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1 DO DNE A DO ROKAf
*1 Napsal Jirí Greyson. f

“Nu, proc tedy nejdete?”
tázala se posmešne dáma.

“Já se nemám niceho obáva-
ti; naopak, kdybych si chtela
navaše jednání u sira Willia-
ma stežovati, zajisté že by do-
vedl svou budoucí manželku
chrániti pred podobným opeto
váním. Vy jste ješte príliš mla-
dou a dáte se okamžite strh-
nouti. Co by mne mohlo nyní
brániti, abych nerozhlásila va-
še tajemství, když vím, jak vel
mi nenávidí otec váš toho mu-
že, kterého milujete?”

“Jestliže jsem vám ukrivdi-
la,” odvetila Liliana poražena,
“lituji toho ze srdce a prosím
vás uprímne za odpuštení. Mi-
lovala jsem lorda Tregona,

dríve než jsem znala jeho jmé
no. Chcete-li mne udelati zce-
la neštastnou, tak jdete a po-
vezte otci vše.”

“Privedla jste mne do neo-
bycejne težkého postavení”,
podotkla lady Grace s affekto-
vanou starostí. “Já hodlám
vstoupiti do vaší rodiny, a mu-
sím tedy na to bez výminky ja-
ko na svou povinnost dbáti, u-
pozorniti otce vašeho na tento
pomer, byt i vy nebo jiná oso-
ba tím trpíte. Kdybyste vy
byla na mém míste, Liliano
Meryválová, jak vy byste jed-
nala vy, která ješte pred
nekolika minutami chtela jste
mne vesti k siru Williamovi a
obviniti mne z težké viny? Ne-

se býti veselou.
Sir William sám byl príliš

štasten, než aby zaraženost
své dcery zpozoroval. Nyní
maje v úmyslu dum na nejaký
cas opustiti, onen dum, který
po všechna ta léta za všechen
puvab tomuto díteti dekoval,
obrátil své srdce s tisícerými
vzpomínkami ku své dceri a je
ho poslední obejmutí bylo vre-
lejší, otcovštejší nežli kdy jin-
dy.

Ona übohá, osirelá dívka
privinula se k nemu se svým
srdcem, plným tajných staros-
tí, plným touhy, aby sdelila s
ním své tajemství, aby sveriti
se mu mela s láskou k lordu
Tregonovi.

“Opatruj te Buh, muj milác-
ku, má Lilo!” pravil mekce,
pohlížeje s pýchou otcovskou
do jejího detského obliceje.
“Brzy zase se vrátím a pak bu-
deš míti ve své druhé matce
milou, vernou spolecnici.”

“Milou a vernou, ovšem!”
pomyslila si trpce, vzpomína-
jíc na onu hodinu, kdy ji lady
Grace 11a zeleném trávníku na
lezla a svou tvrdou nohu jí na
detskou šíji vložila.

Ackoli rozloucení s otcem
pricházelo Liliane za velmi tež
ké, nalezla prece ponekud ú-
techy v tom, že také lady
Grace bude pryc a ona nebude
vysazena pohledu onech u-
krutných ocí, které vždycky se
zpupnou vítezoslávou na ní
spocinuly. “Žij blaze, drahý,
milý otce! Nebe ti žehnej a
prived te zdravého opet zde.”

se svým tajemstvím; všechno
musí dobre dopadnout!.”

“Jiste prijdu k tobe, má
Greggy, snad jednoho dne, ale
ted je to nemožno,” pravila
Liliana, usmívajíc se v slzích
na starou prítelkyni, aby ji u-
pokojila.

“Díte,” odvetila paní Gre-
goryová vážne, “poslechnete
mne. Jsou povahy, které po-
dléhají zármutku, jako to by-
lo s vaší übouo matkou; kéž
Buh chrání pred podobným!—
Strežte se pred rodinou, která
jen strasti v rodine vaší zpuso-
bila, míním totiž rodinu Tre-
gonovu.”

Liliana, která skryla hlavu
svou na prsou stareny, náhle
po tech slovech vyskocila. Pri-
loživši ruce na celo, odvetila:
“O nikoliv, nikoliv to nerí-
kej, Greggy! Co tím míníš!
Kde a jak üblížil nám lord
Tregone?”

“On to nebyl, má dceruško,
ale jeho otec, a tento sám ura-
zil vašeho otce, ale ovšem ne
úmyslne. Ale on miloval vaši
matku, on miloval jí náružive,
hluboce a ciste jako sníh.”

