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“Prítel, jenž mi pujcil svou
jachtu nalézá se ve meste”,
pravil. “Myslím, že bude lé-
pe, pujdu-li k nemu a povím
mu, že naše zámery jsou zme-
neny.”

Mluve takto, roztrhal v tupé
jakési oddanosti telegram.
“Tys si patrne umínila, že se
mnou nepujdeš na more/’ po-
kracoval. “Bude lépe, vzdá-
me-li se toho. Nenahlížím co
jiného by se dalo delati. Nahlí-
žíš ty snad?”

Hlas jeho byl skoro pohrda-
vý. Já byla príliš sklícenou
vzhledem k vlastní mé osobe a
príliš pobourenou vzhledem k
nemu, než abych byla mohla
pohrdání to odmítnouti.

“Rozhodni jak za nejlépe u-
znáš, Eustace,” pravila jsem
smutne. “Tak i onak vyhlídky
se mi jeví býti beznadejnými.
Pokud budu vyloucena z tvé
duvery, málo mi na tom záleží
žijeme-li na zemi neb na mori

nemužeme vésti život štast-
ný.”

“Kdybys mohla ovládati svou
zvedavost,” odvetil on prísne,
“mohli bychom žiti dosti štast-
ne! Domníval jsem se,že jsem

si vzal ženu, kteráž jest po-
vznešena nad hrubé vady své-
ho pohlaví. Dobrá žena mela
by ciniti neco lepšího než slídi-
ti po* záležitostech manželo-
vých, po nichž jí niceho není.”

”

Zajisté že bylo krušno snés-
ti neco podobného? ! Nicméne
já toho pre£e snesla!

“Není mi po tom niceho” tá-
zala jsem se smírne, “když se*

znám, že muj manžel si mne
nevzal pod svým rodinným
jmenem? Není mi niceho po
tom, když mi matka tvá neko-
lika slovy rekne, že lituje tvé
ženy? Jest kruto Eustace, ob-
vinovati mne ze zvedavosti,po-
nevadž nemohu ne-
snesitelné postavení, do nehož
jsi mne uvedl! Tvé ukrutné
mlcení požehlo mé štestí a jest
hrozbou pro budoucnost. Tvé
kruté mlcení nás sobe odcizuje
v samých pocátcích našeho
manželského života. Aty mi
ciníš vycítky že to pocituji? Ty
mi pravíš, že slídím po záleži-
tostech, jež se týkají pouze te-
be? Nejsou to záležitosti pou-
-40 tvé; i já v nich mám zájem.
O muj drahoušku, proc si tak-
to zahráváš s naší láskou a du-
verou obapolnou? Proc mne
necháváš takto tápati ve
tmách?”

Odpovedel s prímou a nemi-
losrdnou strucností:

“Pro tvé vlastní dobro.”
Odvrátila jsem se mlcky od

neho. Zacházel se mnou jako
s deckem.

Nyní mne následoval. Polo-
živ z težká jednu ruku na mé
ráme, donutil mne obrátiti se
zase k nemu oblicejem.

“Vyslechni mne,” pravil.“Co
ti nyní chci ríci, povím ti popr-
vé a naposledy. Valerie! Pak.-
liže vubec kdy vypátráš to, co
pred tebou zatajuji, od té
chvíli povedeš život mukapl-
ný. Dny tvé budou dny hru-
zy ; noci tvs budou plny des-
ných snu aniž bych já tím
byl vinen. V každý den svého
života pocítíš nejakou novou
neduveru ku mne, nejaký nový
strach prede mnou apo celý
ten cas budeš se na mne dopou
šteti nejstrašnejších nesprave-
dlností. Tak jako že jsem ve-
rícím krestanem, tak jako že
jsem mužem pocestným, tak
jest jisto, že uciníš-li v této zá-
ležitosti o krok dále, ceta jest
po tvém štestí pro celý tvuj ži-
vot. Opravdove uvaž co jsem
ti rekl budeš míti dosti casu
k uvažování. Pujdu ríci mé-
mu príteli, že jsme upustili od
úmyslu, podniknouti cestu do
Stredomorí. Nevrátím se pred
vecerem.”

