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“Dekuji, pane”, zamrucela.

“Dala bych vám svíci, ale La-
zárek vzal klíc od skríne, v kte
ré jsou

...
.

”

“K certu, ty svícky, Joba . .

Anno. Prosím, zavrete dvere,
neb jest zde studeno jako v Si-
biri beze svetla a ohne.”

“Ano, pane,” pravila Anna
a konecne zmizela. o’Sligo vy-
táhl knot lampy do výše, by
mohl psaní lépe csíti.

“Od Ramireza!” brucel po-
lohlasne.

Psaní obsahovalo podrobné
lícení cesty španela s Hira-
mem Maltbym až do príjezdu
do Greenocku, kde se mu po-
darilo pozornosti tajného zmi-
zeti, tak že pan Flotsam se do-
cela sám, pokoren a malomysl-
ný s neporízenou musil do Lon-
dýna navrátit, kdež jej Jetsam
privítal. Ramirez si zaopa-
tril cervenou kazajku námor-
nickou, a sem a tam na palube
neco šukaje, vytratil se tajné-
mu na breh.

o’Sligo hlasite se chechtal,
když o tomto šibalském kou-
sku Ramireza cetl.

“Tedy zítra v Londýne?”
brucel pro sebe a cetl pak dá-
le. “Hm! Jest to práce odvá-
žlivce, když ví, že jej Flotsam
a Jetsam stíhají.

. Do této
certové kobky prece nemuže.
Ten žid musí se nekam jinam
preštehovati, nebo ztratí své
lidi. Brrr! Jak chladno jest
této noci. Radeji v hrobe bych
sedel, než zde. Co asi rekne
Ramirez, že jsem vyhledal vl-
ka v jeho doupeti? Arcit nebyl
jsem valne privítán, však v té
dedicce a jejím milovníku na-
šel jsem dva príznivce. Však
ten mladík se podiví, až se doz-
ví, že “spolek mládencu u trí
nudlí” ani neexistuje. Nu, nej-
dríve mu pomohu k závrati ne-
kolika hostincích a potom ho
mohu vésti ze nos, kam budu
chtít.” Pri tom chechtal se O’-
Sligo, zdvihl se a zapnul si ka-
bát. “Ramirez se chce ode mne
dozvedeti kam prišla ta dívka,
jež se nalézala v ochrane Malt-
byho. zdali se do Londýna o-
debrala neb do venkovské sa-
moty. Nu, doufám, že se to do
zvím, pakliže budu míti jen
trochu strpení, však ten clovek
pro svou ženu se odvažuje až
na kraj propasti záhuby. Jen
at mi ponechá casu!” Po tech
slovech složil o’Sligo dopis špa
neluv a uschovav jej do kapsy
zavolal Annu, jež od neho ma-
lé zpropitné obdržela. Na to
krácel na ulici, kde mesíc klid-
nou noc jasne ozaroval.

pený její oblicej s uprímnou
laskavou pécí. Obe dívky me-
ly se již co školácky rády a po-
zdeji, když je život ucinil váž-
nejšími a cituplnejšími, rozkve
tlo toto prátelství v uprímnou
sesterskou lásku.

Dora vyhledala svojí prítel-
kyni vbrzku po vzdálení se
o’Sliga. Madga naslouchala je
jímu lícení návštevy roztržite
a teprvé, když rec na Vincen-
ta Vayna prešla, poslouchala
übohá s veškerou pozorností,
takže Dory srdce zmeklo a ona
pocala horce plakati. V slzách,
Dora! Tato vždy veselá, bez-
starostná, švitorivá, a bujará dí
venka! To ina Madgu puso-
bilo, jež Dore tiše šepotala.
“Jak, Doro, ty pláceš? Co ma-
jí tyto slzy znamenati?”

“Ach!” vzlykala dívka, “ne-
mohu si pomoci, übohá Madgo.
Ale, není-liž pravda, že budeš
statecnou a zapomeneš nan?
Již od delší doby cítím, že mu
neduveruješ a že to pres srdce
nemužeš privésti, mi tvuj žal
sdeliti.”

“Vše jest ješte snem!” šepo-
tala Madga bolestne. “Já jsem
se mu oddala s celým srdcem a
pevne verila v jeho lásku.”

