil záhadu : Jeho soudruh dove-

dený inženýr umínil ti oloupit
banku toulonskou Plán jeho po
čat jest brzo Podzemní chodba

počati před několika měsíci a ve

dená ode dvora před kostelem

měla dojiti až pod pokladnu ře
čené banky Ještě hodina práce a

poklady bankovní měly sestátt
kořistí zlodějů Inženýr chtě} je
ště jednou prohlédnouti a věže a

posoudili velkofct a dokonalost
svého podniká Tu na věži póla
a mezi nim a soudruhem jeho
ádka o rozděleni kořisti Inže

nýr chopil taiemnika za ruce a

Lili svrh&owtí ho s věže aby
neměl svědka a ncmusil se a ním
dělit Ale tento se vzpíral nastal

zápas noha jednoho x nteb ae

smekla a oba letěli horem páděn)
s věže Raněný ' tni zachráněni
své děkovati tonu Že padl na

spoluvinnika kterýž se úplné ro
zdrtil Ovlem jest -- to výpověď spo- -

uvinníka která zajisté nemusí

býli pravdivá Tajemná tato udá- -

ost byla co nejvíce zatajována

Sklepy banky byly bedlivě pro
zkoumány a chodba podzemní
s# našla Ještě holina práce a po
slední přehrada která oddělova

la zloděje od peněz veřejných by
la by padla
— (Závěť starého mládence)

Před nedávnem zemřel v Londý- -

nS starý mládenec a odkázal své

jmění COOyQ zl třem dámám

které ho byly za manžela poj
moutl n rob té li %% důvod udal „ie

prý to byly právé ony tři dámy
které mu nezitarestny život a

Štěstí v pozdějším věku připraví

1400 let staré víno Při ko

páni základ 5 ku stavbě hosUpce

„Flonn" v Eaeku přišli dva dél- -

níci na olověnou nádoba Doraní

yajfce se ie v nádobě té jistě bu

de poklad uložen odnesli ji a sna
žili se oddělá ti víko z nádoby té
Po delším namáhání se jim to po
dařilo Místo peněz nalezli vlak

v nádobě té jinou menší nádobo

hliněnou Kdys pak pozvedli ví

ko i této nádoby nalezli v ni ja
kouši Černou tekutino Zklamáni
ve své oádéji chtěli tekutina tu

jií vyliti Tu viakjeken s nich

jl okusil hU byla to yfborné
vino Ihned dali se do nébo vy

)íli a! na tjno N to upadli v

spánek % něhož tepty po 4 ho--

4'mácb procitli Dle atlepín z pln- -

Tené i klíaini nidoyy sesasJ po

sději jistý méeaee i víno t) bylo
ar —

rtmsiřs a s na onom intxt mn--

selo být nejméfil 14CQ rok& ule
ženo t

m Popravy před dvima sty 1

j
" Cikiniiké tLtkj V Opavo
ka oddivAjf se cikáni takto :

YajJa svile Játkeni ruce snouben-cfi- m

na kF(i a nAleje do d!ňi
obřma po troše kořalky ta pak
Typljl nevSatS ienich a lenichovi

nevřsu k dlanS a jest poobřa
dech Víc ta jakkoli inŽ3niJet
přece dosti významná

? o

Co stoji konfiskace Naklad
na Jroiky ktrá praikS statni

aastupitrlsvo ša pfííinou neaáti-líh- o

konfiskování oposiíních li- -

t2 vydržuje řiní roíně píe8 2000

al Drolkar p Schránil mi totil

pro JconSskatciy neustálo dvě

drolky pohotové a kořovéjeho
musejí každého dne již o 3 hod

vstávali aby byli připraveni

Mrtvola notoroae&átka v

klÁUťte Mrtvola novorozeného

dítěte byla tyto dny nalezena v

aahrade kláltera Vorlilek katno-horsk- ýí

b Dle výsledku eoudn(

ho ohledáni bylo dítko života

úplné schopno muselo však zá-

hy nou ti jsouc pohozeno v zahra-

dě kde asi dva dny leželo Udá-

lost ta vyvolala v Kutné llofe
roiliřne pověsti které poukazuji
na okolnost žo bylo dítě naleze-

no v zahradí kláltera jeptišek
Dále ae vypravuje že bylo dítko
zabaleno v skvostném prádle a v

peřince žo byla nalezena suma

pene a dopisem který sliboval

každoroční příspěvek na vycho--

ní dítěte

První správní rada ataropl
ženského pivováru octne bo co

nejdříve před plzeňským soudem
nro třefin proti bezpeínoeii ma

jetku Žaloba byla již jim dodá-

na V správní radé té zasedali

pp FranU bchwarz a lizné Ka
rel Potilíek z Blovic Josef Skar
da ze Skvotnan Hugo Jelínek a
Antonín Scniebl z Plzné oitěcb
a Josef Císař z Plzence a Krásný
k Koterova

