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18 stTozon lil. ledna 187l.

ie přilel. aby poudal o její - ruku. xm se
vdala. Un téz nemohl pobouřenímslova vyp-sviti.
Konečně vyřekl to slovo velké, tu prosbu o dar

u_ejvětlí.o jský smrteluík smrtelníka pořádat mútemladík rodiče o dítč.
„Budu ji chovat jako duši svou. jako oko

v hla\ě. \'le u mne mít bude. čeho se zrdci
zachce.“

Kynula matka hlavou — usmála se. l-loj. je
hotova dit prosícímu svůj poklad celý. Vědy!
vlastně mu jej nedava. Jen schovůvů k nčuu. co
nemůže se zvěta s sebou \'zit. \'í. to on 'pst ta
uejleplí schranka, nejlcplí zúltita pro bohatsttí její
nejdrstií — její )ía-lelninu. On vi to. že tak o
něm smýilí. Povědělu to známé jedné a tajemu.

_.loetli moje drz-ru proti vém není - jl věru
tte. pane polcený. Je slyset o vas ode viedt lidí
dobrou řeč. Promluvte zi s mou deero .

„s ni? Ano. ano! Jí jediné núleií rozhodovat
o !édosti. jit na matku vzncsl. jí jediné odletí
rozhodovat o ruce svi- — o osudu nvém budoucím.
Kterými alovy vyjldř'it tn otůzkn. na ktenu jit
davno tulí odpoved?. . ..

..0 rcl, chceš-li býti mou —'
Blůhový: myslíš. ie dosahuel, po čem 'ouzíš,

vydechnutím svolnjícího ..na" své vidiny?
Běda! Snílek spřůda déle lesklé vlúkns mrazo

tvornosti své ve tkaninu pestrou a tři tygři jíl již
se chystají k skoku.

\'lak ne tyuřt'. Tygr je dravec llechetný proti
třem těm beetiím. jichl zapoieuy zrak blýtkú ze
z mldzí po krésné Melaině. Toí tři vlci ryia\í
\ boultí krčí se —jen zdrzovani přítomností slabé

ioldnéří ,zboinčho'
se svou soldateskou podat světu skvělý důluz. le
kultura vyhlaiovani ueznů také pravé lídskotti.

Bylo po třech krvavých bitvéch u \\'úrtbu.
\\'eisscuburku a Salrbrucku. _\rtnéda císaře .\'a
uoleona v zmateném ústupu se hnala zpět do vnitř
l-rancie n za ní trojím proudem vojska p-usků.
.l Francouzi — nérod? Zamračeně vyslecli. jak
tisice jeho nejllecheínějlích synů klesé \ obět'
choutce onskočného. soběckeho samovlédce [ dlle
— nic. Coi počíti?! Chrúnit jej. zabezpečí, na
sadit proti i.ivoty s jmění? —- — Francouz hotov
je jmění a iivot nasadit. ale jen pro vlasí svou.
ne pro člověka oiemetni-bo. _\'echt bo porazí do
cela v prach. Sice on nebude cítit rény lrotné.
Jiní je zaů odnesou — nevinní — synové \'cov —
tcdinačkové. naděje poslední svých rodičů — děti
Francie. Ale přede jen padne on. ne Francie.
Jemu hanba. Francii čest. Hoj! col by se jinak
hill Francouzové. kdyby llo o vlast a ne o císaře.
llyli by také bldzni. Nač se dát od něho vodit
ua jatky? — .“ uz to vezute čert! Byly by bez
toho platy tak jnko tak. Jiná vlůda bude levnější.
si je jakakoliv. A že bude jiné — kdoz pochy
buje? Francouz nenechá nad sebou \'laduouti, kdo
jeho slúvu o zaří připravil. Fai-iz to spořédt. l'a
říi je struce nůrodní cti a slúvy.

Tak smýileno v lidu. .\'evřel na _\'apcieons.
ie uvrhl Francií do neltčstí a pokojně ce :hovsl
k Prusům — aspoň na oko. L'vnitř arci to vřelo
— jak! také jinak? Nikde nezaři vstříc vítlzi do
země se deroucímn. „Ale nechme je, nechají nas.“
I.itlě pokračovali v polní prdel své.

L'bihsli cestou trosky armédy francouzské. Lid
\: preci ustdl. na ně se díval. jich litoval. Zs l-"ran
couzi Prusové se brali. Lid v préci ustůl — divnl
se na ně n proklínai potají — víc nic. Zidali
Francouzové- pokrmy. pice — dostali zatlamio a
soustrast k tomu. Prusové musili draze zspatit u
dostali tiché přúnt nt-jhoroucnějlích pekel sadsv
kem. llekvisice. co vybírali — platila obec. Tak
bylo z počátku — z počátku. l'rusovč i-lszsskem
se šířili. jit \'ogesami pronikali dovm

l'řed hlavnim rojem vidycky jednotlhe včelky
poletují. .\'eb_vli vlak včelkami meduymi H-usové
— žrave vosy to. 'l'i tři vlci v mldzí jsou tři
uřednl sršéni zhoubného roje. \'yzvidali cesty. kudy
by se zadní volnč brali k předu — uzřt-li _\lsde
leinu z matkou v lenu.

Uslepujíeí krůss divky roznitiln dive chtíč.
\' nich. \'éšeů je pobédaln vrhuuut se na kořist
íúkavou. (o je zdriovslo učinit tsk': i't tena
innd. 'li'i mužové silní by jim nen-lolali. neřkuli
žena —labú. A ředce. _\'e _ ou.sly. ele
přítomnosti — očí. Nešleehetnosi le ttiti světla
bolíhn. svčdku. i'laz opouští jen \ noci brlohy
s\e, by hnusnosí jeho nebyla vidína. I'adutlshí
sokryje v namotu. v honit. _\'evinnosí čaao nu
leza nejmocnéjlí štít v paprsku slunečním —-proto
snad jen tak bezstarontua.

.liotrhej Hadelalnko sama íeu zahůnek. pujdu
připrmit oběd pronés .

llyly jen samy dvča —tsra'zena — & opa
trovúui -—-vdotuč. Propaehtmníy \iecky poz'etnky.

jen nechaly si několik políček. aby se měly čím
ubírat. Nečínnost jest smrt venkovana.

„i jdi. matlnko, dotrhlm sama."
Matka
\'esmi dceru s sebou nelíastníoe! Nech! vy

luští se jeden séhůnek. Tvé dcery schovaný květ
vtí pozemské úrody skin tl vynahra

Mstks jde — a dcera trhé len a lolduéří
: houitluy plílí se k zpívající.

(Dokončení)

Fernet-ee oíkasův v zemích koruny české
\ XVIII. místí. .

Dle archivních pramenů sdělujeJ. K. Hmi.

banké pronésledovaní clHuův se etrany
uěkdejěích sůpado-evropských vlétl. ktené. aby ko
čovnieký tento uůrnd ze svých zemí vypudily. proti
němu zůkony vydaly, jíchě se dnes I nebo zatvrze
lejlí srdce lekl — pronůsledovéuí toto ostane skvr
nou v dejinach civilisovsné Evropy! Nevyjímůme
: proneieného úsudku sní svobodné Švýcarsko a
katolickou italií. ani vzdělanou Francií a nejkato
ličtějlí Španělsko. ani země íilosoůckého nérodl
německého. ani naie Rakousko

llozepisovatt ze o pet-sekací cíkůnův v jednot
livych těchto zemích není účelem naíím. chceme
jeu podali obraz pronhlcdovduí cikúnův v zemích
koruny české v předeěíém stolet í.

ného pozné milý čteuůř. jak strainů asi
musila býti perseknee eikdnův v In.. 16. a 11. sto
letí v jiných zemích. kdy! ji u nds v 18. století

tak hrůzném světle jeitě spatřujeme! Není sice
jeětě dnes cikůuův kočovnický ilvot přílil příjemný;
tím však jest ei cíkún vinen nejvice sam. vybledl
vaje si den co den nové svízele a snúseje nejvčtlí
trampoty ve vil spokojeností ano snad i rado\tí.
jelikoz jest mu. jak znůmo, život kočovnlcký mi
lejií. ueili život v zařízené domdenosti. Dnes je
ale cikůn člověkem. jím! dle dřivějlíeh úkonů ne
byl. jeltkot jej tyto viude za hrdlem propadlébo
prohlalovnly; dnes jest cikůn tivotctu svým jist1
ano i volného kočovluí jest mu všude. pokud zé
konů zemských ll vw. dopřlno: dues chrúní kat
dého cikdna před týrénlm zakon. jako kazdeho ji

ného občana. Jindy neznale ale zakon cikéna, abyjej chrínil — nýbri ayb trestal. trestal proto.
ze se opovazuje títi mezi lidmi. ze je člověkem —
ci

\ říši rakouské byli cikénl jako v ostatních
sousedních zemích již v to. a 17. století proné
sledovini; krutější prontsledovini jich započalo ale
teprv r. 17267. za císaře Karla \'l. kdy! cikanl
v Cechach s v zemích koruny české: na )loravé.
v Slezsku a Kladzkn více nei kdy jindy počali se
ukazovstí a rozličné dovolené i nedovolené obchody
veřejné neb tajně provozovati. Jakšch přečinů neb
zločinů se asi cikáni toho času v Cechach a ostat
nich korunních zemích českých dopustili. nevíme;
to ale můžeme se vlí určitostí tvrditl. le zůkony.
jimil ze „z milostivě lůsky k domací- obyvatelům“
proti cikůnům na počdtku XVIII. století u nds vy
stupovati počalo, byly al přílil kruté s harbaraké
a te se uesrovnévaly s pokmčllým jítmk XVIII. sto
letím. Zůkouy tyto cht-anily ciklaa před besprůvím,
ano i před vraždou mnohem méně. nelll obyčejnou
polní zvěř!

