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Leblond naklonil jje r^s jsi 
;lllidlí. 

A tu k nej vyšší mu svému A-
žasu spatřil v pološeru posta
vu člověka velmi elegantně o-
děného. 

V takovém domě schátra-
16m! 

"Kýho kozla V* zamumlal. 
"Pravý to elegán! Spodky ze 
šedé jemné látky! A jaké bo
ty, skorém švihácké! Klo
bouk nejmodernějšího tvaru a 
kabát nej elegantnějšího stři
hu! A k tomu rijkavice! Ja
ko panáček z boulevardu, byť 
se zdál už hodně sestárlým! 
Jak jenom mohla takováta fi
gurka do takovéto boudy xa-
blouditi? !" 

JLebTond,v nechtěje býti pře
kvapen, vystoupil z třetího 
^poschodí do čtvrtého patra, 
niaje se na po^qru, Ijy netro
pil lomozu. 

Neznámý člověk onen mesji 
tím vystupoval stále výše.v 

Přibyv ,do třetího poschodí, 
stanul na témže místě, jako 
4*íve Leblond. 

Na rozdíl od něho chopil se 
vsak ihned šňůry od zvonce, 
uvnitř se nalézajícího, jež vi-
sela podle dveří. 

Skloněn jsa nad zábradlím 
čtvrtého poschodí, pokud mo^ 
žno ale ve stínu, Leblond po
zoroval každé hnutí jeho, řka 
k sobě v duchu: 

"Hle! Hle! Elegán t«n zvo
ní" u bytu Théferova. — A je 
to mu, jak vidím, z lepší spo
lečnosti ! — A boháč, aspoň na 
pohled! Toť vše přepodivno! 
Což aby se mi tak náhodou 
ihned zde odhalil zač&tek ré
busu, který mám roaluštiti! To 
toy bylo opravdu štěstí neče
kané !" ^ 

Uplynulo několik vteřin.' 
fVévoda z La Tour Vaudien 

-JWfboť čtenáři naši uhodli jej 
^zajisté už v tajuplném elegá 
nu pnom — trhl šňůrou po
druhé a ještis prudčeji, a zvo-
nqk uvnitř poznovu se ozval. 

,jJinak ale vládlo uvnitř by
tu Ttyéferova ticho úplné. 

/ "Vévoda zaklepal nyní .na 
ťftřéře třikrát v přestávkách 
odměřených po způsobu svo 
fa^dných zednářů. 

•fTotéž ticho uvnitř. 
iVévoda hnul sebou rozmr

zne, potom ale vyňal z kapsy 
své zápisník, tužkou ve stří
brné násadce na okraji uzavře 
w. • 

Otevlel ho, vytrhl s něho 
jeden bílý lístek a napsal na 

několik slov. 
*jSloživ lístek ten ve dví, 

shýbl se pak a vsunul ho pod 
dvéře bytu - Théferova. 

^Ihned na to odvrátil se vé-
voda od dveří těch, sestoupil 
JK> schodech a opustil dum. 

; Vracel se k povozu, který 
čekal naň na rohu ulice Sva
tého Antonína. 

Leblondovi neunikla žádná 
j>©drobnost z toho, co jsme 
jitfávě vyprávěli. 

"Znamenitě! Výborně^' tě-. 
Šil se v duchu a mnul si ruce. 
"Tak aspoň j^čitéjM) 
se dovím." • 

1 Seběhl sám rychlé se scho
dů, vyšel rovněž z domu a 
kvapil; taktéž do ulice gvaté 
ho Antonína. 

Zde pak vstoupil do jedno-
v 4lo krámu železářského a kou 

pil tam tenoučký drát, dlouhý 
asi jeden metr a velmi oheb
ný. v. 

Opatřen jsa tímto nástro 
jem, vrátil se do ulice "u mo
stu Ludvíka Filipa" a zdev v 
dóp*ě, kde Théfer bydlil, vy
stoupil ,opét až o třetího po
schodí. 

iTam zahnul km>ec drátu na 
způsob háčku a vsunuv ho pod 
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dvéře, rej doval s ním po pod
laze tak, aby tajuplný lí«tek, 
který byl tam j»ode dvehni ne 
známý muž zanechali -k sobé 
přitáhl. — r 

Podařilo se mu tak po^nevel 
kých obtížích; trojí hnutí jru-
kou a'lístek byl vytažen. 

