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Když takto premýšlela a

zrale uvažovala, zdali nemá
vše Maltbymu vyzraditi, spa-
trila náhle, že dvé lesknoucích
se ocí jsou na ni upreny oci
Randala.

Kdo jest asi tento slicný prí-
tel mého dobrodince? Co asi
již zažil? Byl snad asi také
tak opušten a bez útulku, jako
dríve ona? Neb žil jeho myslí
snad poslední paprslek zraze-
né lásky, nevzpomínal snad na
poslední polibek neverné mi-
lenky? Ale to není možné;
vždyt v poslednejším prípade
byl tak na ni uprene nepohlí-
žel. A pri spolecné tabuli by-
lo videti i Euniku. Randal se-
del vedle ni a rozmlouval o zce
la obycejných vecích s horlivo-
stí u neho obvyklou.

Jeho hlas byl tichý, vlídný a
zvucný. Nerozloucil se s ni-
kým, vždyt nemel v skutku prá
telu; byl sirotkem a mimo strý-
ce, jenž ho vychoval a pred
tremi lety zemrel, zanechav
mu dve ste dolaru, neznal žád-
ných bližších príbuzných.

Vše to vyprável Randal
Eunice v tak lehkém sarkasti-
ckém tonu, jako kdyby mu ten-
to svet byl žertem a štestí na-
hodilá príhoda, jež se každé-
mu naskytne, kdož se po ní o-
hlíží. Dále zavadil mladík o
to, co mu Hiram Maltby byl slí-
bil, jakmile na anglický breh
vstoupí.

“Jest to prívetivý muž!” pra
vil Randal, “a ihned prijal ne-
kolik mých plánu .... o kon-
strukci stroju, jak vám známo.
A ackoliv jsem mu docela ci-
zím, prozkoumal mi již nyní
dobroty, že bych ji v cizine
dlouho musil hledati.”

“ Vy jste tedy zememeric?”
“Ano, jsem, však jest to dra-

há prakse, na jejíž povádení
jsem nemel vubec aneb jen má-
lo nadejí. Ale slecno, já vás
snad nudím?”

Eunice s úsmevem záporne
zavrtela nežnou hlavinkou a
Randal proto pokracoval :“Pan
Maltby mi prislíbil podobné mí
sto ve své kancelári a když bu-
du moci, chci se mu mou duve-
rou zavdeciti. Jeho dobrota
zaujala mou duši a tu mu mu-
sím prece skutky odplatiti. Již
to znamená neco, když ve svete
clovek opuštený milosrdnou
duši najde, jež mu pomuže, ,
však stávám se sentimentálním
a skvelými vyhlídkami do bu-
doucnosti nadchnutým,což jest
arcit ode mne sobecké; však ta
kové štestí bývá vždy samobilé
a drobrota páne Maltbyova na-
vrátila mi veškeré nadeje.

Hlas jeho tichý i melodický
chvel se lehounce pri pohledu
Euniku, jeíž oci byly plný slzí.
Randal pokoušel se rozmluve
jiný smer dáti, když tu náhle
pozoroval, jak nekolik obliceju
na ne pohlíží. Za prvé byl to
plukovník Bluff, jenž schválne
naproti nim usedl a práve svuj
sýr pojídal, Hiramu Maltbymu
pripomínaje aby Euniku ze spá
ru Randala, jenž jí nejaké do-
brodružství vypravuje, zachrá-
nil. Však pan Maltby odvetil,
že pan Randal má výraz mladí-
ka poctivého.

Flotsam sedel zamlkle ješte
pri tabuli a jedným okem po-
hlížel na prázdné mísy, dru-
hým na Randala a Euniku.

On vtipkár šašek, jenž všech
ny cestující lode humoreskami
nejrozmanitejšími obveseloval
ustál dnes v nich.

“Jakou noc budeme míti,
kapitáne?” tázal se cestující
smerem ku Queeustownu, když
sál opouštel, avšak odpoved
kapitána byla šumem vln pre-
hlušena.

“Jak se mi zdá, jest dnes
pekné pocasí,” mínil Flotsam k
Maltbymu se obraceje a nabí-
zeje mu vonné cigaretto. Však
Maltby okamžite jsa zabrán,
preslechnul poznámku j zdvo-
rilost tajného a obrátil se k
Randalovi a Eunice s otázkou,
zdali pujdou na palubu.

