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"Jsem tedy tím šťastnější," 
děla na to Claudie pokrytec
ky, "že pozvala jsem taky pa
na Štěpána Loriota, netufeíc ov
šem, že jest přítelem vaším. 
Doufám, že setkáte se s ním 
častěji u nás. Ač mám v An
glii ještě značnější část svého 
jmění, usídlila jsem se v Pa
říži skorém na dobro. Hodlám 
přijímati v salonu svém spo
lečnost pařížskou a již asi za 
deset dní hodlám pořádati ma
lou zábavu rodinnou. Doufám 
pevně, že i vy mne při ní náv
štěvou svojí poctíte.'* 

"Jsem velice potěšena roz
hodnutím vaším," děla Clau
die s radostí tentokráte upřím 
nou. "i doufám, že se stanete 
v hrv.Vy přítelem rodiny naší!" 

V okamžiku tom vstoupil 
\tfuha ioznamoval paní své, že 
t p.efclsíni dlí jakýsi, muž, jenž 
uchá'/< ti se chce o místo správ 

domu. Byl to René Moulin. 
Jindřich z La Tour-Vaudien, 

<$hájce Renéův, po málo ještě 
slovech rozloučil se s hostitel
kou svou i odcházel předsíní. 
René seděl tam na lavičce. Jin 
dřich ve kvapu nepovšimnul 
si ho ani a snad by ho nebyl 
ani v přestrojení jeho poznal. 
Za to však strojník dobře ho 
poznal a div nevykřikl překva
pením. 

"Co to znamená?" tázal se 
Éam# sebe užaslý. "Advokát 
tento u ženy této? Vím jedno 
jen, ze jest teď ještě nutněj-
ffím, abych se dostal do toho
to domu." 

René Moulin, byv předsta
ven paní Dick-Thornové, uči
nil na ni ten nejlepší dojem, 
kterýž byl ještě zvýšen vrsvěd 
čeními, jež Jan čtvrteř jbjrí 
Laurcntovi odcizil. Výborná 
strojníkova znalost angličiny 
pak rozhodla. Když byl se Re
né schválně ještě chvíli na o-
ko houževnatě smlouval o služ 
ném — houževnatě, aby pra
vý stav svůj neprozradil — a 
konečně taky o této věci se do
hodl, byl paní Dick-Thornovou 
pod jménem František Lau
rent, jehož pravost bývalá mi
lenka vévodova nijak nepode-
zřívala, přijat. 

"Jste tedy v mvch službách.* 
dila mu potom paní Dick-Thor 
nová vlídně. "Ještě dnes upra
vím pro vás jizbu v druhém 
poschodí. Dovedete vsak posta 
rati se o přípravy k domácí zá
bavě? Budu dávati v nejbliž
ších dnech první dýchánek 
pařížské společnosti, I přála 
bych si, aby byl skvělý. Musí
te se taky dohodnout! s květi 
n tur 

jglfJsem ve věcech těch ho 
Wn, milostivá paní. U přede
šlého pána měl jsem na sta
rosti pořádání čtyř plesů. O-
statně dovolím si raději už zí
tra ráno k milostivé paní ae 
Př estěhovati." 
• ^René odcházel spokojen, že 
l$dařilo se mu dostati místo 
V němž s největším zdarem se 

že pokusiti o rozluštění pro 
blému, zdaž Dick-Thornová je 
skutečně bídnicí, kterouž Jan 
Čtvrtek domníval se v ní po 

lávati, aneb zdaž se zlosyn 
sám mýlil. 

