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Co by byl pan Playmore cí-
til, kdyby byl slyšel tato slo-
va? Byla jsem k nemu dosti
spravedlivou, abych verila, že
by se byl do duše stydel za své
podezrení.

“Nelze niceho ríci,” odveti-
la jsem, “krome toho, že paní
Beauly-ová jest úplne nevinna
a že vy i já velkou jsme jí cini-
li krivdu. Nesouhlasíte v tom
se mnou?”

“Úplne s vámi souhlasím,”
( dvetil, on, aniž by byl jen o-
! amžik váhal. “Paní Beauly-
ová jest ženou nevinnou. Ob-
hajoba jak za prelícení prová-
dena, byla prece jen ,pravou
obhajobou.

Založil si spokojene ruce a
vyhlížel, jako by se tím zcela
spokojoval.

Já nebyla stejné s nim nála-
dy. K nemalému mému pre-
kvapení seznala jsem nyní, že
jsem nerozumnejší osobou z
nás dvou.

Miserrimus Dexter (abych
bežného výrazu) mi dal více
než oc jsem žádala. Nejen, že
cinil vše co jsem od neho oce-
kávala pokud se jednalo o o-
svedcení se proroctví páne
Playmorova, on prekrocil i mé
meze. Já jsem mohla uznati
nevinnost paní Beauly-ové, ne-
mohla jsem však jiti dále. By-
la-li obhajoba pri prelícení pra
vou obhajobou, jak s bohem
veškerým mým nadejím na do-
kázání nevinnosti mého man-
žela. A techto nadejí jsem se
pridržovala, jako jsem lnula k
mé lásce k mému životu.

“Mluvte jen za sebe,” pravi-
la jsem. “Mé mínení o obha-
jobe zustává nezmeneno.”

011 se vydešil a zachmuril se
jako bych jej byla zklamala a
nepríjemne se ho dotknula.

“Znamená to, že chcete
setrvati pri svém úmyslu?”

“Ano, tolik to znamená.”
Nyní byl na mne rozhorlen.

Odhodil všechnu svou zdvori-
lost.

“Nesmyslno! Nemožno!”
zvolala pohrdave. “Sama jste
prohlásila, že jsme krivdili ne-
vinné žene podezrívajíce paní
Beauly-ovou. Jest tu nekdo ji-
ný, koho mužeme podezrívati?
Jest nesmyslno klásti tuto o-
tázku. Nezbývá žádného ji-
ného vyhnutí než prijmouti
skutecnosti tak jak se mají a
nejiti ani o krok dále v záleži-
tosti travicství na Gleninchu.
Jest jednáním detinským vy-
vraceti dusledné vývody. Mu-
síte se vzdáti svého zámeru.”

“Mužete se na mne horšiti,
chcete-li, pane Dextere. Avšak
ani váš hnev ani vaše duvody
mne neprimejí ku upuštení od
mého úmyslu.”

Miserrimus Dexter pracne se
ovládnul byl zase klidný a
zdvorilý, když opetne promlu-
vil.

“Velmi dobre. Prominte
mi, pakliže se na okamžik po-
hroužím ve své myšlénky.
Chci uciniti neco, co jsem do-
sud neucinil.”

“Co to muže býti, pane Dex-
ter?

“Chci se promeniti v paní
Beauley-ovou a mysleti moz-
kem paní Beauly-ové. Po-
prejte mi minutku. Dekuji!”

Co tím myslel? Jaká nová
promena mela se s nim udáti
pred mýma zrakoma? Zda-liž
pak vubec kdy bylo muže tak
záhadného jakým byl on? Kdo
jej videl nyní bedlive sledují-
cího nový postup jeho myšle-
nek, byl by v nem poznal ono
detinské stvorení, jež tak ne-
vinne procitlo a prekvapilo
Benjamina detským nesmysl-
ným svým žvastem? Praví se
a praví se právem, že lidský
charakter cetných má stránek.
Dexterovy cetné stránky rozví-
jely se tak rychlým zpusobem,
že jsem již nebyla s to je sctía-
ti.