Patent císařem Karlem \'l. dne 22. ledna 1726.
za účelem tímto ve Vídni vydaný, zní v překladu
takto:

„'\ěiekni cikéni. kteří vkru „hvský českých
dědičných zemich od kohokkoliv dopadeni budou.
ai pouzuji se jako dříve zapsané (.vogellrel)

Il. Kdyby některý cikén při postihnutí dal se
na útěk a nemohl být polapen, jest hnědý oprav

něn jej hned tiu loco) zaztřelitl. aneb jakýmkolivzpůsobemza !.
lll. Byl-li některý cikén polapen, at se ihned

spoutu a dobře uvězní.
“. Nulové ciktnskébo plemene at ee ihned

prouzem utratí.
Silným. osmnúetéhoroka vlak jeětě nedo

nehnuvlím cikanským klukům (Buben), pak viem
dospělým ienským cikanské roty. aí kat v krúlov
stvi Českém uřízne pravě, v markrabství Moravském.
vévodství Slezském a hrabství Kladském nak levě
nebo. Po přestalém tomto trestu musí kaldý clkůn
neb cikauka vystavití a odpřiaůhsoati hrdelní re
vers. te se nikdy do dědičných zemí krtlovství če
ského nevrútí; po té ní je kat metla-í mu“ a
za hranice té které země odvede.

Vli. Kdyby postižení takovíto kluci ciktnětí.
nebo cikůnky jeětě nějakého zločinu se byli dopu
stili. a nebo kdyby po prvním tl'esíéní opět d) zemí
krélovství českého se vrétili. at se jim ihned druhé
ucho uřízne a ostatní svrchu uvedené tresty at se
při nich opskují.

\'ii. Klael ciklultí neb cíkanky. jimi jli jedno
neb obě all chybí. nebo kteří na sldech nějaké
tnstué zna-ení vypaleuě mají. at se po dostihuutí
a uvěznění meče- odpraví. jelíkoi se se vil urči
tostí u soudití. Ie jsou nenapravítelní tlnoortígí
bllílaher).

\'lll. Takovíto odsouzenci mohou ze, col se
jim milostivě dovoluje. : přílouzeného jim trestu
odvolali a soud appelační můie toho nebo onoho
dello aeuta milostí císařské odporuěítíf

e líd u“ dle drakonských těchto zůkonův se
neřídil s cíkany tak, jak zdkony pravě udaly. ne
prouůaledoval. vysvíté nejjasněji : odstavce IX. té
bol patentu. jen: sní: „Aby ale tato lkodíiva cl
kéneké sběř (dieses zchudliche Zůgelner-íiesindell
co nejdříve urůvu dodůna a úplné vyhubena býti
mohla. tedy se vleehněm obyvatelům vůbec. vrch
nosíem. úředníkům a rychtůřům ale zvléltě pod
dole uvedenými tresty přísně poroučí a nařizuje,
aby tuto sbéř. kdyby ji někde. jmenovitě ale v le
aích postihlí. ihned ncjbliilim úřadům udnll. ji schy—
tetí s průvu odcvzdati pomůba . Kdyby ale ně
které vrchnost. některý úředník. rychtúř neb kdo—
koliv jiný dle výkazů těchto uejednali a cikanům
pfí jich potnlovúuí se jakýmkoliv způsobem pomů
halí. propadají nd—lednjiclmtrestům: osoby zůmolné
zaplatí 100 dukétů: nemají-lí po ruce peněz.zs

baví a prodú se jejich mnjetrk. Osoby chudé ji
ným způsobem se potrest

lirůzuj' tento císařský zlkon byl od místo
driícieh českých zvlaětním cirkulúřem dne 12. března
1726. ve vlech městech a u \'lech úřadů oznůuten.
Mimo to vyvěleny byly po hranicích tabule. na
nich! zúkou ten napsdn. s tresty. jaké na cikauy
čekaly, vymalovůuy byly. Že se úřadové podle něho
ihned a přímé řídili, toho podívají ndtn domací
nase archivy zřejmých důkazů.

Dostaly se nim do rukou podobné listiny měst—
ského arcblvu nachodského. z nichž \'yjímatne na
sledující:

V měsíci kvčluu r. 1726. byly un _\'ét'hodskn
pochyceny tří cikůnky: Agatha či lléta, Cecilie a
Feliu a byly dodúny hrdelnímu soudu v Klic-hodů.
Zde zaveden s nimi 27. května protokol. : ného!
podivam výpovědi zatknutých cikůnek. Nejdříve
byla vyslýebúns Agatha či Hůta a výpovědi její
na otúzky aondcovy zněly: Agatha jest mé křestní
jméno, jsem 17 roků stat-ě. rozené \\ ('hrudimě a
křtěna v ('hrudiml. Xemúm rodičů; otec byl od
jiných cikůnů zabit n Jičína a matka. když byl
mor v Luzi. umřela; mscechn jeětě mim. sedí na
Novém Městě. Jsem svobodna. Do vězení dostala
jsem se jen proto. ze jsme ily do vsi chleba
prosit. Zdržovaly jsme se okolo llnts. Prahy, sem
tam. přilly jsme od Polné do čáslavského knje ke
Skutči, a tu jsme se toulaly. _\'a osmou otazku
soudcovn: „Col pak jsi o tout nevědčls, že od cí
sařské krůlovské milosti zapovědiuo je—t, abyste se
v těchto zemích nezdriovsly a to všude na hrani
etch n cestůch veřejně malované tabule povčšeny
jsou. ns nichž v“ trest vyobrazen jest? Tys to
přikdzůní ale přestoupila nvtěcbto zemích se přede
zdrlovalaf“ odpovida mlada cikúnks s resiunací:
„listu se mime pro Pěna boha poditi. když ne
méme naěí země.'“

(Pokračoval.|

Politický přehled.

\'alka prusko-íkaacouskd.
_\'ejza'vaanéjlí udalost posledního týdnu jest bitva.

ktero uenerkl l-"aidherhese rem _\lan
teuíelll u Bapaumu uvedl. .lit dne!
se na siniel, vedou-í : apantuu do Arrazu. mezi \es
nicemi Ervlllersenetu a Achietem tuhé bitka. \: nit l-r-au

onde pochybnoat vysvítůze ne
ombitvě té ílollýchl',l pruské tele. líci ji e_vús braní

III'DIIC

te rect aap

uveru jeětě mu menlíbo l'ehu Sekvanyjihovýchodně od euu. tiene Beatheí- pi'epadl tu dne
a.shoe genes-ils musel ucouvnouti. .e ne
byl sbor tento úpl jak zprévy pruaké hlhaly?.
patrno s toho. to jej llent cita duet í. p_oznovu potiitl

uzel a ze tys dyakrite poíl'en sbor jeete dne?

Jn-iěgnmsépadní- odllooeuu. rusatvc cestu se
ma.víl épevnůstka Rocroy na hranicích belgickýchodPrnsd obsaze .\'a
se vsdala a byla dne (i. ena. aťhu
svedl mperulí ur radu meulíth bitek. neti:. nsruky ua Hcc0
Min..
tězilí.

e,je

)
.a 2. I IIdalyse

thkultoořeky II:-ui vnichl nví
ne íl. postoupil (“ ancy vy'bojuě proti voj-ku
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SVĚTOZOR

Pondrleii jeme ne troehn déle u“jednotlivých
obrenkd, nbychom dokluli pt'nvdu nlov nvýchn předu
pronelených, te Chrti tnneietl mezi nejpokročilejll
onndy čenké. Učinili jnÍmetek, nbychom jelnek npo
tornill ne pekné ntanky, jekých ne mute doděieti
obětevost oběnneke, jednek proto. eby dontelo
vletu. kdo nl o tento ronkvdt neniuh nlnktil, veřej
ného nedontučiněnl.

Mnoho jnte občané vykonnli, včtil th věci
bude \'dm podniketi. .\'enklddejte rnkot v klin.
uencntevujte ne před piektltknmi: vytrvnlcnl n obě
tereel i hory remote n Prnhe teké nebjln a de
net let vyntevěnn. Joa. J. Kořu'n.