Claudie však osaměvši zvo 
|»la vítězoslavná: 

"Vše se daří znamenitě 
Sám adoptovaný syn Jiřího 
skytá mi zbraně proti svému 
otcí. Připoutám tohoto k sobě 
Hrozbami. Jindřich v domě 
mém si musí dobře všimnout 
krásy mé dcery vzdor lásce své 
lc slečně Lilliersové a ostatek 
dokáže — vůle moje! Kdyby 
však Jiří chtěl podniknou ti zá
pas se mnou, nuže, přijmu ho 
neboť veškeré nebezpečí bude 
Bá straně. Já, nemohouc být 
Již A&udllč atfTižria . ntmoHil 

nic ztratiti, jsem tedy nezráni 
telná! Jiřího však skandál ten 
musil by zničiti! Esterka jest 
sice šílená, avšak může býti 
snad vyhojena; i kdyby však 
nezdařilo se to, zůstala by 
přece jen vdovou po Zygmim-
tovi z La Tour-Vaudien a rodin 
ná rada žádala by na Jiřím 
pro ni odcizené miliony. Než 
by toho Jiří dopustil, raději 
se stane opět mým otrokem!" 

Hodinku na to Claudie Ver-
niova přijala návštěvu i Štěpá
na Loriota. Když byl týž pře 
depsal léky dceři její, jež chu 
ravěla pouze následkem leh
kého nastuzení, paní Dick-
Thornová rozhovořila se s ním 
v saloně kladouc mu otázky, 
je-li možno vyléčiti Šílenou že 
nu, její prý přítelkyni, jež už 
pros dvacet let choromyslností 
jest stižena a jež sešílela ne
pochybně prý následkem zdě
šení neb zranění. 

Jak užasla, když Štěpán, 
neodmítaje možnost vyléčení, 
sdělil jí, že sám má na staro 
stí podobný teď případ v ú-
stavu charentonském, kde jde 
taky o ženu přes dvacet let ší 
lenou, jež sešílela následkem 
rány na hlavě, tak že on — do
ložil lékař — zkusiti chce na 
ní operaci. Jména šílené ženy 
této Štěpán vdově Dick-Thor
nové, vázán jsa tajemstvím ú-
ředním, sděliti nemohl, avšak 
v bývalé milence vévodově 
vznikla ihned domněnka, že 
jde snad o Esterku, která po 
jejím a vévody vpádu do její 
ho bytu před více než dvaceti 
lety následkem zranění a zdě 
šení sešílela. Avšak v brzku 
zaplašila podezření to pomy 
íHenřm, že může býti více pří 
padů podobných a že není 
pravděpodobno, aby Esterka, 
jejíž pobyt u paní Amadisové 
byl jí do jisté doby znám, by7 

a teprve teď tak náhle do 
pravena do ústavu choromysl-
nýoh. Nedotazovala se tedy 
dále mladého lékaře, avšak 
oučíc se s ním pozvala ho, aby 
jako přítel dýchánky její, při 
nichž s Jindřichem z La Tour-
Vaudien se setká, návštěvo 
val. Štěpán bez okolků přija 
pozvání toto a poroučel se 
pak. 

"Jest ctižádostivý," děla si 
Claudie, sotva dvéře uzavřel 
'i bude mi po případě konat 

dobré služby!" 
XIV. 

Osud nechce, aby te setkali. 
René Moulin, opustiv domek 

paní Dick-Thomové, setkal se 
s Janem čtvrtkem na rohu u 
ice Clichy, kde týž na něj če 

kal. Sdělil mu několika slovy 
výsledek kroků svých a doru 
Čil mu tobolku Laurentovu i 
vysvědčeními, jichž nyní ne 
měl již zapotřebí, aby Jan 
čtvrtek vše donesl hostinské
mu, u něhož oba s Laurentem 
se setkali a kterýž Laurenta 
nepochybně dobře znal. Starý 
zlosyn vykonal rychle toto po 
slání své: namluvil hostinské 
mu. že viděl tobolku tu ňadra 
ží St. Lazare vypadnout! ze 
šatu muže, jejž náhodou dříve 
v restauraci této byl viděl a 
že dříve nežli se ho mohl do 
volati, muž ten zmizel. Proto 
nřináší prý tobolko tu panu 
hostinskému, o němž za to má, 
že maiitele jejího velmi dobře 
zná. Hostinský k tomu přisvěí 
cil a slíbil tobolku vrátit! Lau 
rentoví. 

