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Napsal Xavier 

"Nejsem ničím proti nim ale 
přes to doufám dovésti, ca se 
jim ne&dařjlo." 

"Esterka jeíit-ji$ tZ to^ay bí
lenou." 

"Vím, ale byla by bývala už 
před 22 lety vyléčená, kdyby 
hrie^. itekdy byl býval uémén 
pokms, jtfhož »fe. nyní odvážím.' 

"Přál ftyeh vám vskutku pl
ný zdar, ale n«věříin v néj." 

"Varuju vás. znovu, byste 
se n«4op»uštél téfeb neopatrno
sti." 

"Vnitřní mocný hlas4 nutká 
mne k ní. Ne nemohu jinak.' 

"Nuže, ehcete-li v«í mocí bu 
diž! Doprovodíme vás ft f*aci-
entce." 

Všichni, nesouce potřebné 
^ástroje operační, odebrali se 
na to do kobky Estenčiny. 

Ve stavu šílené nemstala od 
několika dnů žádná změna vit. 
bec. 

Stála vztýč«aa u *kna m. hle 
děla ven do zahrady, kdež vli
vem prvních mrazíků nočních 
zeleš «tromů rychle zmizela. 

Při akřipotu dveří, jež se o-
tevřely, obrátila se šíle iá ry
chle. Blankytná oči její upře
ly se na tolik neznámých tváří. 
Obličej její nejevil vafoiJc pra-
řádného překvápenní. 

Štěpán pokročil ku předu. 
E&erka. jak se zdálo, poznala 
ho. nelxoť přistoupila knému a 
podaki mu mrku. Její úphiý 
klid a poměrné vyjasnění du
cha jejího zdály *.e býti léka 
ři dobrou předzvěstí. 

"Zde, pánové, vizte DfiM'ast 
nici kterou hodlám o per ova ti.' 
pravil tento, obrátiv se k sou 
druhem svým. 

"Jaké příčině přičítáte Sílen 
ist.ví její?" tázal se Štěpána 
stařičký, hek)hlavy jeden lé
kař. ' 

"Nějakému w«>SM?stf. t-otfž ra 
ně, která zastihla lebku její, 
odvětil mladý doktor. "Podám 
vám nepopiratelný důkaz to
ho." 

Štěpán v^lel Estere® iisel-
V nouti a odstranil obkladek, kte 

rý po 14 dní uvazoval se jí 
pevným způsobem ra lebku, i 
-vyloživ }im ještě jiná opatře
ní, jež byl vvkon"l, odhrnu 
Yl&py šílené. Na místo zarud
lého výstupku na vrcholí hla
vy, kterýž objevil u Est srky, 
když do ústavu byla dána, zje# 
vila se t;im nyní jak Asi jizva 

A if 
de Maf&épia. 

"Nu, a prostředek pHMfjrié-
éetní jest dle vásY'K 

"Jcdfc "pokles oéMranHi íoio-
vo." 

"Tuto slilo se však za 22 let 
takřka v jedno s koKí 1 sběr
nou." 

"Nuie, vyjom í sousedili čá
sti této." 

"To íbude mfti, tle nepochy
bně za následek smrt opero
vané!" 

"Nikoli, pana!" odtušil $tě 
pán s důvěrou, však pouze 
zdánlivou a nikoli skutečnou, 
neboť 'isáiVi chvěl se před jnož 
ným nezdarem operace.. Niko
li, pane« to ljude mfti naopak 
v zápětí uzdravení nešťastni
ce a vyjasnění rozumu jejího. 
Avšak o věcech takých nelze 
«e příti, lze je pouze 4okazo-
vati a já to dokážu!" 

Osudný okamžik nastal. 
Domácí lékař útavu byl za

tím vše přichystal. 
Esterka, kteráž ehloroférmo 

vama, uvedena byla do stavu 
úplaé bezcitnořti, vsazena by 
la na kř«®k> « okna kobky sto
jící. 

Na hlavu její, j#ž opíral# se 
o dva měkké polštář#, padalo 
plné světlo denní. 