Korunovační kHt krem deckých.
(\'_\lr|lr'.\lfll'u ntr. .".,

l'odeveme tuto vyol-renenl velmi vzdcneho kl'lte,
jent nkietl ke korunnímu pohledu cenkěmu n ze tou
pHčinott bývni při kntdé korunovnci vyntnven nn nvldit
nim oitdI-i.

iii-lt nám zhotoven byl nn Knrln n nejiepllho nlntn;
tio vniti- nmlntény b_\iy nie relikviel'e n nn vrch 18 ke.
n\ejl mnohem ntnrtlrh n jek pro nvé umělecko dllo, ink
pro cenu letky drnltoeenných n vnit-ných. Zpdnobem
timto nebyl kHl l jiunk umélecky provedený nemeié
ceny e vetnonti. Ibélkn jeho obnul 0.111!n Ill-kn 0.4
milimetru. Konec ketdého bi'evnn udoben je 5 nni'iry,
jit-ht nejvi-tll cent je druhu lcpllho n pnk tyl-mi pero
lnml nn hodclch nnnnzeny'mi.

Tu, kde ne bi'cvnn ki'itttjl. nechtel nc ttmitr velmi
krenný relikviei' nnliry, rnbiny n velkými perkmi ozdo
bený. \'nlcný relikviel' viděti lnké v těchte lintnuteú
nn nnan ntrend, kteri je celkem !! kemejemi pret-e hy
znntnké oedobenn. i.icnl etrnne je jeitě bobttěji ozdo
benn. Jel tu teké !! knmejl, nvlek mnohem mocnějlich
netii nn endni nit-ent. Xn nejvyiii kemeji oiyttové nn
bievuě kolmém vyi'endn je Krintnn ne kmi, (d ieckého
nějnkého umělce. Ne kentejl npodnl nmethyntově je po
prnl Krintn previcl tchnejlclho. i'rkce nn této kemeji
je itnlnkL Ne levém pi'ltnim bl-evnu je nem onynove
kemej n onobou Kristovou, diin řeckého n velie nl kn
mej nelyrovn jit trochu netl'cne, to ne netie urěiti. co
vyl'ennne hlnve piedntnrnje. ilovně nkvontne hmej jeko
ne levém pHěnlm bi'evnu nechtel nc i ne prevent n pied
ntnvuje nejnplte clnnie lionntnntine, jek eondti lze po
dle vrchni kemeje ne doinim kolmém bievnt, kde je
mntkn Konntnntinovn Helene vyrytn. 0 obou těchto kn
mejlch těnko untnnoriti, uinli pochenejl jenů n doby
klnnické, nebo ndnii je nhotoviii umělci H. ntdetl, nteré
výrobky umělecké ntpodoblce. Vyobrnnenl menil kemeje
nn prnrém bivvně pHěulm piedntnvuje nrchnnděln .\ii—
cbnin n vytnneným mečem n ve vela-dnem odini. Je to
tekl“ kec-knprice. .\'ejnpodnějll knmej un delnlm bh
vně kolmém nene obru některého cteni—eti-mcekého

Ilohenltnul'ovcc, jent drtl v prevé ruce tenlt e v levi
jnblko Henke. .\'n kntneji prnntiednl pnk vyobrueni jnou
nene Konnlnntin n Helene, jek npoletně kHt drtl. Obě
knmeje jnou prece ilninke velmi uměle e pocunnjl nej
nplle : druhé polovice i2. ntoietl.

Kl'lt tuto vyobrazený cbovdn byl nt do roku 1622
\“ ki-ltové knpli ne Knrlltejně. Roku tohoto donlel ne
| jinj'mi relikviemi, tem chovnnývni.do keple nv.Veclevn
v chrámu Svntovltnként, rlntt plu-lei do poklidu nveto
\ltnkělio.

Pereekuon oiknndv \ zemiolt ker-tinydenke
v XVIII. nteleti.

Die erchivnich premend nděiuje J. K. Hnát.

lPokrečovhnH

Druhn cikeuku Felixe odpovidn: „Jsem 15 let
steannrodilnnemj nerČechech, nemohunelo
phjlt, jek ne to jmenuje; nemnm nni otce, nni
matky, otec skonnl ne hlevni nemoc \ Šentnrech
u Hrndce n mntkn umfein u l-illnnkn. Jnem nvo
bodne ehjtii nes rychtář. ndriovnij jeme ne u Ti
lnoot'e nn Morevě, piiiiy jeme od Polné. Že nd
poiěď jent, nbychom ne zde nendrlovnlj, vin, chtěly
jeme nie do Sleznke jm.“

Tietl, Cecilie, jest i! rokd etere, v Čec-hloh
u \ynlky (?) round, hnběnke (?) byle jl ne křtu
kmotrou Nenad udn eho. mntkn jl povideln. to
jen otto pověniil, „je nie nevim, kde to mlnto je.
uetkn umřeln v iiilnnku. Jnetn nvobodm, přitly
jsme od PolnéE" A jeko .\gnthe zvoie i one ne
otaku noudcoru: Proč ne nde potniuje? ,.Kdyt nc
tneme ttnll země, kde ne menze diti“ Ku konci
poznemenni noudnl plení: „Nli. \'n prntém uchu
kun me hide ofocený. Znemenl neb ccjchd ne
hřbetě nemeli-"

Po té byl protokol Vrchnímu nondn hrdelnlmn
nn hrnde Prntnkétn odcnldn e udeno nn dnill in
ntrukce.

\'rchnl nond tldontl hrdelního eoudu .\'echod
nkého velmi brzy vyhověl, nebol ji.! 6. ěerrne 1726.
pile preeident téhot soudu, hrnbd Vlclnt' lokořove
Nechodnkým, te : protokolu nevinného potnere, te

ln nur clkdnnkl die vleho nul-ll jent, net ne pell
znevn. col jmenovité ztoho nejlépe vynvlte, te jim
jit kdeni pel uche uflnnuto bylo. Proto jent. ne
vyhnutelně tlebn, eby ne cikdnky ty prohlédly n
elu-l jejich die nevnějlkn ntd. nrčlio.

erelnl noudNechodský prohlédnui tedy jeltě
jednou cikenky, nenhlednv nie, že by ntnrll byly.

tytét nprlvy vrchnlmu hrdelnlmu soudu do
Prnhy. který pek jit dne 28. červnn 1726. neele
dujlcl mnudek ned nellnntnlceml pronenl:

Jménem e ne mleté Jeho miionti Hmnkého
clnnie, v Gennenii, Špnůheiich, thch e Čechech
krlie, pdnn plne nejmiiestivčjilho president, vice
president n rudy J. M. ned npeincemi nn brntlě
prntnkém zi-lzcné n nnnzenó. Měvle tu od prdvn
měntn .\'dcbode Anety n i'elixy pro potulovdnl se
v tomto krdlovntrl řenkěm proti mnohendnobným,
jnk nejmil. clnnhkým. tnk i kreiovnkým mlntodrli
teiskýtn tintným nkne všechny kreje proliým etl
povědlm. pl'i témž prevé vězenlm zjillěnýdl cikd
nek epoin n dobrovolným jich vytnn'nlm ne týkejlcl
odeninnou indosl n otaku po nvém pilném n do
brem povntenl ne ni toto neněenl devejl n : pret'n
nncbdzejl: te nndfečenýmcikenklm,jmenovitě AM
n Felixe. pro výl panně přečiněni nvé jiným kn pil
kindn e postreebu. nobě pek k nenloutenémn trentu
ontntnl levé ucho nfeztino,nn šibenici pliblto,
ony pnk tiikrete motlemi okolo nl mrnknny.
dndonce od nebe pHnetný brdeinl roven po pte
čtenl e vyjedřenl prnve méntnkého png. 20. ze
\'lech Jeho cln. n krni. milosti dědičných leml tte
věčnost vypověděny býti mejl, jeko! ne i tuto vy
povldejl podle prevn. Tomu nn nv
.leho mii. cln. e krkle ktomu noudn obzvlettd nfl
z non jent upečetěno. Actum ne témž hrndé Pret
nkétn dne 2R. Juni iethe 1726.

\'ecinv hrnbě : Kokortovn
Jen iiynek : Bilenbergku.“

Strntt nejmlndtl eiknnky. dvnnectileté Cecilie,

poručil npeinčnl nond ve zvlettnlm iintu Nncbod
ským, eby ji miiosrdným lidem do nlutby deli. že
nned by se jufičiniin n tnkto nvlij tnldcký tivot po
iepliln: kdyby nie neponiechin. ntejný trcnt. jnlto
obě jeji nondruhyně, ji oči.-ker .

(Dokoneeni )

Dpntrnj peniidek.
[\'yohrlu'lll _ niv. 2-1.

Ponlnii jej do městu n dobře ne opetlil, jek
oděvem, tek vydntnon stretl. Bezpochyby niylttl,
te neni ze nnil doby retino „člověku eemotnémn'
i vzni ni průvodce. Jeho, jek vidět. neni, pondvetlt
ni jej nvuni nn rovnz, eby ntu neutekl. A nyni
krici ntetně k měntu n nebojl ne eni kontinlke.