Mezitím René odeslal na á 
dresu téhož Laurenta do Vin-
f en nes poštou stofránkovou 
bankovku, kterouž byl záro
veň v tobolce oné nalezl, s tím 
doložením, že tobolka ta' ulo 
žena byla pro maiitele jejího 
u zmíněného hostinského, 
r-', ' • í^jkračovánf /jj 

Federálním soudem žalova
ných 48 úředníků společnosti 
vyrábějících kujné železo bu-
e souzeno dne 21. dubna. Ob

žalováni jsou pro přestoupe
ní Shermanova protitrustové-
ho zákona tím, že se spikli,, 
by kontrolovali ceny svých vý 

robků. Kromě zmíněných ú-
edníků musí býti za soudního 
čení zastoupena každá spo-

ečnost, jak prohlašuje spolko-
ý návladní Bernsteen. 

PAPÍROVÁNÍ, čistě, dobře, 
za cenu. přiměřenou provádí 
. Sedlecký; 3643 výcfc. 188. 

ul. 5-1 
PftIJME SE; spolehlivá žena k 
vedení domácnosti. Dobrý do
mov pro řádnou ženu. Hlaste 
se v č. 13508 So. Parkview Dr. 

vých. 131. ul. 4-12 
'ftIJMOU SE dva páni na byt 
beze stra vyj plyn, elektrika., 
coupelna, .pso případě i garáž 
c použití. Zvláštní vchod. Hla
ste se v 6. 4C17 Lester ave., 
roh Finn ul. 4-10 

K L U S Á K  
L Český odborný . 

hodinář a zlatník ^ 
4010 BDAAniVAV u 

s 
A 
K L U S Á K  

PŘIJME SE rádná cirvKa na 
na všeobecnou domácí práci. 
")obrý domov. Hlaste se v č. 

12310 Miles Ave. 4-10 

4939 BROADWAY 
• České* Nár. Síni. 

Oplný sklad zlatni
ckého zboží. ^ 

Správky zlatnické a 
hodinářské osobné 

vyřizovány. 

HLEDÁ SE žena neb dívka k 
výpomoci dk> kuchyně, dobrý 

omov. Hlaste se u Rosalie 
'ood s Shoppe, 11420 Euclid 

Ave. , 4-11 

PRODÁ SE 

C VELIKONOCŮM 
Chcete-li ušetřiti peníze za 

nové šaty, zavolejte 
Garfield 662-W. 

Vaše šaty vyčistíme neb pře
barvíme, že budou jako nové. 

FRED KRÁL 
& SONS CO. 

3190 VÝCH. 132. UL. 

x Kinsman Rd. 

POHOVKY, kanape, prádel
níky, šatníky, stoly, postele, 
kamna, dostanete v nábytko
vém obchodě z druhé ruky u 
Sačů, č. 3440 vých. 54. ul. z 
flamm ave. a Broadway a vý
chodní 55. ul. Otevřeno do 9 
lod. večer. 4^-12 
PRODÁ SE dům o 6 pokojích, 
íoupelna, sklep pod celým do
mem, fernes. skrčky na prá
dlo, garáž, slepičník, vše dobře 
zachovalé. Z rodinných důvo
dů se dá levně. Hlaste se pří 
mo u majitele 3322 Meyers 
Ave. 4-12 

VÁŠ MAJETEK 
Chcete-li Váš majetek prodat, 
vyměnit neb koupit nový, po

sloužíme Vám v každém 
případě. 

Kupujem a ^prodáváme. prvn 
a druhé dlužní úpisy (mort
gage). Pojištujeme ve všech 

případech. 

THE CLEVELAND HOME 
INVESTMENT CO. 
5415 BROADWAY. 

Geo. C. Píwonka, pokladník 
Louis Tací, pozem. jednatel 
Union 1161 Broad 26ť 

D R O B N É  
O Z N Á M K Y  

HLEDÁ SE starší pán neb dív
ka k výpomoci do kuchyně, do 
brý domov. Hlaste se u Rosalie 
Food Shoppe, 11420 Bhaclic 
Ave. 4-11 

PŘIJME SE 
PŘIJME SE dívka za prodá 
vačku do obuvního, obch<jdu 
pracovitf Rodiny od 1 do .6 hod 
večeř, v sofeortú celý cíen. Ííla 
ste se u Letter Shoe Co., 5903 
Broadway Broadway 5$ . St 
Market budova. • • 4.10 

