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Brachu, akceptujte stewar-
da a Sohns Tender pro naše no
vé stroje a starejte se o dopra-
vu transmissí Abessinie! A ant
jest dnes sobota mám nekolik
výplat podepsati. Ucinte to vy
za mne. Tedy ve dve hodiny
u Simpsonu!” a tak dále.

Randal složil psaní a ode-
bral se do závodu. Strachoval
se, že Eunice si prece od svého
dobrodince tajnou schuzku vy-
prosila, nežli mohl on Ran-
dal pravdu Maltbymu pove-
deti. Eunice musila asi lode-
náre, nutne k sobe zváti, neb
psaní, jež jí dodal, sdelovalo,
že Maltby se až teprvé za ne-
kolik dnu do Chiswiku dostaví.
“O prohnaná komediantko ži-
vota!” myslil si Randal, preje
sobe, aby minuty tak rychle ü-

bíhalv jako vteriny.
43.

‘

Asi v tento cas dosáhl Hiram
Maltby oleandrový letohrádek
v Chiswicku, práve potkav v u-
lici svého sluhu, jenž se s tež-
kým košem plným potravin do-
mu navracoval.

“Již tak brzo, Johne, z tr-
hu?”

“Massy Maltby”, zvolal Ah-
Luck rozjaren pohledem svého
pána, pravzoru to dobroty. “O
massy Maltby, prišel jste sem,
miss Eunice ríci, že dlouho ne-
pricházíte a Ah-Luc-k velmi
smuten; nyní Ah-Luck velmi
vesel. Miss v zahlade. Hi,yah!”

Potom bežel ke vratum a o-
tevrel je co možná nejrychleji.

“Mary”, zvolal Cínan, “ríci
missi,že massy Maltby je zde.”

“Není zapotrebí!' prerušil
ho Maltby. “Já ji sám již na-
leznu.”

Ant Ah-Luck pravil, že se
dívka v zahrade nalézá, krácel
Maltby predsíní do ní. Eunice
sedela na lavici nedaleko vý-
klenkového okna, odpocívajíc
zde v bílém, malebném šatu o-
dena, s rukama v klíne slože-
nýma a hlavou k nadrum schý-
lenou, jsouc pravou predstavou
krásy. Tak nepohybne zde se-
dela, jako by byla cástí tišiny
prírody.

“Eunice!”
“Ah, vy zde?” zvolala bol-

ne. “Myslila jsem
.. .

myslila,
že nyní za dlouhý cas neprij-
dete!”

Potom hledela mu blažene
do ocí a prece byl tento pohled
nucený, jako by tísen nejakého

tajemství v nem spocívala.
“Mne bylo tak teskno o te-

be, drahá duše. Dnes ráno zdá-
lo se mi, jako by nejaké nebez-
pecí tobe hrozilo, však byla to
jen pouhá fantasie! Ty jsi
zdráva a . . .štastna?”

“Jak laskav jste, že prichá-

zíte a si na mne vzpomínáte!
Co by ze mne übohé dívky by-
lo, kdybyste mne opustil!”

Za techto slov hledela dívka
do ocí svého dobrodince s ta-
kým díkem a láskou, jako díte
do ocí rodicu, ne však jako dív-
ka do ocí milence pohlíží.

“Tíží te nejaká starost, Eu-
niko? ctu to z tvého pohledu.
Co se stalo?”

“Co se stalo? Niceho?”
“Zajisté. Ty máš nejakou

starost nejaký bol te hrýže.
Bojíš se nebezpecí, proti které-
mu nadarmo bojuješ, což na
tvé tvári vidím. Rád bych ve-
del, oc se jedná. Snad hraje v
tom duležitou úlohu minulost?
Ale té se nemusíš báti. Ach,
bud ticha, veselá a klidná! Ty

ani nevíš, jak tvoje blaho mi na
srdci leží! ... A zajisté nyní
lámeš si hlavu myšlénkami na
minulost, o kterouž ,se nemusíš
starati. Ale nac to? Aneb snad
zase nejaký ti oddaný prítel je
svojí prítomností oživil?”

“Mimo vás nemám žádného
verného prítele!” šepotala Eu-
nice velkodušne. “Verte mi to,
o verte mi to!”

“Acím je tobe Randal? Ne-
ní také tvým prítelem, jako

stín, jenž se z minulosti do
skutecné prítomnosti rozkleno-
val. Chtela se Maltbymu pri-
žnuti, že její matka ji vypátra-
la a s ní na tomto míste mluvi-
la, premoci stud a líciti mu kus
životní cesty padlé matky pri-
šedší z Ameriky do Anglie.