Nervosní záchvev okolo úst
prozrazoval, co se v jejím nitru
odehrává.

Nevžila se ješte do velikého
bolu a v hlave jí probíhalo tisí-
ce myšlének; však jedna zu-
stala pevnou: celá vina padala
na onu ženštinu, jež dovedla
jí srdce Vincentovo odejmouti
a jej do svých tenat vtáhnou-
ti. V mysli zurila sice proti
jeho slabosti, však hledala v
tom zadostiucinení, že jej tato
žena podvedla.

Nyní pravila Dora dále: “A
není-liž pravda moje drahá
Madgo, ty prece nahlížíš, jak
ke všemu došlo?”

“Snad!” vzlykala citlivá
Madga. “Tatínek ti to snad ta-
ké poví. Však kdyby nebyl
proti Vincentovi tak nakvaše-
ným, a konecne k posledu mu
návštevu nezapovedel

.
.

. .

”

“Ano .
.

. .

” zvolal Dora se
divíc, “chceš jej ješte jednou
videti neb s ním mluviti, Mad-
go?!”

“Casem svým snad budu ta-
ké tak vážne myslit, jako ty Do
ro .

.
.

. však nyní .... nyní ne-
mohu. Každý muž provede ne-
jaký poklesek ve svém mládí a
Vincent není lepší než druzí.”

Ano, ješte nežli jsme se sezná-
mili, priznal se k tomu. Však
nyní dokonáno jest/

Ano, ano, tak daleko to do-
šlo! On, jenž se opravdove k
svému poklesku priznal, mel
býti falešným! A prece pre-
ce její nitro pravilo, že mi-
lující muž se od své družky ne-
mel nikdy rozlopciti.

Madga zdvihla se s pevným
odhodlaným výrazem a pravi-
la: “Neríkej mi, Doro, ani slo-
va. Jeho jméno i památka bu-
diž zapomenuta, k cemuž mne
dopomáhej Buh!”

“Nyní jsi moje milovaná
Madga!” zvolal Maltby, odhr-
nuje dverní záclonu a tiše
vstoupiv.
V tomto okamžiku cítila Mad-
ga minulost’, kterouž chtela za-
pomenouti a tiše štkajíc tríma-
la se v loktech otce.

28.
John Randal cítil se jako

znovuzrozen. Byl doma! Ale
ne jako potulný clovek hleda-
jící prístreší, hladov a malo-
myslný, ale co ztracený syn,
jenž se vrací do otcovského do-
mu. Byl pod prístreším a mel
zamestnání! šlechetný, bohatý
muž nalezl v mladém, v Ame-
rice nepoznaném inženýru clo-
veka, jehož mohl potrebovati a
za malický cas pomohl mu k
vyplnení jeho snu,zrídil mu je-
ho budoucnost! Budoucnost’
po tolika ranách osudu, bu-
doucnost’ z ruky muže, jenž
taktéž podobne bojoval proti
bíde a žalu, jimiž tak casto bý-
vá život smrtelníku protkán.

A ješte k jeho ctižádosti pri-
pojila se nadeje, že jest nyní
samostatným pánem a k tomu-
to štestí scházela mu jedna by-
tost’ Eunika, s kterou doufal
se opet setkati. Ano, když si
její poslední slova a ciny na
mysl privedl, pravil si sám, že
mu tato dívka není lhostejnou.
John Randal myslil na ní tak
dlouho, až všechny myšlénky
a prání se sní zosobnily; on
nevedel, jaká propast’ mezi
ním a jeho láskou se prostíra-
la; myslil, že jen chudoba jest
prícinou rozchodu. O, jak by
tisíckráte lépe bývalo, kdyby
pravdy byl se dozvedel!

Pri príchodu do Londýna
prijal jej Maltby co nej srdec-
neji, jako by jej léta znal a byl-
li John Randal již na mori vel-
kolepými obchodními spojení-
mi svého pána prekvapen, což
teprvé pri pohledu na velkole-
pé stavenište u Blackwallu.

