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Prevozné bylo už zaplaceno,
kabina jim pod falešným jmé-
nem na lodi pripravena a oni
tudíž nemohli déle se zdržova-
ti.

Toto vše bylo Austinu Gra-
hamovi známo a tedy zdánlive
povolil a vstoupil do vozu s mat
kou i dítetem. Hlavní zavaza-
dla byla již dríve na lod zaslá-
na, jak se samého jitra dva-
krátým neb trikrátým odcho-
dem z hotelu byl presvedcil,
neb o tyto veci mel nejvetších
starostí. Když k prístavu doje-
li, nechal Austin Graham ne-
které malickosti na kozlíku u-
místené na lod jistým delní-
kem odnésti, kteráž své plach-
ty byla rozestrela, nad nimiž se
již andel smrti vznášel.

“Stuj, zde prichází ješte
nejaké zavazadlo!” zvolal drs-
ný hlas prisnedlého námorníka
když Austin Graham vrátného
opustil.

Cetné mávání klobouku, ra-
dostné výkriky, krecovitý ú-
smev decek, jež byly do výše
pozdvihovány, by svého otce,
matku, bratra, sestru naposled
snad videly, to ucinilo dojem
jenž by nás prímo zdrcoval,
který však v takovýchto prísta-
vištích byl zjevem všedním.

Nyní se lod otocila. Austin
Graham dosáhl práve mezipa-
lubí, když se od lodivody do-
zvedel, že svá zavazadla na lo-
di nemá. Obrátil se s líceným
prekvapeni k Rachely Maltby-
ové, jež se jej srdecne tázala,
oc se tu jedná?

“V zavazadlech jest celé
moje jmení!” pravil v jedno-
dušném tonu. “Bez nich nemu-
žeme odjeti!” Chvíli stáli ute-
cenci na prechodní lávce, ne-
vedouce co mají ciniti.

Lod však se již pohnula a
lávka k rohu tuní se pohnula;
Austin spatril to a zaslechl i
rozkazy kapitána lávku odkli-
diti.

“Bud sem nebo zpet!” vzkri
kl palubní, jsa s jedním námor-
níkem již pripraven, lávku na
zem táhnouti.

“Musíme zpátky!” zvolal
Austin Graham, vraceje se na
zem.

“Tedy neodjedete s touto lo-
dí?” vzkrikl lodní písar.

“Ne,” byla krátká, temne
promluvená odpoved Grahamo
va. “Vyprovázeli jsme jisté
známé, a rozchod s nimi dojal
velkou merou mojí chot. De-
kuji srdecne, jest již vše v po-
rádku.”

“Mysliljsem, že spolu cestu-
jete,” brucel písar v jemu své-
rodém, úradnickém tonu, vzav
nejaké listiny do ruky a zapo-
mnev na malou príhodu, jež
Austina Grahama k cíli vedla.

Zavazadla, s výjimkou ma-
lého nocního kufríku, jenž je-
šte s nekterými malickostmi
byl již na palube, byly Graha-
mem svémyslne v Liverpoolu
ponechány neb on vedel, že
roztržka mezi matkou a díte-
tem bude jen otázka casu, pre-
mluvy a donucení. Do uplynu-
tí devíti dnu neodjíždela žád-
ná lod a ža do té doby byl pre-
svedcen, že nekalé své zámery
i oproti železné vuli ženiny v
skutek uvede.

S trpelivostí a prátelstvím
chtel docíliti odstranení decka,
jež bylo ostnem trnitým v jeho
lásce, pripomínajíc ženu na pr-
vní doby zlaté, cisté ideální
lásky a tím upevniti dozvuky
milostné dvou životu: ulouzené
nevernice a prostopášného hr-
dopýška.

Vedelt, že bude sice plná
predhuzek a nevole a ackoliv
jej to chvíli rmoutilo, prece
provedl své predsevzetí a nežli
ješte devátý den uplynul, bylo
již decko v ochrane predstave-
né naleznice blíže Mersey a
brzo na to opouštel Austin Gra
ham mlhavou Anglii.

Uprchlíci dozvedeli se o o-
sudu lodi, jež je mela do Ame-
riky dovézti, teprvé pri prícho-
du do velemesta Nového Yor-
ku, a Austin Graham predstí-
ral tuto príhodu skoro zázra-
kem je od smrti chránící, za
štastnou známku budoucnosti.

