
FRANCISCO FERRER, ŽRTEV 
MODERNE INKVIZICIJE. 

(Nadaljevanje in konec.) 

•Koncem avgusta so Ferrerja za- 

prli. Nikdo ga ni smel obiskati v 

je-* i; prejel ni nikakih časopisov 
niti pisem in svojim sorodnikom 
in znancem ni smel poslati nika- 

kega obvestila o svojem položaju 
Po predpripravah za njegovo o- 

bravnavo, ki se je imela vršiti 

pred vojnim sodiščem, je bilo že 

lahko izpoznati, da bodo zahtevali 
njegovo življenje. Pred vsem pa 

se ni mogel z nikomur posvetovati 
in razpravljati o svoji obdollžbi, 
Niso mu dali nikake prilike, da bi 

stopil v zvezo s tem ali onim od- 
vetnikom. Ko je prosil, da se za- 

slišijo priče, katere bi lahko izpo- 
vedale v njegov dobrobit, so mu 

dejali, da je za to že prepozno. Ta- 
ko so bili ljudje, ki bi lahko priča- 
li o njegovem delu in nehanju za 

časa izgredov, izključeni od obrav- 
nave Njegovi farizejski nasprot- 
niki so nakopičili proti njemu o- 

igromno število lažnjivih in hudob- 
no zavitih dokazov, in sodišče se 

ni na dejstva niti najmanje ozira- 

lo. Kar je pisal Ferrer pred leti — 

v nekem slučaju celo pred sedem- 

najstimi leti — bodisi v pismih ali 
člankih, iz tega so s<k!enili sodniki 
najti dovoljno število tehtnih do- 
kazov, da je* bil on glavni kolo- 

vodja vseh izgredov. Med osebami, 
ki so bile vsled revolte aretovane 

in katerih je bilo samo v provinci 
Kataloniji nad 3000, so uvedli na- 

tančno preiskavo, da bi dognali, 
kdo je bil s Ferrerjem v zvezi, ali 
če je od istega prejemal inštruk- 

cije oziroma denar. Toda v celi 

tej ogromni skupini se ni našel ni- 
kdo, ki bi vedel kaj izpovedati. Še 
jiuk nejša in natančnejša pa je bila 
preiskava v Fererjevi hiši v Moga- 
]u. Ena teh preiskav je trajala 
dvanajst ur, druga tri dni in dve 

I 
i noči. Iz najdenih knjig, brošur, 
| razglasov in pisem so potem kon- 
struirali "zločin obtožencev". Te 

preiskave so se vršile na izrecno 

željo ministrstva v Madridu, od 

kojega je došlo na sodišče par sto 

brzojavk, s katerimi se je podžiga- 
lo sodnike, naj se lote Ferrerjeve 
zadeve z vso energijo. Nek, od sta- 

rosti že ves preperel manuskript 
nekega oglasa, ki pa ga ni dal Fer- 
rer nikdar v tisk, se je zdel pre- 
iskovalnemu sodniku tako važen 
dokaz da je pri predpreiskavi pri- 

! pomnil, da študira cele noči ta ro- 

kopis, da pride končno njegovemu 
pravemu pomenu do dna. 

Ta preiskovalni sodnik, čigar i- 

i me je bilo Valerio Raso, je nado- 

mestil nekega drugega sodnika, 
i kateri ni pokazal dovolj službene 

| energije. Valerio Raso pa je poka- 
zal, da je svoji nalogi popolnoma 
dorastel. Neka služkinja v bližnji 
vasi je razširila govorico, da je bil 

j Ferrer vodja požigalcev, ki so po- 

j žigali po okolici, in da ga je sama 

videla na čelu neke tolpe, kateri je 
razdeljeval ukaze. V nekem svo- 

jem pismu, ki ga je pisal Ferrer 

pod policijskim nadzorstvom v je- 
či, pisec domneva, da je ta deklica 
gotovo služkinja v kakem samosta- 
nu. Kot pričo se te deklice ni po- 
klicalo, pač pa se je vedno nami- 
gavalo na njeno izpoved Sodnik 

je dal nato Ferrerja po dveh zdra- 
vnikih katera je pa preje opomnit 
na njiju službeno prisego, natanč- 
no preiskati, ki sta imela najti na 