Štěpán Iyw*U>t otevřel na to 
sklínku « operačními niitvo
ji. 

Ooel jejich m' leskl y zá
ři sluneční. 

Snoubenec Bortin m podja 
smělého a nebezpečného díla 
»vébe. 

Duch jeho byl pevný jako 
vůle; ruka jeho se nechvěla 
evšak veliké kxupěie potu oro
sily hojně čelo jeho. 

Diváci ostatní pod mocnýn 
dojmem výjevu toho tajili pak 
dech svůj. 

Operace trvala čtvirt feodi 
ny* celé to století! 

V poslední takřka vteřině 
čtvrté minut vyndán byl zlo 
mek olova z lefoečrwého obalu 
jeho a noArý obkladek položei 
na otevHOou ránu. í 

Minu'lo čtvrt hodiny. 
Esterka probírala se zvol 

na ze stavu bezcitní>sti a či 
nila na křesle svém pohyby ja 
ko osoba, jež i*z zvolna probou 
ZÍ. 

Náhle otevfela eéi a roxhl 
dla se kobkou svou pohledem 
v němž nebylo nic pomatené 
h°. ' » 

"Kde to Í8«r?v tázala w 

Štěpán měl na to sepsati 
ei\1áštní zprávu, již by- dodal 
pařížské fakultě lékafóké. 

Cizí lékaři i řiditel ústavu 
optustili mezitím kobku. 

Synovec Petra Loriota oéa-
měl s domácím lékařem ústa
vu, 

"Ach, mistře drahý," děl ten 
to, pohnut jsa až k slzám a 
objav ho. "Jaká to chladno
krevnost, jaká to odvaha,jaký 
to bystrozrak a jaká ruka ji 
stoty. Obdivuji se vám z celé 
duše." 

"Odmítám -obdiv váš,' 'odtu 
šil Štěpán, usmívaje se, "avšak 
vaše sympatie hluboko mne do 
jímá." t 

"Nepochybujete jřž, te bude 
choré jasný rozum úplně vrá-
cen?" 

"Pochybnost* moje jest teď 
již nemožnou."' 

WA co předpisujete dále ne
mocné?" 

'Klid a vetjkou opatrnost při 
sltravování.f . i 

4 

barvy bledé jako ostatní kůže a přitiskla ofcě tuee své k ce 
jenom upmost>-ed jizvy té bylo lu. 
možno spatřit! jakými Áerný Přítomným notb)!# času 
bod» kterýž jeden lékař po dru odpovědóti. 
hém prohlédl si drobnohle- Vydechla z hluboká i pozby 
dem, la vědomí. 

"Nuže, pánové," vykládal Štěpán dal rozkaz, aby Es 
Štěpán, "t^to žena by^a zrf.ně- Mdloba ta bylg očekáván; 
na přei 22 lety výstřelem na a nepoděsila nikoho. 
hlavě, kule však, dříve než ne těrka uložena byla na své lo 

•šťastníci tuto zasáhla, odrazí- že a abv záclony kobky byiv 
la se nepochybně o jiný před- spuštěny, by prostor teijto za 
mět —izlcm#»k olova vnikl p«k halen byl v polotemno. 
do kosti U6ečnó, prorvi ji a "Ku podivu!' zvolal jeden 
zůstal v ní vězeti: odtud ná- lékařů, "avtak neobáváte 
Hlý tlak jeho na mozek a z horečky?" 
toho plynoucí šílenství této že "Předvídám ji | dovedu s ni 
ny nebohé. A tento zlomek o- zápasiti. Nejnebezpečnější ku 
lova jest zde zcela jasně vidě- práce jest všyk hotov. Moh; 
ti. Masitý nádor, kterýž jsem nyní ručiti za vše." 
odstranil, abych operaci usn d Riditel ňstavu přistopll tno 
nil, zakrýval ho dříve tak. že vu k Štěpánovi. 
jiní lékaři, kteří Esterku leči- "Počínal jste ai jak«* miiítr 
li, pravé příčiny šílenství rv*. kollego milý a blahopřeji vám 
ipoohyibně se nedopátrali. ÍK k tomu!" děl mu, tiskna mu 
nak byli by museli rovněž o o- ruku i dod.al pak hlasem tlu 
peraci se pokusiti a Esterka. meným: "Panpatujte Vvšak n 
tvTdím tek, byla by bývala vážné okolno.^i, o nichž i^me 
tehdy, již vyléčena." mlnvil\ Nezapomeňte, že 