“Ano,” pripomenula Eunice.
“Myslím, že nám aspon ho-

dinu bude milá záre slunecní
poprána.”

“Milá záre slunce na hodi-
nu! Vskutku! myslil si Ran-
dal když za chvíli es všichni
na palube shromáždili; Maltby
jsa v ráme Flotsamovo zave-
šen a doutník koure, procháze-
li se po palube. Eunice sede-
la mezi plukovníkem Bluffem a
Randalem, zabrána jsouce do
ctení nejaké povídky. Ran-
dal promluvil po chvilkách ne-

, jaké sluvko a Bluff v boji pro
, ti spánku a proti úcinku likéru¦ drímal, obcas chrápaje. Ko-
. necne musil si jiti lehnouti.

Potom kráceli Maltby a Flot
sam k predu k mustku a Ran-

• dal s Eunicí zustali samotni.
Nikdo však z nich nemluvil.
Eunice ctla doposud a Ran-

dal o lenoch sesle podepren,
pohlížel na more.

Ješte dve stránky byly k
prectení, na jejichž konce Ran-
dal cekal. Náhle spatril z mo-
re zase mlhu vystupovati.
“Zase mlha!” myslil si. A pro
nás nebezpecí!....”

“Byl dej pekný?”
“Velmi pekný. Jest napsán

Beaconsfieldem a nazýván
“Coningsby”ž pravila knihu
mu podávajíc.

Jakmile ji Randal otevrel, i-
hned mu vpadlo do ocí násle-
dující místo, jež hlasite predcí-
tal : “Ženy jsou knežky osudu.
Muž pochopí štestí a jeho druž-
ka jej rídí. Duše muže praví.
“Chci býti veliká!” však ale
pomocí ženy.”

Randal zavrel knihu bezde-
ky. Pronikavý hnizdot jej
vystrašil, “Kolumbia” stála,
vítr utichl a zkázonosný nutný
stín zahaloval nebe i more v
neproniknutelnou chmuru
snad to predzvestí blízkého ne-
bezpecí a zahynutí.

12.
Ctenár snad myslí, že tajemný
cizinec v kajute kapitánove do-
cela zmizel. Však není tomu
tak. Náleželo k tomu mnoho
smelosti a sprostoty proti Hira-
mu Maltbyovi tak vystoupiti, a-
le jsa koralkou tenkráte špit,
nevedel za prvé co pocíná, a za
druhé spatril jistou tvár, kte-
rá jej ihned z paluby zapudi-
la. S kapitánem jsa úzce spráte
len, odpocíval i na lužku vedle
neho, kde dríve první strojník
lode spával. Celé dny strávil
Ramirez s kapitánem na lod-
ním moste, kde spolu kourili a
klábosili v zdánlive nejlepším
prátelství,

Flotsam seznal ihned z po-
divných vecí, kam prátelství o-
bou bije. Promluvil s kapitá-
nem a vyptával se, zdali onoho
španela dopodrobna zná.
Tento však nevedel aneb nech-
tel o svém príteli vedeti více,
než tolik, že jej tento, co ce-
stujícím mnohokráte již dopro-
vázel a tak se s ním seznámil.

Flotsam a Eunice musili se
tomuto jednání podivína smáti.

“Nebzepecí nehrozí nám
pražádné, jež to by se mohlo
státi, že bychom mohli na ne-
jakou lod naraziti,” upokojo-
val Flotsam lepou dívku.“Však
slyš

.... zase to zacíná .... a
lod se zvolna pohybuje. Tu
prichází pan Maltby.

Po techto slovech odložil
Flotsam casopis, vzal klobouk
do ruky a krácel po schodech
nahoru, nechteje oba vyrušo-
vati. Zde utkvelo jeho oko
bazilišcí na Randalovi jenž po-
depren psa o zábradlí, ku kte-
rému až Maltbyho doprovázel,
pohlížel snive do vln mor-
ských. “Jak se darí pane Ran-
dale?” prosím o ohen.”

“S radostí,’ dal mladý muž v
odvet. “Hledte, jak mlha
houstne!”