PŘIJME SE uzenářský dělník 
Hlaste se v č. 5015 Fleet Ave 

4-10 

PftIJME SE zručný a schopný 
papírovač. Hlaste se u Fr. Ko 
váře, 3667 E. 131. St. 4-1 

ZTRATILA SE šedivá ruční 
kabelka s dvěma diamantový 
mi prsteny, hodinky a peníze 
mezi Pershing a vých. 55. u 
Odměna. Zavolejte Prospect 
4773. 3x 

PŘIJMOU SE čtyři zruční te 
saři. Hlaste se v č. 3639 vých 
139. ul. 4-12 
PftIJME SE dívka na domácí 
práci. Mzda $15 týdně. Hlas 
te se v ě. 5401 Clark ave. 

4-12 

ČESKÁ PANÍ hledá místo k v 
dení domácnosti v menší rodi
ně. Hlaste se v č. 5723 Dolloff 
Rd, . 4-12 

~ACE. Lot na vých. 99. ul. z 
Union,: blíže ěkoly a obchodu 
atd. Prodá se na lehké splát
ky. Zavolejte Lakewood 344-J. 

4-15 

'RODAJÍ SE kamna, jedny na 
vytápění, Forest City Oak No. 
: 3, jedny do kuchyně, malé 
šestikolové "Hudson", jsou má 
o potřebované. Příčina prode
je stěhování." Oboje jsou pou
ze nar uhlí. Hlaste se v č. 4506 
Champa ave. z Broadway. 

4-12 
SINGER ŠICÍ STROJE prodá
váme na splátky. Hotově $5.00 
a zbytek $3.00 měsíčně. Vy
měňujeme též staré šicí stro
je. Hlaste sé v & 4313 Clark 
Ave. S. W. ^ 
*RODÁ SE dům 0 6 pokojích 
v Maple Heights* koupelna, 
spací veranda, fireplace, book 
cases, chinacabinejfcs, velká ga
ráž, velký jot. Musí býť pro
dán, cena $7500. Výhodné 
splátky. Hlaste* se v č, 15626 

riend Ave. Stop .10 A.B.C. 
Line. 4-14 
'RODÁ SE jednorodinný dům 

o 4 světnicích dole a dvou po
kojích nahoře. Koupelna, elek
trika, plyn, garáž i jiné zaří
zení. Cena $6550. Hlaste se v 
č. 3340 záp. 54. uí. 4-12 
'RÓDÁ SE jednorodinný dům 
tři roky starý, 6 pokojů, kou
pelna, garáž, pěkný lot. Žádá 
se hotově $2500. Hlaste se v 
č. 3399 vých. 145 ni, * Kins
man Rd. 4-28 

NÁBYTEK* VÝBAVY do 6ti 
jídelen po 8 kusech, jako no 
vý, za jednu třetinu v obchodě 
nábytkem u "Bačů", 3440 vý
chodní 54. ul. u Broadway a 
vých. 55. u)f '/• Hamm ul. 4-12 

PRODÁ SE dvourodinný dům 
blíže záp. 21. ul. a Trowbridge 
ave., 5 pokoju a koupelna do-
e a 4 pokojo a koupelna na-
loře, naléaw ae blíže školy a 
káry. Břidlicová střecha, vel
ký lot. Cena pouze $7400, ho 
tově $2000, ostatní na splátky. 
Hlaste se u M. Cibulka, 3690 
Fulton Rd. j$!«d. Lincolni474. 

4-16 

PRODÁ SE cukrovinkový a de 
ikatesní obchod, místo roho-
é, č. 3800 Woodleine ave., 

roh záp. 38. ul., kde se trží 
zaručených $500 týdně. V blíz 
kosti dvou škol. Vemte Madi
son káru. Prodává se násled
kem rozejití se společníků 
Tlaste se v 5. 4419 Broadway 

4-14 

PĚKNÝ DOM o 5 pokojích, 
sklep, elektrika, plyn, nalézá 
se na Pershing Ave., blíže 
vých. 49. ul. Cena $3500, ho 
tově menší Částka a ostatní ja
ko nájem. 

