V P R A Z E , dne 14. dubna

101. číslo.

1910

35. ročník.
měsíčně
čtvrtletní . . , „ , , X % 40
celoročně
X 88'6C
Předplatné pro tuzemsko pošto 1 *:
měsíčně
K
3'—
čtvrtletně
K
8*~~
celoročně . . . . . . K
Předplatné do cizozemska:
Německa a Srbska obnáší;
čtvrtletně . . . . . . X 12*—
celoročně
K 4S1—
Předplatné do A m e r i k y , Francie,
Švýcarska, iíahe, Belgie a Anglie:
čtvrtletně
K 13*20
celoročně
K 62-00

fraht, Pítrowova aKce, čit. pop.

100-it

—

m

NefrwuoTané dopijy
ac nepřijímají a rukopisy so ne
vracej. Nesapečetené reklamace
Jsou porta prosty. Inserty účtujeme
leme a pří Častější inserci po
skytujeme zvláštní výhody. —»CECH« vychází denně o 6. hod.
ranní. V pondělí a po svátku,
• 12. hod. polední. — Jednotlivé
ěíilo za 6 hal. — Účet poštovní
spořitelny ě. 860.790. — Telefon
redakce, administrace a knih
tiskárny L 1126. — Otiskování
ělánkft dovoleno, udán-li pramen.

Čtyřicetihodinná pobožnost v chrámu Páně
u Yorftilek ve Ferd. třídě od 13.—16. dubna.

Í01. číslo-

Čtvrtek: Sv. Tiburcia, muč,
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Karel May — zlosynem a podvodníkem.
ak j&me^ již stručně oznámili, konalo se před
rálovským souidem v Chorlottenburku dne 12.
t. m. přelíčena se spisovatelem Rudolfem Lebrusem, který obvinil známého ímt astáck é.h o spi
sovatele ^,dira% Karla Maye z hrozných věcí.
Během přelíčená vyšlo nta jevo^ že „do*." Karel
May je vícekrát e trestané individuum, pravý kramenálnák, tupiič, zloděj, podvodnák a plagiátor.
Obžalovaný Lebrus byl v důsledku toho ob
žaloby sproštěn. — Karel May pochází ze Saského Rudohoří. Jeho matka byla porodní ba
bočkou. May byl dáni do učitelského semeniště
do^ Waldenburku, odsud však pro různé krá
deže propuštěn. May šel na jiný ústav, složil
zkoušky a stal se.učitelem. Když přijel domů
na prázdniny, přinesl otci zlaté hodinky a dra
hocennou špičku na doutníky. Jak se doká
zalo, ukradl tyto předměty svému bytnému*.
Byl proto zatčen a zavřen na 6 neděl. Sotva
byl na svobodě, ukradl jednomu kováři drahý
prsten a páčidla. A nyní stal se z něho ra
finovaný zlosyn. Sensad vzbudilo jeho vlou
pání do jistého hodinářského obchodu. A opět
jej chytli a zavřeli na 4 léta. Sotva jej pro
pustili, počal May řádit zas. Jelikož byl stihán
zatykačem, utekl do rozsáhlých lesů Rudohoří,
kde setkal se se svým přítelem, vojenským
sběhem Krúgelem. Několik ještě jiných darebů se k nim přidružilo a Karel May byl zvo
len za vůdce loupežníků. Zlosyn o vé podnikli
skorém denně lupičské výpravy. Sta!i v se sku
tečně postrachem celého kraje. Konečně bylo
vysláno do lesů vojsko. Maye a Krúgela vsak
nedostali. Zachránili se lstí. May přestrojil
se za vězeňského dozorce, spoutal Krúgela a
La nerušeně Jej středem vojáků odvedl. Jin
dy opět zachránili- se tím, že v tom okamžiku,
kdy -četnáci vstoupili do hostince, ona vysko
čili s okna n a jejich koně a ujeli. Když byla
půda příliš horkou, odjeli oba do Lipska, kde
se ubytovali v jednom z nejelegantnějších ho
telů a dali si na ukázku přinést i drané kože
šiny, aby i se zbožím hned zmizeli. A objevili
se opět až v Miláně. Zde dostal M a y velikoUf
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Slunce vychází v h . 5 ! 3 . ; zapadá v h. 6*49.
Měsíc vychází v h. 7*53.; zapadá v h.: 00*03.

101. Cisfo.

horečku a v pí všechno na sebe pověděl. Toho
se Krúgel tak ulekl, že uprchl. Byl však v
SasJcu chycen a odsouzen do pevnostního vě
zení na šest roků. A když se později poku
sil o útěk, byl odsouzen na 22Va roku. Maye
znovu chytli a odsoudili na 4 roky. Po dva roky
byl pod policejním dohledem. A nyná počal
May psát různé „krvavé romány. Dosud žil
však v nuzných poměrech. , Když počal však
vydávat známé cestopisné romány, stal se bo
hatým člověkem. Vydával se za světového ce
st ovatele a přímo epochálního muže. Tím sezná
mil se s předními kruhy a mezi šlechtou a
knážaty mel mnoho přátel. Ba dokonce si do
pisoval s členy panujících rodů evropských. Byl
velice častým hostem princezny z Waldenburku,
která mu prokazovala skutečně knížecí pocty.
Kdyby byli věděli, že tentýž muž byl kdysi
postrachem šlechtických zámků ? Ale katastrofa
se blížila. Katolický nakladateli, 'známý Pustot,
který neznaje Maye, bral od něho příspěvky,
se dozvěděl, že i.May vydává též v Drážďa-*
nech hanebné spisy. tProto žádal od něho,
by se rozhodl, «a vysvětlil, ipo na tom prav
dy. Nyní se stala katolická veřejnost pozornou
a následovaly známé články řeholníka P. P6Mmanna. A tak odkryt oslavovaný spisovatel
co zlosyn, podvodník, zloděj, zkrátka a do
bře dareba prvého rádu. Dále dokázáno, žc
na cestách nikde nebyl, že anglicky neumí ani
slovo a že si svůj doktorsky diplom udělal,
resp. padělal sám. May sám musil vše přiznat
a ze soudní sáně odešel jako individuum mrav
ně a společensky hotové. T o je vskutku opětná
„kopniada" prvého .řádu.