“Pane porucíku!” pravila
dívka zdlouhave, “neb jste
mne dovolil, abych vás nazýva-
la porucníkem, není-liž prav-
da?”

“Zajisté, má drahá,” usmí-
val se Maltby, “pak-li ale ty
mne za porucníka uznáš!”

“Jak mužeš jen tak mluvi-
ti?” pravila s predhuzkou.
“Kdybych ti byla umírajícím
prítelem odporucena bývala,
nebyl bys se mne mohl tak las-
kave ujati. Láska, kterouž
jsem co díte pro mého otce cho
vala, není nicím oproti té lásce
a úcte k tobe! Ty’s se stal mým
vším. Když si pomyslím, co
tvoje šlechetná láska ze mne
ucinila, potom jsem skoro jako
omámena a nemohu mé štestí
pochopiti. Vím, že máš pro
mne soucit, soucit, na který
žádného práva nemám a jenž
bych u žádného ze živoucích
nenalezla. Jsem vychována v
krušné škole života, jako mno-
zí mého rodu a laskavost jest
mi cosi neznámého. Ale to mi
zustává nerozrešitelnou otáz-
kou, proc jsi se mne ujal a co
jsi na mne šlechetného a pu-
vabného nalezl!”

“Rekl jsem ti to již,” odvetil
Maltby, “že si mi zdá, jakobys
byla mne kus minulosti prines-
la, když jsem te nalezl. Tvuj
oblicej má živou podobu s kým
si, jejž jsem pred mnoha léty
znal a jenž zemrel .

.
. bídne

zahynul .... Krátce receno by-
la to moje chot. Její oci zári-
ly jako tvé a z její hlasu znely
výkriky pomoci ke mne, rozbol
nivše nitro mé!”

“O nikdy jsi mi o tom nevy-
pravoval.”

“Ano, drahá, byl jsem ten-
kráte delníkem, namáhaje se v
potu tváre o mzdu. však já byl
spokojen a vesel, maje po bo-
ku milovanou ženu, jež mne po
namáhavé práci život oslazo-
vala. Tu jsem se seznámil s
jakýmsi kapitalistou, jenž mi
scházející peníze pujcil, abych
molh mé nej prospešnejší vyná-
lezy skutecností uciniti, arcit
na jeho jméno a v jeho užitku.
Naše seznámení stalo se prátel
štejší a tu jsem ho pozval jed-
noho dne ke mne .

.
.radeji mel

jsem jej na práhu uškrtiti! Pri-
šel casteji a moje žena se zme-
nila. Ach, vidím a cítím vše,
jako by to bylo dnes. Poslal
mne potom pod záminkou ob-
chodní záležitosti do Glasgo-
wa a když jsem se navrátil, tu
zmizela nejen moje žena, ale i
díte. Byl jsem tenkráte skoro
šílencem a teprvé pozdeji jsem
se dozvedel, že more pohrbilo
moji ženu i její díte a svudce!
O jak jsem proklínal tohto bíd-
níka, tohoto padoucha Austi-
na Grahama!”

“Austina Grahama!” vzkri-
kla Eunice, smrtelne zblednuv-
ši. “Austina Grahama!”

slil, že již dávno není po žene
ani památky a tu nyní musil se
dozvedeti smutnou zvest, že ži-
je a že jest tím bídným tvorem
který Euniku navštívil, ohyzd-
ná troska té krásné postavy,
kterou kdysi tak miloval. Se
zimnicním se chvením tiskl ru-
ku své dcery.

“Otce!”
“Ach, Eunice, jest to vše mo-

žné? Ty, mé díte opet mne
navráceno!”

“Pak-li mne mé srdce a cit
neklamou, tak ano!”

“Ve všem tom jest skryta
jakási podivná hra osudu, Eu-
nice .... Jest to pravá sensac-
ní událost’”, šepotal Maltby.

“Ano!” odvetila jeho dcera.
“Nyní vím, proc jsem vždy k
tobe takovou náklonnost’ cíti-
la. O tato príhoda prinesla
požehnání, otcínku!” Potom
myslila na neštastnou svoji
matku a divila se, jak tato mo-
hla nezlomné srdce Hirama
Maltbyho neslýchanou merou
zarmoutiti.

