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ODDELENÍ PRVNÍ.

I.
Za casného jitra jednoho z

prvních podzimních dnu roku,
uhánel vlak, jenž vecer pred
tím vyjel z Paríže, plnou pa-
rou krásnou krajinou podél re-
ky Mosy. Lesy strídaly se s
polními nivami a lucinami a
pozadí jejich obroubeno bylo
temným retezem pahorku.

V kupé první trídy nalézal
se jediný cestující Jean Tres-
cou, nejchvalneji známý “ma-
lír Parížanek”, jak nazýván
byl v casopisech. Pohodlne o-
pren v kout pohlížel v krajinu,
jež se mu pred zraky v pestré
smesici míhala. Než pohledem
tímto nebyla jeho pozornost u-
poutána.

Napolo strnulý dlouhou a
beze spánku vykonanou nocní
jízdou casto narovnával si údy
a hojne zýval, rukama vlasy
projíždel a rusý vous hladil.

Každých nekolik minut vy-
nal z kapsy hodinky a hned je
zase uschoval, aniž by se byl
podíval, mnoho-li vlastne na
case. Nekolikráte otevrel též
prírucní cestovní knihu, jež ve-
dle neho ležela, roztržite v ní
listoval a hned ji zase nedbale
pohodil stranou.

Nudil se nevýslovne. Pone-
vadž nemel nikoho, na kom by

si mohl schladiti svoji rozmr-
zelost, pocal hovoriti sám se
sebou. Cinil si výcitky, že tuto
cestu vubec podnikal.

Ve svém hnevu zažehnával
celé ženské pokolení k šípku,
zejména však krásnou hraben-
ku Martu z Vidionu, která za-
ujímala celou jeho mysl.

Miloval hrabenku nebo ji
nemiloval? Toho sám nebyl si
jasne vedom. Nejistota týrala
jej ohromne.

Behem uplynulé zimy jako
vzdálený príbuzný hrabenky,
jež nazývala jej bratránkem,
dosti casto navštevoval hrabecí
dum, kdež neustálá vzdálenost
manžela —ne príliš chvalne
známého to kavalíra, jenž trá-
vil celý život u hrácského sto-
lu a za divadelními kulisami—-
ponechávala zbožfiovatelum
hrabenky úplnou volnost.

Jednou také ucinil Jean ne-
smelý pokus tvoriti se svojí ses-
trence, ale zdálo se, že ona to-
ho ani nepozoruje. S dokona-
lým taktem dovedla jej jako
každého jiného udržovati v prí
slušných mezích, aniž by prá-
telství jeho zamítala.

Jean, jehož charakter byt ú-
plne cistý, nemohl potlaciti ob-
div nad jejím dustojným cho-
váním.

K této krásné mladistvé pa-
ní, která dovedla snášeti svuj
osud s dojemnou oddaností a
zármutkem nad nehodným cho
váním svého manžela ukrýva-
la zdánlivou veselostí, pocito-
val nej hlubší úctu a uprímnou
vážnost.
- Ku konci mesíce kvetna hra-

benka ve spolecnosti své tety,
paní Daupinové, která ji té-
mer neustále doprovázela, o-t

pustila Paríž a po ctyrnedel-
ním pobytu v Ostende odcesto-
vala se svojí pruvodkyní do
masského kraje na zámek Bro-
selský, kdež zamýšlela pobýti
až do pozdního podzimku.

Jean, duležitými pracemi po
celé léto poután ke svému ate-
lieru, mel mezi tím dosti casu,
aby nitro svoje zkoušel a aby
mohl dospeti k jasnému ponetí
o svém duševním stavu.

V tomto uvažování však po-
krocil v prubehu ctyr mesícu
práve tam, kde byl na pocátku.

Náš malír si náhodou vzpo-
mnel, že zámek Broselský leží
teesne u mestecka Marvilu,kde
bydlí jeden z jeho prátel z mlá
dí, jemuž dávno již prislíbil
návštevu.

Rekl Jí sobe, že nyní byla by
nejvhodnejší doba slibu onomu
dostáti. Také doufal, že by
behem této návštevy mohl na-
lézti nej lepší príležitost, aby
zjednal si konecne úplnou jis-
totu o svých pocitech k rozto-
milé svojí sestrence.

Myšlénkami temito docela
zaujat bez dlouhého váhání od
cestoval ješte téhož vecera z
nádraží východní dráhy v Pa-
ríži. šest nocních hodin, kte-
ré strávil v železnicním voze v
úplné samote, ochladilo ho du-
ševne i telesne.