Policista Jho zvedl, vstrčil 
ho do kapsy a vyšel opět na 
ulici. . ^ . 

Zde vstoupH do blízké je
dné trafiky a po^ záminkou, 
jakoby si chtěl doutnák zapá
lí ti, rozevřel lístek i četl 
radostným rozechvěn|m násle
dující řádky: " 

"Budu čekati na ¥ás o půl 
noci v domě v ulici Svatého 
Štěpána v Batignoles. Vyřiď
te vzkaz tento i v ulici Berlín
ské. Musíme se dnes všichni tři 
setkati! Věc neobyčejně nalé 
havá !*' 

"Ach, ach!1' leptal sám k so 
bě policejní agent, jehož ob 
ličej radostí přímo zářil. "Do
staveníčko tedy podle všech' 
pravidel. "Vyřiďte vzkaz ten 
to i v ulici Berlínské!" Slova 
ta nasvědčují, že aféra ta jest 
velmi spletitáí Žádného pod
pisu ? — Co na to však — Po
známe brzy toho, kdo napsal 
těchto pár slov! — Rychle na 
policejní ředitelství!" 

A Lelblond kvapil hbitým 
krokem ihned k budově poli 
cejní v ulici Jerusalemské. 

Náčelník stráže bezpečnosti 
vrátil se právě před chvilkou 
z Bagnoletu. 

Leblond aal se u aěho ohlá . . r • 
Sltl. 

Vysoký tepto úředník poli 
cejni stěží ho poznal y jeho 
přestrojení, ale pak se tázal 
s úsměvem: » . , 

"Máte něco novéhot* 
"Anol" 
"Jde .o důležité odhalení?" 
"Myslím, že ano. — Ostat

ně posuďte sám -důležitost vě 
ci té, pane náčelníku." 

A Leblond podal známý i\i 
nám lístek představenému své 
mu, který ho rozevřel, přečetl 
a pak zvolal: £ , 

"Kde jste to ^alezl?" 
"U Théfera." 
"Za jakých okolnosti?" 
Leblond dal se u něho ohlá 

děl a co sám činil v ulifi "a 
mostu Ludvíka Filipa". 

^Včasná to věru zpráva!!' 
prohodil náčelník stráže bez
pečnosti. "Máme nepochybně 
klíč záhady nyní již v rukou." 

"Cp nutno 0ále činiti, pa
ne?" 

"Vraťte se v největším spě
chu k bytu Théferově, vložte 
lístek tento tam, kde jste jej 
byl vzal a vraťte se sem. -
Já zatím zpravím o tom vrch
ního ředitele policejního, stát
ního zástupce a dám přísluš
né rozkazy.". 

"Dobrá, pane!?' 
A nepravý vetešník vrátil se 

do ulice "u mostu Ludvíka Fi
lipa." 

Qdloimé dfyi.' 
M(e<zi tím cp toto se dělo na 

policejním ředitelství, zasta
vil $e v ulici .ďBnfer fiakr ja-
kýpi prá^é j^rpti na 
li^zipce. 

Kočí povozu sestoupil s ko
zlíku -a uložil veřejnému jed
nomu posluhoyi, a!|>y bděl nad 
jeho koněm. 

Potom vstoupil do chodby, 
vroucí Jt bytu vrátného* 

Drožka měla čísjo ^3. 
Tím ovšem jest taky již ře

šeno, ie kočím nebyl nikdo 
jiný ,ne$li bQc|rý náá Petr Lp 
riot, ktérý z rána téhož dne 
byl se v^á^il ^e sfté vyjí^ďiy 
Qa y^pl^ov. ^ 

(Vratný nalezince t^al se: 
"Co žádáme, pune?" 
"Něji^kpji ,z,PKkm iPÍSi* « 

pfedržeti." 
Vrátiiý ppMkázal |nu na kari 

cel&ř, kam J^e Petr Lpriot i-
hned odebral. , 

Hlavním úředníkem byl tam 
malý stařec, kterýž déle již tři 
ceti let úřadpval v téže kance
láři a sedával v .témž křesle, 
koží potaieném. ^ 

Přijah Petra Loriotft s vlíd
ností přímo dobráckou a otí
raje si brejle své o rukávy 
chatrného kabátce, tázal se 
příchozího, co si přeje. 