Pozvednul hlavu a uprel na
mne tázavý, ostrý pohled.

“Již jsem se vysvléknul z o-
sobnosti paní Beauly-ové,” o-
hlašoval. “A docílil jsem ná-
sledujícího výsledku. My jsme
lidé príliš tekaví a byli jsme
ponekud ukvapeni v cinení zá-
verek.

Umlknul. Já neríkala nice-
ho. Pocal se snad v mysli mé
vzmáhati stín neduvery? ce-
kala a naslouchala jsem.

“Jsem úplne presvedcen o
pravdivosti toho co vám lady
CWinda povedela,” pokraco-
val. “Po dalším uvážení však

vidím, co jsem nevidel hned.
Vypravování to pripouští dvojí
výklad. Jsem povrchní a je-
den spodní. Já se ve vašem
zájmu dívám pod povrch a pra
vím, že jest také možno, že pa-
ní Beauly-ová mohla býti dosti
lstivou aby predzvídala pode-
zrení a aby si zjednala alibi.”

Se studem doznávám, že
jsem nevedela co míní slovem
“alibi. On spozoroval, že jej
nechápu a promluvil srozumi-
telneji.

“Byla panská necím více než
trpnou spoluviníci své velitel-
ky?” pravil: “Byla snad ru-
kou, kteréž její velitelka pou-
žila? Nalézala se na ceste a-
by podala první dávku jedu,
když mne na chodbe minula?
Ztrávila paní Beauly-ová noc v
Edinburgu, aby mela svou ob-
hajobu pohotove pro prípad,
že by podezrení na ní ulpe-
lo?”

Má dosavádní slabá jen o
nem pochybnost stala se pod-
statnou pochybností v tu chví-
li, kdy jsem uslyšela toto. ci
snad jsem ho pokládala príliš
brzo za cistého? Pokoušela
se opravdu o to, aby obnovil
mé podezrení proti paní Beau-
ly-ové, jak mi pan Playmore
predpovedel? Tentokráte jsem
byla nucena mu odpovedeti.
Ciníc tak, bezdecne jsem pou-
žila jedné z tech frází, jichž
právník použil za první mé s
nim rozmluvy.

“Zdá se mi že príliš zabíhá-
te, pane Dexter!” pravila
jsem.

K nemalé mé úleve Dexter
neucinil žádný pokus, aby há-
jil nový tento svuj názor. “Za-
bíhám daleko,” pripouštel,
“když jsem rekl, že by to by-
lo možné ackoliv jsem si na
tomto mém náhledu mnoho ne-
zakládal možná, že jsem o
veci té rekl více než zasluho-
vala. Vyhostte tento muj ná-
hled jako nesmyslný co uci-
níte pak? Není-li paní Beauly-
ová (bud sama aneb skrze
svou panskou) travickou, kdo
jest travicem. Ona jest nevin-
na a Eustace jest nevinen. Kde
jest jiná osoba, kterouž muže-
te podezrívati? Otrávil jsem
ji snad já?” vzkriknul a z ocí
jeho sršely blesky, zatím co
hlas jeho znel co nejpronika-
veji. “Podezríváte .snad vy,
podezrívá snad nekdo jiný
mne? Já ji miloval; já ji zbož
noval; od její smrti jsem zcela
jiným mužem. Huš! Sverím
vám tajemství. (Nesdelte je
vašemu manželi; mohlo by to
zmariti naše prátelství). Byl
bych si vzal jí, prvé než se set-
kala s Eustacem, kdyby mne
byla chtela. Otažte °e dokto-
ra Jeroma co jsem vytrpel,
když mi lékari povedeli, že
zemrela otrávena; on vám mu-
že povedeti. Po celou tu hroz-
nou noc byl jsem vzhuru vyc-
kávaje príležitosti až jsem se
mohl k ní dostati! Dostal jsem
se do ložnice a naposledy jsem
se rozloucil se ztuhlými pozu-
statky andela, jejž jsem milo-
vala Plakal jsem nad ní. Lí-
bal jsem ji poprvé a naposle-

