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“Pamatuji si na jednu vnuc-
ku, ciním totéž pro tu, jejíž
matky jsem se byla ujala a ta
mi vlastne dala podnet k to-
mu”. Martu zabolelo srdce:
“Jakže? Ta übohá Jula má tu
výbavu pracovat? tázala se.

“Übezpecuji te, že má to
devce kouzelné prsty. Nemo-
hu se dosti divit, co dovede.
Podívej se. Zde vyšila na u-
kázku monogram U. š. Jaké
to pružné, volné tahy. Mne je
takový monogram milejší než
vyšitý erb.”

Marta dívala se na geniálne
hozená písmena a myslila si:
“Ale jak bylo jí, když to kres-
lila, vyšívala?’'

Bála se takorka té práce, cí-
tila bol a horkost do toho jmé-
na zašitou.

“Ty se budeš hnevat, matin-
ko,” rekla, “že se stávám tak
povercivou, neb ty jsi stále sil-
ného ducha, ale mne se zdá,že
by tato práce Ule neprinesla
požehnání od toho zmítaného
stvorení. Krom toho uvaž, že
je to Ulina sestrenice.”

“Nesmysl,” stará paní dela
se svým mávnutím rukou, kte-
ré nepripouštelo námitek. “Ju-
la je prece na práci odkázána,
prosí za práci. Zdá se, že je v
ní dobré jádro. Ta vec hodí
se mi práve. Kde mám jí hle-
dat práci jinou? Nuže, neber
si zas nejaké vrtochy do hlavy

;

Radeji mi povez, co je na té
povesti, že si má vžiti mladý
šalovec naši Ulu?”

“Povest? Odkud mohla
vzniknout? Vždyt byl jeden-
krát u nás a to nedopadlo do-
konce príznive.”

“Tynce to povídaly vaše slu-
žebné, když jsem byla u vás.”

“Clovek by neuveril, kterak
takové povesti vznikají.”

“Prirozene. Mladý muž,
devcátko, pomery k sobe se
hodí.”

“Pomery ne, matinko. Mé-
mu muži a jeho rodicum vadí,

že jeho otec s matkou nežije.”
“A Ula?” -

“Mám-li pravdu ríci, zdála
se mu naklonena. To byl však
dívcí nerozum. Ale pak ji za-
strašil jakýsi sarkasmus v jeho
povaze a doufám, že nan více
nemyslí.”

“Ty mu tedy také nepre-
ješ?”

“Já? Poznalat jsem ho z
lepší stránky, když jsem byla
s ním a jeho otcem v nemocni-
ci u July.”

“Považ také, jak šlechetne
ted jednal jeho otec k Zahra-
deckým.”

“A krásne jedná Otakar s
Janem Zahradeckým. Chodím
tam casteji, vídám Koru, vy-
hledávám jejího muže v pisár-
ne. Tu vidím Otakara.”

“Nu tedy, Tak jednej.”
“To bylo by prenáhlené.

Tak blízko jej neznám a doce-
la si nepreju, aby Jula tak ry-
chle se zadala.”

“Což ty, ty máš cas. Mužeš
se dockat. Ale já . . . chtela
bych ji videt zaopatrenu a spo
jenu s mužem, který má srdce
k neštastným.”

Marta chápala, že se jí jed-
nalo porád o rodinu synovu a
snad i o druhého syna, jejichž-
to pomery byly tak neuspoko-
jivé a opravdu prišla stará pa-
ní k resultatu, že jim bude lep-
ším útocištem prízen šlechet-
ných a zámožných príbuzných
po její nekdy smrti, než sebe
vetší dedictví, s kterým by asi
také dlouho nevystacila.

Proto zabrala se do toho s ve-
škerou neodvratností své vule.

“Tak mohu býti pokojná, co
se týce tvého zdraví?” rekla
Marta, majíc se k odchodu.
“Zítra tedy odjíždíme.”

“Zítra a na celé léto zas.
Mne tady necháte ty dva ne-
zvedené kluky a. .

.
Julu. O-

všem, mám také Tyncu. To je
pravda. Tedy s Bohem, mejte
se dobre. Ješte jednou pozdra-
vuji Ulu a poslechni mé rady,
dej ji tomu Otakarovi.”

“Na shledanou, matinko,
rekni na shledanou.”

“Snad na shledanou. To se
neví. Ale kdyby se melo to
shledání odrocit na neurcito,
do vecnosti, tak si pamatuj, ja-
ké jsem mela prání poslední.”