Politickýuuu.
\'elknpruke-Ihlrounkl.

Smutně nvěnti dockhely během poniedniů dnů od

nrmedy generellnmC.hnnnyho Sredintler-medu teto _ned
10., el2. m. tube boje n vojnkemprlnoe
Kberin,jejicht konečný miedek rnnhodně nepl'lnuivmí .. .in dne to. mnnely(mm.-tte

bitkech unton iti pi-ed zneenými pie-ikými,tokrv't ruv_ojeromtuhých

Ztrkty v krvnvýck techto bojli-b |.ny nn obou ntrnnu-h
ohromně: Prunovve chlubi ne tét nnietlmoohromnebop

linouzFren li n ukoi-intěnlm četných potřeb teletuých.

Jinto jen, to obě vojnkn nenenejnou ryntienn n te nlc\ll p měiti k novym operet
ho ninru nnttnily thnneyho odrrecl

norou nedějlnnré zrnky ne v_\'-v:,hotl kde \'er
der n chebnouclm t'tniim. proti vitěnnint vojlim generudrbekiohoet tieribnldi nebrdnl. Zpren irnnroun
nke o vitěnetvi u \'iiiernexelu. měnteekn toie'tl-lbo meni
\'enoniem e Montbeiinrdcm. ne potvrdily. lioj tento nu
l'ii dne il. lednn n po celou noc nn lt), e nkomii untit
pem .\'ě . Telegremy prunke,

te bylyv boji tom porntcn ilourbnki. uu-jiépe b_\lyv'yneneneni reie \\miern. nn jehoz mlnto
povolen byl nenerni .\lnnteuti'ei .in-n\ednt \elilel ]. er

veru l-rnncie. .\'nto edn me:

llch ,bltek.eneeledketnjiiht .\'ěmci ta \'enoui nn rychlo
opnntiii. e 12..sledn dob\'Ii l-"cornnuzové .\rceSt. nrie. Dne b.lednn olmndii Bourbnki po vi

bitce mezi lontbeiierdem n Cheneyem prvnějmenovat;měnto.liourbnki until pn' n inom.:

pontoofriln nmjenl nrmdldy:irmeeke:lln \lelntl pi'eruiuinnmě mor nejetcd iren
coulkýtth k Berlínu lehl. iirnril-nldi. jent dotud “dutý
vět-il nenvcdl, pontu ntn nevernnhodnnpry'

prnvé io \'ěmcd obe'lti; die zprtv švýcnrnkýchnnmu to jit podel-ilon \'erderovi jent i t'tntupz

—0die nmn

mezen. 7n tnkovvši-b.okolnoetlbude m ten mu:;není o lehnjicich nproltěnn. — V bo budo
venl Pnl'lte red n únilim neoehnbnjlcl e v
mnměrech. proti nimi i věntnn nti'elbn ne Sei-ento ol
untupnje do poudl. 'n řic. te nebudou děle nemec
doneleti nt do vnitrn Pol-tte. outědriln ne býti iii-hon.
Jit tinc denni-bo iednn lltniu mnoho pum ne Pe uthcon,

Odeoneone do ulice Ilnbyionnké, letict enměnvne
ntl'edu měntn. Pri vuli te pekelné ntl'elbě nedocliiii l'nt

'.nkvurndnon
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nov ud vein' ch tin chil promhuntou mlhn nemohoott
dobiewll-iti lidma "*nit-“.mn učiněné lkody

vovntibmmoboť; opek nemitl teké
ridnl obinadl- rrudkon,nl'ldke

nntevejlcl pnibon'nnněnéIkodyne terl eb nopcvněnlch.
Zdene,te hodljlnNémcinunlnounthlbounmkterou
n hlevně do měnte eemeko ndrlujl, obyvele“vo-'n

éeennrntltie nkmitl; evtnk ned'ějete mtilc
nebol duch odporuvvměntěneldontmu „táhl-t

ne ne nvýlll, i vole tem jeden hienopodniknntlv ko
roti epupny'm oblehlo den. D

“P
podnlhnu vnocl ne dne iii."

išnfn nicenn ?evjerb,kven lehourget n Drnncy,
nn jih proti li.inter-mednlmnmnboru u Meudonu na. nboru
berornkémn II Clu-er! vleěobl

ekterébe iiieiii j..-.....ielmn tet-le. untoup po
meni. * Ne nevern Frnncie nendeie ee tednkmuj“

Aviekge n:!ti Feidherbe, který-k nmedn nvoit
n
znnůněnenllli entele nn.j Prnnovemuneii '

neboiikn bl ech,pro Freneoune vltěen ch, urouvnouti
n.epettmu. I-linvnl nten nenerninlř dherbe utne
od iě. !. v'nlFlerl ,ielicl jihu! od Depenntu.

evojnkojho mkieden v pmntole milneelv
nicemt Viliernem e Soreiem P—evnont Péronne. lellci
nni 4. mile ne jihu od Bnpeumu, ee vzdnie.

Konference iondýnnke ktoru měleunie
býti dne ii. !. m., byle oplt od . Héinou toho
jent ndrehhnl ! e vlddy, eby k nl vyninle
nvěho nentu ě kte H eli-
nejni iedmět konference. dohodlo ne Rekoneko n Pru
nkem o j inntrukoe denn prunkemti
vynienci, r Berentorfi' u_nneni u

učini prý v nonhlnnu n Prunkem dotýěnv ndvrh. Jnoul
tynkromnépodmmlnky,1e nimitnePrnnkn k miru

uvolil! rdl'l, nkeleduilcl. _'

red,olleezeui jedné n tvrzi pel'lššýcšdet do ntvrneni
uzemi e 'miru n odntoupenluzem nn Rýnu v dobe

rovně! ětyi' mil. Dne to. i. m. neetntn ot

viedvnpoieěoenchdnl,okterélbyMgrtomen,nenetom, nb_ v odnittt ieevytknute bvln
ye, lintrenn nenml ben vi'iie

druhých ntrnn porneiti nminnvu otevrenou.

Rnkounko.l(liírise. — lirehn hoielicko- librecnjke.-—R iieelenc.nnee—Oonni
Kmel'ntiordevitieIlnrepool. — Shrometilěnl lidu ve
Lvově.\ Krine mininternkd don lponnenkhie nvr

mu roni-elenl. Clnni'doiěhe pri- ne brzké jejl ukonceni-iv té pHěině voinl k eobě iiopl'enn. jcnt ne meet
die některýc npvre predned Hit lho minister-nun.
('o delti knndideti noueh křenci mininternkýeh jmenui

neStremnuyerenv.p.Kttbeck. —SeSenkem unetuvi'ehyin nie ntnionve,jlkto Senko „vuni nenebude
' ' proti drene hol—clickollbrrecké. -—

l'berttký minim vlnu-n Reinernerproendei even chut-evonl
zepro —V deiegecielnleiutnnké ukon

denn debeteImo vojeunkém rozpočtu. thrhy Bnnhennovy.
odporujlcl l—ediozemlnintrn velky, byly rc
mm.: y.— vwprgcenu Kendorddviěovovylei ronnudek diruhé ee,ljmt odnnnuj neolinrnd rděrir

k oemiietemn,Tril'kovic e Hankou kaětyrletém tetkémntntnlAHn ehGrnd titrnt. -—Ve Lvově odbývnln

eedneB bl dideclwii einiclnel'poteden nvieltul e i ne povoen nerodn

ee-ke , Heli? :“ vlkedernon.unnn repo reneonnn

Německo. (2 mniebovnkě nnémovny) Hlnvnuieieteiobrncl nynlnenenebe nod-om

od il. t. m. jedne o nmioovecb verneillenkýcb. Jítjedn'hybno.t ebudou nml ty nemltnuty.

mprý ne lnt' telé H ti Hmévolbyd:PÚ“- ) \“; P lilY WP“ Phon

ltnlie. (Povoden v lelěa — Flueněulpnmiouven eoun em.—K: v.llntk
Nové Iipntrimonnul — '.e nměony.) Velikiiinpdeoblle v Rimě nenmlrnéIllkody: mnoho

oporou oby-vete vo n aut v krutou noutůi

ovl-teno, be i tivory iidnké pndly hji neobět.ne reny rynnemelii:iteink
luk nnmin 1.. nlouěenllen . mint ltniit
nympnticonoonoho k nobě nvýlile n ntutile— Rnkoun\
mintntr tiuentni bone podepnel nmlonvn n lteiil. ve

pincenlmoon-themmlnnkdnuly m
k nimt dědicové velkovévody Leoponelde t.—ehnou

\iktor Emenuei poniniee nrěho'„pobytu v"Římě pepeti\ientnoručnl liet. v němtj beujnpede neobmeeenou
nynovnnkou odtinnontl n nklednje mu nejvhiejdl

nověmu roku, poteh neni opoltolnkeho eobě vypmduje.

sťd ndroHionl nebýve nikdy nemikodul. & .\'n novo letvl,tev vnejemomnouunvmi nte ottpeno
bude pnpeti Serojnko. kterěe by, nidle "Mr-m Rimě.

nviutulmu leuntu nvěmu'J'n i. — Sněmo
eijein n nepntmy'min nnmilenl mphdiohn 0 ponk\tnull zdrukpn

odluku ldlt-t

Fnrnnndn
Činohre od Snrdonn.

