
“TELEGRAF”, BALTIMORE, MD., MAY 20. 1932

| Chicago dne a za noci |
'f Napsal Edmond C. Strong %
I J
¦fcC^iwváž^iiw^í^iiwváSvwiiwv^^iiwvásv^iiw^SSv^iiwyá&^iivvásvjíiwíáS^iiwváSv^iiw^áSvviiwvás^iK^ssá

“To jest druhá vec, o kte-
rouž se zajímám musím
také zvedeti +oto tajemství.
Nesmíme tedy déle odkládati.
schyluje se k veceru i musíme
se dáti do práce. Nej prvé nut-
no, abychom se dokonale a k
nepoznání prestrojili.”

“To ovšem duležité.”
“Zvlášte pokud se týce vaší

osobnosti,” pravil Langdon.
“Proc tak myslíte?”
“Ponevadž by se nehodilo

do mého plánu, aby vás nejaký
nemotorný detektiv zatknul na
obvinení, že jste generála Clif-
tona zavraždil.”

“Rozumím; a hlavne se mu-
sím vyhnouti detektivu Ho-
wardovi, není-liž pravda?”

“Ano, nebot on vás považin
je za vinného.”

“Proc jste mu nepovedel
kdo jest skutecným vrahem?”

“Ponevadž záležitosti, jež si
na starost vezmu, rád sám si
rídím a spravují a detektiv ji-
ný by mi mohl pokaziti celou
mou težkou práci práve vo-
kamžiku, kdy mi kynul ú-
spech. Nemusíte se však pro-
zatím strachovati Howarda.On
opustil mesto.”

“Dostalo se vám tedy neja-
ké zprávy od neho?”

“Ano, nalezl jsem dnes na
ústrední stanici lístek od ne-
ho.”

“Podarilo se mu vystopovati
Talcotta do nového jeho úkry-
tu?”

“Nepodarilo. Byl spozoro-
ván jak usednul v pozadí po-
vozu i byl sehnán; pozdeji
však vypátral neco, co má pro
nás velkou cenu.”

“A co by to bylo?”
“Dozvedel se, že Talcott po-

slal jednoho ze svých mužu do
jistého místa na venku v okolí
chicagském, aby tam ucinil prí
pravý ku prijmutí dívky.”

“A vy víte kde jest ono mí-
sto?”

“Ano. Musíte se tam ješte
* dnešní noci odebrati a strežiti

tamní konec našeho bojište. Já
sám zustanu v meste.”

Detektiv dal pak Vincentovi
podrobný návod o tom, jak má
praeovati.

Mel se odebrati do Lakeside
tak se jmenovalo dotýcné

místo —a mel se snažit vypá-
trati tam Talcottova vyslance.
Telegramem neb psaním na
Langdona na ústrední policej-
ní stanici adresovaným mel mu
každodenne podávati zprávu o
tom, jak se dílu jeho darí.

Nepodarí-li se Langdonovi
vypátrati Talcotta v meste, bu-
de možno pristihnouti jej až
dopraví Ethel Cliftonovu do
Lakeside, jak patine uciniti
zamýšlel.

“Nalezl jsem jednu stopu
našich neprátel,” podotknul
Langdon, když dokoncili nej-
dokonalejší možné prestroje-
ní.

Vincent pohlížel tázave na
Langdona.

“V bídném jednom doupeti
zlodejském, v* nevelké vzdále-
nosti od kramáre Barnetta vi-
del jsem dnes muže, jenž vzal
váš cek.”

“Ah, cek! Co pocíti v té
záležitosti?”

“Rozumí se samo sebou, že
jsem zapovedel výplatu ceku.”

“Proc jste vše nenavléknul
tak, aby muž byl zatknut, až
cek ku výplate predloží,” tá-
zal se Vincent.

“On by tak neucinil. Jest
príliš prohnaný než aby tako-
vou hloupost vyvedl a proto by
nechal cek zpenežiti prostred-
nictvím nejaké tretí osoby.
Muž ten jmenuje se Bartlay a
já jsem jist, že vbrzku bude
chtít jednati s Barnettem. Za-
mýšlím proto na každý zpusob
jej strežiti.”

Oba naši prátelé sestoupili
po schodech dolu a vyšli na u-
lici. Tam se rozešli; Vincent
übíral se k nádraží, aby odjel
predmestským vlakem do Lake
side a Langdon zameril ku dou
peti zlodejskému, o nemž prvé
byl mluvil.