“O. ver mi,” Marta dela ob-
jímajíc ji vášnive, “že bych
zde radeji zustala. Vyslov to
prání a zustanu.”

“Ne, ne. Jen zustan u své-
ho muže,” rekla odmítajíc ji
chladne, jak vždycky se delo,

byla-li dcrea vrelejší.
“Slibuji ti, že te privolám,

kdybych te potrebovala.”
Ale Marta byla dojata až v

útrobách. Jak dnes se prituli-
la ke staré matce, pamatovalo
ji docela na dobu detství, do-
kud ješte žádná reflexe, žádné
nedorozumení citu, žádná ne-
srovnalost povah mezi matku i
dceru nevstoupila. Zas cítila
lahodu mekkounké látky mat-
ciny a odevu a skrze ní teplé
srdce, útocište proti všemu.
Léta dospelosti jí ho vzaly, je-
jí životní dráha, její vnitrní
svet od ní ji odtrhly, žily jedna
bez druhé. Nyní pritáhly se
zas. Ne úplne. Nebylot jim
dáno zachytiti se požehnaného
brehu lásky mezi matkou a dí-
tetem a vstoupiti na nej ve
sladkém bezpecí.

Paní Burdová nedala si brá-
niti, aby dceru až pres práh
domu nedoprovodila. Chodila
prece tak špatne, že ji Tynca
vésti musila. Pred domem na-
manuli se jim oba klouckové
Jirík a Vojtík, babicciny milác
kové a spolu trapici, predmet
její velké starosti. Byli napo-
menuti, aby tetince ruku polí-
bili a jí dojaté, težce loucící se
napadlo náhle, že jí tu nadbí-
hala príležitost zpusobiti mat-
ce jedinou radost, kterou mela
ve své moci.

Privinuvši tedy oba pri vší
divokosti roztomilé hošíky re-
kla: “Což abych si vás na dne-
šek odvezla. Chteli byste kU-
le ješte na rozloucenou?”

Hoši ovšem bourlive svedcili.
Sotva bylo rozumeti, co teta

Marta dále pravila a musili
Dýti odstraneni Tyncou aspon
na nekolik kroku. Ona dovo-
lovala je od babicky a videla
v tom bílém obliceji ztrácejí-
cím se takorka z obzoru tohoto
žití takovou vdecnost a radost,
jakou jevila málokdy.

“A což, kdyby mui muž pro-
ti tomu niceho nemel a Ula to-
mu chtela, smela bych je od-
vést do Nadejpvic?” Marta se
;ázala.

“Neríkej toho pred nimi,”
babicka se hrozila objevujíc.
;iak ona, vždy jindy prísná a
pevná, k nim byla slabou. “Ty
iich neznáš,” šeptala, “více by
jsi se jich nezbavila.”

Skoro musila se jí Marta u-
smáti, ale videla, že by jí to by
lo ulehcením. Také rostli tam
oba hoši jako stromky v lese a
Tynca nebyla s to, udržeti je v
kázni pri ošetrování jich ba-
bicky.

Marta neptala se tedy již
dlouho a kynula Tynce. že má
babiccino svolení, nacež tato
s hochy zmizela, aby co mož-
ná rychle jejich toilettu obsta-
rala.

“Tedy ujednáno,” Marta re-
kla. “Nepošlu-li dnes v sedm
hodin vecer ty tvoje malé bu-
rice zas nazpet, budeš vedet,že
pojedou s námi zítra do hor,
odkud okamžite ti budu tele-
grafovat a psát.

Obtocila jí ráme kolem tela
a zpola ji nesla. Ona kynula
všemu s výrazem velmi unave-
ným, ale nevýslovne spokoje-
ným. Oci mhourily se jí. Vy-
nadala, jakoby rekla: “To se
teším na spaní.” Nicméne ne-
pripustila, aby ji dcera doved-
la do domu. Vzchopila se a
chvejíc se premáháním ohlíže-
la se, jdou-li hoši.

šli, leteli, skákali jako dva
sokolíci.

“Ale prádlo, šatstvo,” ba-
bicka tázala se dávajíc prst na
ústa, aby se probuh pred nimi
nic napred nerozhlásilo.

“Pošle se,” Marta odpove-
dela rovnež taj úplne a krátce
s úsmevem, který matka její
však nevidela.