(Dokoneenn

kkd b eh mohl dle Hnl nvěho měnit, utetiii

bychJFA'Č'NŽJČI e'ritepmčlenillinlu, mnnihb y
oněro pondě'i vvrjtt, k ytP rolnkmilnt byl pl'eeelti.
Ondřejeob Imeil no rnlii, eby tento hned pH prvnnimnpnti-enljio vi.nn

Zdnli vubec nnm nl Ondreje, neehl jjnk'ým--koiinem,motnýmnenevidi, jent nrci mimoto

který po celý kun tukovou veku pi-lnnlveo“nepo
nemmtldtemtlemk obr-Icon být,eekdy'l, pnkIen tthmu pddnějllm,netjeko nde,ku kaledu

ty. tnobrecem motnj'\ln

ntlAlo,menil npinovetcl je lmonivovnt. ku !nmrtllloqqneviile.jekodjediného enmnnlll MM'
e jinými dielektttickými ponnemknmi v (letech Pomcrole
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videni těla vedkeré potřel-y kuvhyůtkě. viděl-ll. te by
k tomu hepl-lila jeho chot. ktera nebyla praudně piet
nolti zvykla: pak pHprtvil zdlonha ale důkladně i lill
dani i oběd a leanlka jaaajíc i tletkajíe rukama zuedla
za etui k hotově-n. načež celé odpoledne v kitu-\ \y
pravovala o tvém muži a c.) vlecko pro ni činí. tako
veho mute te ul není. Zdali jej to také uepokojuje,
pro to neměla Adlina clo-ti jemného citu.

Byla! uttaviěoé lek Mutua zbožím.lidmi.tvou
heakou oeůbktm. kratce věc-i zevnějuml. že jí nezbylo
nikdy okamkičkukmyllení hlubiímu a k rotvaiovauí
tvého i tvého muže poetaveníarnltřního poměru. l'tnula
etdyeky tak tladee a nahle jako děcko odddvaic te
blahu přítomnou, jak ti jí byla upravila. nettzajtc se,
je-li její blaho rovné! blahem toho člověka, kteremu tvt'ij
zivot v luce b_vlatltbila tatvětití.

Vit čítal pak dlouho do noci a kdy! tak teděi pl-i
kmitajtct- te tvetelku nad knihou s tvaí-í nepohzutou
jakoby skamenělou, bývalo mu prévě tak, jako drthdy
v kudrně. když udava! nz konci tlamníku taktéž t
knihou v ruce. Poupomínal na přítomnoet i minnloeí,
aby ne obíral věcmi v knize; budoucnottl proů nebylo
t.tdné v těchto chvílích . kdy-t pel: te mjeil. abv se
připravil k tpdnku. n\ěl n_\níjako jindy tutéž mytlenku:
Zivot jest těžký ten. Smrtí prohodíme se | té tížt'

Uiehl vedle tvé hezké teny, podival te na ni t ho
leltnyla a přece dobrotivým t'ttměvem a uminil si, te ji
necht býti, že jínecha co ji těii. Ona upodjettiíattnd
doložil pak v úkrytu mýdlem-,k aniž si byl úplně vědom,
že tím ryl—klopak

Tak tonkili dva dobií lidé drahna leta jeden po
druhém, tquili te konečně mniee býti u cíle nrěholdaha
a pravě. co tetpojili. zaměřili kazdý tvou eettou jinam.
Neepojilit te trdcem a duchem.

\“.

Po roce narodila to jim dceruikt. které dali jncno
Josefa. Rozumí se. že byla, jakožto děvče, pokřtěna
katolickou cirkvi po matce. Rozdíl ndboženttvi vadil
mladým manželum mnohem méně než velký rozdíl po
vah. Zilit \“ uiboientkěm ohledu zcela tvorně jeden
vedle druhe. Toliko v neděli bývalo to citelno. Adinka
bud odskočila rdno na krktkou mii a pak byla by.ada
lla t mužem tvým na procházku. když nemohli již :po
lečně navltíriti tlužby boží: anebo lla- li na velkou \
nejlepším obleku tvém. byla by ei přdlt. aby ji mul sie
doval do chram“ katolického. vždyt to nikdo nepoznal.
že není katolíkem.

Jelikod Adlina vůbec nepřemýšlela mnoho, byla ji i
ottzka nahožentka dotti lhottejna. V potieduích letech
tvé tlužby byla ti nevýkla velký přepych \- oděvu t na
tento mívala celý zl-etel obrácený. jednalo-li se o chůzi
do koetela. Chodilat nasledovně při lpatněm povětří
ca.—něrano na rychlo na lettou zcela protlě oděna .\'a
opak pH kréaněm počali nebyla h_vvynechala hnbou
mii za udnou cenu. Různí poslouchat bylojí ale pra
vou hrůzou, popnzovtlot jeji netrpělivost na nejtyšq

Sho\ívavý bratr jeji. který vlek nyní dokonce ni
čeho nechtel o ní tiyleti, malo t ní byl rozmlouval o vě
cech ndbožeutkjch. V “látek na vychodni nevynikala
vůbec v předmětech literních a v ndboženetví nejntně.
Pi—ijalaíformy jeho. zpívévala velmi hezky ph" mii tbo
rem, modlilt te p'redepanné modlitby. ale nepojavii \ lu—i
iron ničeho z trhu věeho nettala te ani zbotnou. ani
tanatickon. zůstalat zcela lhostejnou. Praktirkd stranka
života dottačovala úplně jejímu duchu; trdre její po
znevlí \'íta pn-vznetlo se k němu a chovalo svou ldsku
avaté a čittě. .\'_vní.co bylo ukojeno, Ital te krasný cit
ten pouhým zvykem ve viednim životě a \'it dyehtil
marně po trdečnějlím tbližení se, po rokovanl dúrér
néjěím. .\dlina měla hlavu plnu svého obchodu. sit-ho
"rojení a vetkerjt-h zndmotti svých \' .\dlinčině ardci.
\o se provdala. b_\l nenttale ab_\ch tak řekla \šednítlt-u.

Vit uzavřený v sobě. neprojevttjíeí ueutpokoiení
tvoje tlavil ntopak v nitru tvémneustalý byt i truchlin
—vau-k. Jemu neryila nikdy uit rtmiímaní. \'ttkvaje
lehaje přemýilel o tvém osudu, o minulotti. o věcech
tohoto i onoho světa. — Xemohlt za to, naHktl tioro
na to. že mu ta hlava neddvd pokoje . uukaval se ke
kuihlm tvím. ježto lnu bývaly nejmilejším opoleéníky a
z-iiteli. \' neděli h_irnl nejhorlivějínm navitěrovatelem
thrkmu niboženthí něho. Kazani bylo mu pochoutkou
největií. iijralt i v nedéli odpoledne na učení. které
evanueli'kj kuc-z ttdílel .-onkromé. To oviem lentěku
uetéthalo a neděle bývala manželům nt-jtpíěe dnem ne
\nle, kde souhlasili méně než kdy jindy. Sotva že to
Adlint poněkud zotavila po maličké dceruice, but-lt jit
již zate do krimu. \'ít staral se nyní 0 domactoet,
jlhoby lo nemohlo jinnk býti. Adlina \nykla zn celý
dlouhý rok i tomu. Jil jej za to uevyndšela jakv prv
ních týhodneeh. u_ihrl znail te horšiti, nebylo-li něco
v pořadku. Bylo tu n_\ni malé dětatko, ale mntitka,
několi jc vašnivě milovala. pl-ect- nebylo k vůlí němu
trpělivějli než jindy.

Kdo! jiný choval, krmil, kont-jíil malou Pepičku
net tatínek. Zatím ltěaovala ti nyní od i—aauk ěaatt
Adlitta, že ji obchod namaka. ke jej nemůže uvěřit cizí
ooobé a muž její ke není k tomu. Mrzívalo ji tuké. že
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nedela muže jak te patl-í, nelíbil co jí tkoro více při
té domki průci a pravda bylo: nahodile-lí to k němu,
tot nehodilte ani onknítetvoavtnelenonmytiía
trpělimtl. Miloval“ ho tenkrat! nejvíce. kdyů le ji ve
tvé pýle a borlívoeti nabotemkě odedvnl. Co to ji
podrobovahtdalaejí pomendhlajeho mrav a způaoh lho
ttejným ba chvílemi protivný-. Po Joeoí'ě narodil ae
těmto mautelům ještě tyn Vklav a konečně mala Ad
lina, dítě obzvlaětě krůeoě.

