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KAPITÁN ST. CLAIR 
Dobrodružný rofatan. 

Napísal S. BARSZCZEWSKI 
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Automobilová trúbka one
dlho zatrúbila, zdvorilá čer
noška s farebnou šatkou na 
hlave, akoby už očakávala 

"náš príchod, otvorila železné 
dvere. Zastali sme pred pra
hom domu. 

Srdce mi začalo silne biť 
a zdržovala som sa pohnu
tia mysle. Moja ruka mecha
nicky siahla po browningu. 
Ale som sa zdržala. V tom 
Zapata vyskočil z auta a 
počula som jeho vyzvanie: 

— Mademoiselle! — Obrá
tila som sa nie priam spo
kojná k nemu a preto ne
odmietla soip ruku, ktorú j 
mi podával metys. j 

Pri dvierkach automobilu j 
stál ozbrojený černoch, kto- j 
rý bol naším spoločníkom v j 
automobile, keď Zapata u-1 
kázal na otvorené dvere do- j 
mu a ja som vkročila popri j 
ňom na schody, vedúce doň. t 
Metys sa pohol za mnou, i 
spozorujúc to, riekla som 
posmešne: | 

— Ako vidím, som v za-! 
jatí pod hlavňami karabín a j 

revolverov. 
Na tieto slová temná tvár 

Zapatova sa zamračila. Po
kynul metysovi, aby odišiel a 
doprevadiac ma do predsie
ne riekol mi s pathosom: 

— Nie ste tuná zajatcom, 
ale kráľovnou. Budete sln
kom celého domu. Každá 
vaša prosba bude rozkazom, i 

— A teraz — zvolala som 
hlasité — nech ma ten auto
mobil, ktorý ma sem dovie
zol, odvezie hneď do naj
bližšieho mesta. Odpustím 
vám násilie, ktorého ste sa 
so svojou bandou na mne 
dopustil a zabudnem na 
všetko! 

Zbojník sa zachvel. 
— Všetko, všetko, len to 

nie! — zvolal hlasom, v kto
rom sa zračila rozpačitosť, 
Ärozba i úpenlivá prosba. 
Potom ma voviedol do jasnej 
ifcby o dvoch zamrežova-
ných oknách a pozdraviac 
ma sombrerom, vyšiel dru
hými dvermi, vedúcimi do 
vnútra domu. 

Poobzerala som sa zôkol-
vôkol. Bolo vidno, že izba 
bola len nedávno zariadená. 
Všetko sa v nej lesklo. Pod 
stenou stálo piano, na zemi 
veľký koberec, plišová po
hovka a pred ňou stál stôl 
prikrytý modravou (řekou... 
všetko nové. 

Ktosi zľahka zaklopal na 
dvere. Neodpovedala som. I 
bez toho sa dvere ticho o-
tvorily a do izby vošla oná 
černoška, ktorú som videla 
otvárať vráta a ktorá niesla 
moje cestovné potreby a uzol 
bielizne. Snáď to Zapata 
Rozkázal, aby i tie veci po
brali z môjho stánu. Posta
viac tie veci opatrne na stôl 
a položiac batôžtek na kre-
elo, usmiala sa na mňa a 
odišla. O chvíľu sa vrátila 
g krčiažkoa? vody * uterá
kom. , . • ' • 

— Ráčte sa umyť a ulo
žiť,, lebo vidím, že ste veľ
mi unavená — riekla láma
nou angličtinou. 

Zbadala som v jej zraku 
gúcit. A veru malo prečo tak 
byť, keď videla, že mi tečú 
slzy z očú; priblížila sa tí
ško ku mne a pohladila svo
jou čiernou rukou moje jas
né vlasy. 

— Dobrá staruška — zvo
lal prudko André, - Uderiac 
dlaňou o stôl. 

— Pohyb ten — tiovorila 
ďalej Miss Anna usmieva
júc sa — srdečne ma pote
šil a uspokojil, lebo zvesto
val mi, že snáď nájdem u 
tej čiernej bytosti sľutova-
nia. Potrebovala som veru 
takého súcitu teraz, keď vo 
mne nastupovala už reakcia, 
nervy stratily pružnosť a z 
očú mi tiekly slzy úplným 
telesným vyčerpaním. Už i 
to, že černoška hovorila ku 
mne anglicky — urobilo na 
mňa dobrý dojem. Ako som 
ga neskôr dozvedela, prišla 
pred niekoľko rokmi do La 
Paz ako slúžka amerického 
tžiniera, ktorý apravoval 
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práce v medenej bani. Od
tiaľ sa vysťahovala a vstú
pila do Zapatovej družiny. 