“Pomysli jen, kdyby se ta
nehoda s temi zavazadly neby-
la prihodila, byli bychom nyní
již na vecnosti.”

‘A mé díte také!”
“Tot se rozumí,” pravil Au-

stin s celem zakabonelým. Cí-
tivše se štastnými, žili jistý cas
jen pro svou lásku, však stu-
dem' bezpráví a hanby obestí-
neni, tato se zlovestícím žalem
pusobila. V príštím roce na-

rozené decko však prineslo ú-
plnou roztržku mezi nimi a
odcizilo je na vzájem.

Dríve láskyplné srdce Austi-
na zmenilo se docela a stalo se
kamenným; dríve presne drža-
né hodiny príchodu nedodržo-
val, potloukaje se radeji po
krcmách nej horšího druhu, a
ackoliv obchod jeho dobre
zkvétal,prece naríkal na úplný
financní úpadek, na prekážky
svých zámeru atd.

Tak tedy zmenil se beh jich
života, ješte sice snesitelný, ale
ne valnejší než docela si odci-
zelých. Ráchel toužila po ze-
mi, kterou opustila, kdežto Au-
stin, by zase byl rád se zbavil
žernova, na krku privázaného.
Malému kroužku prátel, jenž
je znal, platili Austin Graham
a Ráchel Maltbyová za ženu a
muže, obdarené štastným zplo-
zencem.

Takto nemohl jitedy odesla-
ti, nechtel-li si svoje postavení
ohroziti a prece casté její nár-
ky a predhuzky cinily mu hroz
né, nekonecné trápení.

Konecne našel vytácku: Ra-
dil své spoluvinnici se do An-
glie pro své decko vrátiti, pred
kládaje, že nutné obchodní zá-
ležitosti jej k tomu primely,
pozdeji jí následovat. Na ob-
tížných dlouhotrvajících ces-
tách po Spojených Státech ne-
mohla by jej prý za žádnou
cenu doprovázeti. Však k své-
mu podivení neprijala Maltby-
ová návrh; chtela jej bud na
ceste doprovázeti nebo v New
Yorku zustati. Graham musil
tedy k posledu, vnitrní zášt a
nenávist taje, dovoliti, by v a-
merickém “Pekingu” zustala.

Podivnou náhodou byl i Hi-
ram Maltby se svou druhou
chotí v New Yorku, arcit netu-
še, že s ženou za mrtvou pro-
hlášenou jeden vzduch dýše.
Bylo to pron štestím, že ji ne-
našel neb pri druhé návšteve
velemesta Hiramem Maltbym,
byla Ráchel Grahamem opuš-
tena a odebrala se dále na jih,
nuzne se živíc. Opakovala se
zde zase stará historie uneše-
né, jíž bídák bez citu ponechá
osudu.

cátku trním poseta byla, videli
jsme a že mohl i jej domácí
bol zniciti, zajisté každý pri-
svedcí. Však nehoráznou pílí,
heroickým jednáním a prací,
zlatým to dnem remesla, zapu-
dil ponuré myšlenky minulosti
a nyní jemu bylo vernou, las-
kavou dcerou štestí v nejvetší
míre hojným údelem za mnohé
trampoty které zažil.

Jak štasten byl, když jej pri
vecerním príchodu jeho dceru-
ška uvítala a jak rychle mizely
bez námahy hodiny odpocinku,
když ona blažene se smejíc,
rozmarné historky mu vyprá-
vela. A což teprvé podivuhod-
né její znalosti ve Vede obchod
ní, v cizích recích a tesnopisu,
které si sama pílí a vytrvalostí
prisvojila, by nemely otce uci-
niti blaženým? Vždyt jej již
ted ve všem zastávala a byla
jeho tajemníkem, úcetním i
pokladníkem, nezameškávajíc
své domácí povinnosti.

“Jaké byla postavy?” táže
se asi citatel tohoto deje. Tež-
ko románopisci popisovati. Pre
krásné tahy jejího ružobledé-
ho obliceje, snivé z modra do
hnedá hrající oci, tmavé kašta-
nove zbarvené vlasy a zvláštní,
pevný úmysl znacící úsmev kol
jak trešne cervených rtíku, za
kterými se zuby nej cistšího bé-
lu skrývaly, dodávaly jediné
dceri Hirama Maltbyho neví-
daného kouzla.

