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Kapitola dvacátá sedmá.
Langdon nahlížel bezúcel-

nost všeho odporu jak zde stál
na palube jachty, úplne jsa vy-
dán na milost i nemilost svým

dvema ku všemu odhodlaným
a niceho se nelekajícím neprá-
telum Talcottovi a Alsty-
neovi.

“Ucinte sebe menší pohyb a
jste mrtvým mužem.”

Bartley se priblížil jakmile
vyzvedel kdo cernoch vlastne
jest.

Prehodil mu rychle provaz
okolo rukou a stáhnul jej opa-
trným zpusobem.

“Jest to opravdu Langdon,”
zamrucel Talcott, pohlížeje pá
tráve ve tvár zajatcovu.

“Jak jste sem prišel?” tá-
zal se Alstyne prísne.

Langdon lhostejne se za-
smál.

“Zdá se mi, že jste mne sem
sám vylákal,” odvetil chladne.

“Já jsem nenajímal vyzve-
dace.”

“Já také nejsem vyzveda-
cem,” odvetil Langdon pevným
hlasem.

“A co jste jiného?”
“Myslím, že vám dobre zná-

mo, že jsem detektivem.
“To jest samé.”
“O ne mé vyzvedacství

jest úplne zákonité.”
“A ono má za úcel nás vy-

stopovati?”
“Ovšem že ano!” znela od-

poved Langdonova.
“A vy jste nás zamýšlel po-

sléze zatknouti?”
“Jak byste mohl o tom po-

chybovati?”
“Nuže, uznáte snad, že když

vás nyní máme ve své moci,
jsme oprávneni býti k vám
stejne bezohlednými.”

“Zcela v porádku.”
Alstyne nemohl zatajiti svuj

údiv nad chladnokrevností
Langdonovou, ale Talcottem
lomcoval vztek.

“Prohledejte ho!” rozkázal
zhurta.

Alstyne mel se k tomu, aby
vykonal rozkaz.

Langdon byl nemálo pobou-
ren, nemohl se však stavetí na
odpor. Videl, jak Alstyne vyn-
dává z jeho kapes jeho sou-
kromné papíry i balícek, jejž
že na bezpecném míste nepo-
nechal, detektiv nyní uprímne
litoval.

Byla to podobizna Ethel
Cliftonové.
Detektiv ji nosil stále pri sobe
aby jí mel po ruce, kdyby ji
chtel použiti tím spusobem,
jako ji použil ku postrašení
Violy Dale-ové v knihovne re-
sidence generála Cliftonova.

Talcottovy oci zazárily uspo-
kojením, když balícek spatril.

“Cenná vec znovu nabyta,”
zamrucel. “Nyní se podívejte
má-li muj briliant a mé hodin-
ky s retízkem.”

“O ty jsou v bezpecném mí-
ste, nemejte strachu,” prohodil
Langdon.

Všechno hledání Alstynovo
zustalo marným nemohl
nalézti žádných vecí. Talcott
byl znepokojený i oslovil Tal-
cotta.

“Poslyšte, clovícku!” pravil.
“Nuže, oc se vlastne jed-

ná?” tázal se Langdon.
“Konecne jste se octnul v

naší moci”
“Pripouštím to —a co ví-

ce?”
A my zamýšlíme uciniti ko-

nec vašemu míchání se v naše
záležitosti.”

“To jest zcela prirozené.”
“Hledte, rád bych vám uci-

nil nejaký návrh.”
“Mne návrh? To snad

prece ne?”
“Mluvím zcela opravdove.”
“A v cem vlastne pozustává

váš návrh?” ,

“Návrh muj poskytne vám
príležitost uniknouti s živo-
tem.”

“To jest od vás na mou ve-
ru velmi slušné.”

“Mužete uniknouti smrti,
jest s tím však spojena jedna
podmínka?”

“Povezte nám, kde mužeme
nalezti briliant, kterýž jsem
ztratil v knihovne residence
Cliftonovy.”

“Co více ješte?”
“Vyjevte nám jak dalece

jsou plány naše známky poli-
cii.”

“Jen pokracujte dále.”

“Prislibte, že v záležitosti
této napríšte zustanete necin-
ným a necháme vás žiti.”

“Ato jest vše co žádáte?”
“A v den, v kterýž nabude-

me jmení generála Cliftona,
vyplatíme vám obnos padesáti
tisíc dollaru.”

Langdon se potupne zasmál.
“Svolujete?” tázal se Tal-

cott dychtive.
“Nesvoluji!” “A proc

ne?”
“Ponevadž byste mi nikdy

slíbené peníze nedali.”
“Já vám za to rucím.”
“Vy nikdy nedostanete jme-

ní generála Cliftona, abyste se
o ne mohli deliti.”