Ochočené vydry Hostinsky
p Procházka v Nymburce přes
kvapil asi před devíti měsíci na
břehu labském starou vydru
když právé vynáiela svá mláďata
na yýsluní Pan Procházka chy
til dvě mladé vydry samieity a

od té dobr je tk ochočil Že se

chovají jako vycvičení psi plníce
každý rozkaz pauav

Příjemný vánoíuí dárek Před
néiakvm časem zastavil chudý ře
meslník v jedné pražská směnár-

ně los a obdržel na něj zálohy 12

zl Dále se o los nestaral neudav
ani adresa svou Při tahu v říj
nu odbývaném vytažen byl týl
los a v vhrál 3000 zl Sminárník
líliánel se ik majiteli onoho losu

a teprv na itřdrý den podaří !o se
mn rvTiKirau lei iuusviuiii inu— - Ji '
výhru

Bílý havran Minulý týden za

střelil pprávce statku p Oto Kal
man v Uhercicicb o Pohořelic bí

lého havrana Pták byl ůplnS
bílý měl svěUý Kobák a modré
oři Zdržuval se ve společnosti
řerných havranu zaujímal ale
mezi nimi zvláitní stanovisko

Zemřel v cizině Dne 26 říj-

na zemřel v Bajrutu v Sýrii nál

krajan dr Antonín Peklo z Do- -

mažlic Odeiel loni na jaře do

Sýrie kde cholera zuřila se Šesti

soudruhy lékaři neboť se jim od

turecké vlády nabízelo denního

platu 15 zl Tamní ponebí mu

víik nesvědčilo Zprava o jeho
smrti en teprvé tyto dny došla

O nouzi tkalců v morsv- -

kí-t-h Sudetách svědci korre#pon- -

dicni lístek jenž byl předsedovi

výboru pro KÍleJítosti aprelování
puslán a Rymařova e výboru
onom vyjádřil se totiž jakýsi p
Marzi Že tkadlec vydělá si nyní
7 zl za týden Naproti tomuto

vyjádření ujišťuje se v onom lísU

ku ie v okresu rymařovkém na
esá se mnoho tmíc tkalea kteff
nevvdělaii více než 1 zl 50 kr
až 2 zl týdní Jídají suché o ne
aolené brambory Nechť prý p
Marzi udá krajinu kde tkadlec
7 zl týdně vydělá a mnoho tisíc

tkalea c Hyroařovska prý se tam
hned odstěhuje

O Štědrý den ncinil neznámý

akýs pachatel poku vyhodit!
kancelář unhoitakého advokáta
dra Jí aria Horlivého dynamito
vou patronou do povětří Patrona

pátažena pod oknem kanceiare a

zapálena doutnákem Výbuchem

bylo néUolk oken rozwio a kdb

zdi odtrženo Podezření íina to

ho padlo na horníka Jana Vrát
ného hladná a neuoz naiezeny
}eště-d- vi dmamtto ve patrony
l - ta r 1 1 f
Vrátn chtěl Dr? ae na uru jiar
livém pomsUtt proto ze mu oyi
majetek zabaven —

♦ K obiaaaSoí hmotných porn?
ru ▼ Čechách a k zjednáni romo-c-i
oveřej&Sjí ve víereiím „Poslu"

občana ve veiko i si v uresu
karlínském následující otevřený
liat ministra de Pretiaovl „ran
ministr vyzval poslance by pfi

obili k tomu by ztížení poplat
níci Přímo k nemá se oorauu
vvnasnaži s zjednKti Jim po
moc Jdemo tudíl za tímto vy
zváním a prosíme o takovou po
moc 1 Naše poměry jsou veru az

k zoufaní Ayrletou úplnou ne
firodon wcerpali jsme vlečky

prameny ůviru al dk dno Sz
to se vsak pranic neu uni
naopak práv nyní se e k aane

snej větší přísnosti vymáhají
líml

íu ieitě do ZDViecnica vyivu
přiváděni Ale řekne se : Vídyř
s Váta nejKkého odpustem ne o