“Zcela slušne,” odvetil taj-
ný. “Kdybychom aspon na
krok videli.”

Když Randal a Flotsam pres
mustek kráceli, spozorovali jen
kapitána s dvema dustojníky.
Ramirez musil se dole nalézati.
Potom prekrocili prední most
a prišli na prední kastel, kde
ctyri námorníci v nepromoka-
vé plášte zahaleni, se na stráži
nacházeli.

“Však zde to fouká straš-
ne!” mínil Flotsam, a tak krá-
celi pres schody predního ka-
stelu dolu a prošedše kabinu
stroj nika, spatrili skrze její
malé okénko Ramireza kterak
pri svitu olejové lampy nejaké
dopisy procítá. Však náhle
shasl španel svetlo a Flotsam,
který by rád se po ocku byl do
nich podívati, musil s neporíze-
nou odejiti.

“To prece byla ale zvláštní
loupež tech akcií pana Maltby-
ho,” pripomenul Randal, jako-
ko by byl myšlénkou tajného
uhodl.

“Avubec jest to docela taju-
plná, záhadná príhdda,” dal
Flotsam v odvet.

“Však ríde se dle starého
latinského prísloví: “Fiat ju-
stitia, pereat mundus’ (staniž
se spravedlnost, byt zhynul
svet), myslím, že vše prijde na
svetlo.”

“Toho také doufám,” pravil
Randal vážne. “Však vám
doutník shasl.”

“Nic nedelá! Rád žvýkám,
jako divoši, konec doutníku a
tím zapudím trapné myšlénky.
Mnohdy vypotrebuji celou ška-
tulku zápalek na dokourení je-
diného doutníku,” pravil tajný
zádumcivé, a polohlasne pripo-
jil: “Tato dusící mlha, jako
rozplyzlé olovo, až do zítrka
snad potrvá!” pri techto slo-
vech ohrnul si límec z kožeši-
ny svého svrchníku, když tu
náhle Randal jej za ráme ucho-
pil a rukou mu na nejaký tem-
ný predmet ukazuje, vzkrikl:
“Tam, pohlédnete! Co jest to 1
za obrovský cerný stín!”

“Není to lod v plném behu,
proklate blízká? ! Slyšíte ml-
hový roh?”

“Ano,” odvetil Randal. “Zní
to jako trubka detí!”

I Eunice se divila, co by mel
tento pronikavý ton mlhového
rohu znamenati; však Maltby
skrze dalekohled pohlížeje,
nevidel niceho než na nekolik
set metru neproniknutelnou,
hustou mlhu.

“Neboj se,” pravil Maltby,
dívku konejše. “Mlha zhou-
stla a to jest vše.”

“Však nemohl se übrániti
strachu tak daleko od zeme
bez všeliké pomoci býti vzdále-
na. Což kdyby se nám neceho
prihodilo!”

“To se snad nestane!” zavz-
nel vedle ní príjemný hlas;
“neb mnoho starostlivých ocí
bdí nad vámi; more jest tak
klidno jako v poledne, a nej-
bližší lod, kterou spatríme,
jest sto mil od nás vzdálena.”

“Dekuju srdecne pane Ran-
dale,” pravila Eunice usmíva-
jíc se. “Já taktéž!” del Maltby.

“Však teprvé se budu cítiti
bezpecna, až jasné modré ne-
be nad sebou spatrím,” mínila
prece Eunice.

“Zítra”, usmíval se Randal.
“Doufejme,” zašeptala dív-

ka, vzlykajíc a nežnou hlavin-
kou prisvedcujíc.

Jak prochví naše útroby ta-
kovýto vzlykot krásné ženy !

“Až zase na palubu pujdete,
reknete mi, pujdu s vámi, pri-
pomenul Maltby.

