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řro "1'okrok" přeložila Mnr

"Ktcfanie HerKWurt Dr Phis"
událo na malé navštívence přibité
na dveřích čtyřmi nýtky Doleji

byla jiná tabulka 8 nějakým jmé-

nem blíže určeným slovy "panský
krejčí" V právo na dveřích bě-

lala se jiná visitka: 'Teodora
Michailowna Crezaovska stud
med" Tedy tři rum' strany by-

dlily v malém bytě čtvrtého patru

Skvostná illtistrovaná česká
kniha která by neměla scházeti

v žádné české domácnosti

velkého činžáku atojíeího skoro až

na konci široké a rozsáhlé Kanto

vy třídy V tomto koutě Berlína

utábořila se celá kolonie student
aká Pyli to většinou cizinci: Hu

nové Poláci Rumuni Tady h

žilo hladem filosofovalo a praco
valo s oddaností a nadšením jaké
budí hluboká touha po védě

Tady u polského krejčíře jenž
s rodinou bydlel v kuchyni uby
tovala ho Steří Beriwartová Za
12 marek měsíčné najala si skrov

% á i Vlil Obsahuje 3625 illustrací a 512 stran
užitečné četby pro každého

ny zauni poKojnc jen z icski se

čistotou Nemnohými prostředky
dovedla si lio mladá Němka útulno

upravit i stály tam květiny a o- -

zýval sc i čcrmačck Sama čistila

vždy časně z rána svůj byt peč
livostí nž úzkostlivou Její ho

spodyně žasla a nemohla nni najiti
vhodných slov aby vychválila či Vyplňti doliji! kupon a ziiliti nám jij zpit
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Pí nové pcKlcte mi darem Vál katalog na dolejSf adrcu:

Zdarma a vyplacené zasílá nojvótšl český

obohodni dům v Americe
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stotnou a neúnavnou nájemnici

jež nad to byla vždy přívětivou
a tak na vlas správně platila
U ní samé panoval neuvěřitelný

nelad a v druhém pokoji malého

obydlí v předsíni u Kusky byl

přímo chaos nepořádku Tam se
ničilo vňe : ubrusy na stolech byly
plny popelu z cigaret na kober-

cích do sametu a v přikrývkách
na posteli byly propáleny zrovna

díry Na stolicích a pohovkách

povalovaly se kusy garderoby a

knihy Byla-l- i studentka doma
neustáival zvonek ohlašovali ho-st- y

Dále docházeli sem studenti
a studentky vařilo se thé záclony

byly učouzeny odbývaly se tu

pravé schůze Až do pozdní noci

proudila se řeč protahovaly se lí-

čené spory těch vzdělá níclitivých

vášnivých lidí Jen listonoš kte-

rý pravidelně vždy prvního do-

nášel peníze zdržoval hospodyni

ženci kuyz vystoupila s praním
studovali Odepřeli jí všelikou

podporu — Co hladu a strázně

vytrpěla než si dobyla doktorský

cky svěžího Statná pěkná lion-dink- a

h usměvavým plným obli-

čejem
1 ' " " ' 'Láska vášeň byly jí

pojmy cizí "Na nesmysly ne-

mám kdy" říkávala — Jednou
blouznila o mladěni kterémsi filo-

logu Ten oženil se s její družkou

titul Pouze stipendium a naxná-bav- ě

vypůjčené peníze umožnily
jí studium a zkoušky Pomalu

splatila dluhy a od tó doby byla a stal se jí přítelem Tak přešlo
i to

Do té doby než přistěhovala se

do předního pokoje Feodora Mi- -

jcbailovna byla Stefa spokojené a

volnou od tě doby mohla střádati
A ona tak dělala Musila si do-bý- t

jmění 1 —

Pcrgwartovi byli všichni pali-čá- ci

Také ona podědila onu tvr-

dohlavost Její lidé ji nepustili
se zřetele cítila to a to právě

její vzdor a její vytrvalost
— Doneslo se jí že rodiče počí-nn- jí

být i již pyšni na slečnu do-

ktorku pro její energii a bezúhon- -

vlídné dítč — Vůči cizinci cho-

vala se však stále zdrženlivě

uzavřeně' Nepořádek Ru-k- y

ji rozčiloval tak že zdálo se jí
všeliké navázání intimnějších sty-k- ů

holou nemožností Ale když
dva lidé tak těsně vedlo sebe bv- -

něž neujasněné vzpírání hc tó tou-

ze a neklid Hcsilovoly jen kouzlo

neznámého

Stefa chtěla této touze a Kusco

uuiknouti než inocnS pudilo jí to

zpět do čarodějného jejího okru-

hu V práci a úsporách zůstala

si důslednou jako vždy ale její
večery byly jiné Žádné spolky
žádná divadla žádné návštěvy—

