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A tak se stalo, že zahledla

zvedavý oblicej detektiva Ho-
warda.

Nerozpakovala se jednati a
to jednati rychle.

Po jejím boku poblíž okna
stál Vincent Morton, celý zmá-
mený zdržujícími slovy, jež
Ethel práve byla pronesla.

Což jí bylo záleženo na ne-
zdaru všech Talcottových ú-
kladu celících k jeho vlastní
mu i jejímu obohacení? Pro
ní melo mnohem veší duleži-
tost aby zabránila Vincentovi v
obmýšleném jeho vysvetlení
zdánlivé jeho nevery vuci
Ethel Cliftonové.

Což jí bylo záleženo na tom,
že Ethel se domuže svých práv
jako dedicka generála Clifto-
na? Mnohem více duležitosti
prikládala tomu, by získala to-
ho, po cem nejvíce toužila: lá-
sky Vincenta Mortona!

Zda-liž pak ve chvíli, kdy se
Ethel tak neocekávane pred
ním objevila, zruší slib pred
nedávném Viole daný? Tomu
nesmela Viola pripustit. Musí
s ním bez odkladu uniknouti.

Tak rychle jak jí tyto my-
šlenky mozkem križovaly, tak
rychle konecne též jednala.

Pristoupila k oknu, jež sko-
ro k samé podlaze dosahovalo
i vyskocila na venek, poplete-
ného a zmámeného Vincenta
za sebou skoro vlekouc. A pri
tom upadla pres muže, který
pod oknem na pažitu ležel.

“Já s vámi nepujdu! Zlodu-
chu! Svudnice, vy mne neod-
vlecete od übohé, nevinné té
dívky, kteráž mne neprávem
považuje za falešného!” zvo-
lal Vincent náhle.

“A vy se mnou prece jen mu-
síte !”

Za slov tech Viola Dale-ova,
z jejíhož obliceje vyzírala di-
voká, žárlivá zurivost, pozved-
nula ruku svou. Z prstenu
nám již známého opetne pocal
unikati omamující výpar prvé
než Vincent vedel co se deje.
Smyslu jeho zmocnovala se o-
tupelost, mladý muž pozbýval {
vlastní vule a ženština odváde- 1
la jej zahradou, aniž by on se f
tomu byl mohl opríti.

Viola vykrikla strachem o-
hlednuvši se nazpet ku kni-
hovne.

Detektiv Howard vskocil do
komnaty, jakmile spozoroval,
že ženština pomýšlí na uniknu-
tí. Práve když se octnul u ok- !
na a z neho vyskociti chtel, aby ,
uprchlíky pristihnul, zastoupi-
la mu jakási postava cestu.
Soucasne Viole povedomý hlas
Talcottuv, jenž na ní volal:

“V zadním nádvorí stojí pri-
pravený kocár. Prchnete!” ,

Howard rozmrzen ucouvnul ,
nebot Harvey Talcott míril mu '
bambitku na prsa.

“Zpátky!” zvolal zlocinec. 1
“Zpátky, sice vás usmrtím.” j

Ethel Cliftonova se zachvela j
a vykrikla hruzou, poznavši ,
oblicej svého neprítele.

Detektiv Howard stál zde ,
nehybne nebot bylo mu zabrá- ,
neno stíhati Violu a Vincenta. ,

Talcott poskytnul Viole a 1
jejímu nedobrovolnému pru-
vodci dosti casu aby se mohli ,
dostati na nádvorí a pak sám i
zvolna nastoupil ústup skrze j
okno. Neveda zda-li nemešká i
v okolí domu více policejních ]
strážníku cekajících na zavo-
lání Howardovo, Talcott se ne- -
pokusil o to, aby se zmocnil ,
znovu Ethel Cliftonové.

“Hra naše jest prohrána!” |
zamrucel prchaje od okna 1
smerem k nádvorí.

Kocí prásknul do koní jak-
mile Talcott vskocil do povo- i
zu.

Talcott divoce se obrátil k
Viole, kteráž tu sedela, úzkost-
live pohlížejíc na Vincenta, \
jenž pod úcinkem omamující- -
ho prostredku v úplném bezve-
domí na zad tu ležel.

“Co to vlastne má znamena-
ti?” požadoval Talcott rozhor- i
len.

“Což?” tázala se ženština
klidne.

‘Míním opetné objevení se
Ethel Cliftonové v residenci.”

“Otázku tu byste mohl lépe
sám zodpovídati. Byl jste to
vy, jenž ji nechal uniknouti.”

“Hrome máte pravdu!”
zuril Talcott. “Hra naše jest
prohrána policii jest vše
známo. Jmení, o než jsme u-
kládali, nebude nikdy naším.”

Viola Dale-ova na to neod-
povedela.

Všechna její pozornost pla-
tila Vincentu Mortonovi, což
Talcotta nanejvýše popuzova-
lo.