Povzdychnul a bolne na mne
pohlednul. “Miluji te, Vale-
rie,” pravil. “Vzdor všemu,
co se prihodilo, jako že buh
mým svedkem, já te miluji
vroucneji než kdykoliv dríve.”

Tak mluvil. Tak mne opu-
stil.

Musím o sobe napsati prav-
du, necht si se zdá býti sebe
podivnejší. Necht ríci, že jsem
sto rozbírati mé vlastní po-
hnutky; nechci se ani pokusiti
o uvažování, jak asi by byly
jednaly jiné ženy na mém mí-
ste. Pravdou však jest, že
hrozná výstraha mého manže-
la tím hroznejší ve své taju-
plnosti a neurcitosti nevyko-

návala na mou mysl žádný
zdrcovací vliv; ona jen podní-
tila mé rozhodnutí vypátrati
co prede mnou ukrývá. Neu-
plynuly ani dve minuty od je-
ho odchodu a já zazvonila i
objednala si povoz, aby mne
dovezl k domu majora Fitz-Da-
vida ve Vivian Place.

Precházejíc sem i tam zatím
co jsem cekala bylat jsem
tak rozechvena, že mi nebylo
možno sedeti tiše náhodou
jsem se spatrila v zrcadle.

Vlastní muj oblicej mne po-
desil, vyhlížel tak prepadlý a
tak divoký. Mohla-li jsem se
predstaviti cizinci, mohla-liž
jsem ocekávati, že uciním nut-
ný dojem v muj prospech, vy-
hlížejíc tak jak jsem vyhlíže-
la v tuto chvíli? Celá má bu-
doucnost mohla treba záviseti
od prvního dojmu, jaký uciním
na majora Fitz-Davida. Za-
zvonila jsem opetne a vzkáza-
la jsem aby jedna z panských
prišla do mého pokoje.

Nemela jsem žádnou vlastní
panskou; manželka kuchare
na jachte byla by mne obslu-
hovala, kdyby bylo zustalo pri
prvotním našem rozhodnutí.
Málo mi na tom záleželo, do-
kud jsem mela vubec nejakou
ženu, kteráž by mi mohla po-
moci. Panská se dostavila.
Nemohu lépe ukázati, jak ne-
urovnaný a zoufalý byl stav
mé mysli v tu dobu než povím-
li, že jsem se opravdu dotazo-
vala této mne úplne cizé žen-
štiny po mém vzezrení. Byla
to žena prostredního veku, ne-
soucí ve svých pohybech i v o-
bliceji známky velké zkušeno-
sti sveta i jeho zkažeností. Vti-
skla jsem žene do ruky peníze

bylo jich tolik, že byla
vskutku prekvapena. Podeko-
vala mi potupným úsmevem,
patrne vlastním zpusobem si
vykládajíc mou pohnutku k je-
jímu vyplacení.

“Co mohu pro vás uciniti,
madame?” tázala se duverne
šepotajíc. “Nemluvte hlasite,
nekdo se nalézá ve vedlejším
pokoji.”

“Chci vyhlížeti co nejlépe,”
odpovedela jsem, “a proto
jsem pro vás poslala, abyste mi
pomohla.”

“Rozumím vám, madame.”
“Cemu že rozumíte?”
Ona významne pokývla hla-

vou a opetne mi šepotala :“Muj
ty pane bože, vždyt já jsem to-
mu uvyklá!” pravila. “Jedná
se vám o nejakého pána.”

“Chtela jsem ríci majore, že
neobycejne pocituji laskavost
vašeho uvítání, ponevadž, jak
se veci mají, jsem nucena žá-
dati vás o jistou laskavost.”