Hoši nebyli k udržení a roz-
loucivše se zkrátka jen s babic
kou, s Tyncou dokonce ne, le-
teli k Martinu povozu tak, že
babicka úzkostí, aby se nevr-
hli pod kone, málem byla by se
rozbehla za nimi. Tu nezbýva-
lo tete Marte nic, nežli rozbeh-
nouti se za nimi sama, nechte-
la-li matce odejmouti Tyncu.
Ani se již neohlédla na matku,
neb Vojtík vrhal se prímo ke
koním a Jirík šplhal na kozlík.
Než je od toho odvrátila a pre-
mluvila, aby si porádne do ko-
cáru sedli, nacež ješte jednou
se obrátila, zašla matka práve
za neiaký strom a ona ji více
neuvidela v tomto žití. Nikdy
toho únlne svým synovcum ne-
odpustila.

Úvoz.
Marta nevidouc více své

matky mela za to, že s Tyncou
zašla již do domu; ona však
spechala za ní, co jen mohla,
aby ji ješte pokynula
na rozloucenou, možná že na
veky, pravila k sobe. Upro-
stred cesty od domu ke mríži
stál ci stojí podnes obrovitý
topol, starší než založení za-
hrady s pietou v tom zakládá-
ní ušetrený, od zakladatele a
jeho príštích pokolení milova-
ný. Což se deti kolem neho
honívalo, co jména srdcí bylo
v nej vyrezáno mládeží, jak
peclive dávali starí po dlouhá
již léta vyzdívati dutinu v jeho
objemném kmenu.

Té chvíle byl to on, který
vstoupil do cesty mezi matku a
dceru, jako nejposlednejší pre
kážka metána mezi tato dve
srdce stejne ryzá, príbuzná a
prece rozdvojená.

Kocár odhrcel, když kolísa-
vá, duchovitá postava paní
Burdové Tyncou v objetí vede-
ná, za staletým kmenem vy-
stoupila. Kynula odjíždející-
mu povozu vzdor tomu, že to-
ho již nebylo videti, jelikož ce-
sta ku Praze zahýbala se od
mríže kolem zahradní zdi tak,
že povoz, jakmile sebou po-
hnul, ihned zmizel.

“Vrátíme se tedy,” mínila
Tynca a chtela k domu se obrá
tit. Ale paní bránila jí. “Ne,
až ke mríži,” pravila bez de-
chu. Chtela mermomocí aspon
ten povoz ješte jednou videt a
nešla jen pomalu,* spechala co
nejvíce mohla ae k samé mrí-
ži. To poštestilo se jí. Ješte vi-
dela cosi blýskati se ve slunci
a pak zajeti mezi vysoké bre-
hy úvozu. Jí tešilo to, jakoby
fcím byla vyhrála velkou sázku.
Ohlédla se vítezne na Tyncu,
která se opovažovala kaboniti
se pro tento odvážný výlet své
oaní. Ale paní Burdová sna-
žila se vypadati statecne a u-
cmáti se trochu. “Prece jsem
’e ješte zahlédla,” rekla s ja-
kousi omluvou, když Tyncu
rozjasniti nemohla pouhým

“Tak vrátíme se nyní?” by-
lo odpovedí její.

“Jen pockej a nebud tak ne-
trpelivá,” paní ji ted plísnila,
“Když jsem došla prece jed-
nou až sem, chci chvíli užiti
vyhlídky. Hled, v jakém ma-
gickém osvetlení je dnes Vyše-
írad, jakoby ješte byl celý zla
;ý. A nech mne být se svým
nemístným napomínáním. Bud
tak dobrá.”

Vymkla se z její ruky, opre-
a se o mramorový patník u

mríže. Zadívala se brzo kú-
vozu, brzo k Vyšehradu. Za
úvozem sledovala stopu své
dcery, videla ji v duchu ješte,
stopovala její životní dráhu,
byla by chtela proniknouti bu-
doucnost*, nejen proniknout, a-

e býti v ní sama osudem. Sna-
žila se aspon vdechnouti v o-
sud vuli svoji. Nikdy, zdálo
se jí ,dceru tak nemilovala,
jako ted. Av té míre, jak vi-
dela drahou tu bytost* takorka
unikati v budoucnost, kam ji
už sledovati nemela, vystupo-
valo, vzcházelo jí cosi z minu-
losti pri pohledu na ozlacený
Vyšehrad. To byla vzpomín r
ka na záhy zesnulého manže-
la. Pamatovala se, že spolu
vídali Vyšehrad práve z toho-
to místa v podobném a ješte ji-
ném, vždy novém, vždy carov-
ném osvetlení, pri mesíci, za
íasných dnu a veceru, za dnu
bourných, mlhavých, snežných
Dávno bylo tomu, co tak žive
jako dnes na ony dny a chvíle
nevzpomínala a nikdy, co ho
tu více nebylo, nebyla jí ta
vzpomínka tak sladká, sladko-
bolná a zas pouze sladká jen.
Dobrá Tynca byla již v nejhor
ší nálade, ale nic jí to nebylo
plátno.

