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návratu mého vyckávaKdyby se mne byl na to tá
zal, byla jsem rozhodnuta uprímne mu povedeti, kde jsem
byla a co se prihodilo mezi jeho matkou a mnou.
S výrazem pobourení v obliceji a chování svém, pospíšil
mi v ústrety.
“Musím te prošiti o jistou laskavost, Valerie,” pravila.“ Nemrzelo by te návrátiti se prvním vlakem se mnou do Londýje.

jŽena a Zákon \

t

Román Wilkie Collinse.

“Jsouc sama z dobrého rodu”, pokracovala hostinská
“jsouc následkem
rodinného
neštestí odsouzena k nutnosti
prece
pronajímání
pokoju,
ješte
jsouc
však
ženou z dobrého rodu,
cítím s vámi uprím
nou soustrast.
Mohu se odhože
ríci,
dlat
nedávám vinu vám
jsem že
ne.
Pozorovala
Ne,
jste byla jednáním vaší tchýne
stejne prekvapena a podešena
jako jsem byla já sama; a to
již neco znamená
to již neco znamená!
Nicméne
však
musím vykonati jistou povinJest nepríjemná, proto
nost.

však není méne povinností.
Jsem svobodnou ženou —ne
snad že by se mne nebylo dostalo príležitosti zmeniti muj
prosím, abyste se v tom
stav
nýbrž z
ohledu nemýlila
tomto
mém povlastní vule. V
prijímala
jsem
do dostavení
mu mého jen osoby nej pocestMojí noclehári
nesmí
nejší.
býti zahaleni v žádné tajemství. Tajemství nocleháre jest
jak bych to rekla?
Nechci
vás uraziti
reknu tedy; jakousi poskvrnou. Velmi dobre!
Ponechávám nyní vašemu rozu
mu na rozhodnutí, muže-li se
osoba v mém postavení vydati
poskvrny? Prov nebezpecí
náším tato slova v duchu sesterském a krestanském.
Jako
chci jiti i tak daleko
dáma
a ríci; jako krute zneužitá dázajisté že porozumíte.”
ma
Nemohla jsem to snášeti déjsem ji hned
le. Zastavila
zde.
“Porozumela jsem,” pravím,
“že mi chcete dáti výpoved z
bvtu. Kdy chcete abychom odešli?”
Hostinská pozvedla dlouhou
hubenou, cervenou ruku svou
do výše v bolném i sesterském

Napsal

jf

Gust. B. Reišl.

nazpet do Ramsgate. Ona krácela k svému bytu. Já krácela

k jejímu bytu. Za ní! Jako
pes! O jaká to hanba!
Na
štestí jak jsem se domnívala—nevím co bych o tom nyní soumajitelka
diti mela
domu
byla náhodou mou prítelkyní a
byla náhodou doma. Nemáme
pred sebou žádných tajemství
tam kde se jedná o hosty. Mohu vám, panicko, povedeti, jak
se vaše tchýne opravdu jmenuje. Ona neví praniceho o osobe, kteráž by se jmenovala paní Woodvillovou a sice z dobré
príciny. Ona se jmenuje Woodvillová. Její jméno (a násle-

ti se vás- byla- jste dvakráte
provdaná a jmenoval-li se váš
první manžel Woodville?”
“Otázka vaše jest zcela prirozená, uváží-li se vaše posta“Myslím však,
vení,” pravila.
lépe,
uciním
nechám-li ji
že
nezodpovídanou.”
“Smím se tázati proc?”
“Zajisté. Kdybych vám odpovzbudila
bych
povedela,
jen
k
dalším
otázkám
a já
vás
jejich
musila bych odepríti
Lituji, že vás
zodpovídání.
Opakuji co
musím zklamati.
jsem vám rekla na pobreží
nemám k vám žádného jiného
citu krome soustrasti s vámi.
Kdybyste se byla dovolávala
mé rady pred snatkem, ochotne bych vám byla venovala
Nyní jest príliš
mou duveru.
Odporuvdaná.
pozde.
Jste
cuji vám abyste se vpravila ve
své postavení jak nejlépe mužete a abyste se spokojila s tím
jak se veci mají.”
“Odpustte mi, madame,” na
mítala jsem, “jak se nyní veci

dovne i jméno jejího syna)
jest Macallan
paní MacalMapo
generálu
lanová, vdova
callanovi. Ano, váš manžel není vaším manželem.
Ano, váš
manžel není vaším manželem.
Vy nejste ani dívkou, ani ženou ani vdovou. Vy jste horší
než nic, madame
a vy opustíte muj dum!”
Zastavila jsem ji, když otevrela dvere, chtíc odejiti.
Tou mají,

nevím,

jsem-li vdána.
dobou pobourila mou povahu. Vše co vím, pakliže mi nepoPochybnost,
jakouž vysloužila skytnene vysvetlení, jest to, že
bylo více mne váš syn pojal za ženu pod
o mém množstvím

než oddajnost

mohla.