“K cemu vlastne ta cesta!”
tázal se sám sebe. “Proc pak
pospíchám tak velice, abych o-
patril si jistotu— zklamání?
Nemiluji-li hrabenku, tedy je

'to v pravém slova smyslu smeš-

né, když ji pronásleduji do té-
to odlehlé krajiny, kde ješte
vlci mají brlohy —a miluji-li
ji, pak se tím dopouštím bez-
práví, když chci ji obtežovati v
klidném jejím zátiší.”

“Ostatne pokracoval —”

úloha touhou mroucího zbož-
novatele rozhodne odporuje
mému vkusu. Kdož také ví, v
jakém stavu naleznu svého do-
brého prítele Hektora? Snad
stal se z neho težkopádný ma-
lomešták, mnohomluvný až
žvatlavý a na svoji hodnost do-
mýšlivý advokát! ... O, das
vezmi tuto cestu! Nahlížím, že
jsem provedl bláznivý
když jsem se na ni vydal.

Samomluvu vedl docela hla-
site, jak bylo jeho zvykem,
jejž osvojil si castým prodlé-
váním o samote v atelieru.

Když se obrátil, zpozoroval
konduktéra, jenž pohlížel na
nej v patrném úžasu oknem.

“Racte mi ukázati lístek!”
pravil konduktér, položiv na
znamení pozdravu ruku na ce-
pici.

Jean vyhovel tomuto vyzvá-
ní, a když úredník se vzdálil,
mrzute vrhl se opetne v kout
vozu.

Brzy na to dospel vlak v hor
ní roklinu a ficel dlouhým tu-
nelem. Když vyjel z tunelu,
zastavil se po malé chvíli a zrí-
zenci železnicní hlásili:

“Stanice Marvil!”
Jean cile chopil svoje zava-

zadla, vystoupil a tešil se, že
konecne dospel k cíli svoji ces-
ty.

Než marne se ohlížel po bu-
dove nádražní. Nevidel nic,
nežli domek hlídacský, pred
kterýmž stála obstárlá žena s
vlajkou v ruce. Dávala zna-
mení, že vlak muže dále jeti.

Železnicní hlídac, patrne ne-
zvyklý pohledu cizího cestují-
cího, byl velice prekvapen,
když otevíral pred ním šrank.

“To zde opravdu Marvil?”
tázal se ho Jean.

“Ano, muj pane!” odpove-
del hlídac.

“Kde leží ale mesto?”
“Mesto zde není.”
Pri techto slovech sáhl hlí-

dac po lístku, který držel ma-
lír v ruce. Tvár hlídace staho-
vala se k úsmevu.

“Ach, milý pane, vystoupil
jste na nepravém míste. Zde
je zastávka Marvil, váš lístek
však zní do mesta Marvilu. Mu
síte cekati na nejbližšf vlak.”

“Kdy pak prijede následují-
cí vlak?” tázal se Jean mrzu-
te.

“Za dve hodiny.”
“Nesnesitelno! Jak pak jest

odtud daleko do mesta!”
“Malá hodinka cesty, pujde-

te-li pešinou, jež vede lesem,
pak podél zdi parku pri zámku
Broselském, konecne dáte se
na právo. Vidíte? Zámek le-
ží tam, kde vycnívá vrchol ve-
že nad stromy.”

Jean se hned rozhodl pro tu-
to pout, dekoval zdvorile za u-
kázání cesty a s radostí dal se
na pochod rozkošným lesem, v
nemž horlive vdechoval balsá-
mový vzduch.

Cím dále zabíral se mezi vy-
soké stromy, tím lehceji bylo
mu u srdce, tím veselejší byla
jeho mysl.

Nyní myslil, že hrabenku o-
pravdu miluje a soucasne rost-
la jeho nadeje, že láska jeho
bude opetována. Zdálo se mu
nemožno, aby ona skvostná by-
tost stále vedla život lásky pro-
stý, k nemuž jest odsuzována
hnusným jednáním hrabete. A
není to dobrý cin potešovati o-
puštenou a jak možno vykou-
piti ji z otroctví?

Stín hrabete, který v jeho
nitru vtíral se mezi jeho lásku
a její predmet, s opovržením
zaplašil, pri cemž holí mohut-
ne uderil do býlí v ceste rostou
cího.

Co takto snil nezpozoroval,
že se cesta stále víc a více úží
a že delší již chvíli vine se ko-
lem vysoké zdi, která ohrani-
covala sady zámku.

Najednou vešel mezi kroví,
jež uloupilo jej o krásnou vy-
hlídky do dálky. Když dále
krácel, ztratila se pešina úpl-
ne a husté krovisko bránilo mu
v další ceste.