Tuto zamilovala ti matka nade vlecko, od této nej
menti nemohla te odloučiti. A jelikot te pedvě byla
nzbažilt do tytoeti svě valné do obchodu, honila k němu
nyní najednou muže tvého. Zpomnělat ti, te mnaíopět
ona hoepodařit. Pravilaí, že již ma průvě duet toho
mužora neobratněbo počínani ti v domlcuoeti, oblíbila
ti nuova kuchel'ení a ukazovala to sza v krů-u a

to toliÍko t Adlinkou na ruce.obchod nahle utrpěl. Kupci uvyklí Svitel-ive
putičcÍe neuspokojilí te t valným nemluvným mulem.
který jeětě k tomu od abecedy věci té te učil. odna
učili se krém navštěvovali.

(PokračovdníJ

General Bttak.
(Podobizna aa těl“ :: 

Když [Angiewicz v povsttiní polském r. 1363.
za 800.000 zlatých polských. čili 75.000 zl. r. č.,
kteréž mu prottředník jistě struny. jtkýs Vladislav
liartki. majitel panetvi sioptova v okresu undo
měřsként vyplatil. byl vojtko svě zrtdně oputtíl a
do Htiiěe se odebral, nastaly v ndrodní organisací
všeobecné zmatky tek. že nikdo nebyl sto vůdcov
ttví pro rozličné pletichy dlouho podržeti. V době
této vyžddal si dovolenou plukovník carské dělo
střelecké :ttrdy. Edmund hrabě Hauke. načež od
cestoval do Paříže, kde dorozuměv se s členy né
rodní vlady polské. přijal pod jmenem llosak vrchni
velitelství u úroveň načeluictvi vévodství knkov
ského t tandomčřského v knílotstvi polském. Kon
cem měaicezáří přibyl Dosakd olirakova \dru hě
polovici října odebral se \ čeleonllitniho .odděleul
jízdy nérodní. \ jejímž středu i několik Čechů se
naleznlo. : lltliče do ruského Polsku.

Avšak již třetího dne po překročení hranice
ltaličké bylo mu st'élti tuhou bitku tc značnou pře
silou vojsk ruských u .leziorka v horéch svatokřiž
ských, kdež ponejprv otvědéll Bosak osobní svou
udatnott a zdttnost. vrhnuv se útokem po útěku
sveho jízdeckého sboru uprostřed toliko osmadvt
ceti setrvavřlch jezdců na celou ikadronu ruských
drauonů. t nimiž udatně te sekal tak dlouho. už
přeraziv palaš svůj. nucen byl ustoupili. Po této
první neětastné bitvě vedl a řídil Doeak povsténi
polské v Krakovsku e Ssndoměřsku velmi obetřele
až do konce. během kteréž doby llusílm častěji
veliké ztt'ity způsobil. Že pak Ilosak byl s to
\' nejkrutší době, když již totiž skoretn všechnu
městečka v knilovstvi poltkém rutkým vojskem ob
sazena byla. pot-stim“ déle udržovatl. to přlčísti
třeba zvldětní jeho obezřelosti. odvaze a vytrvalosti.
jakouž při všech přiležitotteeh osvčdčovai: u ne
méně také oblibě. již pro tvou přímou. poctivou u
ělechetnou povahu vleobecně u vojska i občanstva
požhal. \'ojín byl hotov pro tvého milotant ho _ue
nerdla okamžitě život t\íij nasadili a občnnttto
milovalo a ctilo llostka tak. že nepotřebovloma
když někde se uhostil, pro osobní tvou bezpečnost
nějaké ttréže rozestavovati, nebot střežili jej irol
nici. kteří. jak znémo. nebyli povsténí přiliš naklo
něni, velmi bedlivě sami. a podévali mu o každém
pohybu vojsk ruských vždy zpravy tak spolehlivé
a rychle, že byl I to je bod přepeduouti. aneb
přesilam te vyhnoutí.

\'ltda ruské byla by ovšem bývala nebezpeč
ného jí Boeaka réda dostala. proto také \'ypténa
byla cena na jeho polapeni, avlak rozkazdno. že
mé býti Rotak v pddn dopadení neodkladné do
Petrohradu dodén a že ma se při zachůzeni t ním
míti na zřeteli jeho plukovnlcka důstojnost cartké
dělostřelecké gardy. Jeden takovýto rozkaz. psaný
ueneraietn Czengierym z Kielců podplukovníkn Su
chedniovn do Opatova, dostal to při přepadnutí
pošty kozické Boukovi do rukou, jenž. podepuv
jej. s vhodnou pozndmkou poštou na určité mitto
odeslal. Takovéto přílilna letrnost k Boaakovi,
kdežto jiní vůdcové polití neodkladné byli pově
řeni, dd se enadno vysvětliti, povdží-li se. že Bo
nak byv I dvorem ruským tpříznětt. ado býval dříve
otohnottí velice oblíbenou. Carovne ruska jett to
tiž sestra Alexandra lletentkého, bývalého rakou—
ského went-rain. jenž ust: pojal tettru Ilosakovu.
hraběnku llauke za manželku.

Jakkoliv iiusové \ietnožně se snažili Rotak!
polapiti. přec se jim to nezvedlo, a Iiotak vytrval
až do konce. Teprv v měsíci dubnu ladit.. když
již nebylo více lze se utiržeti, jelikož v Haliči stav
obležení prohléšen byl, a tak žůdué posily očcké
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vati te nedaly. oputtíl Botak kvůlovttví Poltké
dottav te tajněp řetiiallč do Uher. odtud ptk
přec Prahu odebralmse do Drdždan. kdež chot jeho
t rodinou jej oěekdvalt. Když později i vléda sa
ska vypověděla neklamné uprchlíky poltkě ze země.
opustil t nimi Bocak Dražďany, ač rodina jeho
poc ze Sat. odkud za doby tpolečných krdiů
do Poltka to byla doetalt. Z Drdždau odebral te
Iloatk do Vlach. kde tezuamlv se s Garlbaidim.
stal to v brzku jeho milaěkem. Po pronésledovdní
Garibaldiho vlédou italskou usídlil te Bonk ttdle
v Caroune u Ženevy, kde ttav se tpoluzakltdatelem
,.meziuérodní ligy míru“ zvolenbyl do výboru.
v němž velmi činně prncoval až do zajetí Nepo
leoua u Sedanu. Po tomto obratu řízením božím
nabidl Bonk republice ímncouztkě tvé služby.
kter“ ochotně je přijala. přidělit" lei příteli th
ribaldimu. Tento jmeno velitelem první
brlgddy a přidělil mu za ulěelnika ltdbn Pavla Ví

Dotazen byv na hodnott tuto. vydal pro
voldni ke svým podřízeným. které jej dobře cha
t'akteritnje; provolaní to zní:

„Občané, důstojníci a vojínově pnní brigddy!
General Gtribaldi. vrchní velite vo

uettkě, jmenoval mne rozkazem ze dne 19. října
valim velitelem.

Občané!
\' tomto pro mne tak čestném okamžiku. jenž

jett jedním : nej-levnějších mé drdhy vojentké ve
tiužbě svobody a demokracie. vidim te pohnula
promluvili k vůní několika tlovy.

Praví se, že te \'am nedoetava vylitch díl
ttojníků a velitelů. To vštk nikterak není pruda.
nm je mezi tebou a v řadéch svých. Čeho se
“m nedostévalo. jest, že jste neměli příležitost.
tbytte tc jimi mohli \'yktzati. Tato příležitost na
tkytla se \'ém v tu chvíli. když postavila vlitia
v čelo Vaše Garibaldiho. vrchního n nejslavnějšího
tcneréla evropské demokracie, maže ctnostného a
,rdnatého — nepřemožitelného. (řenerél Guribaldi.
tpluomocnén byv k tomu republikou. povolal k tobě
nehledě k ndrodnosti, otvěděeně muže z vojenské
demokracie. Ii těmto néležím také jd. Zdalimam
prévo na Wall důvěru, povědí \titn jiní. to se mne
týče. povim vam pouze tolik. že byv dřlve plukovní
kem pravidelného vojska byl jsem vrchním generilem
tří palatinAtů za posledního poltkého povtténi roku
lesa. a 1564.

Nyní jsem jmenovdu velitelem první brittédy
vouettké. Občané. důstojníci a vojínové. nepochy
boji o tom. že my viíchni od první brigddy dove
deme stdti se hodnými vrchního generaia naleho.
: mohu tedy již ted zvolati: „At žije první bri
:idn! At žije armdda vouetské! At žije republiku"

Gerertíl Bosak—Hauke"
Botak se \ armadě Garibaldiho, jak znamo,

iěkolíkréte \elmi vyznamenal.
Podobizna jeho kreslena jest dle knkovtkě

"otouratie llzewuskébo. kterouž Bosak věnoval ji
ttému znémému krajanu. jenž pod přijatým jmenem
.)lnohoslav 'í'roskonski'“ zúčastnil se povstdni
poISkého. a jenž stav se později pobočníkem Bo

takovým. poživtl nemalou přízeň a přateiství j'eho.". Is. ..

