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“Jdi ode mne pokušiteli!”
kricela. “Naše láska byla hrí-
chem, hríchem bylo dávat deli
na svet, hríchem je žít, hrí-
chem oddávati se nadeji. Vše
je prokleto.”

Její deti byly hruzou bez
sebe. Marta bežela k nim, vza
la je v nárucí, tiskla je k sobe,
konejšila je a držela je tak, a-
by na matku aspon nevidely.

Tato vyskocila jako litice.
“Pust mne k nim,” kricela na
Martu. “Já nejlépe vím, co
jim svedcí. Já je zachráním.
O mlcte miláckové, mlcte. Vy
se nedockáte takových okam-
žiku. Já tomu nechci. Vy ne-
budete na mne nekdy naríkati,
že jsem vám život dala.”

Marta byla úzkostí polomr-
tvá. Kordelie stávala se ne-
bezpecnou. Byla zajisté šíle-
ná. Marta pravila Zahradec-
kému: “Volejte o pomoc!”

“Toho není treba,” zvolal
silným hlasem u neho neslýchá
ným: Vzal ženu prudce v ná-
rucí a odnesl jí jako pírko. Po-
sadil ji na postel. “Koro, slyš”,
tak prísne k ní pravil, že i Mar
ta se zachvela a deti v novém
a jiném prestrašení umlkly.

“To je poprvé, Koro, co se
stavíš proti mne. Vždy trpeli
jsme spolu duší jedinou. Což
myslíš, když nás neštestí stihlo
nejvetší, že nám je lásky méne
zapotrebí? Ted chtela bys
rozhodovat nad živobytím
svých milých? Což pak oprav-
du myslíš, že tys je dala na
svet? Bláhová, krátkozraká.
Tobe jsou svereny. Vše, co ži-
je, je svereno lásce jiných, še-
trit toho, co žije, je uloženo
tvorum živoucím. Na smrt má-
me jen cekat a pak v ní doufat.
Ona prijde a usmeje se na nás,
vezme nás v nárucí jako mat-
ka deti. Za ní otevrou se jiné
svety. Tam obrat zraky, ne-
máš-li síly dost nésti svuj kríž.
My nevíme nic o vecnosti než
to, že z ní vane sveží vánek ci-
telný tomu, kdo k ní obrací u-
slzenou tvár. Bud zas dobrá,
Koro daruj mi ješte svou lás-
ku, dokud se máme. Drž moji

ruku jak já tvou. Nereptej,
neproklínej. Nemužeš-li dou-
fat ani duverovat, übývá-li ti
lásky, drž sebe alespon. Hle-
dej v sobe breh. cekej, co pri-
jde. cekej na konec a než se
dockáš, delej ješte co mužeš.”

Marta plakala. Deti byly u-
tišeny. Kordelie vstala, zuby
jí cvakaly slyšitelne, zimnice jí
lomcovala: Ale objala Zahra-
deekého, tiskla se k nemu blíž,
ješte blíž a nebylo v tom obje-

tí nejmenšího zbytku smyslno-
sti, ani stínu bývalé vášne. By-

lo to neco zcela jiného, pevné-
ho, silného, byl to pravý
nerozlucný svazek manželský,
ten ideál civilisované spolecno-
sti.

Ti dva chudáci ve své úzko-
sti a bíde slavili ho.

Byla to svatba více než zla-
tá, více než diamantová, clo-
vek držel se tu cloveka a oba
pochopili cím sobe jsou a k ce-
mu se našli.

5.
Svatba víc než diamantová.
“Milostpaní, vy jste chura-

va. Smím vám své pomoci na-
bídnouti?” Tak slyšela Marta
k sobe promluviti a zpamato-
vala se tím.

