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"Seberte nás tedy raději i- hnuli všelikému setkání se ne-
Jined!" děl na to Terremonde. milému." 

"Mlč, hlupáku," odvětil Du-
1 , .4VII) WUUVM W . vvti 

bief, "pán ten choval se až strašlivé, jež budou se díti zde 
^osud k nám ťak, že viděti je, 
te má dobré úmysly s námi. 
Avšak mám rád, je-li někdo 
((cela upřímným. Jste od poli-
ie, vidím to dle zatykačů, ale 
láte nás nepochybně zapotře-
|í. —> K čemu? —.Abychom 

podávali vám zprávy o jiných, 
ibž policie hledá?" 
I "Nikoliv," odvětil detektiv, 
|av zatím pro zlosýíiy přiné 
éti dvě láhve vína a dobrou ve-
leři. "Chci vám učiniti nabíd
ku výhodnější. Kdybych ván 
I teď pustil, budete zatčeni 
$řece co nevidět, neboť policie 
jest na stope vaši a potom ky-
ftul by vám žalář na doživotí." 
fOba zlosynové se zachvěli.) 
fNuže, chcete místo toho zů-
Stati na svobodě a vydělati si 
ďeset tisíc franků?" 

"CHceme-li! Deset tisíc fran 
Itu! Celé bohatství! Jak $e jje-
fiom můžete tak tázati?" zvo 
láli oba jedním hlasem. 
;• "Co žádáte však od nás?' 
tázal se Dubief. 

"Mnoho! Pět tisíc franků 
dal bych vám předem, pět ti
síc po vykonané "práci". Útra
ty hradím sám! Dovedete jisté 
líditi povoz a znáte taky jistě 
okolí Bagnolettu? — Ano! — 
Dobrá! Ostatní dopovím vám 
• bytu vašem! Zde jest mnoho 
Udí!" 

Théfer zaplatil a když Du
bief udal mu, nikoli však bez 
Edráháni, adresu peleše své, 
doprovodil tam oba zlosyny. 

"Napadá mi cosi," pravil, 
Sstoupiv. "Pošlu sem 'zítra po-
Ecii, jež provede prohlídku a 
zabaví nástroje na padělání 
peněz, po vás vsak nebude za
tím stopy. Musíte tedy dnes 
již jinde noclehovatit Zítra se 
pak setkáme na boulevardu 
Montreuil v krčmě "u dvou se
látek," načež odebéřeme se clo 
Bagnoiettu, kdež musím vám 
jiěco ukázati. Předem však je
ště, abyste mi důvěřovali, zde 
pět tisic franku zálohou! —* 
A nyní na shledanou!" 

Théfer se n& to vzdálil, za
nechav oba zlosyny v nejisto
tě, avšak tito byli již přivábe
ní vyhlídkou na skvělou odméi 
nu, tak že nebyli s to vyzvání 
jtho odolati. Ještě před půlno-
cí opustili pak Dubief a Terre-
monde tento byt svůj na vždy. 

Théfer ale kvapil zatím na 
prefekturu, kdež sdělil, že se 
Biu podařilo vypátr&ti byt obou 
slosynů, i že nutno tam hned 
X& svítání vniknouti. 

Stalo se tak, ale ptáčkové 
už z klece vyletěli. Policii ne
zbylo nežli zabaviti žmínéne 
přístroje a post a viti dva tajné 
agenty poblíž bytu, aby, kdy
by se zlosynové vrátili, je po
lapili ! Théfer ovšem dobře lé-
děl, j*k marná byla tato na-
děje. 

V určenou hodinu detektiv v 
novém přestrojení setkal se se 
zlosyny, načež je povoz naja
tý dovezl do Eagnoletu. Před 
vesnicí všichni tři vystoupili a 
dali se smérem k návsi, k le
tohrádku, který Théfer byl na
jal. Policista přikázal obéma 
druhům svým, aby dávali be
dlivý pozor na cestu, poněvadž 
za noci budou musit tuto řídi-
ti povož, jehož svítilny budou 

* uhaslé. — "Krásno jest zde," 
dodá', "ávšak sotva zlíbilo by 
se vám zde zůstati po tom, co 
se zde udá! Až si perííze své 
Vyděláte, radil bych vám, by
ste se odebrali do švýčař néb 

; do Belgie. Ne, že by vám hfo-
:zilo nebezpečí, neboť učiním 
dobrá opatření, abyste se vy-
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"Ach, budou to tedy Vlci 

uvnitř?" tázal se Dubief, když 
vstupovali do letohrádku^ 

"Myslíte, že pro nic jsa fcic 
dám vám deset tisíc franků? 