Odcizil jsem malou vlocku
jejího vlasu. Nosím ho pri so-
be od té doby; líbám ho dnem
i nocí. O bože! Vzpomínka
na pokoj ten se mi vrací! Mrt-
vé tváre se ku mne vrací!
Hledte! Hledte!”

Z náprsí vytrhnul malé
pouzdro, jež mel stužkou oko-
lo hrdla upevnené. Vhodil ho
ku mne, kde jsem sedela a pro-
pukl ve vášnivý plác.

Muž nalézající se v mém po-
stavení, byl by snad vedel co
má ciniti. Jsouc však pouze že-
nou poddala jsem se soucitné-
mu popudu okamžikovému.

Povstala jsem a prešla jsem
pokojem k nemu. Vrátila jsem
mu jeho pouzdro a nevedouc
ani sama co ciním, položila
jsem ruku na jeho ráme. “Ne-
jsem s to podezrívati vás, pane
Dexter,” pravila jsem nežne.
“Žádná taková myšlenka ni-
kdy nevznikla v mé hlave. Li-
tuji vás z hloubí srdce.”

On zachytil ruku mou ve
svou a zahrnoval ji polibky.
Rty jeho mne pálily jako ohen.
Pojednou se pozvednul ve své
židli o ovinul ruku svouo okolo
mého boku. V rozhorlení i
zdešení toho okamžiku a mar-
ne se snažíc jemu se vyprostiti,
pocala jsem volatí o pomoc.

Dvere se otevrely a Benja-

min se objevil na práhu. Dex-
ter mne pustil.

Pospíšila jsem k Benjamino-
vi a zabránila mu vniknouti dá
le do pokoje. Za celou dlou-
hou známost s nim, ješte nikdy
jsem nevidela otcovského mé-
ho prítele rozhorleného. Nyní
byl více než rozhorlen. Byl
bledý trpelivý, mírný starec
byl bledý skutecným vztekem.
S veškerou mou sílou jsem jej
zadržela u dverí.

“Nemužete prece vložiti ru-
kou svých na mrzáka!” pravi-
la jsem. “Pošlete pro muže
venku cekajícího, necht ho od-
straní.”

Vytáhla jsem Benjamina z
pokoje a zavrela i uzamkla
dvere knihovny. Hospodyne
byla v jídelne. Poslal jsem ji
ven, aby poslala vozku kocár-
ku do vnitr.

Muž prišel—hrubý ten muž,
jehož jsem si povšimnula,když
jsme se blížili prvé zahradní
brance. Benjamin v prísném
mlcení otevrel dvere knihovny.
Možná ,že mne to nebylo du-
stojno, nemohla jsem však od-
dolati pokušení abych nena-
hlédnula do vnitr.

Miserrimus Dexter jako by
byl celý do židle zapadnul.
Hrubý muž pozvednul svého
pána s nežností, kteráž mne
prekvapovala. “Zakryjte muj
oblicej,” slyšela jsem Dextera
zdrceným hlasem ríci muži.
Muž rozepnul svou hrubou ka-
zajku a v ní zahalil oblicej své
ho pána a tak vyšel mlcky ven
nesa zmrzaceného tvora jako
matka chránící své dítko.

36.
Ztrávila jsem bezesnou noc.
Urážka, kteráž mi zpusobe-

na, byla sama o sobe dosti zlou
S ní však byly spojeny násled-
ky, jež se mne ješte povážlive-
ji mohly dotknouti. Pokud do-
sažení životního mého cíle je-
šte mohlo záviseti od mého o-
sobního styku s Miserrimem
Dexterem, postavena mi nyní
nepremožitelná prekážka v ce-
stu. Mohla-liž jsem i v zájmu
mého manžela pripustiti, aby
se mi priblížil muž, jenž suro-
ve mne urazil? Ackoliv jsem
nebyla povahy zrovna zbytec-
ne dutklivé, strachovala jsem
se dopustiti neco podobného.