Fcrrerjevem telesu sledove ran, 
vsled katerih bi se lahko sklepalo, 
da se je v resnici dejanski vdele- 
žil bojev. S prav posebno natanč- 

nostjo so preiskali roke in lase. V 

pr-eje omenjenem pismu pravi Fer- 

rer o tem sledeče: "Zdravnika 
.ta iskala na moji glavi osmo j enih 

'as, in če bi jih našla, bi bil to do- 
kaz. da sem se res vdeležil samo- 

stanskih požigov, ne glede na to, 

1 da bi si lahko opalil svoje lase tudi 

pri kajenju ali pri peči.... Če bi 
se ponesreči doma kaj ranil, če bi 
našla samo najmanjšo prasko na 

mojem telesu, nič me ne bi več re- 

šilo, in takoi bi bil-ustreljen." 
Dne 9. oktobra se je pričela o- 

bravnava. Vzlic ogromnemu priza- 
devanju ni bilo mogoče dobiti prič, 
ki bi Ferrerja direktno obdolžile. 
Vse to pa tožitelja ni oviralo, da 
ni kazal na obtoženca kot na glav- 
nega kolovodjo vsega upora. Kot 

trumpf je naglašal. da se je obto- 
ženec v neki avtobiografični skici 
izkazal kot nevtrudljivi agitator, 
nemirnežev in upornikov. Na ne- 

kem mestu te skice se je baje na- 

slednje čitalo: 
"Ne morem si predstavljati živ- 

ljenja brez propagande. Povsod, 
kjerkoli hodim, na cesti, v gostil- 
ni, na pocestni železnici, z vsakim, 
katerega vidim ali srečam, povsod 
delam propagando.'' 

V imenu kralja so nato predla- 
gali smrtno obsodbo in zaplembo 
vsega njegovega premoženja. 

Iz liste oficirjev-avditorjev, ka- 
teri so mu bili na izbiro kot ofici- 
jelni zagovorniki, si je izbral Fer- 
rer stotnika Galcerana. Ta stotnik 
je bil med svojimi tovariši bela 
vrana. Nato, ko je površno pregle- 
dal obtožnico — kajti niso mu dali 
toliko časa, da bi jo temeljito pre- 
študiral — ga je popadla besna je- 
za nad tolikim zatiranjem pravice 
in resnice Naj omenimo iz njego- 
vega hranilnega govora nekaj od- 
lomkov. Nato, ko je pojasnil, da so 

nastopili kot tožniki proti Ferrer- 
ju sami denuncijanti in njegovi 
sovražniki je nadaljeval: 

"Vsi reakcijonarni elementi, 
združeni s konservativnim razre- 

dom — ta koalicija, ki si je nade-' 
la naslov Stranka reda, ki pa je 
najbrž sama s svojo nadutostjo iz- 
zvala julijske nemire — vsi ti ho- 

čejo zakriti danes svojo podlo 
strahopetnost za obtožbo svojih 

! sovražnikov s tem, da zaftitevajo 

v svoji nedostojanstveni besnosti 
kri Francisca Ferrerja. Njihovi 
časniki nam kličejo neprestano v 

spomin dogodke onega tragičnega 
tedna, in na temelju izpovedi ne- 

kega zakrknjenega farja in sedem- 

najstletne mlečne nune, ki se je 
čutila po upornikih prizadeto v 

svoji deviški (?) sramežljivosti, 
poizkušajo zakriti sedaj svoje bes- 
no sovraštvo za plaščem pobožne- 
ga ogorčenja. 