cloveka

snésti

jmenem, jež není jeho vlastním. Jak mohu býti jista,
jsem-li jeho zákonitou ženou
cili ne?”
“Myslím, že nemuže býti
žádné pochybnosti o tom, že
jste jeho zákonitou ženou,” odvetila paní Maccallanová.“Na
každý zpusob jest lehkou vecí
nabiti právnického dobrozdání
o záležitosti této. Bude-li zníti dobrozdání v ten smysl, že
zákonite provdanou,
nejste
muj syn (necht si vady a nedo-

na?”
Pohledla jsem nan.
Mohla
jsem, jak se ríkává, s teží uveriti svému sluchu.
“Jest to obchodní záležitost,” pokracoval,” kteráž nemuže zajímati nikoho jiného
krome mne a vyžaduje mé prítomnosti v Londýne.
Jak myslím, nechceš nastoupiti plavbu
práve nyní.
Nomohu te zde
zanechati samotnu.
ci snad
máš nejakých
námitek proti
odjezdu do Londýna
našemu
na den neb dva?”
Necinila jsem žádných námitek. Ijá toužila po tom, abych se dostala nazpet.
V Londýne mohla jsem si opatriti právnické
dobrozdání,
jež by mi povedelo, jsem-li zákonitou manželkou Eustace-ovou cili ne.
V Londýne byla
bych v dosahu pomoci a rady
otcova verného starého klerka.
Mohla jsem duverovati Benjaminovi jako nikomu jinému.
Ackoliv jsem vrele milovala

strýce Starkweathera, ostýchala jsem se obrátiti se nan v nynejší své potrebe.
Jeho manrekla mi, že jsem ucinila špatný pocátek, podepsavši se do

rejstríku
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ZVLÁŠTNÍ RYCHLÍK ceká u lodi v Bremerhaven
jedete prímo do Prahy za 14 hod. bez presedání
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The Eastern Upholstery Company
Nový nábytek
Calounictví
Povlaky na nábytek
Plachty pred obchody
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prijímacího pokoje.
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Naše stabilisované lodi poskytují pohodlnou
cestu v kterémkoliv rocním období.
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Príhodné železHamburgu. Inspojení
z
nicní
formace žádejte u místního za-

