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no ti:xasvisti a nepřátelství" vzdychal
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ko smečka hladových psfi i nich!

jeden druhému ani holé kosti ne
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1'outtevník popatřiv naft chvíli

ikoumav' odpovidll j "Nic není

dadnřjíího přenuft jen býli pře
tem t4v'nli"
Přemítaje o amyalu téch alor

vr4MI ae laraael ke dvoru otce
avého M£l opravdu nopf4tcly a
k nfjúhlavnřjiím patřili aarni jeho
bratří ivl4ítí druhorozený který
mu zividíl první jťbo pr4vo k

"Nepřitelntví mezi bratřím! je
věc o?přirozen4" myelil ai Iumaol

'půjdu bratřím i coatjr aby ae rez-děli-

o trfin jak aami chtějí"
Svěřil ne n úmyslem svým otci a

doetav od něho polehniní i potřeb-
né podpory opustil tajně dvflr aby
v dalekých zemích nepřáulntvl ae

vyhnut Vatoupil do alulby pa-

novníka jakési řííe uvnitř Afriky
Národ tamějSI nebyl horíf ale
mnohem nevědomější než lid v

jeho rodné zemi a trpíval 2aato od

zhoubných nájezdu lakotivých aou
nedav Iamacl řídě ae tím co do
ma viděl zavedl v krátkém cae
víude lepSí řád a tvláSté u vojska
opravil a zdokonalil mnohé věci

tak ie nájezdníci krvavě byli od-

raženi Z toho mu vzeiia milou? u

panovníka a láska i aláva po celé
zemi Ale zároveft počali vidy
více nevraiiti naň ontatnf důstojní-
ci vojenStí jicbl slávu skutky
avými zatemnil závidějfce mu a

dávajíoe mu chováním svým i

pomluvami všelijakými nelibost
svou na jevo
"Z domova jem ušel k vftli ne-

přátelům a zde bych ae vydal
jejich útokům 1" rozvaloval Ismael

kh aiínH BtFer odstraní rychle a úplni
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pMhtt llnrb'ii Vt4fjt ja tu

onlní kffii# K ljl Henry

ttamatottl byl relf irf#n ale

vipřlnil tto f{d)f témle

prifilk blinu Mlljte přr(xtali
Vala otelnf liolnka nalella"
Henry nol-ovíd- l ni a xdilile

atrnubl f'frd seli fíkřel poíkl e

oblékli Na ot4iku: "Cbretadu-rliMtnlbo-

odpoví U sul: Nik-
oliv' Nabídnuta mu sklenička cg-ute-

u

tul pověděl: ♦Na' T44n
chce li clgirettu m4vnul odmítavé

rukou I'o té přiiid popravčí Peibler
a počal mu p4ra(i límec kabátu

Hecry k nému pravil: "A vy jste

pan Deibler popravčí?'' Na to byly
mu ustřihány vlay a Henry spoután
Prflvod ubíral ae uzamčenými chod-

bami na náměstí kde byla guilloti-n- a

Henry byl bledý Ja-- o stěna

Spatřiv guillotino zvolal: "KurU!"
Pouta překážela mu v chůzi pročež
mrzutě pravil: "Ani jiti človék po
řádné nemůže" Když byl přiveden
ke guillotině zvolal: "Ať žije anar-

chie!" a alova ta opakoval když fej

popravčí uchopil Za okamžik po
té odlítla hlava jeho cd trupu (Juil

lotina tentokráte pracovala a rychlo
stí a přesností dosud nebývalou
Deibler zdvihl hlavu a položil ji
vedle trupu do vozu který za vojen-
ského průvodu odvezl télo Henryho
na hřbitov Svědkové popravy na-

byli dojmu že Henry nepočinal si

tak statečné jako Vaillant

Uherská tnimovna potlanecki
podruhé promluvila pro církevně-politick- é

předlohy Wekerlova kabi-ntt- u

nikoliv však s majoritou kte-

rou očekávala prorokovala strana

vládni a její tisk Naopak šik vládni

zmenšil se o deset hlasů Při prvém
hlasováni pro vláJu promluvilo 281

poslanců proti 106 Při druhém

pouze 271 proti 105

rrvtilidooikd výtrínoit udála te
dne 30 dubna v Jekaterinoslavi

Okolo 4 hod odpol sebrala se vel-

ká tlupa lidí kteří volali: "Jlijte

židy mučitele Krista!" Bijte Židy

při nich není možno pravoslavným
obchodovat!" Lid vydrancoval krá-

my židovských obchodníků zvláště

tteb kteří prodávali lihové nápoje
Z jednoho krámu vjvalili soudek

petroleje na ulici a zapálili jej Na

některých ulicích vytlučena Židům

okna K večeru přitrhla do města

sotnioa vojska aby obnovila pořá-

dek Vojsko a pomocí policie zatklo

na 100 výtržníků Jednomu vojáku

při tom rozbita hlava aamenema

jednomu policajtu vyvrtnut palec
Zbraně proti lidu upotřebeno nebylo
a druhý deu pořádek už porušen ne-

byl Do večera i zatčení vrátili se

domů a každý si přinesl s sebou nčco

"pro pamětnou" Tak jednají v Ku-ak- u

kdežto v Rakousku do bezbra- -

nóho lidu řandarmové bez příčiny
střílí vraždíce beztrestně otce rodin
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Jde pídno doboať i ▼rhnntí mlstranajo
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L— a rftsnd koiní Tyrážky i lifiajo
lraD boji rychlo
!" rurntitt %fntť nrnti Ěrrrnhu a rurrilsninAr
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přeje V