Nalézalo se jen v nepatrné
vzdálenosti od drívejšího dou-
pete starého kramáre a vstou-
piv do vnitr, detektiv nalezl
místnost preplnenou muži, již
meli pecet zlocinu ve svých
tvárích a pití, kourení i hre v
karty se oddávali.

Za nálevnou táhlo se poradí
malých záclonami oprených

kumbálku a v jednom z nich
Langdon se usadil; když tu byl
na stráži asi pulhodiny neb dé-
le, videl jak Bartley vstoupil
do krcmy a promluviv rychle i
tajuplne s mužem, jenž se za
nálevnou nalézal, vešel do jed-
noho z kumbálku.

Bartley dosud mel pásku na
jednom svém oku a v detektivu
vzkypela krev, když si vzpo-

menul jak zlomyslne zjizvený
a vražednický ten oblicej nan
shlížel dolu v dome Barnetto-
ve.O nekolik minut pozdeji pri
belhal se do hospody shrbený,
šedovlasý mu, podpírající se o
hul.

Langdon mohl s místa kde
sedel, dobre prehlednouti ce-
lou nalevárnu L povšimnul si,
jak muž za nalévárnou uvítal s
významným posunkem prícho-
zího, jenž se bral do zádní cá-
sti místnosti.

“Jest to Barnett a chlapík
jest pekne prestrojený,” za-
mrucel Langdon pro sebe.

Podezrení jeho bylo o o-
kamžik pozdeji opodstatneno,
nebot z vedlejšího kumbálku
zavznely k jeho sluchu pove-
domé hlasy.

“V cas, není-liž pravda,
Bartley?” slyšel detektiv v do-
bre mu známém hlasu Barnet-
tove.

“Ano Proc vlastne ten po-
vyk všechen ten postrach?”

“Policie. Proklatí ti detek-
tivové unikli i museli jsme
doupe své na nejakou dobu
opustiti. Presvec se, zda-li se
nenalézá nekdo v blízkosti do-
slechu.”

Langdon slyšel Bartleyho
vylézti na židli, jako by se
chtel podívati pres prehrážku
kumbálku.

“Nikdo na této strane,” o-
znamoval.

Detektiv rychle se prevalil
na stul a jal se silne chrápati.

“A pouze nejaký chrápající
opilec na druhé strane. “Nu-
že Barnette, o co se vlastne
jedná?”

“Jedná se o psaní!”
“Psaní pro koho vlast-

ne?”
“Pro Talcotta a jest to ú-

kol velmi choulostivý, nebot
mužeš býti snadno stopován.”

“O však já se budu míti na
pozoru.”

“Pujdeš do místa, kteréž ti
oznacím a odevzdáš toto psaní
Talcottovi i budeš pak jednati
dle jeho návodu.”

“Vše v porádku!” prisvedcil
Bartley.

“Možná, že te bude chtít
ihned poslati do malého me-
stecka na venkove zvaného
Lakeside.”

“Jsem hotov tak uciniti
budu-li jen slušne odmenen.”

“Ovšem že budeš o to se
nestarej. Bud však opatrný,
nebot jedná se o celý milion.”

“A kde vlastne jest Tal-
cott?

Barnett udal jistou ulici a cí-
slo domu.

Langdon tiše se zvednul a o-
pustil místnost. O chvilku po-
zdeji vyšel Bertley a rychle se
bral dolu ulicí.

Detektiv nespustil jej z ocí a
premýšlel zatím o odvážném
pokusu, kterýmž chtel cinnost
svou bez odkladu zapocíti.

Když byl Bartley ušel skoro
míli, dovolil mu Langdon hod-
ný preskok. Potom dal se do
behu a prihlíživ se ponekud
nicemovi, pocal, sotva dechu
popadaje, volatí:

“Bartley! Bartley! Seckej-
te!”

Muž náhle se zastavil a o-
hlednul se podezrele, nemálo
jsa polekán.

“Psaní Talcott Lake-
side,” vydechl Langdon a
tváril se jako by následkem
velké únavy nemohl souvisle
promluviti.

“Kdo jste vlastne?”
“Práve jsem mluvil s Bar-

nettem. Nemáte jitik Talcot-
tovi. Dejte mi psaní.”

“A proc vám mám dáti psa-
ní?”

Langdon vytáhl z kapsy zá-
vitek bankovek.

“Ponevadž jsou plány zme-
neny. Máte se prímo odebrati
do Lakeside. Zde jsou peníze
ku uhražení vaší výlohy. Já
pak mám dodati sám psaní
Talcottovi.”