snatku
nepravým
“Dejte
paní
mi adresu
Mám pripustiti že
/menem.
Macallanové,” pravila jsem.
jest to pravda?
Hrdost má
39 BROADWAY, NEW YORK
JIHL
Hnev hostinské ucouvnul v
prícila se tomu,
abych dríve
pozadí a údiv hostinské zaujal
ješte než bylo po líbánkách,
jeho místo.
181etého který koupil a vdova s malými
musela doznati, že jeho man- Spolecná sebevražda
“Nechcete mi snad ríci, že
a 15lté.
detmi, která zachránila jen ježelka mela pravdu!
pujdete k staré té pasama
U rezníka Františka Reicha jich holé životy. I všechny šaní?” pravila.
O dve hodiny pozdeji byli jsme v Prostejove byl v ucení 181etý ty übožákum shorely. Pohore“Nikdo krome staré paní nezase na dráze.
Ah, jakou pro- syn vdovy, Miroslav Dolák z lí jsou vesmes pojišteni, nebo
muže mi ríci co vedeti chc!”
tivou byla tato druhá cesta vu- Dolních Otaslavic.
Ucen udr- málo. Plameny jim vzaly i
odvetila jsem. “Vaše odhaleci první. Na naši ceste
do žoval známost s mladší sestrou drubež a housata.
Jsou ožení, jak to jmenujete, muže býRamsgate každý
braceni.
mohl
videti
svého
mistra
151etou
Annou
jsou
ti dosti dobré pro vás, nepostajakékoliv), že jsme nevomanžely.
statky jeho
Na na- Reichovou. Rodice i bratr devo
cujete ale mne.
Jakž pak ví- jest gentleman.
On jest ne- ší ceste do Londýna nikdo se cete styky s ucnem zakazovali,
me, nebyla-li paní Maccallanoschopen zúmyslne klamati že- nás nepovšimnul, nikdo by ne- ale pres to oba milenci se tajne
Podešený prchal pred
vá dvakráte provdána?
A ne- nu, kteráž jej miluje a mu du- byl pochyboval o tom, že jsme scházeli.
zemetresením.
protestu.
mohl-liž se první její manžel veruje. On vám uciní po prá- již kolik let svojí.
V nedeli odešel Dolák navV hostinci v Motycíne u
“Nikoliv,” pravila. “Nemluv jmenovati Woodville?”
vu. I já vám uciním po práOdebrali jsme se do sou- štíviti svou matku do Dolních Kladna sedel obchodní zástupNyní zmizelo
te takto: nepohlížejte takto na
i prekvape- vu. Bude-li právnické dobro- kromého hotelu v okolí Port- Otaslavic a v pondelí ráno o- ce pražské firmy. Náhle se pomne!
Jest prirozeno, že jste ní hostinské a její zvedavost zdání nepríznivé váším sprave- land Place.
dešla z domu také Anna Rei- calo vše v hostinci otrásat,
i
jest prirozeno, stala se vládnoucím
znepokojena;
vlivem v dlivým nárokum, slibuji vám,
Když se ani do úterka nádobí na stole, u kterého oPo snídaní v následující den chová.
projak
že jste rozhorlena.
vzato,
Však
tuto chvíli. Celkem
že zodpovídám každou otázku, Eustace mi oznámil,
že mne nevrátila, oznámil její otec zá- bedval, drncelo a podešený
sím, Snažte se nyní opanovati. jsem již pravila, byla dobrou kterouž mi predložíte.
Jak se musí opustiti, aby vyrídil svou hadné zmizení bezpecnostním host, kterému
se trásla puda
Ponechávám
to vašemu rozuJejí záchvaty
ženou.
hnevu veci mají, verím, že jste záko- záležitost.
Já se mu již dríve orgánum, ale dockal se zdrcu- pod nohama, zdešene vybehl z
mu na rozhodnutí (dejme to- byly jak to bývá
obycejem nitou ženou mého syna a zno- zmínila, že si musím v Londý- jícího sdelení.
hostince na ulici. Všechny své
mu, že se budete stehovati za u lidí dobrých
prudké,
ale vu vám pravím, vpravte se ve ne obstarati
nejaké koupe.
veci
nechal v lokále. Teprve
lese,
Nekolik
lidí
našlo
v
proc byste se mnou mely krátkého trvání
týden)
byly své postavení jak nejlépe mu- Svolil k tomu, abych sama to
když byl na ulici, bezdecne vyzvaném
v
nízkém
“Žákovce”,
nezacházela jako s prítelkyní? lehce vyvolány a lehce zažeh- žete. Spokojte se s nežnou prí vyrídila, s tou však podmínporostu
mrtvoly krikl: “Zemetresení!”
v Otaslavic
a neVy ani nevíte jakou obet, jak nány.