Ta besna vojna je naperjena v 

prvi vrsti proti osebi Francisea 
Ferrerja, in to vsled blaznega stra- 
hu pred mladinsko vzgojo, katero 
je on učil v moderni šoli. Zato so 

posamezna, mesta v njegovih knji- 
gah zlobno zavili, preden so jih o- 

beilodanili in naivne ljudi so ho- 
teli prepričati, da se v teh knji- 
gah razpravlja samo o anarhiji, in 
to pa enostavno zato, ker v teh 
knjigah ni bilo mesta za ve rek a 

razmotrivanja.... 
"K sklepu, gospoda moja. vam 

pravim: Ferrer, preganjan radi 
njegovih svobodomiselnih idej kot 
divja zver, preganjan še potem, ko 
je zaprl svoje šole, Ferrer, nepre- 
stano zasmehovan in poniževan, 
on se vam ne poda, in vas ne prosi 
milosti! Mesto, da bi masam po- 
veljeval, jih vzgaja; on gre med 
ljudstvo, katerega vodi do prave- 
ga razuma; on kaže ljudstvu pra- 
vi cilj človeštva, on išče, 011 misli, 
on deli človeštvu znanost učenja- 
kov kot edino orožje prihodnjih 

I 
revolt!" 

Dne 11. oktobra so ga prepeljali 
v trdnjavo Momtjuich. Šele tukaj 
so mu prečitali smrtno obsodbo, 
katera se jc izvršila potem 13. ok- 
tobra. Na vprašanje, če ima še kaj 
za povedati, je odgovoril: "Želim, 
da unirjem stoje in da mi ne zave- 

žete oči." Prva želja mu je bila 

izpolnjena, druga ne. Vojakom, kij 
so ga imeli ustreliti. je_ zaklical: j 
"Merite dobro, otroci moji. Vi ne; 

Zdravnik pravi Nuxated Iron bo 
pomnožil moč slabotnih 

za 100 proc. v desetih dneh. 
V mnogih slučajih—so ljudje trpeli ve- 

likanske boli skoz leta zdraveč se živč- 
ne slabosti, želodčnih, jetrnih, obistnih 
in drugih bolezni, ko je v resnici njiho- 
va bolezen obstojala v pomanjkljivosti 
železa v krvi.—Kako se to dozna? 

New York, N. Y. — Dr. E. Sauer, 
zdravnik iz Bostona, ki je tukaj in v 

starem kijaju študiral v raznih medicin- 
skih zavodih, je nedavno lega rekel: 
"Ako bi hoteli napraviti dejansko po- 
skušnjo na vseh ljudeh, ki so bolni, gle- 
de njihove krvi, bili bi presenečeni o ve- 

likem številu, ki trpe vsled pomanjka- 
nja železa v krvi in vsled tega veliko 
trpe. Ko hitro je dano krvi železo, zgi- 
nejo mnogi nevarni znaki. Brez železa 
kri takoj zgubi moč preminjati hrano v 

redilno snov in radi tega vse, kar jeste, 
popolnoma nič ne zaleže. Hrana gre sa- 

mo skoz sistem, kakor koruza skoz mlin- 

ski kamen, ki ni klesan. Kot rezultat 

tega neprestanega izgladovanja krvi in 

živcev, ljudje postanejo slabotni, ner- 

vozni in betežni na razne načine. E- 

den je presuh, drugi predebel, nekateri 

tako slabi, da skoro ne morejo hoditi, 
nekateri mislijo, da imajo dispepsijo, o- 

bistne ali jetrne neprilike; nekateri ne 

morejo spati, zopet drugi so ves čas za- 

spani, nekateri nervozni in zmešani; ne- 

kateri suhi in brez krvi, vsi pa trpe 
vsled pomanjkanja fizične moči in vzdr- 
žnosti. V takih slučajih je največja 
neumnost jemati "okrepčila" ali nar- 

kotična zdravila, ki samo razburijo va- 

še vitalne moči na rovaž vašega življe- 
nja. Ne oziraje se na to kaj vam kdo 

reče, ako niste močni in zdravi, je vaša 
dolžnost, da napravite sledečo poskuš- 
njo. Prepričajte se kako dolgo morete 

delati ali kako daleč hoditi, da se ne bi 

utrudili. 