Již první den promluvili oba
o rozlicných pianech a Randal
obdržel ihned místo v závode.
Hiram Maltby urcil pro neho
byt blíže sadu Viktorie, by blí-
že závodu byl. Když všechny
rozkazy svého pána byla vypl-i
nil, odebral se Randal bez me-
škání do domu lodenáre, kamž
dnes byl pozván. Prišed tam,
byl ihned Madge Maltbyové a
Dore predstaven. Poslednejší
byla stepilostí “reka” v nejvet-
ší míre prekvapena a tak jata,
že i se svému mladému ucháze-
ci Johnny Lambovi priznala,
jak pitvorným a osmáhlým pro
ti tomuto rekovi jest.

Pri hostine nerozproudila se
Valne hovornost. Madga byla
co hostitelka velmi roztržitá a
Dora hledela, by John Randal
jejího Johnnyho nezastínil;
chovala se tedy zdrželive. Roz-
mluva se tedy vedla jen mezi
Randalem a chefem.

“Jak mužeš jej tak jen há-
jiti,” odvetila Dora pevným
hlasem.

“Já jej nehájím, však necha-
la bys jej s takovou dobrodruž-
kou se oženiti? A pomni, že
každé prání mého života, ano i
život muj sám v jeho lásce se
korenil. ”

“Co jest to ale platné, milé
díte!” pravila Dora pevne. “Ta
láska s onou ženštinou není
vše co v živote provedl. Myslíš,
že jsem již tisíce vecí o nem a
jeho lehkovážnosti neslyšela.”
A nyní vypravovala Dora své
prítelkyni co svet o Vincenta
Vaynea prostopášnostech, do-
brodružstvích, marnotratnosti,
lehkovážnosti a penežní tísni
vedel, koncíc slovy; “Vidíš má
duše z toho jen, že se odríkáš
lásky, z které by pouze nešte-
stí a lítost mohly povstati.”

“Lehkovážnost’ casem asi
zmizí .

. . .

” šepotala Madga.
“Lehkovážnost’? Ano!” zvo-

lala Dora pevne. “Však nikdy
faleš! Nebo snad ti mám ríci,
že celý ten cas u této Belly
Lorrimerové tráví, u ženštiny
do které .... do které ...”

“Nu, co Doro? Do které . .

povez mi vše.”
“Do které jest jak šílenec

zamilován, jak mi pan Sulney
pravil.”

“Již zase tento muž!” zvola-
la Madga rozzlobena. “Zajisté
jest ten Sulney puvodcem vše-
ho. Nyní neverím ani polovi-
ny, co si mne vyprávela! Sice
...” pripojila dívka, pred se-
be uprene hledíc, “neco musí
býti prec na tom pravda; ne-
mluvil on sám o zlém démonu,
jenž se mezi nás vloudil? O,
kdybych se mohla o jeho vero-
lomnosti presvedciti!” pripoji-
la Madga, zlostne -se do rtu
hryzouc.

“Nikdy se o tom nepresved-
cíš, moje zlatá,” pravila Dora
tiše, “neb ty jsi do neho po uši
zamilována.”

Madga neodvetila. Její my-
šlénky byly u neho a ona jen
polohlasne vzlykala: “On je
do ní jak šílenec zamilován?

-27.
Když vse kapitán o’Sligo byl

vzdálil, sedel majitel lodenic
ješte nejakou chvíli u svého
psacího stolku, jsa v myšlenky
pohrížen, jak by mohl své jedi-
né dceri klid mysli zpusobiti.

Jak mela tento bol svého
mladého žití premoci. Snad za-
pomnela prece nan; Maltby
pevne doufal, že se tak stane.

Chtel ji s novými družkami
seznámiti. I Dora mela zde je
šte nekolik nedel zustat a
veselým žvatláním melancholii
dcery zapuditi. Zmenou pome
ru a obydlí, myslil Maltby, že
to privede u ní tak daleko, že
na zbloudilého a ztrešteného
milence zapomene. A Hiram
Maltby pevne si predsevzal
svuj úmysl provésti s trpelivo-
stí i jemnocitem ženy; nebyl v
tomto prípadu otcem i matkou
zároven? A proto pocítil bol
svého dítete dvojnásob a byl
jen Vincentu Vaynovi vdec-
ným, že se tak vyslovil, dokud
nebylo ješte pozde.