chylností svého manžela. Kla- kou, že použiji povozu z hotemálo
divil,
se
že
mladých
Byl
to
Doostatní
lidé
dvou
lidí.
krutou obt jsem vám p*rinesla
“Na to jsem ani nevzpomedete-li nejakou cenu na poklid lu.
jako
klidne
kráceli
by
se
ulicí,
lák
Reichová.
Obvodní
léa
jedine vám.”
pravila.
nula,”
“Hledte! mysle své a na štestí budoucíSrdce
v
to ráno sklí- kar dr. cernoch
bylo
mé
nic
nestalo
z
u
a
také
z
hostince
Brodku
“Vy?” zvolala jsem. “Jakou Dám-li vám adresu, slíbíte mi, ho života, upustte
od všech cené; trpce jsem pocitovala Prostejova zjistil, že
na- ostatní lidé neutíkali.
Vrátil
obet?”
že mi všechno povíte až se na- pokusu
zvedeti více než jest neuznané to odcizení, jež me- stala prostrelením celasmrt
již nedojedl, pres
se
ale
obed
a
lebeopakovala vrátíte?”
“Jakou obet?”
vám známo nyní.”
zi nás se vloudilo. Manžel muj cní kosti z opakovaci pistole. to, že mu místní lidé vykládali,
hostinská.
Zneuctila jsem se
Dala jsem jí žádaný slib a
Uvedla zase se vzezrením otevrel dvere, chteje odejiti a Cin byl proveden již v ponde- že to byl jen otres, zpusobený
jako žena z dobrého rodu. Po- obdržela jsem výmenou
promluvila
adre- ženy, kteráž
své vrátil se, aby mne políbil, prvé lí dopoledne.
se poddolovaného
Smrtící
zbran zrícením
zbyla jsem své sebevážnosti.” su.
poslední slovo.
Mohla jsem to než mne opustí. Tento malý ležela uprostred mezi mrtvými podzemí. Jsou na takové otre“Nemejte mi za zlé,” praviUmlkla na chvíli a pak uchovycisti z jejího obliceje; vyzní- projev
nežnosti mne dojal. a byly v ní ješte dva náboje. sy již zvyklí. Otres byl znacné
pila se ruky mé v pravé zurivo- la hostinská náhle, vraceje se valo to z jejího hlasu.
Obrá- Jednajíc popudem tohoto o- Nedalo se však zjistit, kdo stre síly a trval 4 vteriny. Pro closti prátelské.
“O má übohá!” zase ku své duvernosti vuci tila jsem se, abych otevrela kamžiku, ovinula jsem ruku
který podobný otres pulil. U zastrelených byla nale- veka,
zvolala tato nesnesitelná žen- mne.
dvere pokoje.
dy nezažil,
mou okolo jeho šije a nežne zena bílá dopisní obálka,
jsou to hruzne
na
ština.
“Já jsem vynašla vše.
“Vy jste krutou vuci mne, jsem jej k sobe tiskla.
“Nemám vám za zlé,” odpodlouhé
okamžiky,
kdy skutecnapsáno:
bylo
níž
“Nemužeme
Bídák vás oklamal. Vy jste vedela
jsem se všemožnou madame,” pravila jsem na odpocít
ne
neví
co
si
a kam uprpravila
“Muj
jsem,
ponevadž
bez sebe žít a
nám
milácku,”
práve tak málo provdána jako zdvorilostí z mé strany.
chodu, “však jsouc vám na “venuj mi všechnu svou duve- brání v lásce, spolecne umírá- chnout. Puda se chvela velmi
jsem já.”
O deset
pozdeji byla milost i nemilost odkázána, ru. Vím, že mne miluješ. U- me. Neštastná Anna a Váš silne. Ohnisko otresu bylo asi
vyškubla jsem jsem v dome,minut
Rozhorlena
v místech motycínského námekde
má tchýne musím se podrobiti.”
kaž mi, že mi také mužeš du- Miloš.”
svou ruku z její a vyskocila ze bydlela.
Tchýne má pojednou vzhle- verovati.”
Obe mrtvoly byly dopraveny stí.
židle.
dla ku mne a odpovedela mi s
Povzdychnul
o
si trpce a u- do márnice v Horních Otaslatázala jsem
“Jste šílená?”
v laskavém a hezBylo mým štestím, že to ne- rumencem
vicích,
pitvány.
couvnul
ode
mne
—v
nikde
budou
žalu,
všem
papouškum.
Smrt
se.
byl majitel hostince, jenž mi kém starém svém obliceji.
koliv
v
hnevu.
zraky otevrel dvere, když jsem zaHostinská pozvedla
“Zabte všechny papoušky”,
“Jako že buh mým svedkem,
o
odporucil
stropu
jako
“Myslel
jsem,
ože
dr. Thomas M. RiValerie,
své k
tváríc se
zvonila.
Prihlouplá
služka, díte já vás lituji z hloubí srdrybníka a hasit se nemohlo. vers, clen Rockefellerova úU