"Vyložím vám přání své co 
nejstručněji!" pdv^til cjrožkář 
prostě. "Přál bych si zvěděti 
co stalo se s jedním hochem 
který byl sem odeyzdán." 

"V které dobšl* 
"O, od té chvíle uplynulá tň 

hezká řada let. — Bylo to > 
-noci 24. října 1837." * 

"A_ jakým právem 61 a jaké 
příčiny přejete si, pane, do-
věděti se toho?" 

"Prostě proto, pane, poně
vadž mám zapotřebí bezpeč 
ně to věděti." 

Úředník se usmál. 
"Pochopuji," pravil, 

te zapotřebí' ták zvéděti aneb 
aspoň že jste zvědav po tom 
Avšak já mám opět zapotřebí 
znáti dopodrobna příčiny té 
to vaší zvědavosti, milý můj 
pane. Není to nic více než pou 

•há zvědavost, aneb vás vede 
i jipý důvod k tomu, pátrati 
po tom, co se stalo s dítětem 
tím? — či jste snad sám pří
buzným, ^neb zi?ate aspoň ro
dinu jeha?" 

"Nuže, vysvětlím vám vše 
dopodrobna, když jste tak na 
to zvědav. Slyšte tedy, oč jde 
Pomyslete si, že jsem to já 
sám, který přinesl v době zmí
něné dítě ono, že vsak nyní 
podle nahodilých, avšak při 
tom velmi podivných a sple
titých okolností mám příčiny 
domnívati se, že za nedlouho 
nebude (nesnadno dopátrati se 
pravých rodičů klučiny, kte
rýž však nyní bude asi už stat 
ným, mladým mužem." 

"Slovem, -tážete se, je*li dí
tě po dnes živo?" 

"Ano, tak se táži především 
— za druhé ale musím zvědě-
ti, kde mohl bych je nalézti, 
kdyby skutečně štěstí mi tak 
přálo, že bych »e dopátral j#-
ho rodiny." 

Pokračování 
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for byl^ dodána četným veřejnýiji 
institucím. Městský vídeňský 
fywk dr. RoTim ve svém refe
rátu sděíil, že podle statistiky 
je postiženo zdufením štítné 
žlázy více než -50 proc. ékol-*1 

nich dítek.- I 
Také ve španélftku fté bojuje 

proti moderním tancům, 
Ve Španělsku nevládne dik

tatura pouze na poli politic-
kém, nýbrž i v oboru mravno
sti a současně g bojem proti 
hlubokému výstřihu dámských 
toilet, byl zahájen boj proti 
moderním tancům, které mají 
býti tiáhraženy klassáckýmj tan 
ci španělskými. Při veliké sla 
vnosti pořádané v Madridě 
princem Carlosem byly zaká
zány všechny tance vyjímaje 

STRANA PAT^ 

í1 cKurayít^! 
Nečistoty v tělesné soustavě zaviftují vět

vinu obyčejných nemocí. 
Tyto neíUtoty mohou býti vyloupeny ten tehdy, 

{•ov-lt vytMHfbvacf ústrojí v dobrém ittvu.^5^ tn'f*., 

PRA. PETRA 

vyznamenává s; účinností D* toto ústrojř, pomáhajíc jim odctraftoyati 
Jedovató á přebytočné látky. s 

j,Pnr»í Iáh«v dokáže jaho xivluhy. Je«t to atarý. jednoduchý, 
byliaoý proit.-edaL a neobsahuje nič. co by nebylo prospéino aouat^é. 