Potem vzemite dve pet-grain tableti 
navadnega nuxated iron trikrat na dan 
po jedi za dva tedna. Potem poskusite 
svojo moč znova in prepričajte se sami, 
koliko ste na boljšem. Videl sem tuca- 
te nervoznih ljudi ki so strašansko tr- 

peli in se popolnoma odkrižali vseh 
znakov dispepsije, jetrnih in drugih ne- 

prilik v teku desetih ali štirinajstih dnij 
ko so zavživali elezo v pravilni obliki, 
potemko so se v nekaterih slučajih me- 

sece drugod zdravili. Govorite kolikor 
hočete o čudežih, ki so jih storila nova 

zdravila, toda kedar pridete doli do 

dejstev, tedaj ga ni boljšega zdravila 
kot je ravno železo, ki postavi kri v 

lica in dobro in zdravo meso na vaše 
kosti. Isto je izvrstno želodčno zdravi- 
lo in najboljši graditelj krvi na svetu. 
Zlo pri starih formah železa kot železna 

tinktura, železni acetat itd., je bilo, da 
so iste škodile zobom in želodcu in vsled 
tega so storile več škode kot hasna. — 

Toda z iznajdbami novejših form neor- 

ganičnega železa, je vse to odstranjeno. 
Nuxated Iron na primer je prijetno za 

svživanje, ne škodi zobom in je takoj u- 

činkovito. 

OPAZKA.—Izdelovalci Nuxated Iron 

imajo toliko zaupnosti v njegovo moč, 
da dovolijo izjavo, da so pripravljeni 
$100 dati kateremukoli dobrodelnemu 

zavodu, ako ne morejo, kateregakoli mo- 

ža ali ženo pod 60 Jeti v teku štirih 

tednov, ako trpe vsled pomanjkanja že- 

leza spraviti, da ne bi pridobil svojo 
moč za 100% gori, pod pogojem, da isti 

nimajo nobenih hudih organičnih bolez- 
ni. Oni vam vrnejo vaš denar, ako vam 

Niucated Iron v teku štirinajstih dnij 
ne podvoji vaše moči. Dobi se v tem 

mestu po vseh dobrih lekarnah. 

morete nič za to. Živela moderna 

šola!" 
Mi pa kličemo: "Slava spominu 

trpina in mučenika moderne in- 

kvizicije!" 

Časi minevajo, ko so se ljudje 
prostovoljno hfpotekarno zastav- 

ljalo cerkvi. 

NA CENTRI 
PRI KOŠIČKU 

sc dobi vsega dovolj, zabave in drugih 
stvari, čeprav licence ni. 

Biljardna miza na razpolago. 

John Košiček 
1805 Racine A ve. Prej Centre Ave. 

Chicago, HI. 

JOS HOCKING. 
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Poslovenil 

"V njem odvetniki prosijo za naslov ocb 

Jovce, katera bo tudi precej podedovala po sta- 

rem očetu." 
"Ah!" 
Veselje je zaigralo v očeh duhovnika in 

glas vzdiha je kazal, da se mu je odvalil težek 
kamen. In ker nT ženska nadaljevala je sedaj 
začel sam staviti vprašanja. 

"Zgleda, da ste pismo natančno prečka- 
la?" 

"Sem." 
"Menda več kot enkrat?" 
"Seveda." 
" Dober spomin imate. Mogoče mi vsebino 

se enkrat lahko ponovite kolikor možno do- 
slovno?" 

"Ali res želite, da to storim?" 
"Zdi se mi, če to storite, da vam bo odleglo 

in naravno je, da bi jaz moral vedeti vse, kar 
se tiče Jovce." 

Ponovila je pred duhovnikom vsebino pis- 
ma besedo za besedo. 

"In to je vse?" 
"To vse." 
44Nobenega dostavka ali N. B.?" 

"Tukaj-le je pismo, pa ga prečrtajte." 
"Oh, ne, ne. Bolje je, da ga ne eitam. Po- 

leg tega pa sem prepričan, da ste mi vse pove- 
dala." 

"Kaj pa bo sedaj s Joyce?" To vpraša- 
nje je stavila skoro jezno, toda na duhovniko- 
vih licih ni ganila niti ena mišica. 