“Dobre odvetil Randal.
“Však jest zde bez svrchníku

Ackoliv Eunice nebyla od ne
ho poznána co dívka, kterouž
Ramirez v New Yorku casto do
provázel, cítil prece samopu-
dem, že prítomnost Španela jen
jí platí; neb Flotsam spozoro-
val, že dívce zúmyslne se vy-
hýbá, neb jakmile se objevila,
nebylo Španela nikde ani vide-
ti. Vše bylo v tajemné zlovestí-
cí šero ponoreno. Mužové po-
hlíželi zamracene. Parník jel
oceánem s rychlostí ctvrtino-
vou, jakoby vírné, vrave more
chtel stuj co stuj premoci a k
cíli dojiti. Však mlha zhoustla

tak a stala se neproniknutel-
nou, že o šesté hodine toho Sa-
mého dne, nekolik hodin po
tom, kdy se Randal a Eunice v
slunecním svitu procházeli,
prestal strojní lodní pracovati
a lod stála tiše na vodách a
vlny oceánu odrážely se podiv-
ne o její prídu.

Nic není pro cestující tak
hruzyplné, jako když kolos
morský svoji práci zastaví; u-
cho privyklo na nepretržité
pracování stroju, jakož i na o-
trasy jejich a náhlým preruše-
ním techto dvou živlu, zdá se
nám, jakoby tep srdce prestal a
smrtelná hruza nás jímá.
Všichni cestovatelé, Bluffa v
cele, ze svého spánku byvše
vyburcováni, objevili se na
palube.

Flotsam jenž v salonu neja-
ký illustrovaný mesícník pro-
hlížel, bv 1 Eunikou ze ctení vy-
burcován; Tato celá ustrašená
vyprávela mu co se stalo, nech-
tíc se nechat ukonejšiti.

“Mlha trochu zhoustla,” pra
vil Flotsam bezstarostne. “Bu-
deme musit chvíli cekat.”

“Myslíte, že jsme již blíže
zeme?” tázala se Eunice celá
se na tele tresouc.

“Sotva, “usmíval se tajný.
“Ješte asi nekolik tisíc mil jsme
od Irska vzdáleni a není dosud
nebezpecí že se na pobreží
stroskotáme.”

“V cem asi nebezpecí zále-
ží?’ Tázala se dívka, rychle na
Bluffa pohlédnuvši, jenž dom-
nívaje se, že není zpozorován
jako strela salonem probehl.

zimavo. Pujdu si pron.”
temito slovy krácel mladý

muž do své kabiny, jejíž dríve
uzavrel.

“Jest-li pak víš Eunice, že
jsem tomuto mladému muži z
celé duše naklonen, pripome-
nul Maltby.

“Skutecne?” tázala se dívka
zdánlive bez zájmu.

“Ano jest to poctivec nejry-
zejšího zrna, o tom jsem pre-
svedcen. Pri tom však slušný,
veselý, a ....

”

“Velmi hezký,” dodala sve-
renka Maltbyho klidne.

“Velmi krásný, v skutku. La-
hodí mi, že se i tobe líbí; po-
znávám, v tom poklonu mé jem
nící se mysli, neb vy ženy má-
te vždy ostrejší pohled, kterým
prohlédnete snadneji charakte-
ru mužu než my. Ale, jak re-
ceno, teší mne, že se ti mla-
dý Randal líbí, ant mu chci po
príchodu do Anglie ihned mí-
sto v mém závode nabídnouti.”

“Jsem presvedcena, že vše
co podnikne, dobre povede.

“Tomu übožákovi nesvítlo
ješte slunko štestí!” povzdych-
nul Maltby. “A ....

”

Tu otevrel Randal dvére své
kabiny a približoval se jim.
Maltby mezitím odkvapil pro
svuj svrchník.

“Vidíte, pripravila jsem vás
o príjemný požitek doutníku!”
pripomenula Eunice, když se
Maltby zpet vrátil a Randalo-
vi doutníky nabízel.

“Naopak, myslím, že* já jsem
vás pripravil o sladký odpoled-
ní spánek/

“Hledme na to!” usmívala
se Eunice a ucinivši nekolik kro
ceju, prinesla mu malou roz-
svícenou lampu, od jejíhož sve-
tla si Maltby vonný doutník
napálil.

“Jak krásná jest . .
.

jak
spanilá a rozkošná .... jak
cárná v každém pohybu. Však
prchnete vy sny luzné! . . .

.

/

“Tak!” pravil Maltby vese-
le, vypoušteje z úst hojné ko-
touce dýmu. “Když nám dá-
ma zápalkou poslouží, potom
chutná doutník jako kdysi am-
brosia a nektar bohum reckým,
co ríkáte, Randale?”