•lWá4»iU jej od lékárníka, nebof jej dodávají pouta xrliital jadna talé. Pro podrobaocti piíte ba 
DR. PETER FAHRNEY& SONS CO. • 

2S01 Washington Bird. CHICAGO, ILU 
i V Kanadi.jut dodáváno baxa cla.) 

Miss Nancy Atén of Drake Univer
sity, a. freshman who clipped one-tenth 
of; a secand off the former women's 
national collegiate record for the 65 
yard hurdles In the national tele
graphic meet recently held at Des 
Homes, Iowa. 

Ntjvětší hloubky 

8íýdiáme mnohio o cjbrov. 
ských výškách, kterých člověk 

rrr.^ f % r^r dosáhl pomocí aerplánů a ba-
IxVJZjřpEi ZiPRqLVY® ale o hloubkách, do kte

rých pronikl, se dovídám© ve 
l#e málo. V kterémsi angllc 
kém časopise byly zaznamená 
ny největsí hloubky dosud do
sažené. Nejhlu'bsi studní v 
píli jest artézská 8udně v 
Gainsborough, ťlusboká 1-&15 

Letecký ppkus před 250 lety. 
tV posledním čísle anglické

ho časopisu "Nature" vyšla za
jímavá zpráva z předhwtoric 
ké aviatiky, která obsahuje 
přehled dosud neznámých po- . . . A ,. , , 
kopů o ovládnuti v.:duchu. Po- Stop' ale íato h,oubka Je P°" 
jednáivá se tu o jedné schůzi "lerne ^vnání s Vrt-
Royal Society z r. 1G79, ve kte- |)ft!,nl na naítu- V |lznl Afnc<; 

jsem na první pohled měl za 
studenta a ptal se mne, íiepotře-

ty, které měly ryze národní buju-li sklepníka. Zdál se mi tak 
charakter a přední .rocMpy ápa- mladý a ke všemu churavý, že 
nělské připojily se ik tomuto jsem h oodmítl s poukazem na zá-
piíkladu,princovu. jkon, který nedovoluje mladé lidi 

pod dvacet let zaměstnávati jako 
sklepníky, nebo markéry. Domně
lý mladý muž vyňal na to z kapsy 
úřední ověření, že on, Arnošt 
Wood, rozený ve Wigamu, dva-
cetidvouletý už byl dva roky za
městnán jako sklepník v restauran 
tu a pracoval k naprosté spokoje
nosti. Protože jsem sklepníka po 

ré se jednalo o tehdy obejeve- byla na jednom místě navrtá-
mé methodě, Jak lítati. Který,i n\země <kl, hlol,')1<v 8-000 

kterýsi kovář z Gublu v hrab- v A"1*"08 Je iada naftových 
"tví Mayne, jménem -Basniec, VyVf^jÍ . 
byl vjTiálezcem aparátu, kte- h!°,Utlky

J,7'0?0- X PetroíeJ°ve 

rý svým složením příjpomíná a- oblasti Slezské bylo navrtáno 
Mi dnešní létadla bezmotoro- 8'S00 stfp.- NeJ' 
vá. Skládá se ze čtyř křídel, h'ul)sl, ®tu?nj na ^ ̂Bt W 
jež možno složití a z nichž dvě artef k"s'u;l,,e v Gobelínu ve 
jsou připojena k pažím a dvě "o '°0f! í"™ " 
u nohou leteových. Basnier li- *' ̂  
tal tedy, maje tílo v posici vo ° hlo"bky veta, jak 10.000 
dorovné a tvrdí se, že byl tak St°P' Tento uzasný vvkon Jest 

s to z pahorku přeletěti řeku 
a ještě dosti znavný kus cesty. 
PoTiytbcťval ^e TUiiváaiím oběma 
předními křídly. Pokusii se 
jak zřejmo, n^jodobiti věrně 
let ptáků. Další pokusy ztro 
skotaly však sé o slabost lid
ských svalu. Basnierovy by i o 
menejVýš Tnncano piohybovati 
pomocí rukou křídly po 10 mi
nut a jakmile v pohybu lustai, 
létadlo spadlo k aemi. Poznaio 
se již tenkráte, že síla tělesnu 
nípsí býti nahražena silou me
chanickou, jenže tehdy ještě 
/neznali prostředků, jimiž byl 
by se tento požadavek dal u-
skutečniti. Proto Besnier záhy 
upustil od svých pokusů. Přes 
to však zasluhují "zmínky v 
nijstorii aviatiky, neboť tyto 
pokusy třeba počí$ati k nejstar 
ším tohoto druhu. * 

"Voleti" X Rakousku vjrpově-
zen boj. 