“A proc se s ní neoženil?”
tázala se udivene, pohlížejíc
do kulatého obliceje své nej-
vernejší prítelkyne.

“Ponevadž tento pocit byl
toliko na jeho strane a vaše
m',atka vašemu otci byla již s
uprímnou láskou naklonena.
Nerozumne podržela tuto sta-
rou známost’ lorda Tregona
pro sebe jako tajemství a otec
váš prekvapil oba jednoho dne
jak ona ho zaprísahala, aby o-
pustil Anglii, až by nad svou
vášní zvítezil. Od té doby
zustal Sir William ku vaší mat
ce studený jako led, tak že po-
cala churaveti, vadla, až zem-
rela jako zlomená ruže. A
proto, detátko, nemejte žád-
ných tajemství pred svým ot-
cem. Nedovolte nikdy, aby
nejaký muž vás k tomu donu-
til. Ackoliv mám tak ráda, ne
odvážila bych se prece vkroci-
ti mezi vás a hnev vašeho otce.

vyrušujte mne, prosím, až vše-
chno vám reknu, co mi na srd-
ci leží. Vy se nepremaháte,
abyste nenávist,kterou ke mne
a k mé matce chováte, skryla;
já vás mám úplne ve své moci,
však nestanu se obycejnou de-
nunciantkou. Kdo jest tedy
vinníkem, já nebo vy?”

Übohá Lily zkusila svou ne-
vycvicenou zbran proti opan-

cérované dáme, která nepova-
žuje lež za hrích a které úcel
každý prostredek posvecuje.
Nyní byla poražena ve všech
bodech, pokorená a místo ob-
žaloby, kterou doma pred ot-
cem chtela opakovati, musila
vyznati, že miluje muže, kte-
rého otec nenávistí pronásle-
doval.

“A tvou druhou milou mat-
ku také, mé díte,” podoktl to-
nem, jemné výcitky, ponevadž
lady Meryvalova stála vedle ní
a naslouchala loucení se její-
mu, ve kterém o ní zmínka ne-
byla.

“Ona není ješte dosti poko-
rena,” pomyslila si lady plna
zášte. “Pockej jen, až se vrá-
tím, pak povedeme spolu boj
na život a na smrt, neodložíš-li
svou odbojnou mysl. Nyní se
nemusím již niceho od tebe
obávati.” Ase zdánlivou las-
kavostí dala Liliane s Bohem,
odporucujíc ji s rozkošnou na-
léhavostí v ochranu své matky.
“Milá matinko,ty se zajisté uj-
meš vrele mé milé, nové dce-
rušky, není-li pravda?”

“O zajisté, zajisté, má milá,
spolehni se jen na moji vernou
péci; ona zaujme tvé místo v
mém srdci, dokud se nevrátíš.”

Baron sklonil se s povinným
díkem k ruce hrabencine a pri
‘tiskl jí ku svým rtum. “Dekuji
vám”, pravil, “za vaši lásku k
mému osamocenému díteti, na-
hradím vám ji i s úroky, nebot
ona jest jediným poutem ješte,
jež mne poutá k minulosti.”

Hlasité pozdravy doprová-
zely oba manžele, když tento
vedl manželku s hrdým úsme-
vem k vozu.

Ti však, kterí poverciví byli,
a mezi temi byla také paní
Gregory o vá, pokládali to za
špatné znamení,že práve v po-
sledním slavnostním okamžiku
slunce za cerné mraky se skry-
-I°.

Farár a jeho paní stáli na té
jstrane, kde Liliana a loucili se
s odcházejícími velmi príveti-
ve, prosíce vroucne nebe za po
žehnání pro novomanžely.
Když hosté odešli a vše se vrá-
tilo do starých kolejí, prikrad-
la se übohá Lila do komurky
paní Gregoryové, kdež vypuk-
la v usedavý plác.

“Ale proc pak má nevinný
syn za to trpeti? To jest také
bezpochyby prícinou, co pri-
melo lorda Tregona svého ca-
su k odcestování. Jak krutým
a nespravedlivým muže býti
jeden clovek k druhému! Pre-
ji si casto, kdybych se vubec
nebyla narodila!”

“Vy to nepovíte tatínkovi?”
šeptala prosebne, pokorneji
než kdy jindy ve svém živote,
vždyt prosila za svou lásku, k
vuli muži, jenž práve v tomto
okamžiku nalézal se již na ce-
ste.