Uvnitř pak dal Théfer zlo-
synům klíče od letohrádku při
kázav jim, aby se tam ubyto
vali, otevřeli okna a zatopili. 

"Nanesete sem," dodal, "zá
sobu dříví, hodně suchého, kte 
ré rycKle hoří, hodně loučí 
zvláště, a složíte ho několik 
hromad v jedné neb ve dvou 
místnostech v přízemí. V Ba-
gnoletu však málo se ukazujte. 
Pro dříví sejděte na druhou 
stranu návrší. Budou-li se vás 
lidé dotazovati, řekněte, že 
jste sluha Prospera Gaůchera, 
továrníka výrobků chemic
kých." \ \ ' 1 

i • . f » '• -i • 
"— Prospeř Gaucher jsem 

já, roíumějte! — Noc strávíte 
zde, zítra ráno v 11 hodin set
káme se pak znovu v restaura 
ci Richefea, vna boulevardu 
Montpamasse. Potom dozvíte 
se, k čemu vlastně budu služeb 
vašich potřebovati. Zde dvě 
stě franků na útraty!" 

"Buďte bez starosti — sta
ne se všechno po vaší vůli!" 

Théfer vrátil se do Paříže; 
zlosynové zůstali však v leto
hrádku u větší ještě nejistotě, 
než když je včera detektiv o 
pustil. "Kdo vlastně je muž 
ten?" tázali se. "Jaké drama 
hrozné má se odehrávati na 
této samotě, drama, jehož 
oni mají se súčastniti? K če
mu má snésti se tolik hořla
vých látek do letohrádku? 
Proč namlouvá muž ten, že se 
má v letohrádku to piti, když 
počasí není právč nijak mra
zivé?" j 

"Nezdá se ti, že se má dří
vím tím letohrádek vytapěti 
tak dokonale, až by — sho
řel?" tázal se Dubief. "A vě
říš, že muž ten jmenuje se Pro 
sper Gaucher!" 

"Co mi po tom? Vim jen, že 
je to chlapík a že nám zna
menitě platí! Můžeme s ním 
zbohatnouti a to nám stačí! 
Bylo by ti milejším bývalo, 
kdyby nás byl zatkl?" 

Na to Dubief nic nenamítal. 
Oba vykonali pak veškeré roz
kazy, jež jim byl Théfer dal, 
snesli zvláště zásoby paliva do 
přízemí, načež večer ulehli s 
pravým klidem zlosynův, kte
ří mají \velmi pohnutou karié
ru ft* sebou, 

*  : : M  * 

Théfer vrátiv se do Pařiže, 
obstaral nejprve služební zá-
ežitosti nt prefektuře i dal 

se pak dovézti — náhodou o-
pét fiakrem Petra Loriota čís-
o 13 — k vévodovi Jiřímu do 

ulice Pot-de-Fer-de-Sairit-Mar-
cel. Petr Loriot ovšem dobře 
si povšiml, že ,iest to týž dům, 
kam vezl nedávno v noci taju
plného muže, avšak dle hlasu 
a dlo mladší tváře Théferovy 
musil uznati, že dnešní a dří
vější pasažér je)io není osoba 
jedna a táž. 

Mezitím policista zpravil vé 
vodu o krocích svých i dodal: 

"Zítra večer, pane vévodo. 

SUCH1SUFE 
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vydělám si již obnos, kterýž 
jstfe mi slíbil!" 

"Jakmile mí bude dokázá
no, žé Berta jest v moci vaší, 
doručírti vám šek na 200,000 
franků. Jde mi však o to, 
abych se přesvědčil na vlastní 
oči, Že dívka jest skutečně v 
rukou vašich." 

"Zftra v noci přijdu si pro 
vás," odtušil Théfer, "bych 
dovezl vás do letohrádku v o-
kamžiku, kdy Dubief a Terre-
monde dívku tam přivezou." 

Vévoda, který minulé noci 
nebyl se vloudil do svého pa
láce podzemní chodbou, což 
Théfer pokáral jako vážné o-
pomenutí, chystal se aspoň té
to noci tajnou cestou touto o-
pět do své pracovny se dosta-
ti, a detektiv nabídl mu nyní, 
aby použil jeho povozu, kte
rý venku čeká a který, složiv 
Théfera před jeho bytem, mů 
že i jej, vévodu, opět do Uni 
versitní ulice dovézti. Senátor 
svolil. " 

"Nezapoirléfite ješté, pane 
vévodo," doložil policista, když 
oba octli se ve vozu, "že blíží 
se již okamžik, kdy budete 
muset proti Claudii Verniové 
vystoupiti. Zítra již dává v 
domě svém slavnost ohlašova
nou. Radím vám opětně, byste 
ji vyhledal již ráno a abyste 
hleděl poznati zbraně, jakých 
ona hodlá proti vám použiti." 