Pemkuoe oíkéaév \ zemích koruny duté
v XVIII. tteletí.

Dle nrchivních pramenů sděluje J. K. „mic.
(Dokončení)

Rozsudky tyto byly dne 0. července réuo nu
taduici \\ přítomnosti \iech touduích komisnřov,
radního pítaře a velkého množttví lidu cikénkam
přečteny a vykonduí jich na ll. července, jelikož
na 10. neděle připadala. ustanoveno. V pondělí
byly obě ttarlí cikanky Hdta a l-"eliciu mittrem
popravním z vězení vyvedeny a u přítomnosti aoudeů
t za t'tčaltenttvi velikého zastupu lidu na kopec
iibeničný tpopraviitě) nad Starým Xtcbodem do—
praveny, kde na nich kat zndmé tresty vykonal. .

Zajímavě jaou účty sem se vztahující. Tak
na př. dottai městský hrdelní tudi za doprovůzeuí
;ich na vrch libeničný po ] zl. 12 kr. Sluha
věznice za vyvoléuí roztudku za každou po 36 kr.
Kat dottai od mrtkénl jich metlami po 2zL 24 kr.
')duřezaníulípolzl. i2kr.at

Po vykonaných krvavi-ch tresteeb byly obé
úkanky na radnici zpět cd\edenj. kde! hrdelním
veverneza ttvrvlily. ie mile-iné, průvů pře-nič treaty
tpravedlivě zasloužily.

Ku konci tohoto rcver—u pak prtvt: „Pročež
tuto připovídame a tímto reversent se zavazujeme.
to my nejen z tohoto kralovttví českého. nýbrž i
:e vlech Jeho cit. a krkl. milosti dědičných zemí
\e vykliditl chceme a musime a kdybychom le
\adto zde okolo tohoto města Nachoda a ' tér-ll
vypověděných míttech zdržovaly neb jen viděti daly.
tt tou pokutou podle prha mětt. p. to. nůmpře
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čtěněho na hrdle stresteny jeme. .\'e potvrzení e
zdržení toho reversu neumějíce my pedti, po priv—
ním tobe přečtění jsme jedne mes tři křížky
místo nežich jmen podepszly. Jenž se stelo v mě
stě .\'ecbode u přítomnosti pluh koní—rev e pí
eeře radního dne 11. měsíce července lete Plně
l726.'

Ale i přísný tento revers nepoetečovel jem
tehdejlím eondenm e clkenky musily jdu neele
dniíeí přieebu složili: .Je lidu e l-"eiln přleehžm
penu bohu vžemohoucímu. blehoslevene. bez po
iksrny početč pennč Marii. matce boží. e všem
božím svetým. že nejenom tohoto města Nlcbode.
nýbrž viech Jeho cís. e krel. milosti meč vypově
dených dědičných zemí pod ztrecením hrdle ne
věčnost prezne býti cheí. K čemuž mi dopomehej

dm m mohoueí. bleboeleveneepenne leril.metke boží. e vžichni boží svetle
Po tě odevzdeli přítomní komlllseři obě ci—

kžnky mistru poprevnímu. jenž je s pocho
evým do nejbližšího měste v brebství Kledskčm
(L"hlll odvedl, odkodž dele skrze Slezsko ež ne
hrenice krelovství polského jsou poetrkoveny.

Od tohoto průvodu dostelke tpo 36 kr.
Melk Cecilie oetele ele v \'eebodě. kde se ji

miloerdní lide ujeli. do služby ji nevie. Hžte i
Felixe nedržely ele pří—hy e brzy zpět do okolí
Nkcbodekěbo se vretily; Felixe vežle i tejně do
měste. přemluvile družku (ecilii, eby jen se pdnd
nebdle e e nimz lie, že budou dobře ukryty
v „Úpici e krejčíbo'.

Šle tedy Cecilie s I-elixou e s litton opět
do světe e k nim přídele se brzy čtvrti cíkžnke
Meřena Felixovd.

Felixe byla ele brzy blíže liredee Krelove
jete e v Hredei uvězněno. Stejný osud stihl i
ostetní tři cikenky; byly totiž dne 2. prosince
v lesích penství .\'eebodskěho polepeny e Net-hod
skěmu hrdelnímu prevu odevzdeny: zde byl) 5.
proeince vysiýchžny e sepsený jejich výslech byl
ježtě téhož dne prežskée Pruž
ski-m odeslln.

Zejimevc'- jsou vypovědi nově přibylě cikžnky
Meřeny Felixovy. .\'e otezky soudcovy odpovide:

„Jmenuji se Mařene Felixe. jsem 16 roků
stere, rodičů nemem, umřell v Slinském kreji. ne
mem muže. jsem svobodne; proč jsme se sem do
stely. nevím pžni. nic jsme neukredly. kem se
rnžme díli? Zdržovele jsem se okolo Pruhy. Kutné
Hory, Kolíue e od lžredoe přilla jsem ne penství
.\'ecbodskě. Kus prevčbo nebo bylo mi v Streže—
rich (Strežeci Nově na Prusku) uříznuto. ele že
-Iný mi při tom neřekl. proč se mi to stelo, revers
jsem Mdný nesložile e kem mem jíti?'

Když soudce ruze předstírzl, že ač revers
složile e jej odpřiežhle. předce opět do Čech se
\'ržtile, odpověděle rozhorleně: „Když jeme my to
ihned previly. že my zčeske země pryč nepůjdem.
my se nemdme \'ěru kem

Po tomto výslechu vynesl epeleční sond ne
hredě prežském již ze ll dnů ned neiíestnými
obětmi tento str-einý rozludek jejž zde doslovně

pocitemvjemJnťněnem e ne míetě Jeho milosti římskebo
cieeře v (nemenli, Špedhelích Chřich eČechecb
krrile. pena. pene nejmilostivějlího preekient, vice
president e redy J. bl. nerl epelaceml ne hradě
prežskěm zřízené e usezeno. .\lěvíe tu od pržve
mesta .\'echodz Anny Agethy neb llžty. Teresie
Cecilie e kleřeny Feiixovč pro potulovení—se v tomto
krelovetvi českem proti mnohonžsobnýn jek nej
míiostivějlím cís. tek i kržl. místodržitelekým risi
ným. skrze vlechny kreje prošlým zepověděním
při témž prevě vězením zjíčtěných clkžnek spolu
s dobrovolným jíclr vymenim se týkející odeslenon
žádost e otezku po svém pilní-m e bedlivěm pove
ženi ne ni toto neučení dlvejí e : preve \'jne
chůzejí. že nedřečenž Anne Agetbe neb llžte pro
v_iie peeně přečínění své jiným ku příkledu e
osirechn. sobě pek k dobře zaslouženčmu trestu
mečem na hrdle treetene. Teresii Cecill: e hleřenč
i-"elixove prnvé ucho docels nříznuto. ne libenicl
přibito. obe okolo ní metlerní třikrete mrskene'.
pek devže od sebe hrdelní. přisežný men. vsech
.l. hl. cís. e kržl. rniloeti dědičných zemí ne věky
presny býti meji. po přečtění e vyjedření jim prave
m. 113. zo. ze vlech prevených zemí ne věčnost
vypověděny býti nejí, jeho i tuto se vypovídnjí
podle preva. Toren ne svědomí pečetí J. M. cís.
e krele k tomuto soudu obzrležtě zřlzeuou jest
zepečetíno. Actnm ne témž hredě prežskěm la.
decembrís 1726.

Vžclev hrubě z Kokoržove.
.len Hynek : Bilenbergku“

iinevý rozsudek tento zevítel 30. produce
1726. do Nechode s byl vlem cikhkem hned
druhý den 31. prosince | přítomnosti komleerilv,
píeeře redníko a meoko lidu veřejně Nedčíten.

svtrozon
Dne 3. ledna 1727. vykonem jest na nich exe
keoe. jek to prevě rozsudek bezel: um byla se
poprevíítl siete, Cecílií e mms prevě echo uříz
nnto. ne libenicí přibito. ony pek kolem libenlce
ketem metleml třikrete mrskžny.

Vystevlvže e odpřielhnuvle revers hrdelní. byly
ketem ze hrenlce česke 3. ledna 1727. vyvedeny.

Ze poprevení lldty dčtovel mistr popravní od
meče 6 ti., od rýče ze vykope'ní hrobu 15 kr., od
tlnčnlce 15 kr.. od mrekluí metlemí Cecílie e Me
řeny 4 zl. 48 kr.. od uredni učí 2 1.1.24 kr.. od
doprevy ze hrenlce [ zl. 12 kr.