pracovala s Feodorou Miehailo-vno- u

noho rozprávěla h ní Pře-

hlížejíc nepořádek a nečistotu

chodila k ní do pokoje když na-

vštívili Rusku známí Viděla tu

nejrůznější typy lili aeděli leželi

povalovali a rozkládali ho na sto-

licích sofa posteli i na podlaze
O mravech jako by tu společnost
neměla ani potuchy Viděla u nich

špinavé rozedrnné finty úhory

vyhladovělé upracované obličeje
Ošklivost se vzmáhala u Němky

zvyklé pořádku ale přemohla ji
Vw to interessovaly ji vážné filo-sofie-

rozpravy a tluuuata o vě-

cech diichpvních Hovořilo m o

všemi o politice —- náboženství —

o láseo — sexulních otázkách —

hudbě — o literatuře — o vědách

Před ničím debaty neustnpoviily
Na počátku to Stefu zarazilo Ale

traKolii iidslva oavětlcnou no

všech utran Hleděla na váe na
žení usilování hladovění — profit
Aby vše skončilo amrtf zkázou
A Feodora Michailovna Crezsov-sk- u

hlásala tady i Jen použít času

jen láska láska zjedná Štěstí Jen
ne tak skončili! Lanku byt i a

nebe ibylo ji třeba KtiéNtil — Feo-

dora však jež se tak stala hlasa-telko- u

požitku nebyla ženou
všední Její vědění bylo facno-menál- nl

píle obrovská Stefa kq

svými pracně nabytými vědomost-m- i

připadala si vedle nl jako nio

jako nula Tady byl zrozený go-iiíu- h

— u ní vše vynucené vydo-byt- ó

vůlí To byl ten rozdíl —

Vždy více podléhala vlivu Rus-čin- u

Jednoho večera přivedl a aebou
medik Ivan Alexandrovi nedlou
ho v Herlíně meškajícího přítele
Myl už skutečným lékařem ale
pro odborné vzděláni chtěl zde
prodélati několik kursů na klinice
Kromě toho byl zpravodajem

překladatelem ano i

spisovatelem Jeho
kus byl a úspěchem dáván

v Moskvě druhý zadán v Petro-hrnd-
é

Leo Leontěvié Karsemiloy
byl Muiživee Pro snažši rostot

nost Příbuzní a přátelé navazo-- J dlejí a jeden o přátelství stojí
val i styky dostačí malá povolnost j a zdrava

rázná Němka povolila Znenáhla
zcela znenáhla podléhala zvlášt-

nímu půvabu interessantní Kusky

jjíŽ zjev měl v sobě jakési tajem-
né kouzlo Svňj zevnějšelt zane
dbávala v každém ohlede ale tak-řk- a

krásně vypadala n planoucími
zraky v duchaplné tváři Jedna-l- a

nenucené a otevřeně až příliš
alo její vědění a dobrosrdečnost
mile získávala lidi

že Crezsovku z bytu novypovedo-l- a

Musila mít i asi bohaté pří-

buzné kteří ji penězi zásobovali

Platila též — někdy na čtyři mě-

síce najednou pak zas dva měsí-

ce nic nebo až po naléhavém upo-míná-

Co ta s penězi dělala to
ví sám bidi Byla přec solidní

nemlsala a oblečena chodila víc
než jednoduše Je pravdě podob-
né že ju půjčovala chudým svýní
známým Vyhlíželi tak strašně