Vstala jsem pozde a usedla
jsem k stolku snažíc se nabýti
dosti odvahy, abych mohla do-
psati panu Playmorovi —a
snažíc se nadarmo.

Okolo hodiny polední (když
Benjamin náhodou na chvíli
meškal mimo dum) hospodyne
ohlásila príchod jiného cizého
navštevovatele ku brance za-
hradní.

“Tentokráte jest to žena,

madame aneb alespon neco
žene podobného,” oznamovala
ctihodná žena duverne. Velké,
silné, nemotorné, hloupé to
stvorení s mužským klobou-
kem na hlave a s holí v ruce.
Praví, že má pro vás psanícko,
že však je nedá nikomu jiné-
mu než vám. Já bych ji rade-
ji nevpustila není-liž prav-
da?”

Poznavši originál popisu,
nemálo jsem prekvapila hospo
dýni sdelením, že jsem ochot-
na poslici ihned prijmouti.

Ariel vešla do pokoje —v
úplném mlcení jako obycejne.
Zpozorovala jsem však na ní
zmenu, kteráž mne prekvapo-
vala. Její tupé oci byly cerve-
né a krví podlité. Na jejích
masitých, neforemných tvá-
rích bylo znáti neco co se mi
zdálo býti stopami slzí. Prošla
pokojem na své ceste ku mé ži-
dli, méne rozhodne si pri tom
vykracujíc než mívala v oby-
ceji. Zda-liž pak bylo v Ariel
dosti ženského (tázala jsem se
sebe sama) aby byla mohla
plakati? Bylo-liž pak možno,
aby Ariel se mi blížila v zár-
mutku a ve strachu?

“Dozvídám se, že jste mi
neco prinesla,” pravila jsem.
“Nechcete usednouti?”

Podala mi psaní, aniž by mi
byla odpovedela, aniž by byla
usedla. Otevrela jsem obálku.
Psaní do ní zastrcené byiv, x iá-
no od Miserrima Dextera. Ob-
sahovalo následující rádky:

“Snažte se politovati mne,
zbylo-li vám ješte nejakého po
litování pro bídného muže.
Krute jsem odpykal za své ší-
lenství jediného okamžiku.
Kdybyste mne mohla videti, i
vy byste doznala, že trest muj
byl dosti krutý. Pro boha, jen

mne neopouštejte! Byl jsem
bez smyslu, když jsem pripus-
til, aby pocity, jež jste ve mne
vzbudila, se vymknuly mému
sebeopanování. Nikdy více se
pocitum temto nedostane pro-
jevu ony zustanou tajem-
stvím, jež zemre se mnou. Mo-
hu ocekávati, že mi v tom uve-
ríte? Nikoliv. Nechci vás žá-
dati abyste mi duverovala v
budoucnosti. Pakliže vubec
kdy svolíte k tomu, abych vás
ješte jednou videl, necht se
tak stane u prítomnosti tretí o-
soby, již si mužete sama zvoli-
ti a kteráž vás muže chrániti.
Zasluhuji toho a podvolím se
tomu; budu cekati až cas utiší
váš pocit rozhorlenosti vuci
mne. Nežádám nyní nic jiné-
ho než aby mi bylo dovoleno
doufati. Reknete Ariel: “Já
mu odpouštím a nekdy mu za-
se dovolím mne spatriti.” Ona
z lásky ku mne si to bude pa-
matovati. Pakli-že ji pošlete
nazpet bez odpovedi, pošlete
mne do blázince. Otažte se ji
samotné, pakli-že mne neverí-
te. Miserrimus Dexter.”