Lékaři netaj;li se obdivem a tato žena byla sem dopravena 
ustrnutím svým. * * 5 .policejním řiditelstvím, abv by 

Neusmívali se ji&, r *v M ft:ditel ústavu přktoupiliao 
Mladý už v té 4sh^ftfI* odloučena od ostatního světa 

Ml v očích jejich o několik ostatního světa." 
^top "Nezapomenu ničeho,4* odtu 

Viděli nyní i»ž V něm váž- sil lékař. Sobě rtamému dodal v 
ného soupeřeného. ' diic'rw. "Vezaproměnu obzvlá> 

Avšak duch nedůvěry nMtfcu- ^ toho, že byl podepsán všemi 
chl ještě docela. svědky přítomným 

•' > 'V** " 
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"A jaké léky?*' 
"Předepíši jeden a vy bude

te sami dbáti, aby pnedpis můj 
byl přesně vykonáván Doufám 
že po několik dní budete se 
mile rád věáovatí zcela ubohé 
této ženě." 

MSpolehejte 9% na smě, mi
stře drahý, K4tt( ířudete opět? 

"Dnes večer.' 
Štěpán vrátij ř-c k povoz*, 

který ho byl přivezl, pobyl 
bytu svém chvíU, jedl a ode 
bral se pak do pavilonu v uli
ci Universitní* *t$r se netkal 
Bertou. 

Obličej jeho jřářil rado&li 
Oči jeho leskly «e nezvyklým 
leskengu 

Ač byl vždy akro-mný, .eítii 
se právem hrdý^ na waé dí 
io. 

Děl si s pýchou oprávněnou: 
"Jsem teď konečně něčím. 

Budoucnost moje ji*.-st založena 
Mohu kráčeti e hlavou vztýče
nou ra také s nadějí v srdci 
svém. Avšak. «h»-1í ted' o slá 

ě a bohatství, sním o nich pro 
to jen, íe sdílet i je chci s Ber
tou/ * 

XXiV. 
Vmlft «ftofMl)« ivAt ftpoUî m-

ntka. 
Zaletíme v duchu opét <k» 

Iíavru k oběma "vydařeným' 
hlapíkům, k Janu Čtvrtkoví a 

Miprnoletovi. Pátého listopade 
zpravil starý zlosyn co udru ha 
avého o chystném odjezdu do 
Paříže. Odjede prý na zejtří 
vlakem v sedm hodin ráno, kte 
rý do Paříže přijíždí v i i ho
din. Dal Mignoletovj na vůli, 
chce-li se vráti do Paříže., 
neb zůstali aa dále v Iíavru 
na viastní účet. "Věrný" tento 
přítel Jana £tvrtka valil o-

še®» radě-ji návrat do Paří
že. 
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NEZAPOMÍNEJTE, ŽE STŘEDA | 
JEST VŽDY DNEM LÁCÍ U 

KOHNA 
2550 VÝCH. 55. UL. 

Tento týden zejména najdete velký výběr 
/ za fk\itečnč nízké ceny. 