Pri tom pohlédla do vážné-
ho, bledého obliceje otce a spa
trila v nem hrozný boj. Jak
horce kdysi smrt své druhé
manželky oplakával, žehnal jí
nyní, neb übohá byla aspon od
mrzké potupy uchována; de-
koval nyní, že se nikdy žádi\ý
pravdy nedozví, jen když jeho
manželka do domu neprijde,
by svou dceru spatrila. Hrozil
se myšlénky, že Madga se vše
od bídnice dozvedela! Nemo-
hla si mysliti, že vedel, že jeho
první žena žije, a že jí proto
nevyhledal, by se stal ze zisku-
chtivosti pánem? Nemohla o
nem takto pochybovati? Proc
nechtela-anebo se nepokoušela
padlá Ráchel o peníze a po-
moc u svého pravého manže-
la?

já?”
Ruka Eunice, kterouž Malt-

by tiskl, lehce se chvela.
“Ach, na neho jsem nevzpo-

mnela”, pravila trochu chrap-
tive. “Jsem mu nesmírným dí-
kem zavázána,” šepotala s ja-
kýmsi prízvukem nehy.

Vedela, že lásku svou k Ran-
dalu Hiramu Maltbymu nemu-
že zapríti. A tento vše uhod-
nuv, myslil si: “Vedel jsem to
již dávno. Prozrazovalo mi to
zapýrení se její tvárí, kdyko-
li o nem mluvila. Svoji celou
pozornost venuje jen jemu! Ü-
bohé díte!”

Ale Eunice nemyslila nyní
na milence, jako na hrozný

“Tys jej nemohla nikdy zná-
ti!” pravil Maltby celý rozci-
len.

“Já .
. .

já
.

.
. nevím, já

.
.

.

myslím ... že jméno mého ot-
ce bylo Austin Graham!”

“Tvého otce!” opakoval
Maltby, “a jak se jmenovala
tvoje matka? Jméno tvé mat-
ky bylo . . . mluv Euniko pro
boha te prosím .

.
. jak se tvo-

je matka jmenovala. .
.

”

“Rachael!”
O,' jak tobe dekuji božská

prozretelnosti!”
Maltby vyskocil a s ním i dív-

ka. “Proc se mne lekáš? Znal
jsi moji matku?” pravila Euni-
ce na jeho prsa se tulíc. “Uci-
nila ti neco .

.
.

ucinila ti neco
zlého? . .

.
Byla ona vinnou že-

nou, o které jsi mluvil? .
.

Byl
Austin Graham muž, jenž tvo-
jí cest’ a tvuj domov znicil? .

.

On? .... Muj otec? ... A ty
jsi poskytl ochranu a prístreší
jeho dceri? ....

“Jeho dcera? Ne, ty nejsi
jeho dcera! Ne! Já jsem tvuj
otec aty Eunice mé díte! Já!
Já! Já!”

“Já tvým dítetem?”
“Ano, má nej dražší dceruš-

ko!”
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Potom vyprávela Eunice své-
mu otci o návšteve matky a Hi-
ram Maltby nevedel skutecne,
zdali jest vše to sen neb pouhá
pravda. Za ta dlouhá léta my-

Nyní se musil rozhodnouti.
Madga se vše dozví a to ihned
od neho samotného. Chtel s
sebou Eunice vžiti a v její prí-
tomnosti dceri sdeliti co se prá-
ve stalo, ale Eunice ho prosila,
aby šel sám. v

Zustavši samotnou vzpomí-
nala Eunice na své mládí; sly-
šela od matky vždy vypráveti
o bouri, které tato ušla. Potom
myslila na jejího svudce Austi-
na Grahama, pri tom se silne
zapýrivši.

“Bohu bud dík, že nejsem
jeho díte!” zvolala. “A prece
všemohoucí bože . .

jmenovala
mi matka, co mé rodné místo
nejakou vesnici v Americe, a
já

...
. hrozná pochyba mne

vstoupá na mysl! ... Já se pa-
matuji, že casto mluvila o dec-
ku, které v Anglii zanechala a
k vuli nemuž se sem navrátila.
Bylo-li ono díte Hirama Malt-
byho, potom jsem dcerou . .

.
.

O nemohu ono jméno vysloviti,
abych nezšílela!”

45.
John Randal odebral se dru-

hého dne již casne ráno do lo-
deništ v Blackwallu a když
odpuldne kanceláre Hirama
Maltbyho navštívil, divil se ve-
lice svému veliteli že umluve-
né dostavenícko u Simpsonu
nedodržel, kde predešlého dne
nan tri hodiny cekal. Maltby
se omlouval, že zapomnel.

“Jsem již nejaký cas roztr-
žit, Johne. Musím si trochu od-
dechnouti, ant mnoho pracuji.
Obycejne zapomínám málo
kdy na daný slib.”