Zavcas do spolecností uve-
dena, dovedla se i graciosne
mezi kráskami, jež nehou a
spanilostí prevyšovala, pohy-
bovati, což zvlášte predešlého
týhodne na plesu lady Vayneo-
vou porádaném bylo dokázá-
no, kdež nejen obdivu všech
vzbudila, ale i srdce jediného
syna bohaté vdovy si získala,
neb když se její otec o rozpráv
ce v klubu s mladým Vincen-
tem zmínil, tu zmenila se bar-
va její tváre v purpur studu,
jež arcit všímavému otci neu-
šel. Potutelne se usmívaje ne-
závidel jedinému svému díteti
lásku jeho k mladíkovi, jehož
si taktéž oblíbil. Ze všech stran
sršelo pozvání a všude chtely
se honositi ctižádostivé matky
synu blouznílku prítomností
rozkošné dcery Hirama Malt-
byho.

“Nechci býti ženou žádné-
ho”, pravila Madge. “A potom
cím ty otcínku bys beze mne se
stal. Pozvánky se množí a je-
jich vyplnení by mi skoro kaž-
dý den uzmulo pobavení, kte-
rým te obcerstvuji!”

Otec sice namítal, by na ne-
ho nebrala žádných ohledu, a-
však Madge trochu rozezlený-
mi vtipy zvítezila.

Kdyby se asi byl Vincent
Vayne v nejakém koncertu neb
zábave byl zmínil pak ....

jináce.

Tak tedy mizí postava Austi-
na Grahama navždy z tohoto
dejište. Snad v smrtonosné
Brazílii zahynul? Snad stal se
dítkem štesteny? Kdož ví?
Ve vší bíde a nouzi, kterouž Ra
chel Maltbyová zakoušela, ne-
pomýšlela nikdy na to se zpet
do Anglie navrátiti aneb po
poctivém Hiramu píditi. Byl
pro ni mrtev a ona z jeho srdce
vymazána a tedy nesmela na
hodného muže ani mysliti.

Ano i nalezenec v Liverpoo-
lu zmizel z její pameti jako ro-
mán, jehož dej jest u konce, a
jen málokdy premýšlela o osu-
dech übohého, opušteného dí-
tete, kterémuž snad desná pro-
past’ záhuby zela.

Když podobné myšlenky se
casteji dostavovaly, vrhl sice
mnohý hrozný pohled na dec-
ko bídou dále vléknuté a jí
zkázu prinášející. A übohé
vyžle divilo se s uplakanýma o-
cima podivné nálade matky,
kteráž jej jednou vrele na své
prsa tiskla a krásné cílko vrou-
cne líbala, podruhé zase jako
jedovatou zmiji od sefce odpu-
zovala a odstrkovala. Buh ví
jen, co by byla ucinila, kdyby
se byla o druhém snatku Hira-
ma Maltbyho dovedela; však
léta plynula do vecnosti: dru-
há žena Hirama byla mrtva a
její díte cítalo asi také tech
šestnácte jar, robete Rachely.

A ucinila Prozretelnost vel-
mi dobre, že Ráchel Maltby
nebylo niceho o jejím muži
známo a že Hiram Maltby ani
ve snu nenapadlo, že tento pre-
lud minulosti, a bídný zlomený
zbytek duše žije v daleké A-
merice.

4.
Po predeslání nekterých po-

známek, by ctenár snáze mohl
sledovati rozvoj dalších vele-
zajímavých událostí, vracíme
se do domu Hirama Maltbyho
po uplynutí trí let od poslední
kapitolou vyprávených událo-
stí.

Zmužilá, mohutná postava
stavitele a maj etnika lodí se
skoro v behu casu ani nezme-
nila. Krok jest ješte tak pev-
ný, živost tak veliká jako ten-
kráte pred triadvaceti lety,
když se z malé vísky York-
shire do širého sveta, jenž za
nejaký libosad pokládal, s mla-
dou lehkomyslnou ženou übí-
ral ; že jeho životní cesta zpo-

Madge nebyla sice žádnou
antickou amazonkou, jakou
tak moderní romány rády lící,
ale její vlídnost a laskavost
spojena s dobrotou duše prevy-
šovaly i ony heroické vlastnos-
ti starých Asiatek.

Hiram Maltby navštívil po
smrti své manželky jen jednou
Ameriku, však nyní mu bylo se
do ní znovu odebrati.

“Ale co se ze mne stane?”
tázala se dcera skoro v placti-
vém tonu.