Od těch dob se cikenky tyto do .\'echode již
nevrktily — adu-puč prevo temní ždduěho

podobneho příkledn více neuvedl.
Zde ze, že cikeni, vědouee o krutěm prozi

sledovení, mučení a vnždění ,ejke je v zemích
koruny české jzkož i v dědičných nčmeckých ze
mích mocneřství nekonskěho očekevelo. cbreniliee
překročiti hrenicc těchto zemí. Teprv v pozdněj
lícb dobdeb, kdy kruté tyto zákony pletnoeti své
pozbyly, přichžzeli e přiehezejí cikáni opět do
vlesti neli, v níž se ele jen pordznn e kretičký
a.. stžle s místa na místo co preri kočovnici
těkejíre, zdržují.

leseve.
s_kele rteenl ke,e oko' ehodvo e 'i'“

zemuti irpký. tichý žel,
na ' vo kdy pozlrel.

eBelken jemu otěinou,

boj e. Turkšoelasu edlnou',vlek teky l e te
mu nikdysrdcenam.

(_)pulku věrnou epřen
stoji endu-žn v tic y' sen,
e piemítd e pin-lie,
kdy spese vleeti uvítL

A vírr lesnč zebrrčel,
pohřební jekby želmy pěl,
zvedl se oko juno
e z'ri ne pole Kosovo.

zrkdným mečem dokonel,
jenž n..-drot!vl'elc milovel—
o Kosovo! oKosoosom !
uerrei nžreosrdcc cerovo.

e! nžrnd úpí vporobě,e lsleve vlesií ve hrobě
l'lu. rnžuoc ' kd\ evitne den'.'
kdy vetene nArod osle

Či ripět bude v okovech,

:ž pono.—lední udecb.rotitn e živvotu." —
Ilehej! vžd\i jelrč my jeme tn!

Ze my eme tn? — ej kdo, | kde?—
kdo nžs o bnie vede.
kdy svornosi nžrn je cizí host
e v porobě kdy zbebělosi?—

.\ zevzdycbeleezeplekel

:btunýmlr větrůmževloe;lzuedree sene
o Koeovo!l o Koenvo. —

Tom._Mil. Merck.

Les pe vlokřiel.
(Vyobreumí ll etr. tu.)

l'mčlec představuje něm kue letů [\'ercenber
skýchjekrypedely \' skutečnosti po etrelné vichřici
s 26. ne 27. října r. m. Viděli polžmeně větve.
zlomené e strheně kmeny. vyvržceně stzre e reo
hritně stromy i s prsti. \: niž kořeny byly netknuty.
Kdo Vidči vývretky ve vysokém lese po velikém
\'ichrn. \le nim ze prevdu. že obr-ez p. Wechsmz
nhv je věrné podžni sponsry. jekou vichřice pr'1'po—
menutd ne lesich učinila.

Prvni írenotlreor.
Obrezek z velký prusko-t'rencouzekě.

.\'ekreslil J. I'. ("aprl'.

(Dokončení.)

.\'ejednou nmlklz zpčvnk v hejmiozvěne e pronikejíci o pomoc volení 'eznírdj
A metke přiliž daleko. by zesmlechleje e ten,

jenž blízko — snílek — epřddl dele loe vllkue
obrezotvorností svě ve tkeninu peetrou.

S nevěstou lperkovenon vlemí okresemi eej
bujnějli íenteeie klekl před oltžř, by kněze slovo

ene věky mu přiřklo ji. On již slíbil leeku.
npřímnosí e věrnost až do smrti. Lehký ellbl Ží
vot evdj. be dnle spesení by jí v oběí přineel..
.\'yní na ni dollo odpovídet ne otdzky kněze —
zesvětit me celý život. Otdzke položene. One čer
veni se e bledne. Již roeklíčlly se rety rlžorč
vydechnout to sldvko pred tek nevýslovně líbezně.
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.\'e místo toho vhk výkřik erdee pforývející v nebo
mu zelehl. Tak zouíelý. tek dpčullvý. že \'yrvel
jejzuejeledlíko blouznění. Vymrltll seepome
teně se ohlížel kolem sebe. 'l'e rybuik. telu dědina,
temnllz—mezlmllzípelouk.len——řlle,
co se ten děje? Tři vlci devi led.

ProbobelTřlPrnžecízepasisženon. Bund
Mzdeieine to? 5er tere. než ji odvedl k — oltžři.
Vlasy se mu hrílzon zježily — tělem projel mrez.
Se zrekem vytřežtěným rozběhl se k lesu. Pee mu
solve v skoku ve .

Kdybys letěl letem sokoie - pozdě již. Ne
etvury ukojily vem svou e nezpět do bonito před

pícim pomocníkem e cbecbtotem ee kryjí. Bez
dhec přihnzlse ne.místo enu poilepeněmleží
bez sebe Iedeielne — šetyvrorozedrene. vleey roz
cucbene — ubldoena. ekrveeene — eprzuěue..
Chrepot vydrzi se mu z pneu, před zrnko-e tme.
Slylí stěnení, slyli jmeno svě: „Cher-les, Cherles
druh

Sehrel se. Medelzlne o loket opřene upír-ele
neil strbený zrek, ten zrek jindy tek zeřící jeko
večernlce ne tmevomodrěm nebi.

.Cherlee. beds bohem — je emírem—

Vždycky jsem myzlívele, že bych ne—mohle'wžlvzbýt
na

d bo Cher
Poklekl k ní — schýlll se k ní.
„.\'eumřeH' vyrezil zese
.Co by ti byl pleten život můj — je zkežen _“

se
.L'm s tebou!\ mi žítíbez te.be —

Umřeme spolu.' Pozdvihld“ručnicí: „Tu jso-kon ce
dvou živote —

„.\'eee.n, Cherles!?jžemrueeme. Tyzůeteňživ!
„.\'ení možno. uežždej ne mne nemohou.“
..Milovele mne trochu?'
„U, nede viecko — svět i nebo — e miluji

posud — víc než dříve.“
Zejiskřiio se jí oko. Jeko když v popell se

rozžehne jeětě — než poslední jiskra vyhesue.
„Tedy teetenel živ pro lesku ke mně. je to

dtm.
„A proč tě oběti nadlídeke židli? Proč mele

zdenii živ, en ty, dale me, nemeli"
Pocztýčile se. .\'e čele jí nepučele žilkn klí

kete. Jinde jen muži tn žilkn mejí — tn žíln
hrdosti nreženě, hněvu. neružlvosti. Ve Frenclí
i ženy v čele mejl ji.

., pomstu — —"
„Což bys mob' jit se světe e nepomstít se ze

ltěsti zničené své i mě? — .\ch. jek iíestui jeme
mohli být!“

\yyscbl uslzy ne brvech — mnžnosí se po
vztýčile ned lítost e bolest.

udn živ — pomstirn Přieehlmtt to
\\ hohe živého! — lile' into vykoneveteike soedn
božího. dej jí své požeenbeui

jí rnčnlci. Přitlskle ji k “drilu vlní
cím se, k retilm krrerj'm.

..Anyní mi jeětě podej ruky ne rozloučenou,
mllečku mej — víc t — nesmí

„Světice me! Zdež pekle roteIIIzlotřild bylo
s to. eby tě porníile? Tys svutou zdsíele. .“ Se
vřel blevn její v lokty eve e rty rozpeleně na krveve
její přitieknul v políbení dlouhěm. vfelěm — prvním.
poeledním. Cítil, jek prudce srdce jeji udeřilo
mn vstříc, jek se mu v neručí zecbvěle. Škytle.
\'eel posledni dech její do sebe. ened duki její.
Bylo mu tek, tek nevýslovně. Vstel. políbil obě
oči — e zeilečii. Udělal ne bleděm i v smrti
kržsnčm čele křížek, pel: ne svěm.

.\'e jmenu otce — Hoj. llektore, hledej!"
L'kezel psu ne klepčje Prnšdkd hluboko vtisk

nntč v kyprč pddč. Pee scbýlil hlevu. frkl e k mlžzí
uhžnčl. Ze ním Cberles.

(izvel se ltěkot. To liektor přilel ne stopu
zvěře nějake. Po cb.—ili zednněly dvě rány lesem.
pek nestelo mrtvě tich... Jen věire sosen e smrčí
!uměly . ..

Madeleine nepřichžzele dlouho. )Iztke poči
nele mít eterosí o ni. Poprosile sousedovic Lou
ise, eby byl tek leskev e podirel se ji po dceři
k lesu, jeetii sned se jí tem nčco nestelo.

enlel si enl pro čepici. Vždy! byl poelen
za Medeleinon e ze tou by se byl keldý hoch red
do pekla poslet del. Letěl jeko vitr. Tveře me
hořely. očí zžřily redosti.

Ze pět minut přlkvepil zpět | ceste eem i tem

obnžši pdl hodiny. ÍOči mu plely jeětě víc neždřín-. ele ne rzdost — hrilzoe. lítostí a kde \1
čím. Tvue mčl bledě. Neběželzprevn podat—tee
jenž jej vyslal-. — běžel vel. L' kežděbo stevelti
se zestevil, promluvil několik slov e zee w....
)lneele to být kouzelue slore — hriznl. Z kel
děho steveni po nich vyběhl kde kdo — steří.
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