Patrne minul se pravé cesty
a proto se rozhodl jiti tak da-
leko zpet, až prijde na ono mí-
sto, odkudž podle udání hlída-
cova mel se dáti v právo.

Nyní zaslechl ze vzdálí reh-
tot kone a skoro zároven obje-
vila se ženská postava, jež na-

chylovala se pres zed, pod kte-
rou zustal státi Jean.

Dáma byla odena v lehký
ranní oblek a mela kolem hla-
vy krajkový závoj. V ruce dr-
žela kapesní šátek, kterým vlá
lav tom smeru, odkud zaznel
sem konský rehtot.

Ze zpusobu, jakým dáma
šátkem mávala, soudil Jean,
jenž oblicej její videti nemohl,
že je to pozdrav na rozlouce-
nou s prítelem a zároven po-
zvání, aby zase brzy prišel.

Jeho úcastný úsmev, se kte-
rým zprvu tento zjev sledoval,
promenil se ve výraz nej neprí-
jemnejšího prekvapení, když
pri náhlém obratu odcházející
dámy poznal v ní hrabenku z
Vidionu.

“U sta hromu!” nemohl se
zdržeti zaklení; “tedy proto
jsem se po dlouhém váhání od-
hodlal vytrhnouti v boj v nade-
ji na konecné vítezství, abych
si pred prvním útokem roztríš-
til celo o pevnost, která již od
jiného dobyta V'

Nejakou chvíli zanášel se ú-
myslem pospíšiti lesním hlo-
žím za jezdcem neznámým a
žádati od neho dostiucinení za
lup onoho srdce, kterého, jak
byl presvedcen, sám mohl do-
býti.

Ale pak nahlédl, že je mu
nemožno jezdce dohoniti, ne-
bot ten dojista na nej necekal.
Ale rána, která jej stihla, byla
prece tuze težká a nemohl se
hned zní zotaviti. Nekolik
minut zustal státi jako primra-
žen a uvažoval, co má pocíti.

Pak šel volným krokem ces-
tou zpet, kudy v tato místa pri-
šel. Bezdeky zatocil se v prá-

vo a tímto zpusobem, aniž by
toho pozoroval, dospel na pra-
vou cestu k mestu.

Živý jeho duch nenechal ho
dlouho tonouti v temné nála-
de, ze které se také brzy, o-
všem s namáháním vyrval. A-
no, zdál se sám sobe skoro
smešným a cinil si výcitky, že
tak se rozzlobil na neznámého
soupere.

“S mojí láskou však je nyní
konec a sice na vždy!” zvolal.
“Jenom to bych rád vedel, zda
li srdce své zadala muži hod-
nému. Jako její prítel, kte-
rým jí jsem a zustanu, mám
nejen právo, ale takrka i po-
vinnost zjednati si o tom úpl-
nou jistotu.

Kdož ví zdali se v zoufal-
ství z opuštenosti nevrhla v ná-
ruc muže bez ducha i srdce,
který nedovede oceniti ani je-
jích predností dle zásluhy. Ko-
rení znej uprímnejší úcty, se
kterým se jí približovali nej lep
ší mužové, odmítla!”

“O ženy, ženy!”
11.

V horlivosti, jakou sám se
sebou Jean Trescou hovoril,
nevedomky stále
víc a více svoje kroky. Za krát-
ko dospel až ke bráne Marvilu.

Za tak casného jitra pano-
val ve mestecku, jež samo o
sobe beztoho bylo príliš klidné,
ješte slabý život.

Marvil byl skryt za vysoký-
mi hradbami, nad než vycní-
vala pouze vež starožitného
kostela místního.

Kamenná krivolaká hráz ve-
dla do dlouhé, temné a oblou-
kovite zahnuté chodby bdány.
Když do ní Jean vstoupil a po-
cal dýchati její chladný vlhký
vzduch, zachvel se.

Pak prekrocil padací most a
prišel ke druhé klenuté bráne,
v jejíž chodbe byl vzduch je-
šte chladnejší nežli v první.
Konecne vkrocil do mesta a si-
ce na malé okrouhlé námestí,
jehož prostora obemknuta by-
la nevlídnými, zasmušilými do-
my.

Vysoké vyrezávané dvére u
domu, vyhotovené z dubového
dreva, pestre zdobená prucelí
a balkony s proplétanými mrí-
žemi dodávaly námestí zvlášt-
ní, skoro aristokratický ráz.

