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Jsem však, má drahá, mno-

hem starší Tebe, a mám mno-
hem delší zkušenost o tom, co
mnozí nazývají “slastmi a
strastmi manželského života’’.
Mluvíc na základe této zkuše-
nosti své musím Ti povedeti,
co jsem seznala. Mladé vdané
ženy Jako jsi Ty, jež jsou Vrou-

cne oddány svým manželum,
snadne se dopouští jednoho po

vážlivého omylu. Z pravidla
ocekávají príliš mnoho od
svých manželu. Muži, má übo-
há Sáro, nejsou takovými jako
my ženy. Jejich láska i pak
když jest opravdovou, není ja-

ko naše láska. Ona není trva-
lou jako naše. Ona není jedi-

nou nadejí a jedinou myšlen-
kou jejich životu, jako tomu
jest u nás. Nezbývá nám nic
jiného i tehdy když jich nejví-
ce ctíme a milujeme, než sná-
šeti tento rozdíl mezi povahou

mužovou a ženinou. Já ani na
chvíli neomlouvám chladnost
Tvého manžela. Dopouští se

chyby pakliže ku príkladu ni-
kdy na Tebe nepohlíží, mluvi-
li k Tobe a nevšímá-li si Tvých
snah celících k jeho potešení.
A dopouští se neceho více než
chyby dopouští se opravdo-
vé ukrutnosti nevrací-li Ti
nikdy Tvé polibky. Avšak má
drahá, jsi opravdu presvedce-
na, že jest vždycky zúmyslne
chladným a ukrutným? Nemu-
že jednání jeho nekdy býti ná-
sledkem nesnází a starostí, jež
tíží jeho mysl, a jež jsou ne-
snázemi a starosti, o než se s

nim nemužeš podíleti? Poku-
síš-li se o to, abys pohlížela na
jeho jednání v tomto svetle, bu
deš rozumeti mnohým vecem,
jež Te nyní prekvapují a trá-
pí. Bud trpelivou k nemu,
milé díte. Nestežuj si a nikdy
se k nemu nepribližuj se svými
projevy laskavosti vidíš-li, že
mysl jeho jest necím jiným za-
ujata aneb že jest rozmrzen.
Úvážím-li, jak vroucne jej mi-
luješ, musím pripustit, že jest

težko uposlechnouti mé rady.

Bud však presvedcena,, že ta-
jemství štestí nás žen lze na-
iezti (a po hríchu príliš casto)
pouze v takovém konání zdr-
želivosti a oddajnosti, jakou Ti
nyní stará Tvá prítelkyne od-
porucuje. Dobre si, má drahá
rozmysli, co Ti tuto píši a nech
vbrzku zase o sobe slyšeti.”

Druhá dopisovatelka: “Jak
jen mužeš, Sáro, býti tak ne-

r myslnou a zahazovati svou
lásku takovému chladnokrev-
nému netvoru, jakým se man-
žel Tvuj zdá býti? Pravda, já
nejsem provdaná ;kdybych by-

la,snad bys mne tak neprekva-
povala. Provdám se však také
nekdy a kdyby se muj manžel
] u mne choval tak jako se pan

Macallan chová k Tobe, nalé-
hala bych na rozvod. Prohla-
šuji, že bych radeji byla oprav

dove bita jako ženy z nižších
vrstev spolecenských, než aby
í e ku mne choval s tak zdvori-
lým zanedbáváním a pohrdá-
ním jak o tom píšeš. Horím
lozhorlením pakliže na to jen
pomyslím! Musí to býtipprav-
du nesnesitelné. Nnesnášej to-
ho déle, má übohá. Opust jej,
prijd ku mne a zustan u mne.
Muj bratr jest, jak Ti známo,
právníkem. Prectla jsem mu
nekteré odstavce Tvého psaní
a on soudí, že mužeš dosíci to-
ho co nazýváme právním roz-
vodem. Prijd a porad se s
nim.”