Chvíli sice zdálo se, že paní
k návratu premluvila. Ale
když kroky svoje již obracela
k domovu, projel jejím starým
srdcem takový stesk, že si na
svuj domov ani vzpomenouti
nemohla. Neb napadlo jí, že Ji
ti nejmilejší odjeli a doma že
ji ocekává Jula, vnucka Ja ne-
vlastní, vnucka té, s níž byla
do její smrti zápasila o srdce
mužovo. V tom byl zahrnut
obsah života této ženy. Bvlat
iešte dítetem a již milovala je-

ho vášnive. Dlouho to netuší
a když poznav to, jí se naklo-

nil, nikdy nezapomnel Koriny
neštastné matky. Chtel zapo-
menouti a nemohl. Svedomí jej
hryzlo, zádumcivost jej užíra-
la. Nadarmo jeho mladá, krá-
sná žena doufala, že jej pre-
koná a zcela pro sebe zaujme
šlechetným cinem ke Kore a
jejím vychováním, on byl jako
odumrelý všemu a jeho zdraví
a život tomu podlehly v plné
mužné síle.

Po sladkých vzpomínkách
vzbudila se v ní opet horkost’,
také již dávno tlumená a pra-
vila k sobe, jak že si toho za-
sloužila, že tolik jí bylo obeto-
vati té zprovinilé zemrelé, té
zrádné matce, tak že posud ne
byl konec ani ve druhém poko-
lení a ješte byla povolána,
Buh ví, jakou pletenicí okol-
ností, ohledu a citu ujati se
práve té vnucky, jež po ní zde-
lila.

“Víš,” pravila k Tynce, utr-
hnuvši se na ni zprudka, “že
mladá paní mi hochy dnes
snad nazpátek nepošle, že je
vezme, pujde-li to, do Nadejo-
vic?”

“Ne, jak bych to mohla ve-
det?” Tynca divila se a trochu
se udobrila. “Nu, to bude úle-
va pro milostpaní.”

“Úleva,” tato se horšila ne-
spravedlive, jak již bývalo u
ní obycejem. “Úleva to bude
:>ro tebe. Nesvádej to na mne.
Výhoda bude pro tu slecnu Ju-
u. Ted bude celý dum a za-

hrada její. Jen pro ni, pro ni
vše se deje.”

Takovým výpadum a záchva-
tum zlé nálady Tynca byla u
své paní zvyklá a nestavela se
jim na odpor, nenamítala nice-
-10 proti jejich neduslednosti.

Divila se dosti, když paní se
ujala July a méne divila se,
že jí to nyní mrzelo a obtežo-
valo.

“Když milostpaní se nezná
ve své dobrotivosti,” rekla.
“Potom se to zdá težké a je to
bríme. Tak to též bylo se slec-
nou Korou. Ale to tak clove-
ka neco rídí a musí dle toho
iednat.”

Paní k tomu nahlas neodpo-
vedela, ale pri sobe myslila si:
“Ba. pravdu máš. Ale co mne
<:u rídilo? Co rozkázalo mi,
abvch Koru a ted její dceru k
sobe vzala? Snad Korina mat-
ka sama a já übohá musím se
íf obetovat, šílený to nápad.
Neverím takovým vecem, ale
kdož muže za to, že se clove-
ku takové nesmyslné nápady
vtírají? Nuže, nemysleme na
;o. Jaké to je, tak již to ne-
íak až do hrobu provedu.”

“Tedy pojdme,” rekla Tyn-
ca drsne, “když tu stání ne-
máš. Ale ne. Kdo ví, kdy zas
uvidím Vyšehrad v takové zá-
v •

n.
A pryc byla minulá trpkost’.

Zas bylo jí sladkobolné a upo-
mínka štastnejších okamžiku
mluvila tak žive z pohledu to-
ío milovaného.