sleveni daní dostalo 1 blyíme
Podsli isma sice Žádost k C k

okř heitmansUtví o vyraožen

papuivrnr uaiie nav wmn t p wihji
avšak jaké bylo to výmtneíné
slevení danif SLaveno nám

dohromady 34 al 42 a pal kr aa
rok 1874 Aby nám ale toto
stavení dlouho kapsa nes&sUlo
o to pofttava! P- - kr berní ln

spektor spcient Hisw ujiy
nim totil resty dani z r 1874 a
75 noaekčany 4 Ihútaeh

placení oaríaeaT avšak jet
dotl první IftU k plKoeof

il eiekotor k Kabaveni svriku
do obe vvslin byl pro nezapU
cnf dani aa rok 1874 Sotva
vlak nafíaenf toto vykonal po-sli- n

bvi íhneď dnhf exekutor k

ts tavení rrlka pro Etnlacené
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katovi holomci kteří oloupené
véci ▼ městě prodávali ti se

před soudem vyznali Ie ona lou-

pežná přepadeni nedaleko popra- -

viltě páchali Dva s nich bylt ko
lem lámání a sice jeden pro tři
vraždy jel na svědomí mél a

druhý proto le byl jednomu ko
lem lámanému srdce z těla vyřízl
totéž pak snědl aby

5

prý měl
odhodlanost ku vraždění První
krátee na kole zemřel ale dru

hý zemřít! nemohl poněvadž mu

nebyl kat kosti dobře spřeráiel
tak že ho ani do kola vplésti nes
mohl nýbrž k témuž přivázali
másel Odsouzenec stále křičel
že se raa děje bezpráví a trhal
sebou na kole tak prudce že my-

sleli Ie se utrhne Protož hb kat
poznovu kolem lámal a zejména
do srdce tloukl ale se Jstcjně ne

příznivým výsledkem jako popr-
vé při Čemž hříšník stále reptal
a proti tomu' protestoval právě
Že on své právo již přetrpěl a tu-

díž že má puštěn býti áby se mo
hl zodpovídat Kat vsak na to

nedbaje1 poznovu ho ke kolu přís
Tázal a tak etáti nechal' Vrah
stale jeste mluvil a o y hod ve-

čer tak silně křičel Ie ho až do

předměstí bylo 6ljrŠeti Když
k němu lidé vyšli Žádal o kněze
a tu k němu přišlí dva páteří je
zovité s pochodněmi iimž so

zpovídal a jednu Ženštinu na kte
rou byl křivé svědectví dal vy
svobodil Kd v ž se pak ráno kat
zase na popraviště odebral nale
zl jej ještě živého a mluvícího

prořež ho ranou do srdce ' zastře
lil

— Obchod s Rusy ve — Fran
cii Ruský „Morskoj Sborník"

sděluje následující málo známé

faktum historické žo se za dob

Ludvíka XIV (panov od r IC43

— 17151 užívalo co veslařů na

francouzských galérách (lodích)
ruských nevolníka koupených
od TurkBk kteří je opětně kupo
vali od Tataři Poněvadž bylo
třeba na galérách množství ve-

slaři užíval k této namáhavé

práci francouzský ministr Colbert

nejen trestníku francouzských
déle než byli odsouzeni ale ku

poval otroky kdekoliv je mohl

dostali Turky kupoval od řáda
Maltéz3 Rnsv od TurkS Černo
chv v Scneaalo atd Když vlak

nájezdy Tatara na Rusy byly mé

ně vydatné utrpělo tím [znafnň i

loďstvo francouzské Y jednom z

listu intendantu galér napsal Col
bert 12 listopadu 1007 „Jeho
Veličenstvo maje za Vy žo by je
dním z nejlepších prostředku ke

zvelebeni a rozmnožení loďstva

byla koupě ruských otroku (escla- -

ves russens) v Caři bradě kdež se

obyčejně prodávají nařídil aby
se vyjednalo s obchodníky o do

dáni jicu u větším množství a

kdyby se to podařilo naložit jich
plnou loď ale při tom má se pře
devšim k tomu přihlíželi aby
mezi koupenými Rosy nebyl ani