Tretí dopisovatelka: ‘‘Jest
Vám známo má drahá paní
Macallanová, jakou já jsem
mela zkušenost s muži. Vaše
psaní mne ani dosti málo ne-
prekvapuje. Vašeho manžela
jednání vuci Vám pripouští
pouze jednu záverku. On mi-
luje nejakou jinou ženu. Ve
tme naiezá se nekdo, kdo do-
stává všeho toho, ceho Vám
jest odpíráno. Já jsem to vše
prodelala —a vím o cem mlu-
vím! Nepovolujte! Ucinte ži-
votním svým úkolem vypátra-
ti onu ženštinu. Možná také
že jich více než jedna. Na tom
vsak nesejde. Necht to jedna,
necht jich více, mužete-li je
vypátrati, mužete jeho jsouc-
nost uciniti tak bídnou jako on
ciní Vaší. Prejete-li si mé zku-
šenosti ku pomoci, zminte se
mi slovíckem a ona Vám jest
zcela k službám. Mohu prije-
ti na Gleninch a setrvati s Vá-
mi jak dlouho si jen budete
práti po 4. dnu príštího mesí-
ce.”

Temito ohavnými rádky
skoncilo se ctení dopisu žen-
ských dopisovatelek. První a
nej delší výnatek ucinil nej ži-
vejší dojem v soudní síni. Bylo
zjevno, že pisatelka jest ctiho-
dnou a rozumnou osobou. Vše-
obecne však pocitováno, že
všechny tri listy treba sebe ví-
ce se lišily od sebe v tonu, pre-
ce jen opravnovaly k jediné
záverce. Postavení ženy v Gle-
ninchu, (mohlo-li se veriti její-
mu lícení) bylo postavením za-
nedbávané a neštastné ženy.

Korespondence obžalované-
ho, kteráž byla nalezena s jeho
Denníkem v uzamceném šuplí-
ku stolku u postele stojícího,
byla nyní predložena. Psaní
byla s jedinou jen výminkou
psána od mužu. Ackoliv byly
velice umírneny u porovnání s
druhým a tretím dopisem žen,
i záverka vyvozována z techto
listu ukazovala tímtéž smerem
Život manželuv na Gleninchu
jevil se stejne nesnesitelným
jako život manželky.

Tak ku príkladu jeden z prá
tel obžalovaného zval jej, aby
s ním vykonal v jachte plavbu
okolo sveta. Jiný navrhoval
šestimesícní pobyt na pevnine.
Tretí odporucoval hon a rybo-
lov. Všichni navrhovali odlou-
cení manželu, více méne ro-
zumné a více méne úplné.

Poslední z ctených dopisu
byl psán obžalovanému rukou
ženskou a podepsán pouze
krestným jmenem ženským.

“O mej übohý Eustace, jak
krutým jest ten náš osud”, tak
pocínalo psaní. “Pomyslím-li
na to, že život Tvuj jest obeto-
ván oné zlé žene, srdce mé pro
Tebe krvácí. Kdybychom my
se byli stali mužem a ženou
kdyby bylo bývalo mým nevý-
slovným štestím milovati a ctí-
ti nejlepšího, nejdražšího ze
všech mužu —v jakém jsme
to mohli žiti ráji jak slast-
ných hodin jsme mohli pozna-
ti. Však litování jest marné;
isme odlouceni jeden druhému
pro tento život odlouceni
pouty, jež nás oba žalem napl-
nují, jež však musíme oba v ú-
cte zaehovati. Muj Eustace
nezapomínej, že mimo tento
stává ješte jiného sveta. Tam
duše naše zalétnou aby se spo-
lu setkaly a splynuly v jediném
dlouhém nebeském obejmutí

—v rozkoši, kteráž nám jest
na zemi zapovezena. Beda vy-
lícená v Tvém psaní o že’s
jen ženu tu za manželku pojí-
mal ! vynutila na mne toto
vyznání mých pocitu. Nechat
Ti poskytne útechy, nedopou-
štej však, aby je nekdo jiný u-
videl. Spal mé v ukvapenosti
psané rádky a pohlížej vstríc,
(jako já pohlížím) lepšímu ži-
votu, kterýž ješte mužeš sdíle-
ti s Tvou Helenou.”

ctení tohoto ošklivého psaní
vyvolalo otázku se strany soud
cu. Jeden ze soudcu tázal se,
zda-li pisatelka pripojila k li-
stu svému datum aneb adresu.