vyhladověle a přepracovaně
Ne to byla přece Mcrgwartova

"slečna doktorka" něco jiného!—

Ráno když poklidila v pokoji a

posnídala odcházela Dávala v

jakémsi ústavě hodiny čtyři až

pět hodin Pojedla u své vdané

přítelkyně a docházela puk domň
so spoustou spisů z královské

Teď začala její pri-

vátní práce literární a přísně vě-

decké essaye pro oebu řadu den-

níku a časopisů jich byla spolu-prncovky-

Večeři si přípravo
vala Mama ťastěji chodla též do

spolku ýeh schůzí Vh divadla

zřídka — Takovýto pilný pnul
dělný život vedla už asi po tři ro

ky Zih jen obé jioue při tom

zdráva a spokojena Pii své pili a

skromnosti tu třila % St-- f

j i t í

ít Ho zářivým úměvuu vyndala
často t n)Auší přihnuly prádel
niku fpořítehd koliku Dva U

pět set marek ! Vdi t n

uJ Kroevmí Jn ttk dl ju dli !

Její anahoit b o ď'14tti rlt
Čum eo linulo tindiui děvče

Rf'U ' ♦ aiýiul V I ev i !l po

trapných eínV'h i sin m t r- -

is iHtu jdaah ni rdue a oUru

poněvadž o všem jednalo t váJ- -

a lepší vyhlídky přestoupil t j
laismu k [irott-htantism- Doznhl
to jetda otevřeuě Rovněž tak 11

Stefi však pohodila hlavou "Ni-
koliv! Můj otec jenž nebyl n to

aby mi věnem zajistil ncodvislost

nejevil ani stopy pochopeni a na

Iiy když jsem si chtěla dopomoci
k svobodě čestnou prací Kdyby
bylo po jeho byla bych utrápe-
nou starou pannou Nejsem mu

povinna diky za nic docela za nic
nelni za svůj život jsem ho nepro-
šla Dříve so mu neokážu dokud
si novyjuskám jmění aspoň 20000
marek!"
"Ale dité to je nevděčné

Je to pouhá ivéhla- -

ost"
Wf je!"
"A odvinuješ m svým lidem I"
"Dost moná "
"Pod-j- j budí toho litovati"
"Sond " ~ —

Tak tomu bylo hned po ikoij
ob píd třemi Katím

ď udt mi Stťřt hkuteétiil svým
h b ta fit p"diaM e 14 ten ČM

' i jidit" v úiký kruh almWhrt
nuel(%t 1

% d"tU'U aatuoutat
i trpriuint íhlo jl ul dva
tři- - t Ut !o Mvuíjikv tuUdi

val na jevo vé takřka anareh!
ttieké ády a nadšeni pro vol
nou lásku Vuj však v této tpuleěnti Doma v líusku bl jřikal "dobruvoluým robem "

tlrmll Za prvé aby ai
kkoild i druhé pntn y j}t
ideály byly a muM-l- y

tsXx
akutíčnositl jeu ntopk

Kedora milovala s žárem už

orientáUkým jednoho rumunské-
ho lékaře Ten však hleděl si od-

být! atkotUky prv než by ji k o

té připoutal a jeho idrielivost
ilohámMa mlatlott dva a dvaeeti-bdo-

l!vč bytost í k šílenosti
NťkdV Utekl he do Stefina poko-

je tam plakala irtkaU uřda
Střř ji téiiU anaiíe jí porou-mít- i

— h nad takovou íitopott
ritu it4k bei rady a pomoci

(řťiuý!řl
KloubaU o tom jik
poroí ím''! A hle!

Tm pohled přťut)lení i ta i

hl prbuddy V id iVlnké poeity
doau l ji f ill pd tiéd"Oiky
dupouovtl ta k Ui jjl iuv

ne a vědecky bej! nejmriišt fri-vol-

ponútttky neměla — hvo

bodná moderní žena — žádné pří-čin- y

aby se vdAlil

Kromě toho euo tajemné oma-mujle- l

fluidum íueíi l'ViIorot a

líumunem To eivíduM plné ríga-retovťh-

ilýnm i špatné osvětlí
ttém přetopeaém pikoji Ty roz-

mluvy! Co w tu nlyšela! A jak
S jakiHi úťhvatmm výmiuvnftti
tady ♦ mluvilo poluuehilo! —

Stefa Vřttinou mlčřUvi po!ul
ťhačka bya nsplnět) po-ii-

Vidy itcn fítiU j#k niAbi mi ii
vot pře eť!i!i úibvtiA ktntli

iuKlus!ot Tidy teprv vUCU

snoo ?mrí-- š