Dům o 5 pokojích, koupel
na, garáž, sklep, plyn elektri 
ka, nalézá se blíže Union a 
vých. Of?, ul. Cena $5400. Men
ší obnos hotově, ostatní jako 
náiem. A^las Finance Co. 
54.r>8 Broadway. Ptejte se na 
J. Mlekovský; 4-11 

"f>W 
za VYMĚNÍM svoji farmu 

iedno- neb dvourodinný dům 
Zašlete svoji nabídku do adm 
Světa" pod značkou Box 141 

4-12 
PRODÁ SE grocerní a řeznic 
ký obchod, kde je tržba za ho 
tové a kde se přijme týdn 
T)řes $500, málo pracovních 
hodin. Je tam byt o 5 poko
jích a nalézá se v č. 3085 vý
chodní 116. ul. Cent $Í800 
Bližší sdělí jednatel v 6106 
Quincy ave., 

M-iw* 
<4-21 

PRODÁM PĚKNÝ velk^ jed 
rodinný dům o 8 pokojích, e-
lektřina. kóunelna, skleSn. pA-
dn. vvtánění horkou vodou. —-
něknv vplký lot. 2 garáže, dlá 
žděná ul-e. Hotově $2500 
ostatní dle uiednání. Hlaste se 
v čís. 33?,3 Woodbridge Ave 
blíže W. 25th St. -

4 
' i  

GROCERNÍ OBCHOD. Velm 
vyhlášené • místo s vedlejším 
prázdným štorem, kde by se 
dal zařídit! Meat Market. Je 
to rohové místo, velký a pěk 
ný byt. koupelna a několik ga 
ráží. Týdní tržba přes $500 
Prodává sé za příčinou stáří 
Cena $13r>Ó0. Můžeme udělnť 
dobrou půjčku. The Atlas Fi 
nance Co., 54C|8 Broadway. 

4-1 
, -v .. 

ČTVRTEK, 10. PUBNA 1924, 
•a»p5asss9aseea9S9ES99EaeasHS9sSEnnMft^: 

PRODÁ SE set do narloru. set 
do jídelny, set do ložnice,. Sin
ger šicí stroj, kamna na uhlí 
a plyn.' vše velmi levně, bude-
i to brzo prodáno. Hlaste se 

v č. 4313 Clark Ave. 

MAME KUPCE 
na jednorodiné i dvourodi-
né domy i několik kupců na 
domy obchodní, též apart
menty a tudíž máte-li Vás 
majetek na prodej, obraťte 
se hned na 

FR. JESTŘÁBA 
pozemkové jednatelství 

3429 ZAP. 41. UL. 
4-14 

UČE - MTA 
Užívané Fordovky $35 do $35( 

Podmínky. 

Užívané CHEVROLETY 
$80 od $400 

8923 BROADWAY 
Telefon Broadway 800. 

Otevřeno Večer a i* weděli. 
4-10 

Obchod elektrickými a radio
vými potřebami na městské 
křižovatce, blíže živého rohu 
kde se vzmáhá obchod. Velká 
příležitost pro pravého ob
chodníka. Obětuje se přímo— 
jen za $900. Dobrá příčina k 
prodeji. 3221 E. 93. St. TeJ 
Broadway 1559 W. 7-21 
STAVITELÉ POZOR! Právě 
co jste si přáli, máme pro vás 
totiž loty na dlážděné ulici. Je 
tam všechno zvelebení a hod 
se hned ku stavbě. Máme 10 
lotů v Garfield parku, které 
musí být prodány pod cenu 
pouze za $1100. Bližší sdělí 
Nejedlík a Mikeš, realtors 
11015 Union ave. Tel. Broad 
way 2586. 