Zvláštnost — Prací látky: , . ' 
Importovaný šotyš, 50c hod. yaťd po ..,.. 29c 
Oblekový šotyš yard po 10c, I4f a 19c ^ 
Voile, yard po 19c i 
Importovaný swiss, pravá láce po 45c 
Beachcloth, yard po 15c 
Velký výběr oblekových látek, posledních vzo

rů, yard po f. 39c 
65 hedvábných obleků větěí míry, ohromná lá» 

ce, jen po .l$4-05 
50 obleků saténových po 
Letní prádlo za zvláštní ceny, 
Mužská atlet, trika 75c hod. po 
Mužská atlet, trika $1.00 hod. po 
Mužská atlet trika $1.50 hod. po 
Mužské košile a spodky po .... 
Mužské dvoukusové prádlo výborné jak. 45c 
Chlap, balbriganová trika union, 3 kusy za $! 
Nová zásilka bavlněných zbytků, vyhledejte Ú 

co potřebujete, vše bude velmi levné. 
Vlněné zbytky na chlap, kalhoty a obleky, vel

ká zásoba za pravé lácové ceny. 
Mužské khaki kalhoty, nejlep. jakosti po $l.lfr 
Mužské vlněné kalhoty, jsou jistě levné $2.19 

f * i 
Dámské bloomersy, po J. 50c 
Dětské obleky, výprodejní cena 50c 

Těžká váha s kutátkou a 

Klub Pražských 
Pepíků 
vyrukují na 

Velkolepý Výlet 
který ř<e koná* ? 

V NEDĚLI a. ČERVNÁy: 
v zakraudě p. Čapka »a E. 71. ui 
Vsíupné 25c osoba. Začátek v 
1 hod. odpol. Klubovní hudba. 

Všichni xporti i nesporti jsou 
uctivě zváni. 

U P O Z O R N Ě N Í .  
\ sccluiy cl<iiikv 

BAMSKÉ BESEDY 
NA BROADWAY 
tímto žádají, 1>y se do-

s! a vili <Io scliůze, která 
se kouá ve 
ČTVRTEK 5. ČERVSA 

Po schůzi dýchánek.— 
Sestry, dostavte ne v pl
ném počtu. 

Marie Calta, předs. 
Anna Brůžek, taj. 

PŘIPRAVTE SE NA 
VÝBOdji VfLH 

který pořádá 

KLUB CLEVEMNB-
SKVCK OBČANU 

v nedéli 15. června 
zahradě ř>. Čapka, vých. 71. ul. 
Začátek v 1 hod. odpoledne. 

HUDBA P. SPICLA. 
Různé závody a hry na pro

gramu. 
O vše dobré se postará a k hoj 

• Aávttěvě uctivě zve 
VÝBQR. 

\ Dámské step-ins a chemise po • i- 50c 
Middy blůzy po 
Dětské bílé slippersy po ... 
Dětské rompersy 
Mužské sváteční košile po .. 

střevíce 

50c 
50e 
60c 

značně^ levni Tenniso^i botky a 
ceny. » 

Dámské noční úbory^po .1. 6|9fc 
Dámské slips .. t... ,..; |. SB$, 
Dámské hedvábné pťmřocíiy pár 25q 
Dámské hedvábné punčochy, nejmodernějších 

odstínů, výborné hodnoty po 
Nemůžeme zde uváděti četné jiné naše lácafc 
ale vždy se Vám vyplatí navjstívite-li 

UPOZORNĚNÍ! 
Dovoluji si tímto uvésti vc 

známost, že vyřizuji lehcí stě
hování veškerou expreaní do 
právu a autotruckem. Veške
ré objednávky rychle a levné. 
Též příjmu práci na kontrakt. 

Službovolný 
A .  J .  B L A Ž E K  

13500 ChappeUide Ave. 
: vých. 131. ul. v Corlett. 

O Z N Á M E N Í .  

THE "ÍČELA" BUILDING 
* LOAN ASSOCIATION 

oziuiiimjcme tímto, že nová > * 
46TÁ S E R I E 

otevřena byla 

V PONDĚLÍ. 2. ČERVNA 
, íi, kdož míní použiti této příleži-. 

tosti k početí systematického spo
ření, o potřebné informace a při-
Júásky ni^chť se přihlásí v ui*ad«>v-

- HÍč 
NA ROHU BROADWAY 

A PORTAGE UL. 