Mluvíc takto, byla jsem si
vedoma toho, že se veci, pro
níž jsem prišla, ponekud náhle
blížím. Avšak obdiv majoruv
stále více vzrustal a to s tak
desivou rychlostí, že jsem poci-
tovala nutnost toho, uciniti mu
prítrž. Doufala jsem, že vý-
hružná slova “žádati vás o las-
kavost,” úceli tomu poslouží a
nadeje má mne nezklamala.
Starý muj obdivovatel zlehka
pustil mou ruku a s všemožnou
zdvorilostí obrátil smer hovo-
ru.

“Laskavost to samo sebou se
rozumí že bude poskytnuta!”
pravil. “A nyní mi povezte,
jak se darí vašemu drahému
Eustaceovi?”

“Jest starostmi sklícený a v
špatném rozmaru”, odvetila
jsem.

“Starostmi sklícený a v špat-
ném rozmaru!” opakoval ma-
jor. “Závidený hodný ten muž,
jenž má vás za ženu— starost-
mi sklícený, a v špatném roz-
maru? Hanebno! Eustace
mne opravdu naplnuje ošklivo-
stí! Vyškrtnu jej ze seznamu
mých prátel.”

“V tom prípade, majore, vy-
škrtnete i mne s ním. Ijá se
nalézám v špatné nálade. Vy
jste dávným prítelem mého
manžela. Mohu se vám tedy
priznati, že náš manželský ži-
vot v této chvíli není zrovna
štastný.”

Major Fitz David pozvedl
své brvy ocní (nabarvené tak
aby se nalézaly v souladu s kní
rami) a jevil zdvorilé prekva-
pení.

“Již!” zvolal. “Z ceho pak
to jest Eustace utvoren? Což
nemá smyslu pro krásu a ušle-
chtilost? Což jest nejnerozum-

nejším ze všech žijících tvo-
ru?”

“On jest nejlepším a mne
nej dražším ze všech žijících
mužu,” odvetila jsem. “Však
v minulém jeho živote jest ja-
kési strašné tajemství ”

Nemohla jsem dále ma-
jor Fitz-David rozhodne mne
zadržel. Ucinil tak s nejuhla-
zenejší zdvorilostí na povrchu.

V ocích jeho však jsem zpozo-
rovala pohled, jenž zjevne pra
vil: “Odvážíš-li se na choulo-
stivou pudu, panicko, já te tam
provázeti nebudu!”

“Má okouzlující prítelky-
ne!” zvolal. “Smím vás nazý-
vati okouzlující prítelkyní?
Vy máte vedle tisícerých ji-
ných rozkošných vlastností,
kteréž již pozoruji živou o-
brazotvornost! Nepripouštej-
te, aby nad vámi nabyla vrchu!
Uposlechnete rady starého mu
že nedejte se obrazotvorno-
stí svou ovládnouti! Co vám
mohu nabídnouti, drahá paní
Woodville-ová? Koflík caje?”

“Nazývejte mne mým pra-
vým jmenem, pane,” odvetila
jsem smele. “Já jsem neco vy-
našla. Vím tak dobre jako vy,
že mé jméno jest Macallan.”

Major se vydesil a pohlížel
na mne velmi pozorne. Jedná-
ní jeho stalo se vážné a hlas
jeho byl nadobro zmenený,
když opetne na mne promluvil.

“Smím se tázati,” pravil,
“zda-li jste svému manželi zje-
vila, že jste ucinila seznání, o
nemž jste mi práve povede-
la?”

“Zajisté”, odvetila jsem.
“Mám za to, že manžel muj mi
jest povinen poskytnouti vysve
tlení. Žádala jsem jej aby mi
povedel co jeho neobycejné
jednání znamená a on mi toho
odeprel recí, kteráž mne desí.
Dovolávala jsem se jeho matky

—a ona zdráhá se poskytnou-
ti mi vysvetlení a ciní tak recí,
kteráž mne pokoruje. Milý
majore Fitz-Davide, já nemám
prátel, kterí by se mne ujali;
nemám nikoho, k nemuž bych
se mohla uchýliti, krome vás.
Prokažte mi nejvetší ze všech
laskavostí: povezte mi proc si
mne váš prítel Eustace vzal
pod cizím jmenem?”