“Slyšíte mne?” vykriknul.
“Prohráli jsme vše!”

“Dobrá já za to nemo-
hu!”

“Zda se mi, že vám to jest
lhostejno!”

“Nedbám opravdu! Vyko-
nala jsem muj úkol vy jste
se setkal s* nezdarem v prová-
dení svého úkolu. Nedávejte
tedy vinu mne.”

“Chcete se tedy plánu naše-
ho vzdáti?”

“Vždyt prece sám pravíte,
že hra naše jest ztracena,” po-
dotkla Viola chladne.

Její klidnost nesmírne dráž-
dila Talcotta.

“Hra naše není ztracena,
pakliže se pridržíme nového
plánu.”

“Jakého to nového plánu?”
“Míním znicení poslední vu-

le generála Cliftona, kterouž
Ethel Cliftonova jest ustanove-
na za jeho dedicku.”

“A vy máte onu závet?”

továni, detektiv Langdon, jenž
se zatím vzpamatoval po svém
pádu, práve se dostal k residen
ci generála Cliftona. A v tom-
též okamžiku stál Howard v
knihovne a starostlive pohlížel
v bledou i nevýslovný bol
zrazující tvár Ethel Cliftonové.

Übohá dívka práve se vzpa-
matovala z mdloby, v níž upa-
dla hned po úteku Violy s Vin-
centem. A nahlížeje dovnitr
otevreným oknem, — prozatím
jsa necinným hercem ve výje-)
vu tom, Langdon tiše vyckával
dalšího rozvoje událostí.

Kapitola tricátá druhá.
Alstyne je predcházel ku

po pokoji, jenž se nalézal na
konci dlouhé chodby budovy i
pomáhal Viole pri doprave Vin
centa Mortona. Talcot propu-
stil kocího a uzamknuv dvere,
prišel za nimi do pokoje o ne-
kolik minut pozdeji.

Vincent položen na podlahu
a Violá pritáhla si k nemu ži-
dli a sedela zde s napnutím jej
pozorujíc.

Alstyne se zachmuril povši-
mnuv si této její pozorlivosti a
tázave vzhlednul k Talcottovi.

Ten však jako by toho byl
nevidel, jal se vylicovati príbe-
hy vecera.

Alstyne naslouchal se vzru-
stajícím nepokojem.

“Nahlédnete,” pokracoval
Talcott mrzute, dokonciv své
lícení, “že již vše ztrace-
no.”

“O ne, ješte není vše ztrace-
no,” znela duveryplná odpo-
ved Alstyne-ova.

“Jak to myslíte?” tázal se s
údivem Talcott.

“Ano, já závet mám.”
“Ethel i pak by obdržela

jmení generálovo jako nej bliž-
ší jeho príbuzná.”

“Neobdržela by jmení kdy-
by zemrela a pak byste vy nan
mohla ciniti nároky.”

“Dobrá. Provádejte si jaký-
koliv plán a pocítejte na mne,
já vám ale predpovídám ne-
zdar.”

“Nezdar?” tázal se Talcott.
“A proc?”

“Vše jest proti nám a já
isem toho nabažena.”

“Dobrá, dobrá poradíme
se s Alstynem. Neco musí býti
ucineno, abychom znovu vydon
Dyli ztracenou pudu. Nesmí-
me ztratiti toto velké bohatství
jež se skoro již nalézá v našich
rukou.”

Viola se vydesila pri zaslech
nutí jména Alstyne-ova.

“Vy máte Alstyna pri so-
be?” tázala se neklidne.

“Ano. Jeho láska k vám u-
cinila z neho verného spojen-
ce; vy prece zamýšlíte ruku
svou mu dáti, Violo?”

Ženština se zachmurila.
“Ne, nezamýšlím nic takové-

ío,” pravila rozhodne.
“Vy jste mu to ale prislíbi-

la!”
“Ano, ale nedbám toho.”
“A proc jste se jinak rozmy-

slila?”

“Pojdež se mnou!” odvetil
;ázaný.

Alstyne tváril se vážne, od-
vádeje jej z místnosti.

Vešel do pokoje, jenž se na-
ezal doleji na chodbe, kdež

stála rozsvícená svítilna na hru
bém stolu.

Ukázav na židli, pravil s du-
razem :

“Sednete si, Talcotte, chci s
vámi promluviti.”

“O cem vlastne?” tázal se
Talcott s údivem.

“Chci s vámi promluviti o
Viole.”

Talcott pohlížel s patrným
neklidem na svého soudruha.

“Proc zrovna o ní?” tázal se
po chvíli.

“Musela se s ní udáti nejaká
zmena.”

“Aj!Vy jste si toho povšim-
nul?”

“Ano. Jak bych jinak mohl?
Ona mne déle nemiluje!”

Talcott zachoval mlcení.
“Ona si patrne zamilovala

muže, jejž sem privezla.”
“Vincenta Mortona? Ano!