Mezi jednotlivými kameny
dlažby rostly utešene traviny.
Na cizince ovzduší tohoto ná-
mestí, jež nebylo nepodobné
nádvorí kláštera, pusobilo tís-
nive.

Na konci námestí vypínala
se starožitná katedrála!

Dívky, jež nesouc koš na ru-
ce sama übírala se po námestí,
otázal se Jean, kde je byt ad-
vokáta Hektora Lauriera.

“Tam, onen dum s velikými
zelenými dvermi!” odpovedelo
devce.

V tomtéž okamžiku se otev-
rely dvére zmíneného domu a

vystoupila z nich starší a cer-
ne odená dáma.

Jakmile spatrila jí dívka,
dodala uctivým hlasem:

“Zde práve prichází paní
Laurierová, matka advokáta,
jejž hledáte.”

Na to spešne vzdalovala se
dívka a když potkala cerne o-
denou dámu, pozdravila ji vel-
mi zdvorile.

Jean nespustil ocí s matky
svého prítele, dokud nevstou-
pila do okstela, do nehož übí-
rala se patrne k ranní pobož-
nosti. Od jejího smutecního
obleku nápadne odrážel se vy-
sokomyslný ráz tváre, jenž na
Jeana necinil dojem práve nej-
príznivejší.

Byla to skutecne ona paní,
jejíž dobrosrdecnost a nevy-
cerpatelnou laskavost Hektor
tak casto pred svým prítelem
vynášel? V této chvíli cinila
na Jeana dojem staré modlic-
ky, jež pod pláštíkem pobož-
nosti chová samolibou pýchu.

Byl presvedcen, že vliv mat-
ky této úplne asi zmenil pova-
hu synovu v posledních trech
létech, která matka a syn trá-
vili neustále pospolu.

V obave, že mu zde hrozí
druhé zklamání, vstoupil Jean
do domu, jenž byl mu ukázán.

Sluha, jenž ve dvore_byl za-
mestnán cištením kon<T~ úplné
spoceného, odpovedel na dotaz
Jeanuv, že pan Laurier práve
navrátil se ze své procházky,
kterou denne konmo podniká,
a že bude možno za nekolik
minut s ním mluviti.

“Aj! Aj!” myslil u sebe
Jean, když odevzdal sluhovi
svuj lístek, “ci snad muj prítel
jest oním neznámým jezdcem
z lesa?”

Na to uveden byl Jean do
velké, temne tapetované svet-
nice, jež byla opatrena žalou-
novaným a nyní v plátené po-
krývky zahaleným nábytkem.

Kolem do kola na stenách
visely ve zvláštních a k tomu
cíli malovaných polích obrazy
predstavující mužské predky
Laurierovy, vesmes v cerných
oblecích stavu soudcovského,
kterému od starých casu pri-
náleželi mužští clenové rodiny
mimo Hektorova deda Jacque-
sa Andréa Lauriera, jenž jako
válecný soudruh Muratuv by
slavným generálem jízdy.

Obraz vyšnoreného vojáka
vyjímal se mezi podobiznami
meštanskými velmi zvláštním
zpusobem. Jeanovu pozornost
budil tou vetší merou, cím vet-
ší podobnost shledával mezi
vlídnými, otevrenými a prece
tak energickými tahy deda a
jeho vnuka.

Když ješte pozoroval mis-
trovsky provedenou malbu, o-
tevrely se postranní dvére a
vstoupil jimi Hektor.

Nejaký okamžik pohlíželi o-
ba mladí mužové na sebe zkou
mave, nacež s radostnými vý-
kriky vrhl se jeden druhému
do nárucí.

Toto objetí bylo novým spe-
cetením prátelství, kteréž oba
v útlém mládí dohromady sve-
dlo a jež se behem desíti let,
jež pospolu trávili, vyvíjelo
vždy vroucneji, tak že jeden
jako druhý meli stejné myšlén-
ky, stejné zvyky, ackoli cha-
raktery jejich znacne se lišily.

Hektor byl vážnejší nežli
Jean, který stále byl naklonen
k veselosti. Oba venovali se
studiu práv. Ale mezi tím, co
se Hektor zabíral do knih, ba-
vil se Jean tím; že sešity plni
místo prednášek ilustracemi
ženských hlav, pro jichž kre-
slení jevil nápadný talent.

Brzy také zanechal své práv
nické dráhy a venoval se ma-
lírství, ve kterémžto umení po
krátké dobe vydobil si velmi
chvalného jména.

Teše se prízni štestí a ná-
klonnosti umeleckých kritiku
byl ráden již ve veku triceti let
k nejslavnejším a nejhledanej-
ším malírum ženských podobi-
zen.