jediný Bcbiamatik (1 !) " „Veli

ký" král francouzsky nevěděl

patrně Ie jsou všichni Rusové

schismatiky (pravovérci) a ještě
méně se tohp nadál že za sto let

po jeho smi ti krajané těchto o--

trokfi zuici sliv Francie a vtrh
nou vítězoslavně do Paříže

Odňatá noha

NuTvlltlkoJ Jtndf Zscbackaa

V jesení r 1782 obdržel ranho--

jií Jiouia Thevenet v Kaletácb

písemné pozvání by druhého dne

do budovy blízko u pařížské sil

nice stojící přešel a' veškeré ná

stroje k' amputaci (od hatí údu)
potřebné ssebou vzal Pozvání

r

bylo oez poqpisa Thevenet byl

tehdy daleko Široko rozhlášen

pro svou obratnost a nezřídka

se i stalo ie přes moře do Anglie

byl volán by schopnost svou
- Dlouho sloužil při voj-

sku v povaze jeho bylo cosi dr-

sného a přec pro svou dobromy
sl nost byl všude míiován
Thevenet nemálo se divil ha

pozvání ca a místo bylo co nej

určitěji ustanoveno kdy a kde

jest očekáván loc—podpis schá

zel "Chtí mne nejspíše za bia

zna míli ' myslil si A nešel

Po třech dnech obdržel totéž

Však ještě dfitklivějsl pozvání v

němž mu zároveň oznámeno bylo
le v devět hodin ráno věz se

před jeho domem prob se zasU
1 1 ' :iví ž

A skutečně právě když devět

odbilo spatřil Thevenet před
svým domem skvostný otevřený
v6z )éle Již neváhal a vstoupil

J '
do vozu

Před branou tázal se vozky
"Ku komu mne vezete ř" obdr-le-l

za odpověď: "things nnknown

to me I am not concemced což

asi znamená: "Co mne nepálí
nehasíra !"

"Jste hrubián 1" odvětil Theve-

net 8 zastavil se před ozna-

čeným domeiiji fKn komumáp)

jiti? kin zde bydli ř kdo jest zde
nemocen r tázal se Thevenet vos-

ky dříve než z vozu vystoupil
Vozka vsak odvětil mn jako

dří-

ve Tbe?oet předešlým ňpiSos

bera poděkoval
Před domem uvítal ho krásný

mládf mul as osmnáctiletý a ve-

dl ho po schodech do velké kom--

Den po svatbě jsem ji teprvl dě
lit jako obět jsem tslbáis svým
přineal a {# sa tó ještě vfee
milován O dobrý T7ftvet9
kdybych det bob j5t til e- -

váhal bych je za Cmilu dátL
Jsem vám na vidy díky zavá

Kán Přijďte do Londna navštiv
te nás posejt Emilii a pak
reete ještě jedaoe lejMioa Vlase

Chartě TecBpt
Pan Tbeeevet sdělil anekdota I

tato a ob%a listn svým plátslSm
a vidy se hlasitě smál kdykoli
ji vyprávěl A přee ieat biáae!
Kkával
Tato byla jehoodpověď
"Sire díky vám za dar jjl

nelae rai nasvatl platem sa aepsv-trno- u

služba vám prokáaaaott
Plejí vám liětt k sasobl

láskvísodaon Asc:Ucaako
Toř pravda : noha za krlumoa

ctnost noa n allaos len dá ti st
mnoho však & přilil mnobo
teo-i- i na koaee m ošidí kdo ně-

mí Adam - musel aa la avo

Žebro se svého těla dát! a těl }U
né tnul stála jich kráska lebro
ba mnohé t hlava

Osutaě dovolte mi pit dřívěj
ším svém náhle--i a zustátí Bydlí-
te nyai v ráji manlUkébo jara
I já má"pravda Jea s tím rozdí
lem Ie moje pomalá uzraje jako
kaldá pravda jel k poiáika se

zavrhuje
Sire pamatnjte na má aleva t

Bojím se i p dvoa letech lito-

vali budete ie jt ai aok aa4
kolenem odníti dat ftekaet 1

pod kolenem ji odKaaosti bylo
by dosUltU Po třech letech
budete přvsvědíea Ie aa ztrátě
chodidla by bylo doeti bývalo
Po řtyrech letech budete tvrdití
ie obětováai pl-

- a po péti le-

tech I odřfzaatf psali kn doata-teřn- ě

by bylo Po sti letech

vyznáte ie ostříháni aehtl také

by vŠ# bylo spravilo T však

nepravím aa ájma aáiaáai valí
spanilé choti Dámy aaoaea spí-
še sroa kráso a rmwti Ui saaěay
šachovali ni páaf své nákldy
V mládl svém byl bych za sailea-k- u

avftj život dal v malném vě-

ku však nikdy ani aoLa stráia
livota by mne nikdy ztráta Boby
věíoě mrzela Neboř kdybyrk
byl noha obětovat tauaet bych ai

ještě da líci í "Theveaete tys
blázen r

Vám oddaný
L Thevenet"