Nic jiného než úplná detek-
tivova obeznámenost s roz-

mluvou, kterouž Barnett a
Bartley spolu meli, nebylo by
mohlo poslednejšího oklamati.

Vydal Langdonovi psaní a
prijal podávané mu peníze

.

“Pospíšíte-li zpríma na ná-
draží, mužete se zrovna je-
šte dostati na vlak do Lake-
side odjíždející,” dodal Lang-
don.

Bartley hned se dal oznace-
ným mu smerem, zamrucev
jen: “V porádku.

Langdon v dpchu se musil
smáti.

“Pekný to kousek,” pravil si
spokojene a bez odkladu spe-
chal do svého bytu.

V dobe deseti minut znovu
se prestrojil a sice takovým
zpusobem, že se v každém o-
hledu podobal Bartleymu. Mel
zelenou pásku na oku, zjívený
oblicej, vous i loudavou chuzi
zlosyna toho i byl bezpecen, že
se zdarem provede úkol v nejž
se uvázal.

Z rozmluvy obou nicemu
zvedel, kde Talcott se ukrývá,
nepomýšlel ale na okamžité
zatknutí vraha.

Chtel si získati duvery ú- ,
kladníka, lstivým, trpelivým i
se pretvarováním, vyzvedeti 1
tajemství Talcottova vlivu na j
Ethel Cliftonovu a bude-li mo- ,
žno, zmocniti se listin ukrade-
ných v residenci generálove.

Dum Barnettem oznacený
nalézal se v odlehlé cásti me-
sta a Langdon shledal, že jest
to nízká stavba kamenná stojí-
cí ponekud na zad do ulice. U-
mínil si, že bude predstírati
slabou napilost, aby mohl Tal-
cotta snáze oklamati.

Dum byl chmurný a temný,
když Langdon stoupal po scho
dech nahoru a zatahal za zvo-
nec u dverí.

Po dlouhou dobu bylo ticho.
Pak ozvaly se uvnitr na chod-
be kroky.

Bylo slyšeti šramot pusobe-
ný odstrkováním závor a rin-
cení retezu; hned na to tázal
se povedomý hlas:

“Kdo jest to?”
“Psaní od Barnetta,” pro-

mluvil Langdon tlumenným
hlasem, snaže se co nejvíce pri
zpusobiti ho hlasu Bartlay-ovu

Muž nejaký otevrel dvere.
Byl to Harvey Talcott.

Kapitola osmnáctá.
Falešný Bartley prekrocil

práh nového úkrytu Talcotto-
va, aniž by byl zlocinec treba
jen na okamžik byl mel podez-
rení, že neco není v porádku.

“Pravíte, že má.te psaní od
Barnetta?” tázal se Talcott,
zavíraje a pevne uzamykaje
dvere.

“Ovšem, ovšem”, odpovídal
Langdon, dávaje na jevo ja-
kousi nepevnost, jako by byl
ponekud napilý a nápodobuje
drsný, hrubý hlas muže, jejž
predstavoval.

“Dejte mi tedy psaní.”
Detektiv podal, silne zašky-

tav, psaní Talcottovi a vycká-
val dalších rozkazu.

Talcott kvapne precetl list a
obrátil se pak k Langdonovi.

“Barnett píše, že se na vaší
pomoc bezpecne mohu spoleh-
nouti!

“V každou dobu, v každou
dobu.”

“Musíte však zustati stri zliv
nebot záležitost, o níž se mi
nyní jedná, vyžaduje jasnou
hlavu a pevné civy.”

“V porádku. Jen mi udel-
te své rozkazy; já je splním
spolehlive i verne.”

“Zajdete tedy tamto do o-
noho velkého pokoje a cekejte
tam až vás budu potrebovati.
Musíme dnes v noci provésti
velmi duležitou práci a možná,
že se odsud v krátkém case o-
debereme.”

Langdon odebral se do míst-
nosti, již mu Talcott oznacil.

Muž, jejž nikdy dríve nevidel
jejž však považoval za neja-
kého nového spoluviníka Tal-
cottova, sedel u stolu, zabýva-
je se ctením a ten pri jeho
vstoupení vzhlédnul zvedave k
nemu.

Talcott následoval detektiva
do pokoje. Detektiv uvrhnul
se do židle a usednul, jako by
si chtel zdrimnouti; cinil jako
by málo dbal o to, co druzí
dva muži chtí neb budou cini-
ti. Vzdor tomu detektiv nikdy
nebyl pozornejším než práve v
tuto chvíli.

(Pokracování.)