Chování se Langdona bylo
tak chladné a plné sebeduvery
že Talcott vztekem vykriknul.

“My jmení toho prece na-
budeme a to velmi brzo!” pra-
vil pak.

“A pak-li mne usmrtíte;
smrt má bude pomstena!”

“A prosím kým pak vlast-
ne?”

“To je mým tajemstvím.
Harvey Talcotte, vy již jste za-
pleten do osudné síte, již jste
si sám utkal. Osud jest proti
vám. Má smrt vám málo po-
muže, nebot záhuba vaše již
jest zpecetena.”

Pri techto slovech plných
presvedcení a jistoty Talcottuv
oblicej znatelne zsinal.

“Nebudeme si s nim déle za-
hrávati,” zvolal Talcott sípa-
vým hlasem.

“Co s ním zamýšlíte ucini-
ti?” dotazoval se Alstyne.

“Uvrhnouti jej do vody.”
“Zde a nyní?” znela další

otázka.
“Ano, bez všeho dalšího od-

kladu.”
Talcott odešel a po chvíli se

vrátil s nekolika provazy.
Ovázal je Langdonovi okolo

rukou a nohou zatím co Al-
styne a Bartley detektiva drže-,

i zajatce na palubu.
“Jest v dole nejaká velká

šlachta?” tázal se Talcott
Barleyho.

“Ano,” “prineste ji.”
“Co s ní chcete ciniti?” tá-

zal se Alstyne zvedave.
“Chci Langdonovi uciniti na

vždy nemožným další znepoko-
jování.”

Alstyne a Bartley odebrali
se do spodních prostoru lode.
Zustávali tam tak dlouho, že
se Talcott sával netrpelivým.
Priblížil se k otvoru vedoucí-
mu do spodku lode a díval se
dolu, jsa zády obrácen k za-
jatci.

Postavení Langdonovo bylo
nyní nanejvýše vyhružné. Ni-
kde nebylo cesty k uniknutí o-
sudu, kterýmž byl ohrožován.

Pojednou se detektiv vyde-
sil.

S místa, kde ležel, nejen vi-
del Talcotta, ale i na kabinu.
Postava objevivší se u dverí
kabiny vzbudila jeho pozor-
nost.

Byla to Ethel Cliftonova.
Oblicej její byl bledý, oci

vytreštené, avšak celý výraz
obliceje jejího nasvedcoval, to-
mu, že z útulku svého byla
svedkyní výjevu, kterýž.se prá
ve byl na palube udál.

Pridržujíc prst ku svým
rtum a vyzývajíc takto ku za-
chování mlcení priblížila se k
detektivu tak opatrne, že hned
seznal, že chce uciniti neco
duležitého. V jedné ruce své
mela nuž, z póla ho ukrývajíc
pod svým šatem. Když se do-
stala k detektivu, sehnula se k
nemu a obratne prerízla pro-
vaz, kterýmž byly ruce jeho
spoutány. Langdon nemohl u-
tajiti svuj obdiv, když dívka
mu zastrcila nuž pod šat a se
odplížila do kabiny.

Talcott nemel menšího tuše-
ní o tomto výstupu.

Langdon si ulehcením po-
vzdychnul.

Byl cástecne uvolnený a o-
zbrojený, nepohnul však se-
bou.

Mohl v jediném okamžiku
preríznouti provaz, jimž mel
nohy svázané, pak ale byli by
spiklenci ihned poznali, že
jest svoboden. Kdyby se po-
kusil o napadnutí Talcotta,
jeho soudruzi by byli poboure-
ni i nastal by nerovný zápas.
Kdyby skocil do vody, zastreli-
li by jej dríve než by se mohl
dostati na pevninu. Upravil

tedy jen nyní preríznutý pro-
provaz, kterýmž ruce jeho by-
ly spoutány, tak aby se nezdá-
lo, že s ním bylo pohnuto.

O chvíli pozdeji vrátili se
tri jeho neprátelé k nemu. Pri-
nášeli velkou plachtu. Rozlo-
žili ji na palube a položili na
ní svého zajatce. Spojili pak
a svázali její konce, tak že
Langdon byl v plachte úplne
zahalen. K jednomu konci pri
pevnili težké železné závaží.

“Vyzvednete ho!” rozkázal
Talcott.

Alstyne a Bartley uposlechli
q 711

“Uvrhnete jej do vody!”
znel další zlovestný rozkaz.

Langdon zatím odstranil pro
vazy ze svých rukou. Hned na
to uchopil se nože, aby byl pri-
praven k rozhodnému jednání,
jakmile dopadne do vody.

Alstyne a Bartley uvrhli jej
v plachte do vody. Silné za-
šplouchnutí a vše zmizelo pod
vodou.