N 

I  O Z N Á M E N Í .  «  '  '  
*4 v Dovoluji si tímto oznámiti, že jsem prefltělwval nwsjf, v-

£ řadovou z čís. 5466 Broadway do nové budovy 4 

THE ATLAS SAVINGS & LOAN CO. 
na Broadway, na čtvrté poschodí, dvéře č. 401. - -

Vezměte elevator. 
ÚŘEDNÍ HODINY: - Od I. io 3. hoj. odpole

dne a od 6:30 i• $ btd. vtčer, mimo et ttfedu večer a'li 
Ý neděli. ' • , 

i DR.J.Á.HURT, 
!( český lékař. 

POZASTAVIL JSTE 5E 
KDY A POMYSLIL Si, 

jaký ppiaua.v«k Jest klarteu na vím 
•rak ka2d< Jio dne? 

ťřlljS (i.iioho práce Jest vykonáv4n< 
pH Apa'H«ro avétle a nAal«dek tobt 
leat, lá (trak Jeat pfepín&n, íltri zpil 

,««t boleni hlavy, nervosa atd 
le|»Mm pravidlem dát) »1 oít 

proh'-itnoutl Jednou roční', nežil 6c 
kati ai vám ofcl vypoví službu. 

Nave dlouholetá Hlužba jeat vaSt «A 
rukou, 4e akla vám budou pf"edepaáiih 

Je-li toho naprosto třeba 

GUST. J. KASPER, 
KSK( ZLATNÍK a OI-TOMhJTHlísl 

MIK CLAUK AVE. 

ffl®65Sft$22L®UB645feZ55SiE55M$jBM!!Si 

RAPlfi TRANSIT 
MOVING COMPANY. 
Největší, zvlášt stavěnv. rychlý 
stěhovací vůz s dvojitými ráfy ve 

Spojených Státe' h. 
StMiováiii v misií- I na dálku. 

Telefon ve dtie i v noci. 
BROADWAY 190 

4321 WARDEN AVE. 

Přejete-li si mít Va
še zuby v pořádku— 

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

Navštivte 
DR. KESSLERA 
5621 Broadway 

Vřed ní hodiny: 
Od 9 h. do 11:30 hod. dop. 
Od 2 hod. odp. do 8 h. veČ. 

* 

v \ 

wAvivivwiva 
Práce plechařské 
a pokrývačíké. 

ZAVÁDĚNÍ FF.RNES0 PRO-
VÁDl RYCHLE A LEVNĚ 

A. F. OPAVA 
4819 BROADWAY . 

roh Wen doll Ave. 
JEDINÝ ZÁSTUPCE WISR 

FERNESO 
Tel. P.roadwav 2787 J. 

S33SSH2fflaiSl̂ aB 
OZNAMOVÁNÍ VE "SVtTU" 

l»K)NÁS( OSPÉCH. 

t| 

řRÁVÉ JSME PŘESTĚHOVALI ? 
5 7 t 
T 
J 

nás ciiki'oviiikovy ohcliod z <\ 11411 do svr-
lio vlastního obchodu v č. 11401 Miles Ave. 

Jak až dosud, tak i na dále budeme míti pouze prvo-

t ? 
t 
f T 
T 
I: ^ třídní jakosti cukrovinky, zmrzlinu, doutníky, tabák, školní £ 

& potily a vm>z 

í ? VÁCLAV VONDRÁŠEK 
• 11401 MILES AVE. 

t 
f 
f 
? 
V v 

f •> 

m KTMMf it"Ml I 

" B U D E M  Z A S  P Í T ! "  

X 2548-50 VÝCH. 55. UL 

ÓÍKÍO tétó plotny povzbudilo rozrudi v městě Chicagu. Každý 
jc zpívá, hraje a hvízdá. Jest to první plot vilkové podání těchto 
zpěvů. Uspořádání — nádherný ořkestr a výtečný pěvec střídavě 
—jest dodatečným významem, teto plotny. Poslyšte a přesvědčte se. 

ÉjíLQYNI DOPROVOD, K DOSTÁNÍ ZDABMA. 

HUDEBNÍ DI M 
S 7 2 7  B I O A D N A Y  

"• v. ^1' 
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