"Moj dragi otrok, zagotovim vas lahko, da 
se je vaša hčer sedaj popolnoma posvetila sa- 

mostanskemu in svetemu življenju." 
"In ta denar?" j 

"Istega ne bo potrebovala. Kot nuna ne 

potrebuje ničesar. Njen red lepo skrbi zanjo, 
tako kakor celo vi sania ne bi mogla, moj o- 

trok." 
" In v tem slučaju potem pride ves ta denar 

njenemu očetu?" 
"Kaj še le! Vsaj jaz tako ne mislim. Ni 

pa stvar popolnoma gotova; toda ako ima ona 

kaj, potem bo naravno odstopila svojo dedščino 

cerkvi, katera ji daje streho, hrano in obleko — 

dom za te)o in dom za dušo. Poleg tega pa se 

sedaj niti ne ve, kako velika je dedščina. Naj- 
brž mala. Vi veste, da je bila sprejeta v samo- 

stan in red brez vsake dedščine, tako velika je 
bila naša 'želja, da rešimo njeno dušo. In se- 

daj, ako dobi kake groše, se bo naravno vese- 

lila, ako bo mogla obrniti to svoto v korist cer- 

kve, da bo mogla ista širiti našo vero. Vi sa- 

ma veste, da ste bila jako žalostna, ko niste i- 

mela ničesar druzega kot edino sebe in svoje ; 

otroke, da ste se darovala cerkvi in ako je kaj 
resnice na tem, se boste veselila, moj otrok, da 

bo vaša hčer mogla dati nekako pomoč cerkvi 

za spreobrnenje ne vernikov." 
"V pismu stoji zapisano, da je Jovce glav- 

na dedinja, gospod župnik," je dostavila gospa 

Ravmond. 
"No, na to kar odvetniki poročajo, se člo- 

vek vselej ne more zanašati. Najprej, da bo ta 

dedščina malenkostna. Toda, moj ljubi otrok, 
ali ne vidite božje previdnosti v tem ?! Oče va- 

šega moža je nas sovražil eelo svoje življenje, 
smrtno je sovražil vse, kar je imelo kak stik z 

našo cerkvijo in sedaj vse zgleda tako. kakor 
da je bog hotel, da s svojim premoženjem po- 

maga tisti cerkvi katero je tako sovražil v svo- 

jem življenju." 
"In sedaj zopet lahko zalepim pismo in ga 

postavim na polico za pisma, tako da ga lahko 

najde gospod Ravmond, ko se vrne domov." 
"Počakajte trenutek." reče duhoven po- 

tem ko je nekaj pomišljal in pogledal na svojo 
uro. 

"Na pismu je današnji datum ali ne? je 
vprašal po kratkem prevdarku. 

"Je." r 

"In potem ni nobenega vzroka, da bi ga 

moral dobiti v roke ravno danes. Ce istega do- 
bi jutri, bo še pravočasno. Razume se da ni 
nikdo drugi poleg vas videl tega pisma." 

"Seveda ni." 
"Tn ker je pismo datirano z današnjim 

dnem, si bo mislil, da je popolnoma naravno, 

ako istega prejme jutri. Na vsak način, pa 
nridite nocoj v cerkev. Vas želim videti." 

"Bom." 
"Želel bi, da pridete ob deveti lin. V tem 

času pa se ne mudi, da bi moral on prejeti pis- 
mo. Upam da mi boste oprostila, ko se moram 

opravičiti, kajti imam važen posel, katerega ne 

smem zamuditi." ✓ 

Gospa Raymond je zapustila župnišče. V 

njenih očeh je bil še vedno eden in isti strah in 

spreten opazovalec t)i eelo opazil, da pri njenem 
srcu ni bilo vse tako, kakor bi moglo biti. Dvo- 

mila je radi nečesa in ni mogla priti na jasno 
sama s seboj. 

Kar se pa tiče župnika Brandona, pa naj 
omenimo, da je šel do prvega voznika, mu dal 
svoje naročilo, se komodno naslonil nazaj in za- 

tisnil od tolšče zalite oči. 
"Bog ve, kaj bo rekel Ritzoom?" je rekel 

sam pri sebi, ko je kočija drdrala po tlakiranih 
ulicah. 

XXIX. 

Ritzoomova zaupnost. 

"Praviš, da si mi vse povedal?" 
"('isto vse." 
"Nadalje praviš, da nisi čital pisma?" 
"Nisem ga čital: ga nisem hotel citati." 