Kapitola dvacátá osmá.
Viola-Dale-ova byla smelou,

vzdorující ženštinou tam kde
se jednalo o její zájmy aneb
pocity a když si umínila, že bu-
de Vincenta Mortona držeti ja-
ko vezne, nemela žádného
strachu ohledne výsledku to-
hototo zámeru.
Marie a Viola donesly Vincen-
ta do alkovny, kteráž se nalé-
zala za knihovnou. Zde zane-
chala Viola služku na stráži a
sama se odebrala do vlastní
komnaty, aby tam o všem pre-
mýšlela a své plány pro bu-<
doucnost upravila.

Oci její zárily jako oci oso-
by šílené a tváre její byly u-
zardelé.

“Miluji jej!” opakovala si
neustále. “Já, kteráž vždy
jsem se posmívala lásce, sama
jí nyní padám za obet! Jest to
osud, ci jest to trest, že vášen,
již jsem nikdy dríve neznala,
nyní mne ciní otrokyní zrovna
tohoto muže a možná že znicí
veškerou mou nadeji na skve-
lou budoucnost? Co na tom
záleženo! Pod kouzelným ú-
cinkem jeho krásných ocí mo-
hla bych snášeti chudobu, utr-
pení, smrt, zneuctení. Miluji
jej! Miluji jej ! On musí se
státi mým. Necht si Talcottuv
podnik se zdarem neb se ne-
zdarem se setká, za lásku Vin-
centa Mortona se vzdám všeho
jiného.”

Byla strašne opravdovou. S
toutéž rozhodností s jakouž se
oddávala úkladum a zlocinu
byla s to oddati se celým svým
životem lásce. Však iza no-
vých techto dojmu bystrá její
mysl ji varovala, aby se pri-
pravila na každou možnou prí-
padnost.

Premýšlela o celé záhade
Cliftonove i o tom, co jí byl
Vincent sdelil. Potom sešla do-
lu do knihovny a zavolala Ma-
rii.

“Pod úcinkem omamujícího
prostredku, jenž jej premohl,
nemuže se vzpamatovati pred
uplynutím nekolika hodin”,
pravila služce. “Ráda bych,
kdybys mi vyrídila jisté zále-
žitosti a sice bez odkladu.”

Obeznámila pak Marii po-
drobne se svým práním a pro-
budilá služka ihned odešla a-
by rozkaz své velitelky vypl-
nila. Bylo již pozde odpoled-
ne když se navrátila.

Nalezla svou velitelku stojí-
cí u dverí alkovny a držící roz-
hrnuté záclony; zraky její s
nevšední zálibou spocívaly na
spícím Vincentovi.

“Videla’s právníka, Marie?”
tázala se Viola.

“Ano,” odvetila služka.
“A zavedla jsi opatrne ho-

vor na tu záležitost?”
“Ano. Dala jsem mu na sro-

zumenou, že byste jej za den
neb dva ráda videla a tak jsem
ho dostala do hovoru.”

“Poslal jsem dnes ráno ne-
jakého posla?”

“Neposlal jsem nikoho.”
“A nevidel Vincenta Morto-

na?”
“Nevidel, a mimo to verí, že

Vincent Morton jest vrahem
generála Cliftona.”

“Dobrá. Vincent Morton
sem tedy prišel na svou vlastní
zodpovednost a já se nemusím
od jiných lidí niceho obávati.
Vyrídila jsi ostatní veci, jež
jsem ti uložila?”

“Tak jak jste mi porucila!”
“Velmi dobre. Zustan dnes

vecer na blízku, tak abys na
zavolání byla po ruce.”

“Myslíte že se probudí?”
“Možná, že provádení na-

šich plánu nám zpusobí obtí-
že.”

Bylo již pozde u vecer když
Vincent Morton zase nabyl ve-
domí. Cítil jakési mrákoty.
Po nejakou chvíli nemohl se
domysliti, kde se vlastne nalé-
zá. Potom, když se záclony u
dverí vedoucích z knihovny do
alkovny rozhrnuly a svetlo z
knihovny sem vnikající ozaro-
valo postavu ženy nahlížející
do místnosti v níž ležel, poznal
Violu Dale-ovu. Príhoda ráno
se udavší v okamžiku mu tanu-
la na mysli a Vincent hnevem
i rozhorlením se zardel, když
smelá úkladnice do knihovny
ucouvnula a on ji tam násle-
doval.

“Madame, prostredek, jehož
jste použila, abyste mne pri-
pravila o vedomí, jest hoden
vaší minulosti, vašeho úklad-
nictví a zlocinství”, pravil prís-
ným hlasem.

Viola neodmítla jeho príkrá
slova. Prízvuk jejího hlasu
byl skoro prosebný, když než-
ne pravila:

“Ucinila jsem tak k vašemu
vlastnímu prospechu, pane
Mortone.”