“Prokažte mi nejvetší ze
všech laskavostí”, odvetil ma-
jor. “Nechtejte, abych o tom
pronesl jediného slova.”

Vzdor této nepríznivé odpo-
vedi vyhlížel prece jako by
choval pro mne opravdový sou-
cit. Umínila jsem si, že co nej-
více zkusím mou schopnost pre
mlouvací; umínila jsem si, že
se nedám hned na poprvé od-
býti.

“Musím vás o to žádati”,
pravila jsem. “Vmyslete se v
mé postavení. Jak mohu žiti
vedouc to co vím —a neve-
douc niceho více? Radeji bych
slyšela nej hroznejší vec, kte-
rouž mi sdeliti mužete, než bý-
ti odsouzena (jako jsem nyní)
k vecným pochybnostem a k
vecnému napjetí. Miluji mé-
ho manžela z celého srdce;ne-
mohu však za techto okolností
žiti s nim; beda tato dohnala
by mne k šílenství. Jsem pou-
ze žena, majore. Mohu se pou-
ze odkázati ve vaší laskavost.
Neudržujte mne prosím ne-
udržujte mne v pochybnos-
ti.”

Nemohla jsem ríci niceho ví-
ce. V bezdecném popudu o-
kamžiku uchopila jsem se jeho
ruky a itskla ji ku rtum. Ga-
lantní starý pán se vydesil, ja-
ko bych jej byla uvedla ve spo-
jení s elektrickou baterií.

“Má drahá, drahá dámo”,
zvolal. “Nemohu vám vypove-
deti jak cítím s vámi! Vy mne
okouzlujete, vy mne premáhá-
te, v yse dotýkáte srdce mého!
Co mohu ríci? Co mohu cini-
ti. Mohu jen nápodobiti vaší
obdivuhodnou uprímnost, vaší
neohroženou -statecnost. Pove-
dela jste mi v jakém postavení
se nalézáte. Nechte mi v oplát-
ku povedeti vám v jakém po-
stavení se nalézám já. Upokoj-
te se,prosím upokojte se! Mám
zde láhev s cihavkami k služ-
bám pro dámy. Dovolte mi, a-
bych vám ji nabídnul!”

Prinesl mi láhev; podstrcil
mi malou podnožku pod nohy;
zaprísahal mne, abych si do-
prála casu a se uspokojila.
“Proklatý blázen!” slyšela
jsem jej k sobe samotnému
promlouvajícího, když se na

chvíli ode mne odvrátil. “Kdy-
bych já byl jejím manželem,
byl bych jí povedel pravdu, at
by si z toho bylo následovalo
cokoliv!”

Myslel pri reci na Eustacea?
A chtel uciniti to co by byl uci-
nil, kdyby se byl nalézal na mí
ste mého manžela chtel mi
v skutku povedeti pravdu?

Sotva že se mi tato myšlen-
ka kmitla mozkem, byla jsem
podešena hlasitým a duraz-
ným bušením na dvere domov-
ní. Major se zastavil a pozor-

ne naslouchal. Za nekolik o-
kamžiku dvere otevreny a z
predsíne znatelne se ozval šus-
tot ženského šatu. Major po-
spíšil ku dverím pokoje s cilo-
stí mladého muže. Zpozdil se.
Dvere se z vencí z prudká o-
tevrely zrovna ve chvíli, kdy
on k nim se dostal. Dáma se
šustícím šatem vrazila do po-
koje.