"Zdi se mi, da si postopal pravilno in pre- 

mišljeno. Človek nikoli ne ve, kaj ga čaka in 

kako se bo stvar izpodnesla. Seveda, lahko si 

pričakoval, da ti bo vse natančno povedala." 
"Ravno radi tega nisem hotel videti pis- 

ma." 
"Ta cela stvar je že-dalj časa delovala na 

moje živce, kajti tedne sem pričakoval takega 

poročila, da se bo stari tepec stegnil, med tem 

sem se pa bal, da se ne bi premislil in predru- 
igačilj svoje poslednje volje. Ves ta čas sem bil 

na trnju. Vidiš, velika nevarnost je bila, da 

ne bi starec zvedel, kje se dekle nahaja in kaj 
je postalo iz nje. Razume se, da sem vedno gle- 

dal na to, da je dobil od časa do časa kopije one 

protestantovske cunje, ki ima lep naslov, pa 
nobene cirkulacije, in v kateri je bilo večkrat 
omenjeno, da je dekle vkljub velikemu domače- 
mu vplivu, ostalo verno protestantovski veri. 
Vidiš tukaj je dokaz, zakaj se izplača, da smo 

naročeni na vsakovrstne drugoverske časopise. 
Vse te malenkosti nam veliko pomagajo, kedar 
potrebujemo zunanje pomoči. Oni stari osel, 
ki urejuje " Protestantovskega Baklonosca" ni- 
ti ne ve, da je njegov najvestnejši dopisovalec 
in poročevalec eden naših najboljših pripadni- 
kov in zagovornikov rimske cerkve in tako je 
ponosno omenil v svojem listu, da je vnjukinja 
Walter Raymonda, ki je mnoga leta podpiral 
protestantovsko stvar, ostala zvesta protestan- 
tizmu in da ni hotela slediti vzgledu ostale dru- 

žine, ki se je pokatoličanila. "Razume se, da 
sem gledal nato. da je stari "Ravmond prejel 
občrtano kopijo tesra lista. Starec je bil vesel 
tega poročila in radi te°:a je začel misliti na de- 

kle, ki se mu je bolj in bolj priljubilo. Gledal 
sem na to, da so ga pri protestantovskih shodih 
dobili v roke zaupniki naši in d« so ga navajali 
in mu svetovali, kako naj vodi svoje zadeve. 
Toda vkljub temu sem se ves čas bal, da ne bi 

starec zvedel, kako je na stvari in da se ne bi 

na zadnjo minuto premislil. Tn nazadnje pa je 
bilo veliko dela in jako previdno izdelanih na- 

črtov. da smo mogli napeljati Raymonda, da se 

ie spomnil svoje vnjukinje v svoji oporoki. — 

Znano pa ti bo. da vkljub vsemu mojemu pri- 
zadevanju in delovanju nimam najmanjše ideje, 
kako je napravljena oporoka in koliko je volil 
dekletu.'' 

"Vrjamem. da ,ie vzelo veliko potrpežlji- 
vosti. dela in previdnosti." 

"Ravno tako je. Tn potem so prišle druge 
težkoče. Ka.i pa bi bilo, ako bi bil umrl pred 
šestimi meseci? Dekletu je takrat manjkalo še 
šest mesecev do polnoletnosti. Tn ko človek 

premisli, da ima biti boj z možmi, kakor sta 

Harrington in Raymond, potem ti je cela stvar 

jako jasna, da nam ne bi bilo mogoče priti do 

teg-a denaria tako zlahka, kakor smo si od za- 

četka mislili." 
"Vse to uvidevam." 
"Tn kakor stoje stvari sedaj, bo ona dose- 

gla svojo polnoletnost, predno bo objavljena 
vsebina oporoke. Vse zgleda tako, kakor da 

nam je osoda mila." 
"To se reče, ona bo mogla podpisati od- 

stopno pismo od vsega svojega sedanjega in bo- 

dočega premoženja v prid cerkve, ko hitro do- 

seže svojo polnoletnost." 
Na to pojasnilo se je Ritzoom zadovoljno 

smejal. 
"Kak čuden slučaj! Stari Raymond bo po- 

kopan v pondeljek na petnajstega julija in nje- 
gova vnjukinja bo dosegla svojo polnoletnost 
na ravno isti dan." 

"Božja previdnost, ti rečem," se je rogal 
Brandon. 