V skutku odebral se Hiram
Maltby po události chiswické
prímo domu, jen jedinou my-
šlenkou jsa zamestnán, jak
Madge pravdu poví. Ona sko-
ro niceho nevedela o utrpení z
jeho manželství. Maltby jí jen
sdelil, že první jeho žena za-
hynula i s dítetem na mori. Jak
jfmel nyní sdeliti, že ona žena
ješte žije, že jest zde a v ja-
kém stavu? Ne, to nesmel u-
ciniti! Takto zadumám sedel
celé hodiny ve své pracovne a
zapomnel docela na schuzku s
Johnem Randalem. A nyní,
kde proti nemu stál, nemel to-
lik statecnosti, rady jeho poža-
dovati.

Randal pozoroval rozcilení
svého pána.

“Trochu klidu a pokoje by
vám dobre ucinilo,” pravil po
delší pomlcce. “Nevyhlížíte
dnes tak cile, jako jindy, pa-
ne.”

“Vím to, Johne. Jsem celý
umdlen.”

“Umdlen, pane?”

“A nyní i já vidím, že i ty
špatne vyhlížíš, Johne. Co pak
tobe stalo?”

“Niceho, niceho, pane. Jsem
jen trochu umdlen.”

Maltby pohlédl tázave na
mladého muže a poznal ihned,
co jest prícinou Randalova bo-
lu a proto pravil: “Eunice mi
vše vyprávela, co se mezi vámi
prihodilo když jsi s mým dopi-
sem do Chiswicku prišel. A za-
jisté i nyní chceš o tom mluvi-
ti. Není-liž pravda ?”

“Ne, pane; nýbrž chtel jsem
vám ríci, že jsem Eunice ješte
jinde videl/’

“Skutecne? Ty jsi ale nebyl
opet v Chiswicku?”

“Ne.”
“A nevidel jsi ji vcera?”
“Ne, v predposlední noci!”
Maltby se usmíval.
“Jak vážne na vše pohlížíš,

brachu!”
“Myslil jsem práve na její

štestí a vaší víru v dívku,” pra-
vil Randal zdlouhave.

“Moje víra v ní byla veliká
a zvláštní, ackoliv jsem v Euni-
ce i znacnou duveru kladl. Bo-
hu bud dík že vím, proc jsem
ji tak miloval, to mé übohé dí-
te! Jen kostnatá smrt nás mu-
že od sebe odtrhnouti.”

“Jak ji zbožnuje a ona to
netuší,” myslil si Randal, sama
sebe se tázaje, jaká to láska
muže býti? Maltby jí jmeno-
val übohým dítetem a nechtel
se sní rozlouciti. Miloval-li
Eunice snad jako svou ženu
kdežto ona detinnou láskou k
nemu lnula; nejspíše mu vcera
sdelila a jej prosila, aby jí zu-
stal ochráncem.

“Proc na mne tak podivne
pohlížíš, Johne? Zdá se mi,
jako bys byl proti mne popu-
zen !”

“Buh chran a uchovej mne
od neceho podobného!” pravil
mladý muž s trudným úsme-
vem.

“Zavadil jsem vskutku neli-
be,o nekoho, jenž ti na srdce
prirostl. Miluješ Eunice . .

.

.

Vím to, Johne, neodvracuj se
ode mne . .

. .

”

“Prosím pane Maltby, smím
vstoupiti?” huhnal hlas neja-
kého žida.

“Co jest?”
“Pricházím k vám k vuli dé-

mantum !”

“Ah, tak!”
46.

S penezi, jež John Ramirez
žene dal, odebrala se neštast-
ná matka Euniky do Liverpoo-
lu, v nadeji, že tam prece zví
nejakou zprávu o své dceri,
kterouž v den pred svým odjez
dem do Ameriky v opatrování
nalezince onoho mesta byla o-
devzdala.

Ono, díte bylo prícinou ome-
škání její odjezdu a také i du-
ležitým cinitelem odvrácení o-
sudu, jenž by je byl na širém
mori zastihl.

Když ,ge žena k mestu pri-
blížila, vracely se jí nescíslné
vzpomínky její poblouznenos-
ti. Myslila na to, jak se napro-
sto nechtela od svého dítete
rozlouciti, a jak prece, uposle-
chnuvši premluvy svudce, od-
rekla se povinností materských
a díte opustila.

V nalezinci prijali übohou
ženu se vší laskavostí a ohle-
dem, i dali jí ihned odpoved
na daný dotaz.