PRODÁ SE řeznický obchod 
kde je tržba za hotové přes 
$350 týdně. Nájem $20 měsí
čně. Nalézá se v domě č. 3602 
Denison ave. Cena $750. Pro 
dává se následkem rozejití se 
společníků. 4-X0 

CHMURNÉ DNY, 
NAPSAL HUGH CONWAY 

Z anglického přeložila Klára Specingrooá, 

j domov ve španělsku^ kte-|p0Vg(j11^ práce, k zastupování 
snad již nikdy neuzřímedůležitého místa; příjeift-

Za hodinu bude tam stát člo
věk. Bude přiveden po širo
kých, ze zdola vedoucích scho
dech, jichž poslední dlaždici 
vidím. Bude tam státi snad po 
celé hodiny. Půjde-li odtud co 
nevinný či odsouzenec, obé 
nám přinese bud' již. život, 
štěstí, či bídu a utrpení. 

Ruka má svírá ruku ženinu 
ještě pevněji; neboť ty posled 
ní minuty, které nyní trávíme 
pohromadé, plynou, ubíhají 
tak rychlej 

Hle, hodiny tam pod balko
nem ukazují již půl desáté. O-
puštěný dvůr začíná nyní brá-
ti na se vzezření kvapu a prá
ce. Strážníci a jiní úředníci 
probíhají sem a tam, mnozí na 
plňují kalamáře a předkládají 
péra před advokáty a právní 
zástupce, kteří usednou na 
těmto připravená, dosud prázd 
ná sedadla. 

Někdo tam dokonce staví i 
kytici krásných květů na stůl 
před žfdli, kde sedává asi sám 
vrchní soudce. Jak hořká to 
ironie osudu. Což mají květi 
ny ně(;o společného s touto 
prací? Květiny tak krásné, kte 
ré mně připamatovaly znovu 
můj 
rý 
Květiny v takový den zármut
ku! Raději by měli zahaliti 
každý stůl a každé sedadlo do 
černého hávu. 1 

Nyní se již % obou 
stran do síně vedoucí otevírají 
a zůstávají otevřeny. Slyším 
dupot mnoha nohou. Lid se hr
ne v ohromných skupinách do 
vchodu a obrací se směrem 
tam, kam obecenstvo má vol
ný přístup. Přicházejí tak ry
chle a tak hustě, že v desíti 
minutách celá síň jest naplně
na, že by. špendlík ani nepro
padl. . ! 

Filipa se ke mně stále více 
a více tiskne, neb každá píď 
místa na židlích je upotřebe
na. Síň soudní jest již plna. 

Přeplněna osobami vzácný
mi, pěkně ošacenými, které si 
získaly přístupu#, jak mi řeče
no bylo, prostřednictvím šeri
fovým. Avšak vzdor tomu, ať 
již muž či žena, všichni se tla
čí, aby se dostali na nejlepší 
místo. 

A proč? Aby slyšeli a vidě
li, jak souzen bude člověk, kte 
rý prý vraždu spáchal! S hoř
kostí díval jsem se na tyto ze
vlu lící. sensační diváky. Nená
viděl jsem je z celé duše, neb 
jsem věděl, že se tlačili jen 
proto, aby viděli a se nasytili 
takovou stravou, kterou ani ne 
očekávají; zuby mi Jektaly, 
když jsem vzpomněl okamži
ku, kdy Filipa v přesvědčení 
nevyhnutelnosti vystoupí a ob
viní sebe samu ze zločinu, a 
uhájí člověka toho, dokáže je
ho nevinu. Ačkoliv jsem se 
snažil zapudíti mocí tento o-
braz z mysli mé namlouváním, 
že se soudcové mýlití nemo
hou, že muž ten bude propuš
těn — avšak znovu a znovu 
hrůza mne obcházela, a já ne
náviděl již z celé duše ty di
váky, kteří se budou dychtivě 
pásti ze samé zvědavosti jení 
na žetiě, kterou já tak vrouc
ně, šíleně miluji í 

Zdá se mi, že zde jako v 
mlze vidím několik známých 
tváří. Přicházejí jistí gentle-
menové a usazují se na sedad
lech. které radové obyčejně 
zaujímají. Mnohé z nich znám 
již z ulice. Jsou to tuším ven
kovští hodnostáři z okolí Ro
dinku, kteří neoochvbně nyní 
přišli, bv rozhodovali a tvořili 
porotu. Vidím tam také tu vy-
záblou, krahuičí tvář ženy. kte 
rá se naní Wilsonovou zove. 
Jak. jsem rád, že &edí před ná 
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mi a nás nevidí. Ona tak dobře 
jako my ví, že muž ten, který 
dnes soused býti má, jest ne* 
vinen. 