Dokoncila jsem ctení podiv-
ného psaní a pohledla na A-
riel.

Stála tu se zrakoma na po-
dlahu uprenýma a podávala
mi silnou hul, již držela v ruce.

“Vezmete hul,” znela první
slova, jež ku mne promluvila.

“Proc ji mám vžiti?” tázala
jsem se.

Zápasila chvíli se svou zvol-
na pracující myslí a zvolna
prevádela své myšlenky v slo-
va.

“Vy se hneváte na pána,”
pravila. “Shladte si to na
mne! Zde jest hul. Natlucte
mi!”

“Natlouci vám!” zvolala
jsem.

“Záda má jsou široká,” pra-
vilo übohé to stvorení. “Nebu-
du delat povyk. Snesu to.
Vezmete hul. Netrapte jej!
Vytlucte si to na mých zá-
dech Stlucte mne!”

Hrube mi vnutila hul do ru-
ky. Obrátila se ku mne svými
neforemnými zády, vyckávajíc
rány. Pohled na ní byl záro-
ven hrozný i dojemný. Slzy vy-
tryskly mi z ocí. Snažila jsem
se nežne a trpelive jí domlou-
vati. Zcela zbytecno! My-
šlenka, že prevezme trest ná-
ležející jejímu pánu, byla je-
dinou myšlenkou, kteráž ji o-
vládala. “Netrapte ho!” opa-
kovala. “Stlucte mne!”

“Co míníte slovy “netrapte
ho?” tázala jsem se.

Ona snažila se vysvetliti, ne-
mohla však k tomu nalezti
slov. Ukázala mi nápodobe-
ním a posunky, jako by divoch
byl ucinil, co vlastne míní. Po-
tácejíc se ku krbu, schoulila se
na rohoži a dívala se do ohne
strašne ztrnulým pohledem.
Potom spnula ruce nad celem
a zvolna se houpala do predu
a do zadu, stále neodvratne do
ohne zírajíc. “Takhle sedá!”
pravila, naleznuvši pojednou
rec. “Hodinu po hodine takto
sedá! Nikoho si nepovšimne.
Pláce k vuli vám.”

Obraz takto vylícený pripo-
menul mi lékarovu zprávu o
Dexterove zdraví a lékarovu
výstrahu o nebezpecí, jež Dex-
tera v budoucnosti ocekává. I
kdybych byla mohla oddolati
prosbám,jež pronášela tak po-
divným zpusobem Ariel, byla
bych musela povoliti ze stra-
chu pred následky jichž jsem
se nyní potají obávala.

“Nedelejte toho!” zvolala
jsem. Ona se dosud kolébala
jako její pán a dosud ztrnule
pohlížela do ohne, majíc ruce
na cele sepnuté. “Vstante,
prosím! Nehorším se nan již.
Já mu odpouštím.”

Ariel se pozvedla na ruce a
na kolena i cekala, uprene v o-
blicej mi pohlížejíc.

“Reknete to ješte jednou!”
pravila.

Ucinila jsem jí po vuli. Ne-
byla uspokojena.

“Reknete to tak, jak to jest
napsáno v psaní,” pokracova-
la. “Reknete to tak, jak to pán
rekl mne!”

Nahlédnula jsem ješte jed-
nou do psaní a opakovala, for-
mu obsaženou v záverecné cá-
sti jeho psaní, slovo za slo-
vem: “Já mu odpouštím a ne-
kdy mu dovolím zase mne spa-
triti.”

Ariel jedním skokem byla
na nohou. Po prvé od té chví-
le, kdy vstoupila do pokoje,
tupý její oblicej zvolna se po-
cal oživovati.

“Tak to jest!” zvolala. “Po-
slyšte, mohu-li to také ríci! Po-
slyšte, zda-li jsem si to zapa-
matovala !”