Došlat z kaprové ulice na
Mariánské námestí a ohlížela
se po nejakém povozu. Když
totiž Zahradeckému se podari-
lo utišiti šílený výbuch své že-
ny, nastala otázka, že by meli
jiti vyhledat ranenou Julu. A-
le Kordelie nebyla toho schop-
na, což nyní sama nahlížela.
Rovnež nahlížela, že nemuže
býti sama ponechána s detmi,
které v tom zmatku byly již
meškaly odpelední školu. Mar-
ta nebyla s to jí ovládati, kdy-
by se jí byla znovu zmocnila
krise zoufalosti. Zahradecký

nesmel jí opustiti. Bylo nevy-
hnutelno, aby Marta sama tuto
cestu vážila, nemela-li Jula
býti opuštena ode všech lidí.

Zahradeckých manželé de-
kovali jí za pouhý úmysl ten
již na kolenou. Nemohli ten-
tokráte bráti k ní ohledu, uše-
triti ji. Byli v takovém rozpo-

ložení, že ani nevedeli, že ji
neprivítali, když prišla. Byla
najednou mezi nimi a cítili djo-
brodiní té prítomnosti, použí-
vali, brali ho netázali se, ma-
jí-lik nemu právo. Marta vy-
dala se tedy na tuto cestu. Vy-

šedši ze Zahradeckých bytu

musila si cestu klestiti zástu-
pem zvedavého sousedstva o-
bléhajícího okno i dvére, aby
se pobavilo dramatem tohoto
neštestí. Taková zvedavost
bývá jak známo hrozná jak su-
rová.

Marta byla jim té chvíle o-
sobou spoluúcinkující a bylo
množství domnenek a pohá-
dek, kdo ona vlastne jest akte
rak patrí k temto lidem. Ne-
besa ! Kdyby Bohumil byl mo-
hl slyšeti tyto reci a videti, kte-
rak všecky zraky byly obráce-
ny k ní, jak i domovnice pode-
zrive jí merila, tušíc jakýmsi
vnuknutím zvedavosti, že pou-
tá tuto bohatou dámu k temto
lidem jakýsi pred svetem zata-
jený príbuzenský svazek a Buh
ví co ješte hodne dobrodružné-
ho. Marta byla prišla pešky
sem. Ted byla by si prála po-
vozu, ale bylo jí proti mysli po-
žádati nekoho, aby jí pron do-
behl. Vvcetlat z ocí všech ne-
prátelské city, pohrdání, dr-
zou zvedavost. Byla tím jak
omrácena, uhranuta, šla sama
hledat si povoz; neb cítila, že
by pešky svého cíle nedošla.

Tak prišla na Mariánské ná-
mestí s neurcitým vedomím, že
tam najde povozy. Tu videla
pred jedním domem podobný
a ješte vetší sbeh lidí, než ja-
kému práve byla ušla. Vzala
si do hlavy, že tito lidé práve
tak doterave na ni pohlížejí
jako oni v Kaprove ulici, že ce-
lá Praha v ní vidí úcastnici té
pohoršlive události. Stalot se
jí, že se zapletla mezi ty lidi v
houfech sbehlé a rokující ná-
ružive o té vražde ci sebevraž-
de. V tom rozcilení nikdo ne-
ustoupil a jí bylo mdlo, potá-
cela se až se dostala ke zdi ja-
kéhosi domu, které se zadrže-
la. Byla tak ráda, že se mohla
oprít. Tak zustala tedy chvíli
státi, zamhourila trochu oci, a-
le násilne je otevírala zas. Ne-
chtela pozbýti vedomí. Roz-
hlédla se tedy kolem sebe a
chtela jiti dále, avšak nemohla
nikterak vyznati se, kde byla,
nemohla poznati toho námestí,
nevedela kam se obrátit a my-
slila nic jinak, než že Buh ví
kam zabloudila. Shledávalat
trapne své upomínky a nemo-
hla nikterak rozpomenouti se,
zdali vyšla z Kaprové ulice k
východu ci k západu. Do toho
težkého udržování svého vedo-
mí drala se jí nesnesitelná o-
spalost, která byla mdlobou. A
k tomu ji obklopovaly ty zve-
davé obliceje, které jí hypnoti-
sovaly.