“Ne, slibuji vám, že ani slo-
vem otci o tom se nezmíním”,
pravila úskocná žena, ‘slíbíte-
li mi,že nebudete budoucne ke
mne jeviti žádnou nenávist a
odpor. Budme radeji prítel-
kynemi, Liliano. Jste s tím
spokojena?”

Co jiného mohlo übohé díte
udelati, než zašeptati: “Ano!”
a podati ruku své sokyni, ac-
koliv vnitrní hlas jí pravil, že
lépe by bylo,kdyby lady Grace
byla jí neprítelkyní než tako-
vouto falešnou prítelkyní.

Skloníc se k ní, vtiskla jí la-
dy na ústa Jidášský polibek,
spokojena jsouc, že z této stra-
ny pro budoucnost žádné opo-
sice obávati se nemusí. Bylo to
pro ni vzácné vítezství, tím
sladší, že si podmanila dívku,
kterou Arrol Tregone miluje,
a když tu tak stála a Lilianu
nežne objímala, myslila po ti-
chu s pekelnou radostí na vše-
chny ty trpké hodiny, které
temto dvema jiste ješte nasta-
nou.

“Ticho, ticho mé r díte! Po-
myslete, že vše deje se rízením
Božím a neodporujte tomu. Vy
a lord Tregone nedeláte mi o-
statne žádných starostí, pone-
vadž Sir William nechce jeho
návštevy prijmouti a vy zajisté
'také nebudete choditi do Roo-
kery, dokud on zde bude, ne-
bot zaslechla jsem, že lord
jest zde.”

“O,” pomyslila si Liliana, je
jíž srdce naplneno bylo neoce-
kávanou radostí, “pak ho opet
brzy spatrím, snad již tento
vecer. On mne bude prošiti
za odpuštení a já mu budu mu-
siti odpustiti, vždyt ho
mám tak nevýslovne ráda!”—
Na hlas rekla: “Víš jiste, že se
navrátil?”

S udivením a se vzrustají-
cím podezrením tázala se sta-
rá paní: “Jak to prijde, že s
tak vrelým úcastenstvím se na
to tážete?”

Lily se zacervenala, hned
však se vzpamatovala, a odve-
tila: “O, víš, že nikdo necho-
dí do hradu netvora, kdvž ten-
to netvor jest doma. Mne jest
od detinství každé místecko
na Rookere známo, a chodím
casto a ráda na ta místa, kde
isem si hrávala, když jsem je-
šte byla malou a matka má bv-
la na žive. A proto se te táži
a chci vedeti £da lord Tregone
se vrátil.”

“Tak? No to jest neco jiné-
ho,” brucela starena. “Já jsem
liž myslila, že ” Konec ve-
fv byl pro náhlý kašel, který
starenu zachvátil, nesrozumi-
telný.

“Ale, Greggy, na moji otáz-
ku isi mi vlastne ješte neodpo-
vedela,” pravila Liliana, na-
máhajíc se býti pri tom zcela
lhostejnou.

“Ano, ano tak, zdali se sku-
tecne navrátil? Zcela jiste to
ovšem nevím, ale mohu se to
dovedeti. muj holoubku. Nu,
ted vyhlížíte zase lépe, mé sr-
décko. Jenom nezapomíneite
moií výstrahy. Uposlechnete
:radv staré zkušené ženy a
vzdalujte se co nejvíce Trego-
nuv.” Místo vší, odpovedi po-

Potom putovaly obe ženy ve
tme domu, aniž by spolu neja-
ké slovo vymenily. Když pre-
stoupily práh, dala Liliana spe
šne “Dobrou noc” a odkvapila
do své komurky, aby tam se
vyplakala, jako by jí malé její
srdce puknouti chtelo.

14.
Prání sira Williama Mery-

vala, aby se svatba co nejdríve
odbyla, nesetkala se se žád-
ným odporem ani se strany la-
dy Grace, ani se strany její
matky, a jednoho jitra, když
podzimní ruže plné ve kvetu
stály, vyzvánely zvony malého
kostelícka ku slavnosti svatby
pána z Meryvalu.

Obrady byly ukonceny a
štastná dvojice vrátila se strq-
morádím guirlandami do slav-
nostne vykrášleného Towersu.

Byl to pametihodný den pro
Meryval, jehož staré prostory
ozývaly se jásotem a hlucnou
veselostí.