Sedíme zde půl hodiny, a jfi 
pozoruji hned tu tlupu lidí, 
hned prázdnou ohradu a v ní 
pustou lavici přede mnou; na
slouchám šumění hovoru, kte
ré přichází z tlačícího se di* 
vu; prchnu již po konci tohoto 
děsného divadla; stále jediií 
jen přání se ve mně ozývá 
by ten okamžik byl již za nlí<* 
mi. Po celou tu dobu sedí Ft» 
lipa podle mne, hustě závojeift 
jsouc zahalena, tulí se ke mně 
neviděna jsouc sousedy svými 
a držíc pevně moji ruku. 

Ticho!.poblíže prázdné lir 
vice se otvírají, a právě s de
sátou vstupuje do síriě červeně 
oděný soudce. Uklání se koleny 
usadil se, a dle všeho jest ví» 
děti, že hotov jest započíti dně 
šní práci. Snad dosud žádný 
obžalovaný nezkoumal tvář 
soudcovu tak, s větší úzkostí, 
než já zkoumal nyní tvář mi
losti. 

Starý muž, příliš starým 
mi zdál k vykonávání tak 
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ným, milým — nebyl, ale vj*» 
padal jako ten, který by mohl 
nésti titul "šibeničního soud-
c éJ* ' ' 

Pst! Pst! Ticho kolem ! Ách* 
má ubohá, předrahá ženo, dd-
vol mi, ať tisknu ruku tvou 
ještě vřeleji, neb okamžik, kte^ 
rý nám již tolik dní a no$t 
spát nedal, se přiblížil! ^ 

nám asi přinese? 
KAPITOLA XV. 

čerpá čapka. 
soudní síni panuje gktoro 

úplné ticho, šumot rozhovoru 
pojednou zaniká — úplně již 
zanikl, neb příručí soudce vstá 
vá a povídá něco z té záhadné 
proklamace, která počíná slo
vy: "Slyšte, slyšte, slyšte!" • 
zahajuje tím otevření soudní 
síně. 

Filipa dp sud úplně zastře
na — sedí co socha nehybná. 
Ruka její, kterou stále ve své 
držím, sotva asi již cítí mé tisk 
nutí, které jí má vždycky zno* 
va a znova-dodati naděje • 
šťastný výsledek. Netroufal 
jsem4 si již ale znovu jí podati 
tento návrh. Věděl jsem, lé 
by slova má byla marna. 

Soudní síň jest otevřena, č^r 
vený sudí přebírá se v dopi
sech a papírech, které před 
ním na stole leii, tak klidně, 
i ajco by se zde ani nejednalo o 
život muže nebo ženy, kteří 
snad budou souzeni. Zvedá 
jednu z kytic a dýše do sebe 
vůni její. Jak se jen může v té
to chvíli chovati tak, jako oby
čejný smrtelník? Kdyby náa 
zde nebylo, mohl by odsoudit! 
nevinného člověka k hanebné 
smrti! 

Myslím, že se člověk s tak^ 
vou odvědností nemůže anf 
cítiti ve světě šťastným, 61 
se mýlím? * 

Ten pán e tou parukou 
jest písařem celého zasedání,w 

podotýká jeden muž vedlé 
mne sedící svému sousedu; 
"ten, co vstává a vyvolává jmé 
no za jménem, aby zjistil, že 
porota jest úplná; — musí jicli 
napočítati do třiadvaceti. Vi
díte, vstávají ze svých míst a' 
vždv no čtyřech rychle přísa
hají. čtou tam tu nesmyslnoií 
proklamaci nroti nepravosti a' 
nenočestnosti, kéž bv si to ka
ždý mohl poslechnouti! Písař 
se po7novu usadil a soudce, 
obloživ papíry,, počíná, práci 
svoji. 

. Pokračování * 
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