“No! No!” smál se Maltby,
ji polaskujíc. “Vždyt neopo-
meneš svoji školní spolužacku,
Doru Sparkovou premluviti, by
se k nám odstehovala

“Ale papínku!” prerušila
Madge otce v reci, povážlive
hlavou tresouc: “Dora jest ta-
ková .... taková . .

.
.

”

“Taková .... Jak tedy?”
“Mám to já vededti? Skoro

bych rekla lehkomyslná; není
to dívka, jíž se mohu sverit a
potom se mnoho upejpá a je—-
sama zamilována .

. . .

”

Maltby prekvapen vyskocil
ze židle a dcera zcervenala ja-
ko pivonka.

“Tak! Sama zamilována?”
opakoval Maltby. “Co mám
dle toho souditi?”

“No, že je zamilována.”
“Tak!”
“Ano, ano! A tys o tom ne-

vedel?”
Maltby premýšleje, zavrtel

záporne hlavou.
“A prece jest tomu tak. Li-

bo-li, budu ti o tom vypráveti.
Nepovšimnul jsi si, že pan
Lamb tak casto k nám prichá-
zel?”

“Johny Lamb? Snad mi ne-
chceš povídati, že veselá Dora
by se do toho hlupce byla za-

milovala? Vždyt je to ješte
klucík!”

“Ne, tatínku, ty se mýlíš.
Lamb jest jen tak trochu ner-
vosním .... tak . . . trochu .

.
.

nervosním.”
“Nervosním!” chechtal se

Maltby. “A já zatím myslil,
že nás navštevuje, by zde, ja-
ko onehdy, sukno na kulecníku
protrhl a on zatím jest milován
tak lepou dívkou. Velmi hlou-
pá ta láska!”

Madge, jež práve na syna
lady Vayneové myslila, prome-
nila poznovu barvu její tváre v
nachovou cerven, ackoliv ji i
tentokráte otec pozoroval.
Však co se stalo, odestáti se ne-
muže. Tím zretelne se vyjá-
drila svému otci, že požaduje
spoludružku, kterou by mohla
do svých tajností zasvetiti a to-
to prání ssál Hiram Maltby
skoro své dceri z prozradných
rtu.

“Uprímne receno, Madgo!”
pokracoval, “neverím, že za-
milovaná dívka by se pro tebe,
co príjemná spolecnice za mé
neprítomnosti hodila.”

Když však nadešel cas od-
jezdu otce Madgy, byla prece
Miss Sparksova pozvána svojí
prítelkyní na delší cas jí navští
viti, proti cemuž její porucník,
dobrý to prítel Maltbyho nice-
ho nenamítal.

Kdo byl štastnejší, než Dora
Sparksova, jež povždy, mimo
jednoho neb dvou dnu v mesí-
ci, se na venkove nacházela a
tudíž jí se svým milovaným
Johnem Lambem, jehož druhé
krestní jméno Jeremiáš bylo,
príležitost k rozmluve ve vzá-
jemné lásce scházela. Nyní
zase se sblíží s podivným gen-
tlemanem city, snad navštíví s
ním Operu i koncertní sály, zá-
bavy, plesy a podobné rado-
vánky.

Jestli Johny, mimochodem
receno svátecní to strelec, na
honbu jel? Ach rány boží! .

.

Však Johny nemuže, nepujde a
ani si netroufá holdovati Dia-
nu; vždyt pri jeho nervosite
mohla by rána pušky zasáhnou
ti nekoho snad samotného
otce —a Dora pocala se hlasi-
te chechtati nebot Lamb
“senior” nazval Lamba “ju-
niora” blbcem a nechtel o snat-
ku jeho ani slyšeti.

Cas plynul do more vecnosti
a konecne nadešel den, kdy
Hiram Maltby musel odcesto-
vati. Dcera jeho byla velice
smutná, že se otec nemohl k
svatveceru vrátiti neb teprvé
leden príštího roku byl urcen k
odjezdu z Ameriky.

Vše bylo pod dohledem
Madgy již na cestu priprave-
no, tlumoky a zavazadla urov-
nány a na nádraží dopraveny.

“A ted ješte tatínku, si dro-
bet pohovoríme!” pravila
Madga, když se skoro celý den
trvajících návštev byli zbavili.
“Bude mne nevýslovne teskno
te v techto komnatách nevide-
ti. Zvlášte v dlouhých zimních
vecerech, když se vbrzku zše-
n.. .

.