Státní žalobce odpovedel, že
nevidí ani jedno ani druhé. O-
bálka ukazovala, že psaní dá-
no na poštu v Londýne.

“Chceme”, pokracoval ža-
lobce, “chceme cisti jisté od-
stavce v Denníku obžalované-
ho, v nichž jméno podepsané
na tomto listu nejednou se vy-
skytuje; a možná, že nalezne-
me jiných prostredku ku sto-
tožnení pisatelky ku úplné
spokojenosti Vaší Ctihodnosti
prvé než soud bude skoncen.”

Slíbené jvynatky z Denníku
mého manžela byly nyní cteny.
První výnatek dotýkal se doby
skoro na rok pred smrtí paní
Macallanové. Znel následov-
ne :“Novinka dnešní poštou,no-
vinka, která mne prímo zdrcu-
je. Manžel Helenin pred dve-
ma dny náhle zemrel vadou sr-
decní. Ona jest svobodna! A
já? “Já jsem prikován k žene,s
níž nemám jediný pocit spolec-
ný. Helena jest pro mne ztra-
cena následkem mého vlastní-
ho jednání. Ah! Nyní chápu
co jsem nikdy dríve chápati
nemohl; jak neodolatelným
muže býti pokušení a jak snad
no nekdy muže následovati
zlocin. Uciním lépe uzavru-li
pro dnešní vecer knihu svou.
Darmo mne to rozhorluje m,y-
slím-li na své postavení aneb
pnsi-li o nem.

Další odstavec byl datován
o nekolik dnu pozdeji a pojed-
nával o téže veci.

“Ze všech pošetilostí, jichž

se muž muže dopustiti nejvet-
ší jest: jednati popudem okam
žiku. Jednal jsem popudem
okamžiku, když jsem si bral
neštastné to stvorení, kteréž
jest nyní mou ženou.

“Helena byla tehdy pro mne
ztracenou, jak jsem se ukva-
pene domníval. Provdala se
za muže, jemuž se ukvapene
zaslíbila dríve než se setkala
se mnou. Byl mladším mne a
jak se zdálo statnejším a sil-
nejším mne. Pokud jsem mohl
videti, osud muj byl pro celý
život zpeceten. Helena napsa-
la svuj rozlucný list, loucíc se
se mnou pro tento život na
Vždy. Všechny mé vyhlídky
byly zmareny; nadeje mé vym-
rely. Nezbylo mi niceho, po

cem bych se mohl pachtiti a
žádná potreba mne nenutila k
tomu, abych hledal útocište v
práci, šlechetný cin, výkon
vznešeného odríkání se zdálo
se mi býti vším co mi zbylo a
ceho jsem ješte byl schopen.

“Okolnosti osudného okam-
žiku zvlášte se prizpusobily té-
to mé myšlence. Neštastná ta
žena, kteráž prilnula ku mne
(a nebesa jsou mi svedky, že
tak ucinila, aniž by se jí k to-
mu bylo dostalo sebe menšího
povzbuzení z mé strany), prá-
ve v ten cas nerozvážne vydala
svou povest svetu na milost’ a
nemilost. Mohl jsem umlceti
zlolajné jazyky, jež jí übližo-
valy. Ztrativ Helenu, nemohl
jsem ocekávati více žádného
štestí. Všechny ženy byly mi
stejne lhostejný. Velkodušný
cin mohl býti spásou této ženy.
Proc bych ho nemohl vykona-
ti? Oženil jsem se s ní pod ná-
tlakem tohoto popudu vzal
jsem si ji práve tak jako bych
byl skocil do vody a ji zachrá-
nil, kdyby byla tonula; práve
tak jako bych byl býval skolil
muže, jejž bych byl pristihnul
pri tom, jak ji na ulici trýzní!