Mechanicky nasledovala 
som jej radu. 

Pomohla mi rozpliesť vla
sy, stiahla mi s nôh topánky 
a dala sa do čistenia. Ako
náhle vyšla, zamkla som 
dvere do chodby i tie, ktorý
mi vošiel Zapata a vrhla 
som sa skoro polomrtvá na 
pohovku. 

Zobudilo ma ľahké zaklo
panie na dverách od chod
by. Skočila som. Since sa už 
schyľovalo k západu. Jeho 
červeň rozlievala sa po izbe. 
V prvej chvíli som ani neve
dela, kde sa nachádzam. Na 
dvere opäť ktosi zaklopal a 
kľučka sa pohla. Všetko som 
si uvedomila a domyslela, že 
to bude Miriam — tak sa na
zývala černoška — a že sa 
chce dostať ku mne. 

Skutočne to bola ona. Če
riac na mňa v úsmeve biele 
zuby, položila na stôl tácňu, 
na ktorej ležalo pečené kur
ča, chlieb, fľašôčka vína a 
nádoba s kávou, čo som po
znala po aromatickej vôni. 

Vyše tridsať hodín som 
ničoho nejedia. Ďalej hlado
vať nemalo by významu; 
poprosila som Miriam, aby 
zostala pri mne a ja som sa 
dala s vlčou chuťou do je
denia. 

— Generál — zašeptala 
Miriam, keď som si sadla za 
stôl — pýtal sa niekoľko ra
zy na vás. 

Na tieto slová som sebou 
trhla a svraštila obrvy a nôž, 
ktorý som držala v ruke, za
skřípal na tanieri. 

Zbadala to, a nachýliac sa 
nad mňa, zašeptala ešte tich
šie : 

— To vám je zlý človek! 
— a akoby podesená tým, čo 
povedala, rýchlo sa odtia-
hla. 

Zo slov som vyrozumela, 
že Miriam nie je so Zapatom 
v tom najlepšom pomere. 

Bola som však natoľko 
prezieravou, že budem môcť 
koristiť z jej výpovedi a 
preto som sa jej vypytova
la na pohľad ľahostajne, o 
dvore, jeho polohe, o pome
re Zapatu k poddaným atď. 
nespomínajúc ani slova, a-
kým spôsobom som sa sem 
dostala. 

Pomaličky som sa dozve
dela, čo ma najviac zaují
malo, že totiž cesta, z ktorej 
sme zabočili k farme, leží 
odtiaľto asi tristo leguas na 
juhozápad a že Zapata sa tu 
zdržuje veľmi zriedka. Naj
častejšie vraj behá po okolí 
z politických záujmov a pre
tože sa obáva vrahov, má 
pri sebe celú bandu verných 
vyvrheľov, ktorí sa trasú 
pred nim sťa osiky. 

Zároveň som sa dozvede
la, že jeden bandita bol o-
známiť môj príchod, čo ma 
veľmi prekvapilo, že si Za
pata s takou istotou počínal. 
Zo zvedavého pohľadu čer
nošky som vycítila, že ešte 
nevie vôbec akým spôsobom 
som sa sem dostala. Nevede
la som sa však rozhodnúť, 
či jej mám povedať pravdu, 
ale v tom Miriam odstúpila 
od dvier šeptajúc: 

— Ide! 
Skutočné. Dvere sa, ©tvo

řily a- dnu vstúpil "generál." 
Celý bol premenený. Mie

sto bohatého cowboyského o-
bleku mal na sebe prilieha
júci žaketový úbor, sneho
bielu košeľu a hodvabnú 
viazanku, v ktorej trčala 
veľká perla. ' 

Zmerala som ho, sediac 
pri stole, od päty k hlave a 
povedala som sucho: 

— Zvyklá som, že muž, 
vchádzajúci do mojej izby, 
oznámi svoj príchod aspoň 
zaklopaním na dvere. 

Toto ho veľmi zmiatlo; 
chcel si istotne zahrať na 
nejakého francúzskeho gen
tlemana, ale moja privítaní^ 
ho zničilo. 

Vymrmľal pomätene: 
—- Odpusťte! a sadol si 

oproti mne za stôl. 

r* •": 

— Nesadá sa — povedala 
som tým istým tónom — v 
prítomnosti žien, dokiaľ ony 
samy to nedovolia. 