Jiří pokynul souhlasně. 
Zatím Lorfot na kozlíku 

svém přemítál a přemítal; by
lo mu nápadno, že jako za jed
né noci minulé jeden z nezná
mých opustil fiakr před tímtéž 
domem v ulici u mostu Ludví 
ka Filipa a druhý že opět dal 
se dovézti do ulice Universitní, 
kde zase zmizel ve dveřích za
hradních, aby pak po jisté 
době znovu se objevil a fiak
rem znovu do ulice Pot-de-
Fer-Saint-Marcel dovézti se 
Hal. "Podivné to jízdy a podi
vnější lidé!" mručel si bodrý 
Petr. "Jistě nějací to spiklen-
ci neb nějací ničemové! Pode
zřelí však na jisto-jsou!" I 
hleděl senátorovi, když v uli
ci Universitní ze zahrady se 
vracel, P9hlednonti zostra do 
očí, aby si tvář jeho pro vše
chen případ zapamatoval, ale 
nezdařilo se mu to: vévoda 
měl klobouk tluboko do čela 
stlačený a límec vysoko vyhr
nutý, tak že z celé tváře bylo 
sotva lze dvé svítících očí spa-
třiti — nic více. Znepokojen a 
zvědav vracel se po půl noci 
Petr domů, aby do rána sko
rém na loži svém přemítal <» 
těchto jízdách tajuplných. 

XXI. 
Jak sám detektiv jest nucen 

se zlosyny se smlouvati. 

Následující den počal nevlí
dně. Od rána hustá nilha po
krývala Faříž a za, dne samé
ho jenom pomaloučku se roz* 
ptylovala. 

Théfer dostavil se v čas k 
dostaveníčku svému se zlosy
ny v restauraci Richefeuově, 
kdež si zvláštní pokojík objed 
nal. Když Dubief a- Terremon-
de, jsouce jím bohatě častová
ni, zpravili ho o tom, že vče
rejší jeho rozkazy v letohrád
ku přesně vykonali, vyžádal si 
klíče od nich s doložením, že 
dnes večer musí býti dříve v 
letohrádku, nežli oni. Upozor
něn byv, že dnes jim konečně 
sťělí, k jakým službám je ná-
jal děl detektiv': 

(Pokračování 
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S E L K A .  
(Obraz z Prácha]&ka.) 

Vdova Řehořová sedavá odpo
ledne na zápraží svého statku a 
vyhřívá na sluníčku oteklé nohy. 
Neplete punčochy, neopravuje si 
prádlo, jak dělávají staré hospo
dyně, když jim děti dorostou a 
zastanou pomalu všechnu těžkou 
práci. Má před sebou hejno ho
lubů a slepic a baví se íím, že jim 
kousek po kousku h«» /.í chleba, 
který její vykotlane zuby nemo
hou rozkousat. 

Dala si na radtt svých písec
kých příbuzných vysíi< it všechny 
přední zuby, ale dlouho jich ne
nosila. Tlačily prý j; 

Více však než ty zuby tlačila 
ji každá "moderní vymoženost", 
jíž pohrdala z hloubi duše své 
hrdé vesnické duše Potírala 
všechen pokrok tak ú< innými slo
vy, že její čtrnáctiletá sestřenice, 
z Písku, která k ní přiuždívala na 
prázdniny, cítívala se brašně po
níženou a pokořenou, . e není ves
ničankou, že je pouhen; městkou. 

A proto asi ty íalefné zuby zů
staly v skleníku. j 

Čistota byla jí vc nejsi. Čistila 
li dcera cylindr u lampy měchač-
kou otočenou papírem nebo hadn 
kem a prorazila ho. říkávala sel 
ka s úsměvem: "Lepší špinka, 
nežli dirka, milá děvečko. To 
más jako s punčochou. Jak s 
začnou punčochy prát, trhají se." 

Za to polím rozuměla jako vý
borný hospodář. ~ 7 celé vsi při 
c h á / í v a l i  k  n í  n a  1 d u .  

Měla čtyři děti. Dvl z první
ho. Dvě z druhého manželství. 
Bála se o ně: "Ne/ím, nevím, 
děti, jak vás dochovám. Jsem 
jako pára nad hrncem, neštěstí 
mě pronásleduje jedno za dru
hým!" naříkala stale ^plačtivým 
hlasem. 