I JOSEF F. VIKTOR I
¦ ZÁSTUPCE FIRMY I
I GEORGE W. ZIRKLER I

POHROBNÍK A BALSAMOVAC I
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
jfe Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-
S te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali 8
S jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od-

borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-
A ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek
(8 a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ-
S ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. (6
£ Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du-

ležitý jako dokonalost v technickém zarízení.

| NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE
$ VAM DOBROU OBSLUHU í
£ I
i Frank Cvach a Syn I—-

JAKOST SLUŽBA |
*-ii
S 1904-6 ASHLAND AVENUE i*!s sRakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

Telefon, Wolfe 1180 i
m Sfí

—P pp
XX ZDARMA* Náš Inventár (Record XX
XX Booklet) vám ukáže jak si máte zazna- ::

menat váš nábytek v každém pokoji a v ??

XX celém dome. Toto jest velmi duležité.

XX Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po-
XX žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to +£

XX nestojí. ??

|| CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ||
|| V BALTIMORE tt
?? Hollíday & Fayette Streets ??

?? PLAZA 4415 ??
:: _J

PRANT. J. PESTiNBR
ceský právník a verejný notár

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

YUKL & SYNOVÉ
Hudební Závod

2528 E. Monument St.
Telefon, Wolfe 7640

Ozdobte hroby svých milých pekným

í1 D P omníkem
\u* *

imtu yo háve bb se správným ceským nápisem

|g| G. M. ZAPF a SYN
porcLxxilsáxsllssr závod.

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET

Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-

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

Telefon, Wolfe 8706

Tlie 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.

X.OTTES 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.
OBYDLÍ: 907 N. PATTERSON PARK AVENUE

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

RÁDIO APARATÍ
Nejlépe a se zarucením koupí-

te u krajana,

Franka J. Pelze,
2122 ASHLAND AVENUE

Baltimore, Md.
Phone, Wolfe 9344

m —j-

Zastupují pouze firmy prvotrí-
dní, se zarucením a stále na

sklade: NOVÉ

Majestic Radlo
a Majestic Elektrické

Refrigerators
Hudební nástroje, hudebniny a
veškeré hudební potreby a o-
pravy hudebních nástroju, grá-
mophonu a Rádio aparátu vy-
rídíme rychle a levne. Jdete k
odborníku a budete spokojeny.

Za hotové neb na lehké
splátky!

4*4, 4.4. 4 414.4^.

Dr. CARR E. BOWMAR
zubní lékar ranhojic

2129 E. Monument St.
Tel. Wolfe 8077

Telefon, Wolfe 4016.

August Pasek
Pohrobník a Balsamovtž.

2406 ASHLAND AVENUE

Otevreno ve dne 4 v noci.

v VV w • w w w w w

“STEEL KING” GARAGES
Zarucené že se neprohnou.

Rámy a rohy jsou 2x2 palcech
veskrz ocelové. Postavím ja-
kékoliv velikosti. Cena dle do-
lodnutí. Splátka $6 mesícne.

Zhotovuje

P. J. GROVE
1612 N. Wolfe Street
Telefon, Wolfe 4943

Dopravní plán pro sokolský
slet je již vybudován.

Reditelství elektr. drah do
doncilo pro sletovou dopravu
plán, který nyní prijala také
správní rada. Doprava se bu-
de rozvíjet ctyrmi smery: jed-
nak pres Klárov a kolem Hra-
du, jednak pres Belcrediho trí-
du na Blabacov. Autobusová
doprava povede pres Hreben-
ky na Smíchove a krome toho
zahájí cinnost lanová dráha na
Petríne. Po Belcrediho tríde
bude jezdit devet tratí, kolem
Klárova po chotkove silnici
rovnež devet. Za jednu hodi-
nu tedy prijede pod sletište
216 vlaku, z nichž mnohé bu-
dou míti dva vlecné vozy. Po-
cítá se, že za jednu hodinu do-
praví elektrické dráhy až na
sletište 40,000 osob. O minu-
lém slete bylo dopraveno za
hodinu nejvýš 28, až 30 tisíc
osob. Trate elektrických drah
pujdou ze všech koncin Prahy
ke sletišti. Bude tam jezdit 15
tratí dosavadních a tri trati no-
vé. Pod sletištem budou tri
smycky, každý samostatná,
takže jedním rázem se mohou
odbavit tri vlaky na jednou.
Pro sletovou dopravu mobilisu-
jí elektrické podniky 105 auto-
busu, 553 motorových a 629
vlecných vozu, celkem 1287
vozidel mimo lanovou dráhu.