Na tieto slová sa začerve-
ňal a nepovedal ani slova; 
vytiahol z vrecka tabatierku 
a pýta sa: 

— Smiem si eafajčiť? 
— Nechcem — odoprela 

som, nielen preto, aby som 
trucovala, ale je to moja zá
sada — aby sa v mojej izbe 
fajčilo. 

Cigaretnička zmizla vo 
vrecku. 

Keď som sa najedia, Mi
riam sobrala príbor a vy
tratila sa tíško z izby. Sln
ko sa spustilo za hory a čím 
ďalej tým viae sa zmráka
lo. 

— Zapáľte lampu 1 — 
rozkázala som. 

Bandita vstal zo stoličky, 
popošiel ku dverám a pri-1 
tisol gombičku. Zablýskalo 
sa svetlo lustru visiaceho na 
povale. 

Zapata sa vrátil k stolu. 
Sliedila som za každým je
ho pohybom a smelo som mu 
pozerala do očú, v ktorých 
som zbadala váhanie, chcel 
čosi povedať, ale iba zabľa-
botal: 

— Mademoiselle, made
moiselle ! 

Chcejúc mu pomôcť z je
ho rozpakov, ozvala som sa 

' trošku miernejším tónom a 
| cítila som akúsi nutkajúcu 
! ľútosť voči tomuto obrovi a 
| zbojníkovi, stojacemu predo 
mnou v takej trápnej situá
cii, ako žiak, ktorý nevie ú-
lohu a trasie sa pred učite
ľom. 

— Som veľmi unavená. 
Potrebujem odpočinku. Pro
sím vás, ráčte ma nechať o 
samote! 

Bez slova odišiel k dve
rám, ktorými bol vošiel rá
no a zamknul. Teraz však 
len prekrútil kľúč a nevyňal 
ho. 

Zastal na prahu, obrátil sa 
ku mne a tichým hlasom pre 
hovoril: 

— Dobrú noc, mademoi
selle ! 

Možno sa nazdával, že 
mu podám ruku, lebo stál 
tak chvíľku. Potom však vy
šiel a iba čo zavrel dvere, 
skočila som a skrútila kľúč 
v zámku; to isté som urobila 
aj vo dverách vedúcich do 
hadej izby. 

Vydýchla som si zhlboka 
a sadnúc na diván, zamy
slela som sa nad svojou si
tuáciou. Bola som si istou, že 
Zapata istotne nesmie, aspoň 

i nie naraz — premôcť ma 
násilím a to mi dodávalo 
odvahy a nádeje, aby som 
dočkala pomoc od Spojených 
Štátov, alebo v páde, žeby 
som mohla uskutočniť svoj 
plán a získať preň Miriam, 
aby som utiekla. 

Zo susednej izby bolo po
čuť kroky. Za chvíľu kroky 
utichly a miesto toho bolo 
počuť akúsi španielsku pie
seň, sprevádzanú gitarou. 

Zdalo sa mi, že je to Za-
patov hlas. Bola to asi jeho 
spálňa. 

Ani neviem, ako som mo
hla pri tak silnom svetle žia
roviek tak tvrdo zaspať, že 
som sa nezobudila iba vte
dy, keď mi slnko zasvietilo 
do oblokov. 

Skočila som z dívánu, zha
sila elektrické svetlo a otvo
rila oblok. V dome a na dvo
re panovala ešte tichosť. 

— Možno, že nadišla do
ba r— pomyslela som si a 
so srdcom silne bijúcim o-
tvorila som potichu dvere, 
vedúce na chodbu. Zpoza 
dvier, ležiacich z druhej 
strany chodby, počula som 
ťažké chrápanie, Počúvala 
som chvíľku, potom som 
priblížila k dverám vedúcim 
na dvor. 

Bohužiaľ, dvere boly za
mknuté: ohromná zámka vi
sela na železnej závore. O 
vytrhnutí tejto závory nebo
lo ani reči. Pozrem nad dve
re, kde bolo malé okienko, 
ale aj to bolo zamrežované. 

Sklamaná vrátila som sa 
do svojej izby. 

SMRTNC zprávy. 