Díte císlo 87, Bella jmenova-
né bylo dle výpovedi predsta-
vené miláckem všech a melo
znacnou lásku a nadání k uce-
ní, jsouc poslušno a velmi chy-
tro, pravou ozdobou ústavu.

Mezi príznivkynemi ústavu
nalézala se i jistá paní Lorri-
merová, jež již od dávna byla
dívce naklonena a konecne tu-
to co svojí spolecnici k sobe pri
jala, za svou dceru ji prohlá-
sivši. Když Bella nalezinec o-
pustila, byl jeden chudý, do-
brodružný, mladý jinoch, kte-
rý sní stejne vyrostl, skoro
zoufalý.

Belle, majíc vyhlídku státi
se bohatou dedickou paní Lor-
rimerové, byla znicena od této
její prílišnou ctižádostí i zisku-
chtivostí. Vedouc ji do všech
vznešených zábav, privodila
sama pýchu mladé dívky, jez v
jistém lázenském meste neja-
kého mladého gentlemana se-
znala a do neho se zamilovala.
Mladý panácek musil se ale
nejspíše o její minulosti dozve-
deli, nebot zmenil povahy,
krátce receno opustil vyvole-
nou, která jednoho dne z do-
mu své dobrodejky zmizela, a
ta se nikdy nedozvedela kam a
s kým prchla. To bylo vše, co
bylo známo riditelce naleznice.

“Tak mne nemužete ríci,
kde jest nebo kam šla, abych jí
nalezla?” tázala se matka Eu-
niky.

“Ne. Ale chci vám všemož-
nou radu k jejímu vyhledání
dáti,” odpovedela riditelka la-
skave.

“Myslíte že se synem tohoto
lorda . . . lorda ... prokleto
budiž jeho jméno!

. . utekla?”
tázala se matka dívky ostre.

(Pokracování.)

j WILCOX 6c ZIEGLER, lne. |
| ANTHRACITE UHLÍ BITUMINOUS |

Jediný dodávatel ve meste BALTIMORE tak zvaného
? AMBRICOALof Lykens Valley.

? Zásobte svojí spotrebu uhlí pro zimu ?
I Telefon, Wolfe 1671 m . , q

” Wolfe 1672
~~M ™™/r? d°Vnaí

• I
® ” Wolfe 1673 MONUMENT A GAY STS. 8
i ” Wolfe 1674 BALTIMORE, MD. §

BHARRY C. WINKELMAN, JEDNATEL
2910 McELDERRY STREET Tel. Broadway 1358-J. 8

I
JOSEF F. VIKTOR I

ZÁSTUPCE FIRMY

GEORGE W. ZIRKLER 1
POHROBNÍK A BALSAMOVAC ¦
961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway

Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

% Správné rízení pohrbu ||
Sk Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-

Jfe te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali A
JE jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od-

borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- jj
Sk ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek
ife a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- Jfc
(g ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. 2

Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du- 2
S ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. V
U tf
¦€ NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE sÁ
í VÁM DOBROU OBSLUHU jjj

| Frank Cvach a Syn I
p JAKOST SLUŽBA p
£ 1904-6 ASHLAND AVENUE jj?

Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.
£ Telefon, Wolfe 1180 P
£ £

????????????????????????????????????????????????????

| Nezahrávejte si s náhodou |
| . . ruzné okolnosti jsou proti vám %
? ?

X Jest osm ruzných nehod, které ohrožují X
$ váš domov. Ohen, vítr, blesk, automobil, $
? vzducholodi, prepad, kroupy a explose ?

X které se mohou státi osudným. Máte vše X
? toto pojišteno? Ne? Tak mužete se pro- $
? ti tomu pojistit u Central Fire Insurance ?

X Co. na Bmi bodovou Pojistku. Ato se mu-

X že stát když na vaší pojistku malou cástku X
? priplatíte. J
X Na podrobné otázky a informace zavolejte Plaza 4415 X
? CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ?

X Of Baltimore * Holliday a Fayette Streets *

X Základní Kapitál Jeden Million Dollaru X
? ?
????????????????????????????????????????????????????

Ozdobte hroby svých milých pekným

E>t
Order pomníkem

2?iJUSv?i se správným ceským nápisem

G. M. ZAPF a SYN
porcLAxilÉárslc-jr závod.

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET

Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-

ré mužete obdržet za staré ceny, pozdeji musíte platit více.

FRANT. J. PINTNBR
ceský právník a verejný notár

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

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

než koupíte jinde váš pomník neb náhrobek.

LOUIS GERBER
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.
OBYDLI •. 907 N. PATTERSON PARK AVENUE

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