“A nyní tatáž žena, jíž jsem
takovou prinesl obet, stojí me-
zi mnou a mou Helenou —mou
Heleno, kteráž jest svobodnou,
aby mohla zahrnouti celým po-
kladem lásky své muže, jenž
zbožnuje zemi, kteréž ona se
dotýká nohou svou.

“Bloud! šílenec jsem! Proc
neroztríštím si lebku o stenu,
již proti sobe vidím zatím co
píši tyto rádky?

“Má rucnice stojí tamto v
koutku treba mi jen privá-
zati provázek ku kohoutku a
vložiti ústí zbrane do úst
však nikoliv! Matka má žije;
láska matky mé ýest posvátná.
Nemám práva mariti život kte-
rýž mi dala. Musím trpeti a
poddati se. O Heleno! Hele-
no!”

Tretí výnatek jeden z
mnoha podobných psán asi
na dva mesíce pred smrtí man-
želky obžalovaného.

“Zase se mi dostalo nových
výcitek! Nikdy snad nežilo
ženy, kteráž by se tak vyznala
v steskách, ona žije v ovzduší
rozmrzelosti a nespokojenosti.

“Dopustil jsem se dvou no-
vých provinení; nikdy již ji ne-
žádám, aby mi zahrála a oble-
ce-li nový nejaký šat jedine
proto, aby se mi zalíbila, nikdy
se toho nepovšimnu. Povšim-
nouti si toho! Spravedlivá ne-
besa! Jedinou snahou mého ži-
vota jest nepovšimnouti se ji v
nicem co koná neb mluví. Jakž
mohl bych zachovati klid svuj,
kdybych se co nejvíce nevyhý-
bal tomu, abych s ní nemusel
míti soukromné rozmluvy? A
já prece zachovávám vuci ní
klidnost. Nikdy nejsem vuci
ní tvrdým; nikdy na ní nepro-
mluvím zhurta! Mát dvojího
nároku na mou shovívavost
jestit ženou a zákon ucinil jí
mou manželkou. Nezapomí-
nám toho jsem však jen clo-
vek. cím méne ji vidím
vyjma že jsou prítomni hosté

tím jsem jistejším, že zacho
vám vládu nad sebou samým.

“Veru bych rád vedel co mi
ji ciní tak úplne odpornou.
Jest ovšem praobycejnou že-
nou ; videl jsem ale ošklivejší
ženy, jichž laskání bych mohl
snésti, aniž bych byl pocitoval
mrazení, jakéž mne obchází
jsem-li nucen trpeti její proje-
vy lásky. Pocit ten pred ní ta-
jím. Ona mne miluje übo-
há —ajá ji lituji! Rád bych,
abych mohl ciniti více; prál
bych si abych sebe menší me-
rou mohl opetovati pocity, ja-
kéž ona mi venuje. Však niko-

liv mohu ji jen litovati. Kdy-
by se spokojila s tím žiti se
mnou v pomeru prátelském a
nepožadovati nikdy projevu
nežnosti, mohli bychom spolu
vycházeti zcela dobre. Ona
však žádá lásku. Neštastné
stvorení ona žádá lásku!

“O má Heleno! Nemám žád-
né lásky, kteréž bych jí mohl
venoval! Srdce mé náleží tobe!

“Minulé noci se mi zdálo, že
tato má neštastná žena byla
mrtva. Sen byl tak živý, že
jsem procitnuv, opustil lože mé
a otevrel dvere jejího pokoje i
naslouchal.