Rakouský stát hodlá započi-
ti  energickou léčebnoti  a k c i  
proti  známé chorobě štítné ž i á  
zy, běžné známé pode jménem 
"vole".  K tomuto účelu b y l a  
jmenována zvláštní komise, 
která v téohto dnech poprvé 
izasedala. Lékaři slibují si mno 
ho od všeobecného zavedení j o  
dováné kuchyňské soli, která 
jako lék butíoucně Sná l- ý ť  
podávána všem Ikqlním dětem 
a která také ve velkém poči.i 

však opětně celkem malý pro
ti nesmírným hloubkám světo
vých moří. Měřením v jižním 
Tichém oceánu byla vyšetře
na hloubka 31,000 stop, teciy 
řkorem 10 km «od hiladiny ke 
dnu. PtotápěČi mohou jen za 
velikých potíží sestouipiti do 
hloubky pod 200 stop, poně
vadž jim v tom brání nemír
ný tlak vody. Rekordu potá
pěčského dosáhl v poslední do 
bě mladý lodní inženýr jmé
nem Plury, který s přístrojem 
potápěčským sestoupil do hlou
by 336 stop. 

Žila jako muž. — Londýnský 
tisk je zaujat neobyčejně zajíma
vým případem ženy, která řadu 
let byla svým okolím považována 
za muže. V těchto dnech zemřel 
obchodvedoucí známého restauran 
tu Astoria, jakýsi Arnošt Wood 
a po jeho smrti se ukázalo, že to 
byla vlastně žena. Dovedla se 
tak znamenitě přetvařovat!, že v 
restaurantu, kde byla zaměstnána, 
ani v hotelu, kde bydlela, neměl 
nikdo tušení, že ten mladý vždy
cky poněkud chorobný muž, jenž 
vzorně plnil své povinnosti a vše
chny své kolegy převyšoval obrat
ností a inteligencí, je vlastně žena. 
Spolupracovník "Dailv Chronic
le" si zašel k majiteli Astorie, by 
se vyptal na podrobnosti života 
Arnošta Wooda. Restauratér 
vypravoval: Je tomu deset let, 
co přišel ke mně mladík, kterého 

třeboval, přijal jsem ho. Nikdy 
v nikom nevzniklo podezření, že 
nás Arnošt Wood klame svým 
mužským jménem oblekem. Mla
dý sklepník byl pilný a obratný. 
Inteligencí daleko předčil všechny 
sklepníky mého podniku. Za ně
kolik let už byl prvním sklepní
kem a před nedávnem jsem mu 
svěřil vedení svého závodu. Ob 
jev, který byl učiněn po jeho smr
ti, uvedl mne v pochopitelný úžas 
Dodnes nedovedu pochopiti, s ja
kým hereckým talentem hrál Ar
nošt Wood úlohu muže. Ani nej 
menší* gesto, ani jediné slovo ne-
prozrazovalo podvod. Jediné, co 
by snad bylo mohlo f>ýti nápadné, 
byl odpor k doutníkům a ciga 
retám, aleto jsem si přirozeně vy
světlil jeho plicním neduhem. O-
statně každé podezření by hned 
v zárodku bylo zničeno jednou o-
kolností: Arnošt Wood měl nevě
stu, Italku Rinu Bacchiai. ^ 

Anglický .novinář vyhledal ne
věsil: mrtvého Wooda. Tato ital
ská švadlcnka, drobné stvořeníč-
kos velkýma očima, byla stejně u-
žašlá jako ostatní. Nechtěla to 
mu věřit, že její amjco byla žena 
Ovšem, že nebyla nikdy jeho ne 
věstou, ani milenkou. Chodili 
spolu na výlety, trávili jako dobří 
přátelé spolu volný čas a někdv si 
také zatančili, to bylo vše. Nikdy 
jí Wood nedal hubičku —to pro 
svou chorobu —a často říkal, že 
se nikdy neožení. Neví se, co nři 
mělo inteligentní, churavou dívku, 
aby se skrýval | pod .mutikjlm 
jménem. 