Rohu 1743 v době rvvolaU!
brfizo vlády prchl paa Thenvet
jejž mladil raaaojď v poděsivší
I jest aristokratem avd! do

Londýna by svěj livot pl4 o
stříra gaUloliny zachráaiL Z
dlouhé chvíle aneb k sjeJaáat si
znáraoti ptal kd Sir Ckar- -

lea Templ bydli
L kázali ma jho palic Dal

ohláaiti a byl přijat V leaoěc

funícího s víaa aa dvaret Sa

opisu májo před sbo děl
tlustý páa pro tloaUka nemohl
ani vstiti

Iiďte vitáa paa Tksasve- -

ta ! zvolal tlKstý páa jent právě
Ckarlea Templ byt BeaaatU
mi Že zastávám aedéU nboť ta
proklatá dřevéisá noha při všta
mi vadl —Příteli nejspíš přichá-
zíte dověděli a zdal pravda va
še dozraU r
"PficházÍM o aprchitk a kl- -

dám a vás ochrana"
"Manile a mně bydleli abf

opravdu vy jate moadrý mal
Musíte mne vyralstí Sktcně
Thevenete das byt bych admi-

rálem loďstva kdyby aaa spro--

padaaá dřevěaá aoha k fiala
vlasteneckým Bchopaýaa aby- -
la ociaila Ta 2ta ayai laaopůy
a do všech pekel sb zakliaáaa
Ie nikde dliakovati aaBoh
Bavtounef
"Valo pani lépe vás zajisté po

baví nel Já"
Xie o tore Jejl dřsvěaA noha

vadí jí při tančení pretoatá
Ie hraje v karty anh rosjtatá
Nelae aí vydrželi Ostat a4 j#t
dobro a ísbob

Dět jas tedy pravda V

"O úplně mil f Tbenevet t však
mlčme o tonv Vyvedl jas klon--

pý kousek Kdybych suěl ©pit
I svou noha Bsotětoval bych víc

i ani kobmk duiu i jsssa babsi r- -

ceno byl j#a btáaea !— však po--

neckt ts prards pro sbf
? PfL Kotnovaa

ÍZzrt a pravda

Yycbovaulsk? příklad
Vychovatel jbUko nmléko

I prtne náatspc trěna pltM nn

procházc se svým chovancem k
a t
stskéma stalka kd s vepřový
dobytek r blátě a kaojakt válel
i dat svému cbovaacl toto ut!s
ní:
$ „Vidíte priaví lat prasat —

jak ošklivý ipiaavý to éobytsk
—slyšte jsk šksxcdoě ekroektá

jak toto Ivan! slack arálí ritít
E a a a it h

jnit E©ib vsaacn rtrSB ksv

fAclsi— tadoř tosaa vWsalÍvf
tato proUt4 kvObU miliony lk
dí atom slaninoK masem a lanka- -
mi — Věžovité sobi pttklaJ na

I těokto prasatech UeekstaJ prues
přiiiit a takUl abyvt spo--

UínosU lidské Ut slsuíaým

S II

iibily se mým příbuzným mně jen
její kráa iejt nebeská srdečnost
Rozmnožit jsem lado jejích ctite-

lů Ach nejdrslší Theveneta ja
byt doati ŠCndfn byck byl eejna-ŠťastnějŠ- ím

k syých soka milo-

valo mne přede všemi mni pleh
nost dávala— netajil láska stob
a přeo mne právě proto za pádila
Nadarmo prosil jsem o její ruk

—nadarmo prosili moji rodičova
um rř(telkvBě ZfistAláv booMo--
1 ! r

měnou
Dlouho nemohl jsem si její od

por k zasnoubeni s semnou vjr-světl- ili

věda le mne vášnivě ml

laje Konečně mi jednn jejf to
stra tajemství 10 její sdělila JSatf

lie byla carokráuáf mjila v!fU

od narosení vadu— jedna BO t
scházela Právě pro tato n4©
koúalost bál se mnou zksbob--

bititrnebojícse ie lyeb
ji málo si vilil
Ihned pojal jsem pevný tmyai

Chtěl jsm tt rovný se sláť a C
ky vám nejiralši TLeacTtts I
já jím se stJf
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