V té chvíli bylo to, co usly-
šela známý a nyní sympatický
hlas, který ji oslovil jak svr*

chu uvedeno. Poznala šalovce
staršího, když se nan podívala
a setkání s tímto starým príte-
em ji vzkrísilo ze skleslosti

mysli.
Podala mu vdecne ruky a pri-

jala nabídnutého jí ramene.
“Odpustte mi tu zvedavou

otázku,” šalovec pravil, “ale
jak pricházíte sem?”

“Povím vám to uprímne. Ted
prosím vás jen, abyste mne od-
sud vyvedl a povoz mi pomohl
najiti.”

“Vedu vás k nemu, jen se o-
prete, musíme temi lidmi pro-
razit, ale hned jsme tam. Je to
muj povoz. Tak prosím, vstup-
te. Smím sednout k vám, a-
bych se presvedcil, že se štast-
ne domu dostanete?”

spolecenskou zdvorilostí a my-
sliti na ohledy a zpusoby v za-
cházení s lidmi, kdežto pred
tím též od tohoto brehu videla
odtržení, když tonutí cloveka a
rodiny celé sdílela.

šalovec odpovedel: “Byl

bych vám k službám, kdybyste
si žádala zajeti kamkoli a ro-
zumí se to samo sebou. Známe
se dosti dlouho, abych vás ne-
musil o tom ujištovati. Jet to
první službicka, kterou vám
mohu prokázat. Ale krom to-
ho nemám ani tolik zásluhy v
té veci, neb jedu sám tamtéž.”

“Vy také? Ach, Bože? co
tam uvidím. Rekla bych, že to
je nad mou sílu, kdybych tako-
vou frásí nepohrdala. Ale a-
bych vám pravdu rekla: Chci
tam vyhledat tu neštastnou
Julii Zahradeckou, o které jste
se snad docetl v novinách co
spáchala.”

“Vy jí znáte? Muj syn byl
prítelem neštastného Machka.
Spechal po té zpráve do jeho
bytu a já za ním. Nemohl jsem
doma vydržeti, když jsem vi-
del jeho dojetí. Dal jsem za-
práhnout, abych jej dríve do-
honil, ale v bytu nebožtíkove
byla práve soudní komise. Ta
odevzdala mi psaní tam nale-
zené, adresované mému syno-
vi. Nesu ho za ním. Domní-
vám se, že se vydal do nemoc-
nice za prítelovou mrtvolou,
kterou toužil videti. Tak má-
me jednu cestu velmi smut-
nou.”

“Má je tisíckráte smutnejší
a vy nevíte, jak mi ji ulehcuje-
te. Vždy jsem vás mela za vel-
mi dobrého muže a Bohumil
mi vás také lícil za takového,
ale dnes to poznávám a proto
osmeluji se prošiti vás, abyste
mne tam v té nemocnici neo-
pouštel.” “Vy to devce blíže
znáte?”

“Ji málo. Ale její matka je
mi drahá. Její otec býval mým
ucitelem. Já ty lidi zbožnují.”
Bránila se vášnivému pláci.

Prelétli zatím kvetoucími sa-
dy Karlova námestí a byli na
míste. Sestoupili. V síni ú-
stavu prišel jim naproti Ota-
kar s podivením jak se ti dva
sešli. Videl je spolu prijet.