Sám pán jeho slitovav se nad

jeho bídným stavem postaral ae o

vyhojení vida viak le by mezi

ostatními otroky livotem nebyl

jist a ie dlouho ještě sily k práci
nenabude propustil bo na svobodu

Ale svoboda nynější nebyla o nio

lepší nei předešlé otroctví Co

měl ubohý Ismael dělati ? Nema-

je ani sily ani peněz kterak měl

avé výiivy hledali ? Ulomiv si

bul ku podpoře sesláblého těla
usedl před bránu města a prosil
okolojdoucích o slitováni
Mnohého pohrdavého pohledu

mnohého krutého slova dostalo se

mu místo almužny od mnohého

tvrdého srdce odrazilo se prosebné
slovo jeho ale přece docházel tu a

tam povšimnutí a dostávalo se mu

aspoň tolik aby hrozným hla-

dem nezemřel

"Je se mnou zle velmi zle"
pravil jednoho večera Ismaol mí-

sto své opouštěje "Jsem bídný

nikdy mi ani na mysl nepřišlo
ie by člověk takové bídy zakusiti

mohl Nyní již ani moji bratři
ani bývalí spoludQstojníci ani

alžírští obchodníci ba ani soudru-

hové mého otroctví nemají příčiny
mi záviděti"

V tom však postavili se před
něho dva silní žebráci kteří by

byli dosti mohli ještě prací svou se

li viti a zpupně na něho se obořiv-

še křičeli :

"Ty nás připravuješ o chléb dej
nám cos vyiebral sice si to vezme-

me násilím" To i ' ÚHupcému
Ismaeli bylo jil příliš "Coi ne-

mám práva žebrati tak dobře jako
vy ?" tázal se jich vyčítavě

"Aj co právo šero právo tam"
smáli se tuu hrubí násilnici "my
chceme tvé vyiebrané peníze"
Při tom nesečkavše ani odpovědi
zbili ho a odňali mu několik těch

penlskA kterých mu útrpné ruce

uštědřily

"Tedy ai sem mne závist stíha-

la ?" vzdychal ubohý Ismael

"Není tedy žádného místa žádné-

ho stavu na zemi kde by této

ohavné mrzkosti lidské nebylo ?

NenMil !é?e vejiti tam kdo lidé
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1 tkterom pomáda na tlaty ta tSc

flIOSti ZUbŮ ílríníUÍ
' proti bohni tuhU ta 23c Kdo chce
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% zánl pro knn Hornr&v ItVivf práAk ta W
I29o Híjvnrovu KartNibivou wC pru doby- -

ÍjMiSi-1- I ntím při
vÍMiiIžkii iilní

FFHTjSrA bvó Jíněno a udřenu iHiAI-ni-
cám u tebe "to by přece nebylo!
moudré Vidím že vojensky stav nul" i v varn na v útraty tyto

oliwantní lioiinKy k vol- -

nemuprohlídnutlMitJI
kriínné ryilny a vc- -

7fl'lll IkkI tiiok HO

llilnlbo mu Runu
aleJsontrvanlIvAl
Siroj Jii

příliš k závisti ivádí a proto si

raději vyvolím jiné zaměstnání"
Rozžehnav se a králem který bo

nerad propouštěl a druhy kteří
mu rádi paty viděli odešel do
Allíru Tam ai zavedl obchod ná-

mořnický A8 v tom neměl právě
veliké zkušenosti přispěla přece

''''
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UoJlKiVřJftt ho vficmi
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i

poctivá jeho povaha vzdělanost?
a(

mobovitoatf k tomu le ae mu dobře
dařilo a obchod jeho čím dále tím!
více zkvétal Ismael dobře užíval'

jmění svého podporuje lid chudý a
vieliké blahodějné ústavy Dobřil
občané ho milova'1 ale přední ob-

chodníci allíritf nemohli mu pro J

samou nepřízeň ani na jméno při-Ji- ti

"Ten vedraleo" mluvívali o'
něm "ujímá zde poctivým domá-

cím výlivy a tyje i mozolu chudé- -

plech Mkf Kila takovýoU obehod 4 nunl tam
i HintUio je pHmo po exprfmii Kln polo tAuO

ntiia ) Tybratl tk6 ta t0O Kxprminé nlkdr
i ▼jrpIAolin )lM!liolnlk6in dám lun body

vlatnck klndář mtdirin Jt!rrht Klářina 1'uuUe na objodntVky
tauláur napťxl Na kaidém obalu a

Jakaldí Uhvt Jott Jméno
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pfňdíl Znplaťto jxmo 1815 a nic vlea a in
va Buílms ta né 20 let ťoHisie sl n Im-i- -lt

pťljltl pnsdň Uil'Ji ťhcnio-- diiniKlti'

hodinky řl pro piínii řl navři-iu- Kdo

kI 50 clfl V ruiíiiildích mllJn dumali ]0Uti'
vyrytý NUlttih V ccnft ailOO Kdo íHálo 1813
ua limllnky olxlrJt fctíoU in durmu
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Kdo chce míti léky
koupí léky Soverovv

ncjlepSf
Chraňte

ani nekrálují ani válek ani obchodu léků padělaných!KapnJU SeTerorj éky