9.
Porážka majorova.

Navštevovatelka majora Fitz-
Davida ukázala se býti telna-
tou, šatem pretíženou dívkou,
s kulatýma ocima, s kvetnatou
pletí a s vlasem barvy slámové.
Když byla nej prvé na mne u-
prela pohled údivu,zostra pred
nesla svou omluvu, že nás vytr-
huje prednesla ji ale jen
majorovi. Stvorení to se patr-
ne domnívalo, že jsem nejno-
vejším predmetem zbožnování
toho pána i nepricinila se ani
dosti málo, aby zatajila svou
žárlivost, naleznuvši nás po-
hromade. Major Fitz-David
vše napravil svým vlastním ne-
oddlatelným zpusobem. Políbil
ruku šatem pretížené dívky
stejne oddane jako prve mou
vlastní; rekl jí, že vyhlíží pu-
vabne.* Pak ji uvedl se smesicí
obdivu a úcty nazpet ku dve-
rím, kterýmiž byla vešla ku,
druhým to dverím, jež zjedná-
valy prímé spojení s predsíní.

“Žádných omluv není treba,
má drahá,” pravil. “Tato dá-
ma prišla ku mne v obchodních
záležitostech. Naleznete uci-
tele zpevu nahore vás oceká-
vajícího. Zacnete se svou ho-
dinou a já prijdu za vámi za
nekolik minut. Na shledanou

má rozkošná žákyne na
shledanou.”

Mladá dáma zodpovídala
zdvorilou tuto kratickou rec
cepotem upírajíc zatím co
mluvila, kulaté své oci neduve-
rive na mne. Dvere se za ní
zavrely. Major Fitz-David mo-
hl nyní zase vše u mne napra-
viti.

“Nazývám onu mladou oso-
bu jedním z mých štastných
nálezu,” pravil starý pán spo-
kojene. “Ona má neváhám
to ríci nejpeknejší sopráno-
vý hlas v celé Evrope. Zdaliž
pak byste tomu verila? Setkal
jsem se s ní na železnicní sta-
nici. Nalézala se za nálevnou
v jednom hostinci, übohá nevi-
noucká, vyplachujíc sklenice a
zpívajíc si pri práci té. Její
vyšší noty mne elektrisovaly.
Rekl jsem sobe samému: Zde
jest rozená prima donna já
jí pomohu do sveta. Ona jest
tretí, kterouž jsem uvedl do
sveta. Až vzdelání její bude s
dustatek pokrocilé, vezmu jí
do Itálie a nechám jí zdokona-
liti se v Miláne. V této nevi-
noucké dívce, má drahá dámo
vidíte jednu z budoucích krá-
loven zpevu. Poslyšte! Práve
zacíná svou škálu. Jaký to
hlas! Brava! Brava! Bravissi-
ma!”

Vysoké sopránové tony bu-
doucí královny zpevu zavznely
domem, když takto mluvil. O
hlasitosti hlasu mladé dámy
nemohlo býti pochybováno.
Jeho sladkost a cistota po mém
soudu podléhaly znacné po-
chybnosti.

Pronesši tech zdvorilých slov,
jichž príležitost tato vyžado-
vala, odvážila jsem se uvésti
pozornost majorovu na pred-
met, o nemž jsme rokovali pr-
vé než jeho návšteva vešla do
komnaty. Major byl velice ne-
ochotný navrátiti se k nebez-
pecnému tomu predmetu, je-
hož jsme se zrovna jen byli
dotkii, když jsme vyrušeni by-
li. Tloukl prstem takt ku zpe-
vu nahore; tázal se mne na
muj hlas a zpívám-li; podot-
knul, že by život byl nesnesi-
telný bez lásky a umení. Muž
na mém míste byl by pozbyl tr-
pelivosti a byl by se vzdal zá-
pasu v ošklivosti. Jsouc ženou
a majíc muj cíl na zreteli, roz-
hodnutí mé bylo neoddlatelné.
Já jsem majoruv odpor vysíli-
la a donutila jej ku vzdání se.
Jsem pouze spravedlivou, pra-
vím-li, že když se rozhodnul o-
petne o Eustace-ovi mluviti,
mluvil uprímne a mluvil k ve-
ci.

(Pokracování.)

| Jen jednou v živote. j
.

.. v
Sokolský Slet o svetové výstave v Chicagu nebude aj

si již nikdy více v našem živote. Proto využitkujte této
príležitosti a jedte se podívati do Chicaga nyní.