Hektor naproti tomu dokon-
cil právnická studia a vykonal
veškeré zkoušky s vyznamená-
ním. Venoval se stavu advo-
kátskému a upoutal k sobe
hned na pocátku verejnou po-
zornost svým vystoupením v
nekolika duležitých procesech.
V samotné Paríži kynula mu
skvelá vyhlídka.

Náhle však povolala jej
smrt otcova do rodište, kdež
pak také zustal, aby vzkvétají-

cí slávu svoji zakopal na ome-
zeném pusobišti advokáta u
soudu v Marvilu.

Pri opetném shledání vyme-
novali si oba prátelé nejprve
radostné upomínky z mládí a
vypráveli si pak navzájem, co
každý z nich v posledních le-
tech zažil.

(Pokracování.)

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
N

8 Telefon, Wolfe 1670 |

| WILCOX & ZIEGLER, luc. 1
| Jediný dodavatel ve meste BALTIMORE tak zvaného j|
| ANTHRACITE a BITUMINOUS UHLÍ í
| AMBRICOLE BRIQUETTES $
| OLEJ K TOPENÍ $

Hlavní úradovna: . Si
| MONUMENT STREET at GAY |
$ Baltimore, Md. "

| HARRY C. WINKELMAN, Jednatel |
Ú 1910 McELDERRY ST. Telefon, Broadway 1358-J. ®

Nejrychleji do Ceskoslovenska
BREMEN • EUROPfI
Z New Yorku do Prahy a zpet tretí trída $199.50
Rychlík ceká v Bremerhavenu u lodi, odkud jedete prímoMo PRA
HY bez presedání. Neb cestujte na oblíbených Expressních Parnících

HAMBURG - DEUTSCHLAND
ALBERT BALLIN- NEW YORK

Z New Yorku do Prahy a zpet tretí trída $181.50
Rovnež Pravidelné Odjezdy Proslulých Kabinových Lodí.

Z New Yorku do Prahy a zpet tertí trída $l7B
Výtecné Železnicní Spojení z Bremen do Hamburgu.

Informace u vašeho agenta nebo u

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
v CHARLES & REDWOOD STS. __

Baltimore, Md.

IDVE
ÚREDNÍ VÝPRAVY do CESKOSLOVENSKA í

CSL. OBCE LEGIONÁRSKÉ V AMERICE 31
po palácové rychlolodi JI

BERENGARIA í
12. KVETNA A 16. CERVNA Z

JEN SVss DNE NA MORI. 5
Lod BERENGARIA jest známa nejen svou ry- Jjj
chlostí, ale klidnou plavbou, procež cestu pres Dl
more vykonáte v krátké dobe a bez. obtíží.Nej- já
lepší kabiny byly vybrány pro tyto výpravy.

ZÁBAVA NA LODI. 5
Není lepšího a srdecnejšího pobavení nad zá- pr
bavu behem plavby. Porádání koncertu, tanec- gn
nich a maškarních zábav, ruzných her, atd. JíDen ze dne vždy neco nového. Pro Legionár- Jí
skou výpravu je pripraven zvláštní program. T|

CESKÁ KUCHYNE.

Pro tyto výpravy bude sestaven zvláštní jídelní

PARÍŽ—KRÁLOVNA MEST. 35
Každý jiste rád navštíví tuto svetovou metro- 51
poli. Mimo toho cestou pres Francii uzríte
mnohé zajímavosti a nádherná, památná místa fIQ

Á i Prihlášky a informace udílí

mm CUNARD LINE S
vŠEEmS 319 N. CHARLES STREET Jfly|||g|gfc BALTIMORE, MD.

•^•?:*:*<>*:::‘, :*>:**:**:*:x:*:*:,:‘*:*:*> *****< *******^***************^’***<‘********************•***•*••****•**•**•***':*

Í Telefon, Wolfe 8706 |

|The Eastern Upholstery Companyt
A

Xcalounictví Nový Nábytek dla do oken Nábytek do ?
X Plachty pred obchody Stini — Povlaky na Nábytek $

prijímacího pokoje. X
? 2108 E. MONUMENT ULICE $
| naproti Marku
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|PR ANT. J. PINTN£!R {
| ceský právník a verejný notár f
y Kancelár' C. & P. Phone: Obydlí:
f213 N. Calvert St. Plaza 4126 2126 Ashland Avenue j*

Doslovne.

Chicažská jedna žena v po-

slední své vuli odkázala svému

psícku $3,000. Tímto pomalu
doslova vyplnuje se tvrzení se-
nátora, že americké finance
jdou “ku psum.”