Vincent nevericne se ušklíb-
nul.

“V jakém ohledu?” požado-
val.

“Byl jste rozcílený a nero-
zumne rozhorlený. Chtela jsem
vás zachrániti pred zatknutím
a pred vaším mne zapletením
v nesnáze, jež by ohrožovaly
vzájemné naše zájmy.”

“Naše vzájemné zájmy!” o-
pakoval Vincent- s rozhorle-
ním. “Madame, mé zájmy a
vaše zájmy nikdy nemohou bý-
ti jiný než neprátelské.”

“A ony prece musí býti ji-
ný!”

“Nikdy nebudou! Vidíte to-
to zde, madame? Jest to jed-
no z pojistek zlocinu, jenž mne
oloupil o Ethel Cliftonovu. Je-
den z démantu vyrvaných va-
šemu spoluviníku Harvey Tal-
cottovi. Jest potrísnen krví za-
vraždeného generála Cliftona,
a pri krvi té jsem prísahal, že
neustanu, dokud spravedlnosti
nevydám jeho vrahy. Naše
spolecné zájmy! Madame, na-
še zájmy dalece se rozchází
i vy spadáte v dosah mé pom-
sty pakliže budete hájiti Tal-
cotta a mu k uniknutí napomá-
hati.”

Bezdecne vytáhnul z kapsy
jeden ze sbírky démantu ukra-
dených v noci vraždy z resi-
dence Cliftonovy, kteréžto dé-
manty mu byly odevzdány
Langdonem, když uniknul z
Barnettova doupete.

Vincent Morton vztáhnul ru
ku, mezi jejímiž prsty držel
drahokam a oblicej jeho pla-
nul hnevem a rozhorlením.

“Nemám co ciniti se zavraž-
dením generála Cliftona aniž s
démantem Harvey Talcotta,”
odvetila Viola klidne, pohlíže-
jíc nan, aniž by za jeho prí-
krých slov sebe méne byla zsL
nala, “opakuji však poznovu,
že zájmy naše musí býti spo-
leene.

Vážnost ženštiny podesila
Vincenta i zíral nyní s údivem
ve výrazný její oblicej.

“Vyslechnete mne,” pravila
s velkou opravdovostí. “Kdy-
bych nikdy nebyla spatrila váš
oblicej a váš osud jako mého
neprítele v mých rukou by byl
spocíval, byla bych zustala lho
stejnou zatím co byste se stá-
val obetí úkladu Harvey Tal-
cotta. Já vás však spatrila a
zámery mé doznaly zmeny.
Jedinou vetou vám mohu vy-
svetliti proc se snažím vám pro
speti a proc naše zájmy jsou
spolecné. Miluji vás.”

Mluvila klidne, zvolna, ale
pohnutí z obliceje jejího vyzí-
rající svedcilo o její vrelosti i
opravdivosti.

Vincent Morton stál zde,
pohlížeje v nejvetším údivu a
ani sluchu svému nevere.

Byl to nový nejaký úklad?
Z hlasu Violy vyznívala oprav-
dovost, vyzírala i ze všeho je-
jího jednání.

Vzpomenuv si Ethel Clifto-
nové, již nenávist’ této ženšti-
ny a jejích zlocinných spolec-
níku odsoudila k pronásledová
ní a zármutku, chtel s opovrže-
ním odmítnouti její pokorné
vyznání lásky. Však náhle v
nem vzniknuvší myšlenka jej
umlcela. Zda-liž pak nemohl
pomocí tohoto nového obratu v
její pohnutkách doufati, že zí-
ská splnení všech svých tužeb
a ztrestá ji i její spoluvinní-
ky?”

(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

1 GEORGE W. ZIRKLER I
POHROBNÍK A BA LSAMOVAC

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 U
8 Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- jíj
S te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali 8
gg jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- 8
•jg borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-
8 ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek
8 a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- 8
8 ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. 8

Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du- 5
ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. gg

| NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

2 VÁM dobrou obsluhu 2
£ S

| Frank Cvach a Syn |
JAKOST SLUŽBA S

S 1904-6 ASHLAND AVENUE *

8 Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

8 Telefon, Wolfe 1180 S
jg (gg

|| ??

XX Náš Inventár (Record Xi
ii Booklet) vám ukáže jak si máte zazna- ::
:: menat váš nábytek v každém pokoji a v
?? celém dome. Toto jest velmi duležité.

Xi Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po- Xi
Xi žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to Xi?? , ??

nestojí. ??

|| CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ||
|| V BALTIMORE tt

Hollíday & Fayette Streets ||
tt PLAZA 4415 tt
tt tt\

FR ANT. xJ. PINTNI3R
cesky 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.

liOUIS 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.