"Neuživím vás, dětí; neuživím, 
všichni umřeme hlady," naříkala 
za války, když dcer a přinesla na 
stůl mísu ohromných ječných lí
vanců, které v mladvch žaludcích 
zmizely, "jako kdy/ dá volu ja
hodu". Nejstarší sv;i ji utěšoval: 
"Ale, maminko, že vás to nemrzí, 
stále tak naříkat." • 

Tím selku jen rozdráždil. Roz
povídala se o sobě, o své nešťast
né minulosti a vzpomínky takové 
na její zdraví pusohily neblaze. 

Obou svých mužů pozbyla tra
gickým způsobem. 

První byl jejím během. Polo-
méstský, polovesnitký krasavec. 
Jeho zvětšenou podobiznu omalo-
vanou pastelovými harvami ráda 
ukazovala a pn tom vypravovala 
své smutné vzpomínky, nehybná 
jako socha. 4 Díval.* se bolestný 

;na očima na pošlouJiajícího, — 
nervosně imolic kuličku chleba 
na klíně. ^ 

Byl tehdy konec srpna. Celý 
den bylo neobyčejné dusno, slun
ce nemilosrdně pálilo, až se 
vzduch vlnil nad rozžhavenou pů
dou. 

Nad vráhskými lesy objevily se 
k večeru náhle mraky rozváděči. 
Z jednoho místa rozplazily se ry
chle po celém nebi a za nimi va
lil se hustý mrak s hukotem a vě
trem, V několika minutách se 
setmělo. Krajina zploštěla, jak 
do ní vítr zadul, nad silnicí obje
vil se veliký válec prachu, ryb 
nik vyšjlíchl několika náhlými vl
nami na cestu, 

A nyní to ŽAČálo. Praskalv 
stromy, padaly krovy. Proudy 
vod a krup lily se s nebe, jako 
kdy l hráze II tybníků protrh
nou. 

Selka Řehořová běhala jako 
šílená po statku. Muž a děti by
li venku v bouři. Jenom mladšin-
ka byla doma. Hospodyně měla 
obličej úzkostí znetvořený, všecka 
se íiásla jako v zimnici, co chvíli 
Vybíhala na zápraží, volala zou
fale muže a děti, ale vždy se 
viáula napolo ubitá přívalem krup 
a vod, které ji promočily od paty 
a/, k hlavě. 

Mladsinka zalezla po kolenou 
pod kří/, visící na zdi a upiaíč se 
mň dívajíc, Ztrnula, dlaně na u-
i-lC li. 

V tom se ozval ohromný pra
skot, který jí odtrhl ruce od uší. 

Obě ženy byly skokem na dvo
re. 

Stará stodola se sesula, s nové 
>toc!oly taškami "kryté odlétlo pul 
sirech v do sousední zahrady a / 
odkrytého místa vyrazil .vysoký 
světlý pruh. 

"Stázo, hoříl* — a hospody
ně zaryla se prsty jako drápy do 
mokrého ramene děvčete. 

"Zaplať Pánbu, panímámo, 
ne. To byl prach, co vyletěl ze 
stodoly." 

Zatím déšť přestává! a bouře 
vzdalovala se tak rychle, jak bv-

přišla. 
Zaskřipla vrátka a soused nesl 

obě malé děti v náručí. 
"Tady je máte. teta, byly u 

nas. nic se jim nestalo." 
Selka je popadU, 
Zaskřipla vrátka — a přinesli 

jejího muže. 
Zkrváceného, bezduchého. 
"Panímámo," povídal znocený 

cciedín, 'bouře mu neublížila, 
íde někdo vám ho na čekání za 

( f e l i l  . . . "  
Vdova dala |tfl místě nešt^sť 

postavit kříž s datem a ověnčila 
jej břečtanem. Denně k n^mu 
chodila a plakala, až ji jednou 
odtamtud odnesli polomrtvou sr 
dečním záchvatem. 

Hospodářství hjtoiJe, provdala 
se tedy opět a Vzala si muže hod
ného s věnečkem vrá»ek kolem 
dobrých, usměvavých očí. 

Ona řídila všecko, on poslou
chal a vykonával její rozkazy ja
ko nejposlušnější čeledín/" 

Když přišli o něco v hospodář
ství, naříkala, jaká to škoda. Pan
táta ji však těšil: 

"Ale, maminko, škoda je, co 
vezme voda!" 

Vypukla válka. Selka HWlčí-
tala denne rodině a sousedum 
zprávy došlé z bojiště. Všichni 
vždy doufali, že válka brzy skon-v* 
a. 