“Její klidné, pravidelné dý-
chání bylo dobre slyšitelno v
tichu nocním. Byla pohrouže-
na v pevný spánek. Zavrel
jsem zase dvere, rozžehnul
svícku a cetl. Helena objevo-
vala se ve všech mých myšlen-
kách; bylo težko upnouti po-

zornost na knihu. Však vše
bylo lepší než odebrati se na
lože a snad po druhé sníti o
tom, že jsem rovnež mužem
svobodným.

“Jaký to jest ten muj život!
Jaký to jest ten život mé ženy!
Kdyby v dome vzniknul ohen,
veru nevím zda-li bych se po-
kusil oto, abych zachránil se-
be, aneb zachránil ji!”

Poslední dva ctené vynatky
byly psány ješte pozdeji.

“Paprslek jasný konecne o-
záril jednou tuto mou trudnou
jsoucnost.

“Helena není déle odsuzová-
na k odloucenosti vdovské. U-
plynula dosti dlouhá doba aby
jí bylo dovoleno vmísiti se za-
se v spolecnost. Koná návšte-
vy u svých prátel v naší cásti
škotska; a ponevadž jest mou
sestrenkou, rozumí se samo se-
bou, že nemuže opustit sever,
aniž by ztrávila nekolik dnu v
mém dome. Píše mi, že návšte-
va tato, ackoliv sóukromne pro
nás oba bude trapnou, prece
jen jest návštevou, kteráž mu-
sí býti vykonána z ohledu spo-
lecenských. Jak žehnám tem
spolecenským ohledum! Spa-
trím v mém ocistci toho ande-
la —a to jen proto, ponevadž
by spolecnost v Mid Lothianu
podivne si vykládala, že má se-
strenka navštívivši cást Škot-
ska, v níž já žiji, mne nenavští-
vila.

“Musíme však býti velmi o-
patrni. Helena praví: “Pri-
cházím spatriti Tebe, Eustace,
jako sestra. Musíš mne prij-
mouti jako bratr aneb mne vu-
bec neprijmouti. Budu psáti
Tvé žene ohledne dne mé náv-
števy. Já nezapomenu —a
nezapomínej i Ty že vstu-
puji do domu Tvého se svole-
ním Tvé manželky!”

“Jen když ji spatrím! Po-
drobím se všemu bude-li mi
jen dopráno nevýslovného šte-
stí jí spatriti!”

Následoval poslední výna-
tek a znel takto:

“Nové neštestí! Manželka
má se roznemohla. Ulehla se
zlou rheumatickou nastuzeni-
nou práve v cas, kdy Helena
mela zavítati na Gleninch. V
tomto prípade však, (rád to
doznávám!) jednala roztomi-
le. Dopsala Helene že choro-
ba její není dosti povážlivou,
aby bylo zapotrebí uciniti ne-
jaké zmeny v ujednání a požá-
dala výslovne mou sestrenku,
aby návštevu svou vykonala v
den puvodne ustanovený.

“To jest velká obet prineše-
ná mi se strany své manželky.
Jsouc žárlivou na každou že-
nu mladší ctyriceti let, kteráž
se mi priblíží, jest ovšem žár-
livou na Helenu —a prece se
opanovala a duveruje mi!

“Jsem povinen ukázati jí za
to mou vdecnost a já ji také
projevím. Slibuji, že od dneš-
ka se budu chovati nežneji k
mé žene než jsem dosud cinil.
Objal jsem ji nežne dnes ráno
a doufám, že übohá si nepo-
všimnula jak velké mne to stá-
lo premáhání.”

Tím ctení výnatku z Denní-
ku skonceno.

Nejnepríjemnejšími stránka-
mi z celé zprávy o soudním
jednání alespon pro mne
byly stránky obsahující výnat-
ky z Denníku mého manžela.
Vyskytovaly se tu výrazy, jež
nejen mne zarmucovaly, ale i
otrásaly postavením, jaké Eu-
stace v mé vážnosti dosud zau-
jímal. Myslím, že bych ráda
byla obetovala vše co jsem na-
zývala mým vlastním, kdybych
byla bývala s to vymazati jisté
rádky z onoho Denníku. Pokud
se týce jeho vášnivých výrazu
lásky k paní Beauly-ové, mu-
sím ríci, že každý z nich byl o-
strou pro mne ránou. šepotal
slova stejne vrelá v mé ucho v
dobách svého o mne se ucháze-
ní. Nemela jsem prícin pochy-
bovati o tom, že mne opravdo-
ve a vroucne miluje.