Zuiuiu Lipták, 2 (L Ž521 
Shirley Road, zomrela náhle 
9. sept. večer v Massilon, O. 
kde bola na návšteve, vo ve
ku 65 rokov. Zanecháva tu 
ípanžela Mateja Lipták, sy
nov Juraja tu a Jána i Ste
fana vo Warren, sestru Ma
riu Franěk v kraji, brata Já
na Dusik v Toledo a deväť 
vnúčat. Bola údkyňou č. 39 
E. S. 2. J. Pohrab bol v pon
delok ráno z domu smútku a 
ev. chrámu "Ján Hus". Po-
hrabné obrady odbavil Rev. 
Juraj Roh. Pochovaná bola 
na Tod cintoríne. 

Anna Veršánsky, z č. 1019 
Erie St., zomrela 11. sept. v 
Massillon, O. Manžel Ján ju 
odumrel pred 6 rokmi. Za
necháva dietky Jozefa a Al
berta v Monroe, Mich., Ju
raja a Helenu v Clevelande 
a Cyrila tuná; a brata Joze
fa Zola. Bola údkyňou Odb. 
8. NSS., Odboru 46. Živeny 
a č. 30. IKSŽJ. Pohrab bol 
v utorok ráno z Vaščákovej 
kaplnky a chrámu sv. Cyrila 
a Metoda. Pohrabné obrady 
odbavil Rev. Št. Begalla. Po
chovaná bola na Calvary cin
toríne. 

Ján Hurčik, z č. 55 Cham
bers St., Campbell, zomrel 
11. septembra večer po 6-
mesačnej nemoci vo veku 47 
rokov. Oplakáva ho manžel
ka Anna, synovia Ján a Mi
chal doma, brat Michal na 
Slovensku. Pohrab bol v pon
delok ráno z domu smútku 
a chrámu sv. Jána Krstiteľa. 
Pohrabné obrady odbavil 
Rev. Juraj Novák. Pochova
ný bol na osadnom cintoríne. 

Alžbeta Broda, z č. 490 
Dewitt Ave., Campbell, zo-

| mrela 16. sept. v South Side 
í nemocnici vo veku 49 rokov, 
i Zanecháva tu manžela An-
[ dreja Broda, syna Andreja, 
i sestru pi. Annu Vangor v 
Yonkers, N. Y., bratov An
dreja Trussa v Gary, Juraja 
v Campbell, vnučku pani 

T. Mital v Detroit a vnuka 
Andreja Trussa v Joliet a 
rodičov v kraji. Bola údky
ňou č. 40. S. E. J. Pohrab je 
v sobotu ráno o 9:30 z domu 
smútku a o 10. z ev. chrámu 
"Ján Hus". Pohrabné obra
dy odbaví Rev. Juraj Roh. 
Pochovaná bude na Tod cin
toríne. 

čajne v takomto prípade 
hrozí. V lekárňach predáva
jú sa dnes s odborným návo
dom séra proti hadiemu je
du, ktoré si každý môže 
vstreknúť prv než vyhľadá 
lekársku pomoc. Injekcie tie
to sú zhotovované z jedu 
vreteníc. Jed vreteníc, vzatý 
z ich zubov, vstrekuje sa 
najprv v malých, potom vo 
väčších dávkach koňom pod 
kožu. Tak vytvoria sa v ich 
tele protijedy, ktoré úplne 
rušia škodlivé účinky jedu. 
Z krvi koni po určitej dobe 
možno tieto ochranné látky 
oddeliť a slúžia potom k in
jekciám, ktoré sa vstreknú 

osobám, poštípaným jedova
tými hadmi. , 

Večná britva. I 
V Sheffieldu bol zhotovený 

holiaci prístroj, ktorý má ži
letku v podobe pásky ako u 
písacieho stroja. Je to vlast
ne večná britva, na ktorú ne 
trpeli vo čakajú tí, ktorí sa 
sami holia. Pásková britva 
je dlhá jeden a pol metra a 
je íjavinutá ako páska na 
písacom stroji, alebo ako ko
túč filmu na dvoch ciev
kach. Jednoduchým navíja
ním břitvičky možno odstrá
niť otupené miesta a uvoľ

niť ostré. Prístroj je z ne
hrdzavejúcej ocele a nepo
trebuje preto čistenia. Je 
veľmi, pohodlný a len o nie
čo málo ťažší, ako týpy, u-
žívané dosiaľ. 

Koľko je na Slovensku 
tunelov. 