“Prece byla jsem také milo-
vána,” vzpomínala, “byla jsem
ocenena od neho. O muj dra-
hý,” oslovila tu památku, tak
nevšedne oživenou. “Vždyt ti
toho nevycítám. K vuli tobe
vzala jsem si ovšem na bedra
sklonená nad hrobem ješte
tento kríž. A vidíš, nereptám

/ ••

více.
Ted vzchopila se a chtela o-

pravdu jiti. Tu zarazila a za-
chvela se tak, že Tynca jí pev-
neji zachytila. Videla, že pa-
ní se zalekla dvou mužu, vy-
stoupivších práve z úvozu.

“To nejsou žádní tuláci,”
rekla, aby ji upokojila.

Paní Burdové nebylo treba
toho podotknutí. Videla to ta-
ké, ale co mínila videt v nich,
ií otráslo. Touže dobou odpo-
lední stávala druhdy na témže
míste jako nevesta i žena, vy-
hlížejíc svého manžela a nyní
zdálo se jí chvíli, že vidí jeho.
Takovou mel chuzi, takovým
práve zpusobem vycházeje z
úvozu, rozhlížel se, snímal cap
ku své úrednické uniformy a
prejíždel si rukou uhráté ce-
lo ... .

“Ah! Jak byla její láska k
nemu ješte živa. Vedela, že
se tento klam na pražádné sku
tecné podobnosti asi nezaklá-
dal, že to bylo jediné dílo její
obraznosti, vzpomínkami po-
bourené. Nicméne zatala pr-
sty v ráme Tyncino, až ji to za-
bolelo a prchala do zahrady
krokem tak rychlým, že to by-
lo pri ní k neuverení.

Teprv když k samému domu
se priblížila, prihlásily se opet
její neduh a slabost.

Ted nemohla dokonce z mí-
sta a bvla nucena posaditi se
na sedátko u topola.

; Tvnca stojíc vedle ní, rekla:
> “Milostpaní. Ti dva páni, pred

. kterými isme utekly, jdou sem.
Jsou ve mríži.”

(Pokracování.)

| WILCOX & ZIEGLER, lne. j
| ANTURACITE UHLÍ BITUMINOUS |
i Jediný dodavatel ve meste BALTIMORE tak zvaného 9
J AMBRICOALof Lykens Valley.
? Zásobte svojí spotrebu uhlí pro zimu t
a Telefon, Wolfe 1671 , S

”

Wolfe 1672 Hlavni úradovna:
”

Wolfe 1673 MONUMENT A GAY STS. 8
§ ” Wolfe 1674 BALTIMORE, MD. $

IHARRY C. WINKELMAN, JEDNATEL É
2910 McELDERRY STREET Tel. Broadway 1358-J. g

I JOSEF F. VIKTOR |
ZÁSTUPCE FIRMY

| GEORGE W. ZIRKLER 1
POHROBNIK A BA LSAMOVAC 1
961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway

Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

i Správné rízení pohrbu {JÍ
A* Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- f£
S te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali
£ jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- #5
ig borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- jgj

ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek
a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- jí*

jjj ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento.
£ Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du-

ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. UZ
£ 2$
S NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

í VÁM DOBROU OBSLUHU Sj

| Frank Cvach a Syn |
£ JAKOST SLUŽBA

S , 1904-6 ASHLAND AVENUE K;
S s
jg Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

£ Telefon,
* 5

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

? Nezahrávejte si s náhodou £
X . . ruzné okolnosti jsou proti vám £
X Jest osm ruzných nehod, které ohrožují X
X váš domov. Ohen, vítr, blesk, automobil, $
? vzducholodi, prepad, kroupy a explose
ž které se mohou státi osudným. Máte vše i
z 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 $
? priplatíte. ?

X Na podrobné otázky a informace zavolejte Plaza 4415 X
£ CENTRAL FIRE INSURANCE CO. £
X Of Baltimore * HoHiday a Fayette Streets $
t Základní Kapitál Jeden Million Dollaru X
????????????????????????????????????????????????????

Ozdobte hroby svých milých pekným
IDo Not Order pomníkem
I a monument *

„
,

m
, ..

1 fmtu ftyvtgtfy sc správným ceským nápisem

MU G. M. ZAPF a SYN
pora.xiilsážslcý- 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
ceský právník a verejný notár

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

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

než koupíte jinde váš pomník neb náhrobek.

XiOUTS GERBER
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-
žete vybrati. Též cistím a upravují staré náhrobní kameny

tak jako nové.

OBYDLÍ: 907 N. PATTERSON PARK AVENUE
Telefon, Wolfe 1662

Výkladní sín na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