$ 5

ii YMm-1 I i

| Pojedte se Sokoly Í
S a radujte se s nimi a se všemi krajany z celých Spoje- iI nych Státu a Kanady, jakož i s hosty z Ceskoslovenska. |
| Okružní lístek jen $15.45 |

I
po dráze B. & O. z Baltimore do Chicaga a zpet s deví- 2tidenni platností. Je to nebývalá láce, jaká treba také Ipz nikdy více nebude. Zvláštní vlak vyjede z Baltimore I

2 v pondelí, 19. cervna v 7. hod. vecer z Clifton Stanice a v 2¥ utery, 20. cervna ve 2. hod. odpol. bude již v Chicagu. I
| Pojede cvicící clenstvo Sokola Blesk a Baltimor- 1
2 ských Sokolic k nimž se pripojí clenové ostatních sokol- 2
t ských jednot z Curtis Bay, Philadelphia atd. Se Sokoly f• mohou jeti také jiní krajané. •

! V Chicagu bude postaráno o übytování všech úcast- §

Íníku
sokolských výprav. Byty v rodinách od 50c za den 2

a od $3.00 za týden výše, v hotelích od SI.OO denne vý- I
še. Na jídlo stací denne SI.OO. )

j Pred sletem bude rada slavností a v sobotu, 24. cer- ?

I vna vecer v Chicago Auditorium slavnostní ceské pred- I
| stavení Smetanovy nesmrtelné opery “Prodaná nevesta” ]
2 za úcasti peti sólistu z Národního divadla v Praze, 100- 5

{clenného symfonického orchestru a 150-clenného’ smíše- 2
ného sboru. 1

. Informace podá: §

{" FRANT. ŠTETKA, 2010 ASHLAND AVENUE 2
JOSEF POKORNÝ, 2911 MADISON STREET

2 JOSEFINA KOLOMAZNÍK, 805 N. CURLEY STREET 8

I Dne 17. cervna schuze úcastníku výstavy vB. hodin I
vecer v Sokolovne. J

Pozvání! >

ku prohlídce

2800 Block Ashland Avenue
FRANK NOVÁK a SYN

Vbrzku dohotoví pekné cihelné domy.
Domy tyto jsou dobre stavené a moderne vypravené a co
nejlepšího budou prodány za tu nej levnejší cenu. Jich
úmysl byl postavit tyto domy co možná nej levneji, což
se jim též podarilo a vybízí obecenstvo ku prohlédnutí.
Pak-li koupíte aneb né, jste pozváni ku prohlídce abyste
sami jejich podnik posoudili a dali svoje dobrozdání.

Tyto domy budou dohotoveny v šesti týdnech.

Prohlédnete si je, než koupíte jinde.

FRANK NOVÁK a SYN
Telefon, Hamilton 4550

_ NEJRYCHLEJŠÍ CESTA DO

Ceskoslovenska
NEJRYCHLEJSÍMI PARNÍKY SVETA

6 DNÍ DO BRÉM.
ZVLÁŠTNÍ RYCHLÍK ceká u lodi v Bremerhaven
a jedete prímo do Prahy za 14 hod. bez presedání

Informace dodá místní zástupce nebo

NORTH GERMAN LLOYD
CHARLES and REDWOOD STS.

Baltimore

Telefon, Wolfe 8706

The Eastern Upholstery Company
Calounictví Nový nábytek Povlaky na nábytek
Plachty pred obchody Stínidla do oken Nábytek do
prijímacího pokoje.

2108 E. MONUMENT ULICE
naproti Marku.

Rffl Do CESKOSLOVENSKA •

rm PRES HAMBURG
Naše s abilisované lodi poskytují pohodlnou

> cestu v kterémkoliv rocním období.

Okružní Cesta 3. Trídou <M CO

H NEW YORK—PRAHA
v

Týdní plavby. Príhodné želez-
nicní spojení z Hamburgu. In-

'W formace žádejte u místního zá-

¦PS?! HAMBURC-AMERICAN LINE
39 BROAOWAY, NEW YORK