"I nemyslete «, lidičky, že na 
tomhle zůstane,** zvolala selka 
věštecky. "Ještě ty, táto, půjdeš 
a já tu zůstanu s těmi sirotky sa-
ma!" 

"Alé kam pak by takové děd
ky brali. Co pak tě to napadá!" 
utěšoval pantáta. 

A když později povoláni byli 
ze vsi starší záložníci, selka více 
zanaříkala. 

Ale vždyť tam ieště nejsem, 
maminko," bránil se už jen slabě 
hospodář. 

A došlo opravdu i bi něho. 
Narukoval a selka stála na za

hrádce před stavením a dívala se 
za ním. 

"Vréť st bržy!" volala V sl
zách. 

"Však ji jia tam dlouho ne
budu!" 

A nebyl tam opravdu dlouho. 
Třikrát jen sklonilo se sluníčko 
od Kostelce do vráských lesů k 
odpočinku, když dostala selka 
zprávy i Písku, aby si přijela oro 
muža 

Večer, když všichni vojáci 've
dle sebe na slámě ležící usínali, 
vypuklo u něho šílenství, v kterém 
si břitvou podřezal krk ? vykrvá
cel. 

Vdova se už pd třetí nevdala 
Děti dorosily, statek si spravují 
samy, mr.tfca jim radí. Nemá 
vsak klidného stáří. Co chvíli če
ká, že nnjde opět nějaké neštěstí, 
a znič? její poslední štěstí — děli 
po o! ou mužÁch. 

Julie Křemenová. 
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vždy levně koupíte u 

8  ? C  8  
3440 VÝCH. 54. UL., 

blíže Hamra Ave. 
a Broadway. 

J .  P A Z O U i E *  
&  A .  U S Y  

KLEMPÍŘSKÝ A PO 
KRÝVAČSKY ZÁVOD 

4819 FLEET AVE. 
roh Independence Rd. 

Vfškeré plechařské práce a po
krývání střech, vykonáváme se 
zaručením. Opravám břidlicových, 
střech se věnuje zvláštní pozor
nost. Opravám se věnuje plná po 
zornotf. -—Zavolejte Broadway 
3012. 
n 

JOS. J. VEVERA 
— nástupce — 

JAN VEVERA A SYN 
jedno z nejstarších a nejspole-
hlivějžích pojiítujících zastu

pitelství v Clevelandé. 
VŠEOBECNÉ POJIŠŤOVÁNÍ 
Veškeré pojistky vždy nejry

chleji vypláceny. 
Úřad.: 614 National City Bldg 
Tel. Main 2973 Cent. 2011' 
Residence: 3270 W. 41. ulice. 

Tel. Lincoln 2142 M. 

ZDRAVOTNÍ PLUMBAftENl 
A VĚDECKÉ VYTÁPÉN!. 

lodi me Um e křísnou koupelnou, 
•'loti a pohodlnou za ir.^jmrazl vf jMbt 
ilmnlho r&na. Xem&ie-li dosud tohoto 
idravotnlho mfízenl. Jděte k Rúilčlto. 
rí. kur; savftdl a dobře iavt<H 

JOSEF RŮŽIČKA 
PLUMB Aft. KONTRAKTOi 

5747 Portage Ave. 
CbI«b 11P9-K Droal. X11SJ# 

KAREL RŮŽIČKA 
plumbařský kontraktor 
47C9 LESTER AVE. 
Zavadí vytápěni horkou 

•odou a parou. 
Veškeré práce z plumbařské-
ho oboru vyřizuji rychle a k 

úplné spokojeností. 
Rozpočty na požádání. 

TH. Rrordwry ? 

nsrararagregrasra 
DR. 

R. R. CABRÁBEK 
ČESKÝ ZUBNÍ LÉKAk 

úřadovnou 
na Mílu roh vých, 114. tli. 

Hodiny: 
Od 9 do 12 hod. v poledno 

a od 1 do 9 hodin večer. 
Pie poiťeby v n 

P  J .  R U M P L Í K  
l^ohrobnický ústa# 
É invalidní službft 

5335 DOLLOFF RD. 
Automobily ku vší 

příležitostem. 
Tel. Union 881-W 

Broadway 372. 
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Přejete-li si mít Va
se zuby v pořádku— 

ošetříme vám je prvotřídní 
prací se zárukou. 
Zuby trháme bez bolesti. 

DR. KESSLERA 
_ 5621 Broadway 

Uředr.i hodinu: 
O d  9  h .  d o  1 1 : 3 0  h o d .  d o p .  
Od 2 hod. odp. do 8 h. vec. 
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