Za prvé musel býti pomer ro
dinný mezi lady Vayneovou a
jejím synem docela zrušen, neb
se bylo co báti, že stará dáma
všemožne své síly napne, aby
vše do starých kolejí privedla.

Maltby byl by s dcerou ješte
téhož dne do Brigtonu odjel,
kdyby nebyl na zítrek Johna
Randala pozval a proto musel
tento úmysl odložen býti. Vu-
bec asi bylo skoro pravde po-
dobno,že Vincent Vayne se tak
brzy neobjeví; neb Hiram
Maltby si pevne umínil, že
Madge se nestane chotí jeho, a
no, kdyby mu i odpustila.

Mezitím, co on zde takto se-
de, snil, nalézala se Madga s
Dorou v malém boudoiru a ho-
vorila s ní, jež tento pokoj byl
prikázán, a v nemž cas od ca-
su velké kytice od Vincenta
byla obdržela.

Dora sedela nyní vedle Mad-
gy a pohlížela na bledý utrá-

Pri pití konaku a kourení
voných cigaret divil se John
Randal, že slecna Maltbyova
jest tak smutná a jestli vždy
tak utrápene pohlíží? Dora se
mu v tom ohledu již lépe líbi-
la, ackoliv její špatný vtip co
se Lamba týce, na nej nemile
pusobil. Však žádná z obou
dám neucinila nan zvláštní do-
jem.

Marne snažil se privésti rec
na Euniku, jež mu zvlášte na
srdci ležela; Maltby nechtel
mu rozumeti a ani se slovem o
ní nezmínil.

Co se s ní stalo? Maltby cí-
til, že tato otázka lpí na jazy-
ku Randala, ale myslil, že jest
lépe, když nynejší její bydliš-
te mu zustane tajemstvím.

Tak uplynul týden, v kte-
rémž se Randal se vší chutí po-
noril do práce, ackoliv jej Tom
Dick a Henry na staveništích
drželi za špehouna nebo po-*
chlebníka. Vbrzku ale zmeni-
li svuj náhled a žádný z mužu
nebyl oblíben tak, jako on.

“Neskláníme naše šíje pod
jeho dohledem!” zvolal jedno-

ho dne jeden ze synu Vulkána
v kantine delnište Blackwell-
ského. “V dílne si svlékne mezi
námi svuj kabátec a vyhrne
košili; u pána kreslí a nacrtá
plány. Richard byl docela ji-
ným pyšným nesáhl ani
na rukojet nekterého z nástro-
ju. Samá manšeta a vázanka
a neptal se nikdy: “Jak se da-
rí tvé žene, Petre? Nebo aby
byl naše deti líbal a s nimi si
hrál, buh uchovej. To mu ani
neprišlo na mysl; ale pan Ran-
dal jest gentlemanem; at ži-
jeV\

Týden uplynul rychle, v kte-
rémž Hiram Maltby nekolikrá-
te Euniku v Chiswicku navští-
vil.

Její prání bylo vyplneno a
ona byla co vychovatelka u ma
lých dítek lorda Malcomba pri
jata.

Myrtle Grange byl jen neko-
lik set kroku od oleandrového
letohrádku vzdálen, ležíc pri
brehu reky. Ono místo mela
nastoupiti, jakmile se rodina
do Londýna vrátila.

A prece nebyla Eunice štast-
na, vedouc, že Ramirez sledu-
je každý její krok a neroufala
si, jakmile se sšerilo, ani ven
vyjiti.

Mnohokráte se jí zdálo, ja-
ko by její minulost, jako sen
byla prchla, a ptomo vsnila se
do krásné budoucnosti, v níž si
myslila zloboha Ramireza na
vždy odstraneného.

Cas trávila ctením, však ra-
deji cetla své myšlenky; mnoh-
dy zalomcovala její bytostí ja-
kási zlovestící bázen, predtu-
cha hrozné budoucnosti. Vzde-
chy hlubokého žalu vydraly se
jí z prsou, za chvíli ozárily se
opet jí velebou, jakáž jí byla
vlastní oci, halíc v dumné br-
vy, cetla práve jedno místo z
nesmrtelného lorda Byrona:
“Opuštena, zavržena jsem, od
milka odtrhnuta. A prece,
když k nebi pohlédnu, doufám
pevne —v tebe!”