"Dan po pogrebu bo morala podpisati od- 

stopno pismo, s katerim bo predala vse svoje 
premoženje cerkvi. Ta dokument bo moral bi- 
ti pravilno izdelan in pred notarjem potrjen, ta- 

ko da ne bo nobenih pravnih nedostatkov." 
Brandon je zrl v Ritzooma, občudujoč ga, 

čeravno je bil jako ljubosumen na tega člove- 

ka. Zakaj je vendar on, ki*je celo stvar vodil 

izročil isto Ritzoomu? Zakaj naj l)i sedaj rui- 

zoom dobil vso hvalo in slavo, in on nobene? 

Da, on je občudoval veliko nadarjenost in pre- 

vidnost svojega tekmeca, čeravno ga je v srcu 

zavidal in mu bil nevoščljiv. 
"Brandon, jaz bom gledal na to, da ne boš 

pozabljen," je rekel Ritzoom zroč nepremično 
v Brandonove oči. "Po pravici povedano, do- 

bro si se obnašal ves tačas in jaz bom gledal na 

to, da se ti priznajo usluge in da boš odlikovan, 
kakor to pravijo na raznih živinskih razsta- 

vah." 
Brandon je vkljub samemu sebi zarudel. 

Dozdevalo se mu je, da se ne more nobene stva- 

ri prikriti pred tem človekom. Molčal je in od- 

leglo mu je, ko se je Ritzoom obrnil na drugo 
stran in posegel po debeli havani. 

"Priznati pa moram, da se bojim," je na- 

daljeval jezuit. "Ves čas sem dvomil in bil v 

strahu zaradi ITarringtona, toda človek je imel 

zavezane roke in noge. Čeravno je zvit, preka- 
njen in prebrisan se ni mogel meriti z nami, 
kajti imel ni nobene priložnosti za to. Lepa 
hvala, da imamo tukaj take postave. Ko en- 

krat dobimo kako dekle za samostansko zidov- 

je, je za večno varna. Jaz mislim, da ni bolj 
važnega dela za nas rimokatoličane, kakor če 

se držimo tega, da v parlamentu preprečimo 
postave, ki bi dale državi oblast nadzorovati 
naše zavode. Če bi bila vsprejeta postava za 

nadzorovanje samostanov in drugih katoliških 

zavodov, potem bi skoro bilo za nas bolje, da 

smo ostali na Francoskem. Cerkev bi oblasti 

oropale za tisoče funtov šterlingov, ako bi imeli' 

lajiki prost vstop v naše zavode. Oh, kaki be- 

daki so Angleži!" 
"Rečem ti, da je to jako zatelefoan 111 lan- 

komišljen narod." 
"Ne samo to, temveč prevariti se dajo, ka- 

kor otroci. Oni vedno vpijejo in so ponosni na 

njihovo "versko svobodo". Mi jim pri tem po- 

magamo in rečemo, da verska svoboda se naj 
razteza na katoličane, kakor protestante. I11 

oni rajajoč v svoji gloriji, nam prikimujejo. — 

Toda slepci, kakoršnji so, oni ne razlikujejo 
svobode od privilegija. Toda, bodimo zado- 

voljni, kajti stvar odgovarja našemu namenu." 
"Na vse zadnje pa, čeravno se glasi v pis- 

mu, da bo Joyce veliko podedovala, ne bomo 

dobili morda več, kot kakih par tisočakov," je 
zopet pristavil Brandon. 

Ritzoom se je smejal. 
'Toraj ti nimaš nobenega dvoma o tem?" 

Jezuit je mirno kadil svojo smodko, ne da 

bi kaj odgovoril. 
"Brez dvoma je nadalje, da bo protestan- 

tovsko časopisje zagnalo huronski glas." 
"Le naj." 
"In zvedelo se bo, kje jo imamo skrito." 

"Mogoče/' 
"Ne samo mogoče, temveč gotovo." 
"Misliš?" 
"Ne samo mislim, temveč prepričan sem. 

Pa recimo, da postane dedinja velikega dela 

Raymondovega bogastva —?" 
"Recimo pol milijona — ha?" 
"Ali je to svota?" 
"Kako pa jaz vem. No, le nadaljuj." 

(Dalje prihodnjič.) 

Ignoranca je mati mizerije. — Ingersoll 