Pricházel od mrtvoly príte-
lovy a tahy jeho übledlého o-
bliceje byly prijaly výraz a str-
nulost mrtvého, jak casteji se
deje po zadívání se ve tvár mi-
lého zemrelého. Rovnež tak
byl Otakaruv cit jako paraly-
sován. Videl poprvé mrtvého
sobe blízkého a poprvé videl
smrt . Vše kolem neho zdálo
se mu zmeneno a myslil, že mu
tento dojem již nikdy neprej-
de. Veškeren život, mladost,
krása, jaro, vše nazýval té
chvíle lží, neb smrt tu byla a
ta jediná nelhala. Prece druh-
dy o ní mluvil,' ba žertoval a
bral ji lehce, nebál se žádného
nebezpecí. Denne o ní slý-
chal, cítal. Ted otevrela se
pred ním jako propast’. Byla
mu tak nepochopitelná, zvlá-
šte tím, že vcera na nebožtíka
mnoho myslil stále ho oceká-
vaje tu pred podnebem, aby
nemusil jiti k Stampachum na
obed, tu odpoledne, jej
ve Všenorech hledal a vecer v
Praze kde se s ním honil po i
hostincích. Myslil potom i v
noci na tu jeho tajnou lásku a
což ráno a celé to dopoledne.
Co chvíli myslil, že k nemu i
vstoupí. To bylo mu ted prí-
šerné a strašidelné; zdálo se
mu to, že hovoril s ním dokon-
ce v domnence, jakoby k nemu
vešel a u dverí se posadil, za-
tím co to byl otcuv sekretár.
Té chvíle byl Machek již neko-
lik hodin mrtev a Otakarovi vy

skocila z toho pomyšlení husí
kuže. Vzpomnel si, jak urci-
te jeho mínil videti místo staré-
ho Šrámka, který mu prece
nebyl v nicem podoben a spíše
byl co do zevnejšku ucinenou
jeho protivou. Kdo nebyl by

tu uveril, že byl tento zrakoj
vý prelud zjevením? Takové
mystické blouznení bývalo ho
jindy tak vzdáleno, jako pul-
noc jasného poledne. Ted jej
to obestíralo mlhou.

Místo pozdrav otec ptal se
ho: “Tys jej videl!”

Otakar smekl klobouk pred
paní a dívaje

i se uprene a bez výrazu na ni
s odpovedel: “Videl.” Pri tom
- nepohnul se jediný sval jeho o-
- bliceje. Jenom oci porád bez
i významu obrátily se od paní
i Stampachové k nemu. Otci

“O ano, ale já nejdu domu.
Chci do všeobecné nemocnice.
Mužete mne tam dát dovézt?”

šalovec narídil to kocímu, a-
by co nejrychleji ujeli z místa,
kde bylo dnes vše predmetem
zvedavé pozornosti, následov-
ne také tento povoz, ve kterém
šalovec byl prijel k domu, kde
v noci dve vraždy ci sebevraž-
dy se udály, neb u téhož domu
to bylo, co Marta práve se byla
ocitla.

Kone dali se do klusu a kola
lehounkého a pružného kocá-
ru hrcela po dlažbe nic hlucne-
ji než jako když hrách se roz-
sýpá. Brzo hnali se Husovou
trídou zanechavše za sebou da-
vy zvedavcu.

Šalovec pravil mezi jízdou:
“Vezu vás kam poroucíte, ale
musím se priznati, že se di-
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vím.

“Jen zdali vaší láskavosti
nenadužívám. Propujcujete
svuj povoz a ješte mne dopro-
vázíte sám,” Marta dela a cí-
tila zvláštní úlevu v tom, že
zas mohla mluvit s obvyklou

svíralo se srdce nad žalem sy-
novým.

“Hledal jsem te v jeho by-
tu,” pravil a bylo mi tam ode-
vzdáno psaní od nebožtíka pro
tebe. Tu je.”

Otakar zblednul ješte více,
vzal ho pomalu, cetl nápis ja-
koby jej slabikoval a strcil je
opatrne do kapsy. Oci se mu
zardelý.

“Kam se obrátíme ted?”
ptala se Marta, drkotajíc zu-
by.

šalovec ptal se syna: “Tu
neštastnou jsi nevidel? Mi-
lostpaní chce ji navštívit. Je
dobre známa s její rodicemi.
Je to pro ni hrozná chuze, pod
nikla ji místo nich.”