(Pokracováni.)

Krásný Tichý Malebný

Hrbitov
Nejsvetejšího Vykupitele

BELAIR ROAD BALTIMORE, MD.
Né nejvetší, ale jeden nejlépe upravený a

hledený hrbitov vukol Baltimore.
Slušná památní Furstova Kaple a ostatní ú-

pravy hrobu a celého hrbitova ciní celkový krá-
sný vzhled hrbitovní.

Proc si nezajistit místo, dokud jsou loty k
vybrání a tím si vyhradit místo vašeho posled-
ního odpocinku.

Pri vybírání místa, obratte se na riditele na
hrbitove.

ÚRADOVNA HRBITOVA: MESTSKÁ ÚRADOVNA:
4430 Belair Road 1225 E. Eager St.

Hamilton 4036 Wolfe 6091

Pozvání!t.

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 nejlevnejší cenu. Jich
úmysl byl postavit tyto domy co možná nejlevneji, 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

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.

„ NEJRYCHLEJŠÍ CESTA DO

Ceskoslovenska
NEJRYCHLEJŠÍ MI PARNÍKY SVETA

BREMEN • EUROPA
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

Reskoslovenska
#

PRES HAMBURG
Naše stabilisované lodi poskytují pohodlnou
cestu v kterémkoliv rocním období.

Okružní Cesta 3. Trídou 50
NEW YORK—PRAHA

Týdní plavby. Príhodné želez-
nicní spojení z Hamburgu. In-
formace žádejte u místního za-

IMBURG-AMERICAN LINE
. 39 BROADWAY, NEW YORK ¦

Ruznobarevná dvojcata.
Manželce železnicního za-

mestnance v Mexiko City, kte-
rá je cernoška, a jejíž muž je
beloch, narodila se dvojcata, z
nichž jedno je úplne cerné,
druhé zase úplne bílé. Hoch
zdedil vlastnosti belošské rasy
po otci, zatím co devce je o-
brazem své matky.

Asi pred dvema lety bylo
hlášeno z Havany, že tamním
manželum se narodily trojca-
ta, každý z nich jiné barvy. O-
tec byl míšenec, jehož otec byl
beloch, matka Indiánka. Jeho
manželka, matka trojcat byla
cernoška a lékari praví, že z
trojcat, jedno bylo bílé, jedno
plete indiánské a tretí se podo-
balo cernošské rase.

o

Posílení dvojjazycnosti druhé-
ho hlavního mesta republiky.

Úsporná parlamentní komi-
se, navrhla z úsporných duvo-
du zrušení nemecké techniky
v Praze a zemedelské školy v
Libverde. Obe školy mají býti
slouceny s nemeckou technikou
v Brne. Preložením neme-
ckých škol do Brna by byl u-
mele zpusoben prírustek neme-
ckého obyvatelstva a zachován
dosavadní cesko-nemecký ráz
druhého nejvetšího mesta re-
publiky.

Telefon, Wolfe 4016

August Pasek
Pohrobník a Balsamovac

2406 ASHLAND AVENUE
Otevreno ve dne i v noci.

“STEEL KING” GARAGES
Zarucené že se neprohnou.

Rámy a rohy jsou 2x2 palcech
veskrz ocelové. Postavím ja-

kékoliv velikosti. Cena dle do-
hodnutí. Splátka $6 mesícne.

Zhotovuje

P. J. G R O V E

1612 N. Wolfe Street

Telefon, Wolfe 4943
AAAAAAAA A.AA.AAAAAAAAAAA
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