”

“No, no, zítra prijde již Do-
ra k tobe!” pripomenul otec u-
konejšive.

“Zajisté!”
“A ten Mr. Lamb také vás

svými jankovitými šprými, jak
mi onehdy prislíbil, v nedeli
pobaví.”

“Již v nedeli?” pravila
Madga s úsmevem, jemuž bol-
ný vzdech následoval.

Hiram Maltby pozoroval vel
mi dobre, že jeho dcera posled-
ní týden jakási nerozhodná a
proti drívejšku necinná byla;
myšlenky byly všude jinde, jen
ne pri práci a dnešního jitra
spatril nepozorovane otec jak
zamyšlená dcera v jedné ruce
jeho turecký fez, v druhé prá-
ve k vyšívání pripravené trep-
ky držela.

I pripomenul jí asi trikráte,
by fez nezabalovala, ant jej na
ceste nepotrebuje. Však za-
pometlivá dcera prece mu fez
do vaku zastrcila i s nevyšitý-
mi trepkami. Nevidel nikdy
své díte tak bezhlavé, jež nej-
spíše myšlenkou dlouhomesíc-
ného rozloucení se s otcem do
podobné nálady bylo uvedeno.

“Ano,” pripomenul Maltby.
“Mr. Lamb prijede v nedeli k
obedu.”

Madga neodvetila, nýbrž vy-
táhla rychle nejaké psaní z
kapsy a se škodolibným úsme-
vem jej otci odevzdávajíc,
chtela vyzraditi jeho tajem-
ství.

Otec nevedel zdali má dríve
hledeti na psaní ci na svou dce-
ru. Konecne otevrel dopis,
šlechtickým znakem “de Vaye-
nuv” opatrený.

“Aha!” zvolal Maltby. “Dal
ší pozvánka! Nejspíše nevedí,
že zítra do Ameriky se odebe-
ru . . .

.

”

“O tatínku, on to ví,” dala
klidne Madga v odvet.

(Pokracování.)

Více jak 7,000 uspokojených majitelu žije v pomerne lev-
ných Novákových domech. Po devetadvacet roku duvera stá-

le se zvetšuje ve jménu Novák.

FRANK NOVÁK
REALTY COMPANY

33rd Ktreet, Bašt of Stadium

I JOSEF F. VIKTOR I
ZÁSTUPCE FIRMY

I GEORGE W. ZIRKLER I
POHROBNÍK A BALSAMOVAC K
961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway

|| Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

JŠ Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

i i
| Správné rízení pohrbu §
A Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-
jß te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali jí
S jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- 2
•0* borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-
Jí ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek JU
jí a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ-
-8 ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. 2

Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du-
ležitý jako dokonalost v technickém zarízení.

I NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

S VÁM DOBROU OBSLUHU 5
3

I Frank Cvach a Syn §
JAKOST SLUŽBA

jí 1904-6 ASHLAND AVENUE jí
Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

Telefon, Wolfe 1180 |

_ 4

4* 1 """

?
??

|| ZDARMA! Náš Inventár(Record Xt\ I
ti Booklet) vám ukáže jak si máte zazna- tt
ti menat váš nábytek v každém pokoji a v :*

?? celém dome. Toto jest velmi duležité.
Ti Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po- ti

žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to
nestojí.

li CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ??

|| V BALTIMORE ||
|| Hollíday & Fayette Street* |
lij PLAZA44IS |||

FR ANT. H. PINTNER
ceský právník a verejný notár

Kancelár C. &P. Phone: Obydlí:
213 N. Calvert St. Plaza 4126 2126 Ashland Avenue

Telefon, Wolfe 8706

The Eastern Upholstery Company
Calounictví Nový nábytek - Povlaky na nábytek
Plachty pred obchody Stínidla do oken Nábytek do
prijímacího pokóje.

2108 E. MONUMENT ULICE
naproti Marku.

Neopomente si prohlédnout nový pomníkový obchod v císle
2027 E. MADISON STREET

než koupíte jinde váš pomník neb náhrobek.

LOUIS BERBER
Zhotovují pomníky a náhrobky všech druhu.

Dílna se nalézá v císle 1626-28 GOUGH STREET
Mám na sklade zásobu náhrobních kamenu ze kterých si mu-
žete vybrati. Též cistím a upravují staré náhrobní kameny

tak jako nové.
OBYDLÍ: 907 N. PATTERSON PARK AVENUE

Telefon, Wolfe 1662
Výkladní sin na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