Otakar obrátil nyní oci zas
k ní a jevila se v nich úcast’.

“Chtel jsem ji také videt,”
rekl “ale nebyl jsem pripušten.
Jenom rodicum je k ní prístup
povolen, zajisté pak milostivé
paní co zastupitelce. Mohu bý-
ti vaším vudcem. Racte jiti za
mnou.”

Šalovec doprovázel ji tak-
též. Podal jí ruku. Mínil jiti
pomalu po schodech, chodba-
mi. U jednoho okna na od-
stavci schodu zastavil se.

“Jen si oddechnete, milost-
paní,” šalovec ji pobízel.

Ona rekla: “Je to možné,že
ona jeho zastrelila?” Musila
se držeti pána šalovce a doda-
la: “Její matka sešili. Jak
máme všichni predržet, co
prijde?”

Šalovec tiskl jí ruku, aby jí
zmužilosti dodal.

Jeho syn nemel slov. Hledel
pred sebe. To byla tedy lá-
ska. Chtel si predstavit co se
delo mezi tímto neštastným
párkem než došlo k desnému
skutku a tu vzpružila se jeho
obraznost’ a najednou byl v je-
ho mysli sfouknut obraz smrti
a její hruzy, jejího komenného
klidu, jejího hrazení až na dno
duše.

Na místo toho videl v duchu
plameny vyšlehnout z jakési
nekonecné sopky. Z techto
plamenu zdál se mu vycházeti
opojný dým, jehož úcinek cí-
til v predpodivné mrozcílení.
Zvedavost’ tuto zlocinou odho-
dlanou ženu, kterou dríve již
cítil, stala se v nem nyní neod-
bytnou. Pobízel tedy otce a
paní Stampachovou, aby již
dále se übírali. Pravil k paní
Stampachové: “Snad bylo by
nejlépe odbýti cím drív tím lip
ten první trapný dojem, jste-li
milostivá paní, odhodlána ho
vydržeti. Kdyby vám to bylo
príliš težké, mohla byste poc-
kati venku a otec by vás za-
stal.”

Mezi tím, co k mluvil a na ni
se díval, bezdecne vzpomnel
na Ulu a na vcerejší obed, na
svoje smešné námluvy od její
rodiny práve tak príkre za-
mítnuté, jak on proti své vuli k
nám se dostavil. Tu projelo
mu hlavou, jak bezbarevný,
jednotvárný, nudný byl takový
slušný pomer s dobre vychova-
ným devcetem jako Ula napro-
ti tomu pomeru, který Machka
a Julu, uvrhl ve zkázu a on,
mladý, ohnivý, nezkušený, po-
myslil si: “Stokrát lépe umrít a
poznat lásku v její veškeré mo
ii a hruze, nežli žít v té vlažné
ázni snatku dle rodinného u-

snesení s obligátními jeho ro-
dinnými obedy nedelními.

Paní Stampachová chtela
však sama podrobiti se této
;ežké povinnosti. Spechala
nyní také, aby již byla u cíle
této pouti a byla bez obtíží u-
vedena k loži Juliinu. Mladý
Šalovec vše zprostredkoval a
podarilo se mu získati dovole-
ní, aby paní doprovodil k težce
zranené. Jeho otec uspokojil
se milerád s úkolem, poseckati
na chodbe.

Marta dovedela se, že se stal
pokus od soudní kommisse prí-
meti ji aby promluvila, ten
však že byl marný. Posud ne-
promluvila, jakékoli bylo prí-
mo, že jest pri vedomí. Mela
znacnou horecku, kulka byla
jí vynata z pohrudnice, která
byla zanícena. Její stav byl
povážlivý, nikoli beznadejný.
Marta pristoupila k ní. Ota-
kar držel se odkud jí
mohl však dobre videt do obli-
ceje. Ona mela pod hlavou
vysoce vystláno. Nespala,
predkládala hlavu brzov tu
brzo v onu stranu. Rovnež tak
nepokojné byly její ruce. Pre-
jíždely zimnicne pokrývku,
skládaly její kraj, zas jej rov-
naly, trhaly, škubaly, pri cemž
slabe ale úpenlive sténala.