jsme
zasluhuje
nikdy
kteráž
nenapadlo
byli
muceni- kteréž
srozumeni
vísoba,
tázati se po ce mého.”
Dvojnásob
k predmetu tomu se nevrace
težké neštestí, stavu, když recnil na škole
ctví a ochotne je podstupuje.
mém jménu, vpustila mne do
neobycejným
tomto
výPo
pravil.
“Trápíš
jen
protože
prišlo
ceti,”
sebe
v težkých do- zdravovedy Johns Hopkins.
pravila.
“Ano,”
“Pocínám vnitr. Paní Maccallanová byla buchu citu, uchopila se jednou
“Papoušci jsou všichni špipostihlo
trápíš
a
mne!”
chudou obec
bách,
doma
a
jsem
nemela žádnou návšte- rukou zase své práce a druhou
sama veriti, že
šílená
Polovina
a osobne jsem pro usmrVešín
u
naví
vu.
Davši
Rožmitálu.
mi tuto zprávu, služ mi pokynula, abych ji opustišílená, že jsem prilnula ku neOpustil pak náhle pokoj,
vyhorela.
obce
cení
všech.
Soužením jest, že
ka
po
mne vedla
vdecné žene, ku osobe, kteráž
schodech na- la.
jako by se obával že rekne vídnes
ctyrmi
roky
byla
predstavují
jistý obor inPred
tato
horu
a
uvedla mne do pokoe,
nedovede oceniti sesterskou a
Uklonila jsem se jí mlcky a ce. Bude lépe neprodlévati obec postižena stejným neštes- dustrie a že prodej ptáku techby
aniž
byla
mne
krestanskou sebeobetavost. Ta
dríve jedi- vyšla ven.
pri tom, co jsem cítila po poCo tehdy plamenum uni- to sahá do milionu dolaru kažké dobre, však já to podruhé ným slovem ohlásila.
sledním
tomto odmítnutí. Ob- tím.
jsem do domu daVstoupila
nyní
jim propadlo.
Ten- dorocne,” stežoval si dr. Rivers
klo,
neuciním.”
Tchýne má sedela samotna
jsouc toho vedeti co bych jednala jsem si neprodlene po- tokrát vyhorelo 21 stavení se
leka
V Kalifornii papoušci umele
pracovního
stolku, zabýva- mela pocíti v budoucnosti. O- voz." Toužila jsem po uniknu“Co neuciníte?” tázala jsem u
Všechováni
jsou pod širým nebem.
a
stodolami.
chlévy
všemi
jíc
pletením.
se
V okamžiku, pouštela jsem dum s pevným tí mým myšlenkám tím, že se
se.
chna tato stavení stála kolem Odtud, jak recník uvedl, šíriti
“Abych stopovala vaší tchý- kdy jsem se objevila na práhu, predsevzetím, že necht z toho mi dostane pohybu a zmeny.
rybníka,
ale nemohla být ha- se bude nemoc jimi zavinovaZajela jsem nejprvé do obni,” zvolala hostinská, vzdáva- odložila svou práci a povstav- vyplyne cokoliv, musím vypáprotože
obrovský žár ná treba po celé Americe. Nešena,
o
jíc se náhle úlohy obeti a pri- ši, dala mi rozkazujícím posun- trati tajemství,
jež matka a chodu a vyrídila koupeje,
vytvoril neproniknutelnou hráz moc tato “papoušci horecka”,
nichž jsem se zmínila Eustacea- syn prede mnou vypátrati
jímajíc na se úlohu carodejni- kem ruky na srozumenou,
tanebylo možno se k ryb- je cloveku nebezpecnou.
kterou
Rocji
bvch
nechala první slovo.
ce.
“Zardívám se, vzpomenujemství, jež matka a syn prede ovi, abych omluvila svou vy- níku dostat.
se kefelleruv ústav ciní nyní pokterý
Potok,
“Vím, proc sem pricházíte: mnou ukrývají. Pokud se jed- jížtku. Potom oddala jsem se
li na to. Sledovala jsem ctihobyl vyschlý. kusy vyvinouti zpusob ockovádo rybníka
klásti
mi otázky.
tu
Ušetrete se- nalo o otázku jména, videla záležitosti, kteráž mi vlastne Protéká predvlévá,
dnou
osobu krok za krokem
tím rybníkem v ní proti zlé nemoci této. PokuOdebrala
be a ušetrete mne! Pravím jsem ji nyní v tom svetle, v ja- k srdci prirostla.
až k jejím dverím.”
kde prá- sy cineny na opicích, zvláštní
Bukove,
"jsem se k malé ville starého sousední obci
plnili
rybník. opatrností treba jest chrániti
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Dovolíte mi otáza- žel u nich sem tam
rodinou nastehoval do domku, kou papoušci.
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