“Nejspíše!” odvetil Randal
s usmevavým pohledem na dív-
ku, jež doposud váhave .v než-
ných ruckách malou lampu dr-
žela.

.“Chtel byste snad váš dout-
ník ”

“Zlepšen míti?” dodal Ran-
dal s úsmevem. “Ano, do o-
pravdy.’ ’

Randal položil nevýslovne
jsa blažen svoji ruku na její,
by lampe jistejšího podnosu
dal a když si doutník napálil,
shasl mechanicky svetlo a s je-
jím dovolením postavil lampu
na urcité místo.

“Pojdme, Randale!” zvolal
Maltby, na schody vstoupá je,
“a vypravujte mi podrobneji o
vašem posledním vynález, neb
naše schuzku na lodi jest snad
životním obratem vaším.”

“Ach, ano!” myslil Randal
do zadu se ohlížeje. “Kdož ví?
V skutku leží osud lidský mnoh
dy v jediném nahodilém se pot-
kání, v nekolika slovech a v je-
diném pohledu.”

“Jaké krásné oci má”, mysli-
la si Eunice v duchu, zustanouc
samotna. “Skoro jako v dív-
cích spocívá v nich laskavost,
prátelství a . .

. láska. O kdy-
bych nyní mela jemu podobné-
ho bratra, který by mi rady
skýtal, a jenž by mi byl naklo^
nen a mne ochranoval
Však prchnete nicotné sny ja-
ra žiti! Jak by mohl kdy mým
bratrem býti?” Eunice pode-
prela se o židli, nežnou svou
hlavinku na podušku kladouc
a dále sníc. “Proc predstavu-
je se mi vždy tato mužná po-
stava, která jest asi predzvestí
mého osudu? Tomu nemohu
utéci. Má to býti láska na prv-
ní pohled? Co my to na mysl
pripadá? Kdybych byla svo-
bodna, jak krásný byl by ten
lásky sen a jak nadejné by roz-
kvétal! A proc by to nesmelo
býti?” V zemi, do které jedu,
jsem neznámá, nikdo neví ni
nej menšího sluvka o mé minu-
losti. Listy z knihy mého ži-
vota jsou vytrhány, nižádný
stín nehalí ovzduší a jediný
clovek, kterého se mám báti,
snad navždy ztratil moji stopu
aneb tlí již v temném hrobe.
Chci býti svobodna!” šepotala,
blažene se usmívajíc. “Svo-
bodna! Jsem svobodna! .

. .

”

Sotva že její poslední slova
doznela, když se tu dumný vý-
krik z její úst vydral a zakrý-
vajíc si rukama oblicej i tre-
souc se na tele jako osyka, spa-
trila bídáka v lidské podobe
svého manžela Ramireza.

“Zmenil jsem se tak, že vy
mne ani nepoznáte?’ 'tázal se
übohé s dábelskou hysterií.

Jediné sluvko bylo její od-r
vetou: “Ramireze!”

(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 Street, Ešast of Stadium

I
JOSEF F. VIKTOR I

ZÁSTUPCE FIRMY

GEORGE W. ZIRKLER |
POHROBNÍK A BALSAMOVAC

961 N. Chester St. neb 3029 Northerií Parkway

Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

I Správné rízení pohrbu
A Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-
£ te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali £
S jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- 5

borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- $
ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek

£ a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ-
£ ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. £

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

Jfc NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

| VÁM DOBROU OBSLUHU í

| Frank Cvach a Syn I—-
JAKOST SLUŽBA

Sfe 1904-6 ASHLAND AVENUE íj!s s
Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

?£ Telefon, Wolfe 1180 .

”15
“

W~
XX Náš Inventár (Record XX
XX Booklet) vám ukáže jak si máte zazna- XX\
?? menat váš nábytek v každém pokoji a v ??

?? celém dome. Toto jest velmi duležité. XX
XÍ Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po- XX
XX žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to XX
?? , ~ ??
?? nestojí. ??

|| CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ||
XX V BALTIMORE ??
? ? ??

XX .
Holliday & Fayette Streets XX

?? ??
XX PLAZA 4415 XX
n MJ

FRANT. 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 pokoje.

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 sín na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