Otakar byl a u-
chvácen její Zdálo se
mu dokonce, že jakživ podob-
né ženy nevidel. Melat pekne
rysy, hrdé celo, obocí jak na-
kresleno, ovál dokonalý, ústa
rozkošná.

(Pokracování.
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j WILCOX & ZIEGLER, lne. g
! ANTHRACITE UHLÍ BITUMINOUS I

Jediný dodávatel ve meste BALTIMORE tak zvaného
? AMBRICOALof Lykens Valley. $

? Zásobte svojí spotrebu uhlí pro zimu ?

S Telefon, Wolfe 1671 U 1 , . fi
”

Wolfe 1672 Hlavni úradovna:
B ” Wolfe 1673 MONUMENT A GAY STS. 8
§ ”

Wolfe 1674 BALTIMORE, MD. §

ÍHARRY C. WINKELMAN, JEDNATEL
2910 McELDERRY STREET Tel. Broadway 1358-J. B
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I
JOSEF F. VIKTOR 1

ZÁSTUPCE FIRMY

GEORGE W. ZIRKLER 1
POHROBNÍK A BALSAMOVAC M

961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway

Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

| Správné rízení pohrbu |jjj
5Í Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-
(B te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali JíS jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od-
g borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-

ka; on musí vykonávali svuj úkol tiše, bez prekážek
jí a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- jfe
S ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento.

Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du-
ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. £

S NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE ¥

S VAM DOBROU OBSLUHU

| Frank Cvaoh a Syn |
S 1904-6 ASHLAND AVENUE £

K
$

g Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

Telefon, Volfe 1180

????????????????????????????????????????????????????

| Nezahrávejte si s náhodou ?

I . . ruzné okolnosti jsou proti vám l
X Jest osm ruzných nehod, které ohrožují X
? váš domov. Ohen, vítr, blesk, automobil, J
? vzducholodi, prepad, kroupy a explose ?

i které se mohou státi osudným. Máte vše X
? toto pojišteno? Ne? Tak mužete se pro- ?

? ti tomu pojistit u Central Fire Insurance ?

X Co. na Bmi bodovou Pojistku. Ato se mu- X
X že stát když na vaší pojistku malou cástku X
? priplatíte. J
X Na podrobné otázky a informace zavolejte Plaza 4415 X

f CENTRAL FIRE INSURANCE CO. f
| Of Baltimore * Holliday a Fayette Streets J
t Základní Kapitál Jeden Million Dollaru X
4444 4444444444444444444444444444444444444444 ???? 4444

Ozdobte hroby svých milých pekným

I®°No* Order pomníkem
I I # * se správným ceským nápisem

G. M. ZAPF a SYN
i závod

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET

Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-

ré mužete obdržet za staré ceny, pozdeji musíte platit více.

FR ANT. J. PINTNER I
cesky právník a verejný notár |

Kancelár C. &P. Phone: Obydlí:
213 N. Calvert St. Plaza 4126 2126 Ashland Avenue 1

HW—— M ——

Neopomente i prohlédnout nový pomníkový obchod v císle
; 2027 E. MADISON STREET

než koupíte jinde váš pomník neb náhrobek. n

LOUIS OERBER
Zhotovují pomníky a náhrobky všech druhu.

Dílna se nalézá v císle 1626-28 GOUGH STREET
- Mám na sklade zásobu náhrobních kamenu ze kterých si mu-
-1 žete vybrati. Též cistím a upravují staré náhrobní kameny
1 tak jako nové.

3 OBYDLÍ: 907 N. PATTERSON PARK AVENUE
~

Telefon, Wolfe 1662
Výkladní sín na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