Ucíc jí práve tak jako bych
byla ucila dítko,znenáhla jsem
jí vštípila vzkaz slovo za slo-
vem v pamet.

(Pokracování.)

Budejovice cekaly zkázu.
Na Štedrý den bylo v Ce-

ských Bu,dejovicích jako za vý-
jimecního stavu.

Povesti o chystaných požá-
rech, jimiž mely být ten
den postiženy ceské Budejovi-
ce, zavdaly prícinu k tomu, a-
by byla prece jen ucinena ná-
ležitá rozsáhlá opatrení. Di-
vokých povestí bylo príliš mno
ho a nekterí jednotlivci vážne
vystrašeni. Nikdo nechtel vy-
jít ani z domu, natož odjeti z
mesta. Prý budou Budejovice
horet ze ctyr stran. Prý vyle-
tí do povetrí plynárna, vyhorí
radnice, smaltovna atd. Pro-
ste soudný den mel nastat, den
zkázy a hruzy. Ani jedna z
techto pred povedí, jimž se ve-
rilo, se nevyplnila. Ale presto
musila být ucinena náležitá o-
patrení. Bezpecnostní pohoto-
vost mela policie, oba hasicské
sbory a také Mimo
to jednotlivé soukromé podni-
ky strežily své budovy, obáva-
jíce se požáru. Nic se nestalo.
Jenom lidem, kterí se tešili na
štedrovecerní chvíli, bylo vza-
to kus radosti. Místo doma,
za stolem u rodiny, sedeli v u-
niformách na strážnicích, ce-
kajíce na alarm.

o
Redaktor Zmrhal mrtev.

Na Smíchove zemrel legio-
nárský pracovník a redaktor
N. Osvobození, Karel Zmrhal.

Meškal as pred 25 lety v
New Yorku, kde se težko po-
tloukal jako pomocný delník v
malé krajanské grocerii a ca-
sem psával radikální clánky

Telefon, Wolfe 4016

August Pasek
Pohrobník a Balsamovac

2406 ASHLAND AVENUE

Otevreno ve dne i v noci.
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“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
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pro dnes již zaniklý denník
Hlas lidu.

Po americkém nezdaru od-
jel zpet do staré vlasti, kde byl

odveden a za krátko cinným v
legiích, kde byl predsedou na
známém sjezdu v celjabinsku.
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Krásný Tichý Malebný
Hrbitov

Nejsvétéjšího Vykupitele
EELAIR 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

Novákova Stavba
VAŠE ZÁRUKA

Tyto krásné domy které jsou zde uvedeny jsou nej-
lepší jakosti, dobre zhotovené z dobrého materiálu, do-
brého sousedství a zvláštní ceny.

NEŽ SE ROZHODNETE
zakoupiti váš dum, neopomente si prohlédnouti tyto no-

vé stavby:
NOVÉ SEKCE NA BELAIR ROAD

3400 Block SHANNON DRIVE
3400 Block RAMONA AVENUE
3300 Block CHESTERFIELD AVENUE

IN MAYFIELD
2200 Block CHESTERFIELD AVENUE

The Frank Novák Realty Company
Telefon, Hamilton 3524

“Stavitelé 8.000 Baltimorských Domovu”

r Nejrychleji do Ceskoslovenska
BREMEN * EUROPfI
RYCHLÍK ceká v Bremerhavenu u lodi, odkud

jedete prímo do PRAHY bez presedání.

Neb cestujte na oblíbených Exp ressních Parnících
HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALUN - NEW YORK

OKRUŽNÍ LÍSTKY, TRETÍ TRÍDY slOl CA
NEW YORKU do PRAHY zpet ? ýí.

Rovnež Pravidelné Odjezdy Proslulých Kabinových Lodí.
Výtecné Železnicní Spojení z Bremen do Hamburgu.

Informace u vašeho agenta nebo u

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

CHARLES & REDWOOD STS. __

Baltimore, Md.

I 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.