Jediný vážný oblicej byl dce
ry domu, která smutne za sto-
lem sedela a nadarmo snažila

“Ale, pro Boha, co pak vám
chybí, muj andílku?” tázala
se starena, které samým úcas-
tenstvím oci vlhnouti již poca-
ly.

“O netažte se mne Greggy
mne pukne srdce. O Greg-

gy, Greggy, brzy poroste na
hrobe mém tráva jako na hro-
be mé drahé, übohé matky!”

“Pojd sem, pojd!” pravila
dobrá stará paní. “V takových
dnech takové myšlenky míti,to
lest skutecne nekrestanské!
Což pak se s vámi tatínek dos-
ti srdecne nerozloucil aneb
snad vás nová matinka trápí?”

“To to není, Greggy. Ne-
smím- nemohu ti to ríci, ty bys
vyzradila vzdor vší své lásce
ke mne mé tajemství.”

“Pak podržte je jen pro se-
be, muj milácku. Až nabude-
te jiných myšlének, budu já
vždycky pri vás. Prijdte jen
vždycky ke mne at je to kidv-
koliv, ve dne nebo v noci, a po-
ložte svou slunnou hlavinku na
mé staré srdce a sverte se mi

líbila Liliana svou prítelkyni a
pospíchala pak ao pokoje, za-
bývajíc se stále jedinou otáz-
kou: “Jest on skutecne zde?”

“Pujdu do Rookery,” pravi-
la si a krev vstoupila jí horec-
nou nedockavostí až ku skrá-
ním, když si vázala ve spechu
lehký bílý šátek kolem krku a
dávala klobouk na hlavu.
Octla se již na zapovezeném
pozemku a nalézala se již ne-
daleko hradu “Netvora,” dríve
než to sama zpozorovala; tak
rychle ji nohy unášely. “Tam
mekdo stojí. Kdo jen asi to
je?” pravila se srdcem rychle
tlukoucím. O kdyby to byl on,
jak štastnou bych byla, vždyt
jsem se po nem tak dlouho na-
toužila. ‘Arrole,” pravila, pri
stoupíc blíže, “Arrole?”

Jak nepríjemne cítila se
sklamaná, když muž, kterého
jako Arrola oslovila, se obrá-
til a zdvorilým tonem odvetil:
“Prosím za odpuštení, ale já
nejsem bohužel lord Tregone.
Prál bych si však velice s vámi
si známost udelati ci spíše ji
obnoviti. Nepamatujete se
již na ono ráno po povodni?”

“Lituji velmi, že jsem se
zmýlila,” šeptala Liliana roz-
pacite. “Lord Tregone a já
jsme prátele a v domnení, že
se vrátil, prišla jsem ho uvítat
v domove. Na ono malé dobro
družství, ano, na to se pamatu-
ji velmi dobre. To jste tedy
vy, který jste v Rokere?”

“Ano, jest to ‘ takrka muj
hlavní byt, když dlím v An-
glii,” odvetil s úsmevem.

“Pak jsem sem nadarmo'
šla,” podotkla, pohlížejíc s tou
žebnýma ocima k zámku.

“Obavám se, že tomu tak;
,lord se ješte nevrátil já
jsem tady, abych zde za neho
nekteré záležitosti obstaral.”

“Jak kruté to od neho!”
myslila si. “ci mne již více
nemiluje?” “jest zdráv?”
tázala se váhave.

“Zdráv? Ano, jest zdráv, ci
to jest, byl zdráv,když jsme

•se spolu v Rusku rozloucili,”
odpovedel, usmívaje se poti-
chu nad její otázkou a mysle
jsi pri tom: “Tu vezí více než
na povrchu se ukazuje. Jest
mi divno, kdo ona jest?”

“V Rusku?” pravila, oteví-
rajíc velké své oci. “Já jsem
nikdy nemyslila, že on v tak
vzdálených krajinách cestu-
je!”

“O Tregone a já procestova-
li jsme spolu skoro celý svet.Já
vrátil jsem se však rád zpátky,
a kdyby to bylo jen proto, a-
bych poslechl tak jasný zvuk
zvonu svatebních, jako byl ten
který dnes ráno dvema štast-
ným lidem vyzvánel.”

“To zvonili k svatbe mého
otce,” odpovedela prívetive.
Náš dum leží tam dole, tam
ten velký s tou vežickou.”

“Pak nám tu cest mluviti se
slecnou Meryvalovou,” pravil
cizinec, smekaje se zdvorilou
poklonou klobouk.