í- t 

Zdvořilí Habesanc. — Ve 
zdvořilosti možno Habešany do
bře srovnáVati s Číňany; zejmé
na ^čerpávají se, jako tito, ve 
zdvořilých formách pozdravu. 
Potkají-li se na cestě dva známí 
Habešané, sesednou, jestliže byli 
v sedle, s koně, a pozdraví se ně
kolika podle etikety přesně pro
slovenými* otázkami. Každá od
pověď' je doprovázena hlubokou 
poklonou a smeknutím klobouku. 
Jeden z nich táže se pořade své
ho přítele, jak se vede jemu, je
ho paní, jeho dětem, jeho otro
kům, jeho dobytku, jeho mezkům, 
jeho kozám a posléze jeho drůbe
ži. _Když je tento obřad ukon

čen, role se vymění a táž hra 
tázek a odpovědí seopakuje. TaH, 
ké ženy jsou povinny ,pri pozdrap 
vu smekati. ^ 
. .Železná lávka přes Radbtl 
zu v Plzni. Plzeňská obec př|* 
kročila ke stavbě želeáné lái 
ky přete Radbuzu, místo zn 
Reného převozu, aby obýváte 
atvu Pražského předměst* 
možněno bylo kratší spojení |»i 
čáistí města kolem Klabovski 
třdy. Lávka bude přiléhati kjb 
spodní konstrukci železrůčn^' 
ho mostu přes Radbuzu a bu
de v brzké době již hotova. / 

OZNAMUJTE VE "SVÉTfc", 

L A KRAUS 
HARDWARE CO. 
#420 BROADWAY** 

Z uvádí plynové roury, výhře*/ 
nť topení, plechařské prácf 
pokrývání střech a vše co d»/ 

oboru onoho spadá. 
Výběr českých srpů, zahrad 
niqk^ho náčiní, bar^v, .olejů 

a podobné. 

K. 
Má na skladě velký výběr 
NÁSTĚNNÉHO PAPÍRU 

' (Wall Paper) 
OLEJOVÝCH BAREV 
VARNISE A ŠT£T£K 4 

nej lepší jakost. 
Lafikavě nás vyhledejte. 

8719 QUINCY AVE. / 

For Headache 

Sick Stomaeb 
Ob# or two Oran?efne powders braes yon 
right up. the pain is gone, your atomach 
*ettlt>8. nerves relax, the entire aystMa 
respond*. Perfect medicine for men or 
women, prevents nearly all aickneaa. Oet 
a 16c pkfr. Orangeine powders of any 
druggist. Millions used yearly. They never 
ML Formula on every pkg. Mo aarcotlca. 

VEN ŠVARC 
advokát a veřejný notář. 

841 Society for Savings Bldg. 
Tel. Main 287. 

Res. Tel. Lakewood 1149-J. 

THE GEEVUM GIRLS •""•v 

,A ú, •' 
sasrt ruEPfTifLvvao 

Towonlion's Pfcrvma-8UT-!) 
ipLl gS C5. 

COMtON!-l£Ti 
LEAVE HIM 

BEFORE HC 
50OA.KS! I 

\ ^>WEA1? 1 "OONT KNOW WHERE. 
CMtO) PyTů ALL THtMiLK'. THIS IS THE. 

aOTTLE I'VE FlXEpTDO^V 

FOI? PlTVS SAME.1 

he's Swallowed the 
Bottle, too' 
SOME APPETITE* 

BLESS HIS LITTLE H 
HE'LL BE UKE A SUTTER BALL 

WHLN frHE €ET& 8ACHj» 

Hofimei? most 
St STRCVIN&HIM, 
FOO« KID'. 00 

nnrjf 
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