Najviac tunelov v celej 
republike je na Slovensku. 
Najdlhší je na trati Horná 
Stubňa—Handlová, 3,012 m 
dlhý. Tunel gen. Štefánika 
na trati Veselá n. M.—Nové 
Mesto n. Váhom je 2,422 m. 
dlhý. Na tej istej trati sú e-
šte dva tunely. Na trati Hor
ná Štubňa—Handlová je 5 

tunelov. Najvlae tunelov 
na trati Červená Skala-w 
Margecany. Je tu spolu 9 
jaskov r celkovej dĺžke 398^ i 
metrov. Na trati Zvolen 
Krupina sú dva jaský. Co» 
skoro bude vystavaný aj 
ďalší tunel a to na trati 
Bystrica—Diviaky. Tento tiff,, 
nel ponesie meno prezidenti^ 
Beneéa. ^ 

— Každý Slovák patrí do 
slovenskej osady, slovenskej 
cirkve, slovenského spolku^f ** ..".S 
každý Slovák má čítať slo
venské časopisy a podporcí* 
vať všetko, čo je slovenskte 

POĎAKOVANIE 

Týmito páru slovami chce
me sa úprimne a srdečne 
poďakovať tým, ktorí sa zú
častnili pohrebu mojho man
žela a tiež aj našeho otca 
Jozefa Tomama, ktorému sa 
odbýval pohreb 2. septem
bra z kostola najsv. Mena 
Ježiš, tiež aj tým, ktorí na 
sväté omše darovali, aj tým 
ktorí vence poslali na jeho 
rakvu a tým, ktorí prebdeli 
noci pri jeho bezdušnom te
le. Ďakujeme tiež aj tým, 
ktorí nám vypomohli auto-
mobilami a vôbec všetkým, 
ktorí nás alebo skutkom a-
lebo ílovom potešili. Chceme 
sa srdečne poďakovať aj 
nášmu duchovnému za tú 
krásnu a milú kázeň na po
hrebe. Nech všetkým dobro
tivý Pán Boh zaplatí za ich 
lásku L mojemu manželovi 
nech bude zem ľahká a nech 
mu svetlo večné svieti. 

Maria Toman, 
trúchliaca vdova a dietky. 

LIEK PROTI HADIEMU 
JEDU. 

— Keď chceš s každým 
dobre žiť, musíš jako oiii 
byť. 

— Kto druhému jamu ko
pe, obyčajne sám do nej 
padá. Pomstivosť sa nevy
pláca! t 

'éäáé 

V posledných rokoch sa z 
príčin dosiaľ nezistených 
značne rozmohli jedovatí 
hadi, najmä vretenice. Ča
sto sa stáva, že ľudia bý
vajú nimi poštípaní. Lekár
ska veda usilovala sa preto 
o vynájdenie a vyrobenie o-
chranného prostriedku, kto
rý by turisti mohli nosiť so 
sebou, a v prípade potreby 
na mieste použiť a tak zmen 
šiť nebezpečie, ktoré oby-

KUBINA 
FUNERAL 

HOME 
Í SLOVENSKY 
POHRABNICKY ZÁVOD 

244 East Wood St. 
Tel. 33711. Res. 28332 
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Fenomenálna Miestna Priemyselná 
Činnosť Robí 

Túto Dolinu Jasným Bodom v Návrate 
Tohto Národa k Blahobytu 

/ 

Za mesiace Youngstown a Mahoning dolina udržiavaly najvyšší priemer opt* 
rácií mlynov zpomedzi všetkých oceliarskych stredísk. Obchodná činnosť vo 
všetkých odvetviach vykazuje také zlepšenie a stálosť, že tento dištrikt stal sa 
vynikajúcim barometrom obchodu v krajine. Myslíme, že naše mesto môže 
byť hrdým a vďačným za toto požehnanie zlepšenia, ktoré tak sľubuje úpl
ný navrat k normálnosti a blahobytu pre nás všetkých* 

Teraz je v Prúde! 
">ky neponúkal naš Slávnostný Jasenný Výpredaj také veľké služby a hodnoty obecenstvu, 

ako teraz. Neobyčajné hodnoty poskytujú tie najväčšie úspory v celej tohoročnej sezóne, a 
na šťastie, o mnoho a mnoho viac ľudí je v položení využiť túto príležitosť* 
Ked vy, vaša rodina alebo váš dom potrebujete veci k jaseni alebo na zimu—— 

fetotne ich najdete na tomto veľkom výročnom výpredaji za ceny hodne niže 
Obyčajných. A toto je zaiste váš naj příhodnější čas na kúpenie! Nezame
rajte túto veľkú udalosť—ktoi£ je teraz v 

• 'K. ' / • 
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