‘Ano, zde mne zná každý,
vždyt jsem se zde narodila.

“Štastné místo,” podotkl ga-
lantne, “jež tak krásnou vlád-
kyni má!”

“Nejsem vládkyni Meryva-
lu,” odvetila ponekud s lítostí.

“Budeteli psáti lordu Tre-
gonovi , pripojte, prosím k to-
mu, že prátelé jeho nan neza-
pomínají.”

“Vaše skromné prání jest
mi rozkazem,” odpovedel ú-
,služne. “Jak velkým, starým
sídlem jest Meryval. Musí to
býti pravým potešením moci si
ho dukladne prohlédnouti, ob-
zvlášte pro milovníka starožit-
ností, jako jsem já.”

“Ano, jest pekný,” odvetila
Liliana skromne. “Budete
vždy vítaným, chcete-li si To-
wers prohlédnouti. Také já
miluji tato stará rodinná sídla
a proto pricházím také velmi
casto do Rookery. Nemáte
žádné zprávy, kdy asi se lord
Tregone vrátí” pripojila, pred-
cházel'íc ku thematu, který jí
nejblíže na srdci ležel.

“Nemohu vám nic urcitého
ríci,” odpovedel, vyhýbaje se
pohledu jejímu. “Snad ni-
kdy,” dodal sám pro sebe.

Sklamána chystala se Lilia-
na k odchodu, aniž by mu s
Bohem dala; uváživši však,
jak nezdvorilou by se objevila
v jeho ocích, obrátila se opet a
pravila podávajíc mu svou ma-
lou rucku. “Budte s Bohem,
bude mne vždycky tešiti, spa-
trím-li prítele lorda Tregona.
Snad navštívíte nás jednou na
Towersu?”

Vše zdálo se býti tak neoby r

cejne pusté, když svetlá posta-'
va dívcí zmizela jeho zraum v
temnote stromu a on hluboce
vzdychl.

(Pokracování.)

Voják zastrelil milou.
Pred divisním soudem v

Hradci Králové odpovídal vo-
jín delostreleckého pluku ve
Vysokém Mýte Jindrich Kube-
cek z Jaromere pro zlocin vra-
ždy prosté, které se- dopustil
letos v noci na 28. kvetna ve
strážní službe. S ostre nabitou
puškou šel do bytu své milé
Emilie Fialové, kterou vylákal

do blízkého lesa a jednou ra-
nou z pušky ji usmrtil. Chtel
se pak i sám zastrelit, ale od-
vaha mu chybela. Pred sour
dem se obhajoval, že dívka o 4
léta starší sama ho žádala, a-
by ji a pak sebe zastrelil. Se-
nát podpluk. just. služby Bina-
ra uznal obžalovaného vinným
a odsoudil ho do težkého žalá-
re na osm let.

Krásný Tichý Malebný
Hrbitov

Nejsvetejšího Vykupitele
BELAIR w OAD BALTIMORE, MD.

Né nejvetší, ale jeden nejlépe upravený a f
hledený hrbitov vukol Baltimore.

Slušná památní Furstova Kaple a ostatní ú-
pravy hrobu a celého hrbitova ciní celkový krá-sný vzhled hrbitovní.

Proc si nezajistit místo, dokud jsou loty k
vybrání a tím si vyhradit místo vašeho posled-
ního odpocinku.

Pri vybírání místa, obratte se na riditele na
hrbitove.

ÚRADOVNA HRBITOVA: MESTSKÁ ÚRADOVNA:
4430 Belair Road 1225 E. Eager St.
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DO CESKOSLOVENSKA
PRES HAMBURG \ —">mM

Moderní pohodlí a nepredstížená služba
ve všech trídách .

. .Týdní plavby z New
Yorku. Pohodlné a rychlé železnicní spo-
jení z Hamburgu.

PRIMERENÉ CENY í#

HAMBURG-AMERICAN LINE
____

39 BROADWAY, NEW YORK

Ozdobte hroby svých milých pekným
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Mm G. M. ZAPF a SYN
závod

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET
Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-
ré mužete obdržet za staré ceny, pozdeji musíte platit více.

5 Joseph Procháska ||
dJJ 717 N. CHESTER STREET
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cj nické. Správka obuvy jak muž- JJL

ské, ženské i detské se vyrizuje
rychle a levne. Zde jest to pra- 2c

==2 vé místo které vás uspokojí.
Správka se vyrizuje dle nejno-

jut vejší methody. Obsluha vzorná! 2l