Zavrela knihu .... Setmelo
se. Bledá luna azárovala ce-
lou zem, vrhajíc i své svetlo na
místo, kde sedela. Noc jest ti-
chá, nic se nehýbe . . . Ohen u-
hasl, v komnate jest studeno . .

Však Eunice sní dále ....

“Ach! Lásko a svobodo!”
šepotala tiše. “Zdali lord By-
ron vše zažil, co kdysi psal? .

.

Nevedela, že i tento velebásník
si uvil slavný venec z mucenic-
kých ruží.

29.
Za krátký cas byla roztržka

mezi slecnou Maltbyovou a je-
jím ženichem všeobecne zná-
ma. Jedni pravili, že dívka
byla ošemetne podvedena,kdež
to druzí tvrdili, že lady Vayno-
vá jásá nad zmarením snatku
svého syna s dcerou nešlechtí-
ce.

V tomto ohledu mýlila se ar-
ci spolecnost, neb nikomu ne-
byla tato událost’ tak neprí-
jemnou, jako lady Vaynové.

Vincent Vayne zustal mil-
kem krásného sveta, arcit že
jeho finance byly skoro na mi-
zine. Však on se všude dovedl
pretváreti a zustával starým o-
blíbencem.

Dora Sparksova byla nyní
hledanou osobou, ant Madga
všechny pozvánky odmítla
v strachu, že by mohla se ne-
kde se svým drívejším milkem
setkati. Kdykoliv Dora nejaký
ples neb zábavu navštívila, vy-
právela druhý den své prítel-
kyni všechny podrobnosti, ne
snad k vuli zábave, ale Johnny
tancil tak nenucene Strausuv
valcík!

Madga jí presvedcovala, bol
ne se usmívajíc.

“Jen vcera pri plesu lady
Stanleyové”

.
.

.
pokracovala

Dora s cervenými tváremi dále.
“Prosím, nepovídej mi nic o

panu Lambovi, má zlatá!” pre-
rušila jí Madga.

“Nu, pro mne a za mne”, po-
vzdychla si Dora. “Mluvme o
necem jiném. Paní Rubinstei-
nová vydala svým nákladem
knihu o kucharství a kapitán
o’Sligo prijde dnes.”

“Kapitán 0’Sligo?”
“Tak mne ani neposloucháš

a držíš mého Johnny za hlou-
pého chlapa, protože tak div-
ne .. . jako panák ti pripadá.

“Nepozoruješ, že otec jest
od svého návratu malomyslný
a smutný?” tázala se Madga,
nevedouc, co Dora pravila.

“Malomyslný a smutný!” o-
pakovala Dora. “Nu, to není
k divu po takové hrozné ceste.
Milý Bože! Byl to celý román.
Kdybych byla já na palube bý-
vala, jak by mne asi muj John-
ny zachránil! Jako tenkráte,
když jsme chteli pres bistolský
kanál do Paríže jeti! Omluvil
se nemocí.”

Pri tom se dala do hlucného
smíchu; ant ale od Madgy od-
povedi neobdržela, myslila, že
Madga cítí se býti nemocnou,

(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, Bašt of Stadium

I
JOSEF F. VIKTOR I

# ZÁSTUPCE FIRMY

GEORGE W. ZIRKLER i
POHROBNÍK A BALSAMOVAC H

961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway

Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

U Správné rízení pohrbu
Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-

Jft te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali
2 ' jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od-
•£• borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-

ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek
JÍ a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ-
Jjj ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. Jí
•£ Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du-
•ij ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. W?
* NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

Sg VAM DOBROU OBSLUHU jjj

| Frank Gvach a Syn I
í JAKOST SLUŽBA S
S* •$

1904-6 ASHLAND AVENUE A
S2 Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. 3s sS Telefon, Wolfe 1180 25 5?

“T|r n
44 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 Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po- XX
£1 žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to XX
?? nestojí. ??
?? ??

|| CENTRAL FIRE INSURANCE CO. |;
?? V BALTIMORE ??? ? ??
44 Holliday & Fayette Streets 44
?? ??

XX PLAZA 4415 XX
?? 44
?? . . . 441

FRANT. xJ. 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.

XjOTTIS 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 dici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