Alstyne, vy se nemýlíte.”
“Dobrá: nezapomente však,

Talcotte, že pouze pro lásku k
éto žene vám jsem byl nápo-
mocen! Pojednou se prede
mnou vyskytuje sok. V mém
držení nalézá se klíc ku jmení
generála Cliftona. Tento muž
musí býti z cesty uklizen a Vi-
ola Dale-ova musí se za mne
provdati, aneb já vám odepru
na dále svou pomoc.”

“Já nemohu vykonávati žád-
ný vliv na Violu.”

“Vynejen mužete, ale i mu-
síte!”

“A prosím, jak?”
“Tím, že tohoto muže, Vin-

centa Mortona vydáte v mou
moc.”

“To mohu uciniti.”
“Abud lstí, bud násilím mu-

síte donutiti Violu, aby se stala
mou ženou.”

“V tom ohledu uciním co bu-
du moci!”

“Prislibujete mi to?” tázal
se Alstyne opravdove.

“Ano, prislibuji,” odvetil
Talcott, klada na slova svá po-
kud možno nejvetší duraz.

“Povím vám tedy neco. Ob-
jevení se obliceje generála
Cliftona u jednoho okna této
budovy nebylo žádným kla-
mem.”

“Ha! Pocínám již chápa-
ti!” zvolal Talcott.

“Víte dobre,” pokracoval
Alstyne, “že tato stará budova
byla v jednu dobu skrýší roty
Barnettovy. Dopravili jsme
sem generála Cliftona, domní-
vajíce se, že jest mrtev. Po-
slyšte však!”

Alstyne pošeptal Talcottovi
nejaké prekvapující tajemství.
Zlocinec stal se pri tom nesmir
ne rozcileným.

“Mužeme tedy dosud uciniti
Ethel Cliftonovu povolnou vu-
ci naším zámerum”, zvolal.

“Ponevadž miluji tohoto mu
že ponevadž jsem si umíni-
la, že se stanu ženou Vincenta
Mortona dej se co dej.”

“Což jste pozbyla rozumu?”
zvolal Talcott prekvapen.

“Nikoliv,’ 'znela klidná od-
poved. “Míním o do opravdy
a nenechám si v zámeru mém
prekážeti. Já jej miluji —já
jej do konce budu hájiti oproti
vaším úkladum. Pokuste se
prekážeti mne v tomto mém ú-
myslu a já vyzradím všechny
vaše plány úradum.”

Oblicej Talcottuv se zatem-
nil, ale zlocinec mlcel. Vedel
velmi dobre, že není rádno sta-i
veti se práve nyní této ženštine
na odpor.

Zatím co takto spolu roz-
mlouvali, kocár rychle ujíždel.
Když byl projel mnoho ulic,
zabocil konecne do téže ulice,
v níž detektiv Langdon byl od
kocího bicištem sražen.

Kocár brzo projel okrskem
podle reky a konecne se zasta-
vil.

Stály pred toutéž chmurnou
budovou, odkudž puvodne po-
voz vyjel.

“Zde se zdržíme,” tázala se
Viola, pohlížejíc na nevlídnou
budovu.

“Ano, ale jen prozatímne.”
“Jaké jest to místo vlastne?”
“Dum, do nehož byla dopra-

vena mrtvola generála Clifto-
na.”

Vystoupili z povozu a* Viola
pokynula kocímu, aby jí byl
nápomocen s dopravou bezve-
domého Vincenta do domu.

Talcott sestoupil po nekoli-
ka dolu vedoucích schodech a
zabušil potom na dvere sklep-
ních prostoru.

Z vnitr ozvalo se odšupování
závor a rincení retezu. Muž
nejaký se svetlem v ruce obje-
vil se u dverí.

Byl to Alstyne, ale tak zsina-
lý a pobourený, že Talcott po-
hlížel v jeho rozechvení pro-
zrazující oblicej nikoliv bez o-
bavy a prekvapení.

V tu dobu, kdy spiklenci v
dome zase bezpecne byli üby-

“Ano. Pošleme-li jí psaní, v
nemž odhalíme pravdu, prime-
jeme ji k tomu, že pospíší v to-
to místo i kdyby vedela, že ji
zde ocekává nové zajmutí.”

Oblicej Talcottuv záril ví-
tezstvím.

“Vše ješte není ztraceno,”
zajásal. “Kde jest on?”

“Dopravil jsem jej na jach-
tu.”

“To jste dobre ucinil,”podot
knul Talcott.

“Nesmíme se vydávati v ne-
bezpecí nesmíme zde déle
zustávati.”

“Tak smýšlím i já mohlo
by se to prozraditi. Ethel Clif-
tonova to treba prozradila.”

“Opustíme tedy všichni toto
místo?”

“Jakmile odešleme psaní
dívce.”

“A napíše on psaní to?”
“Musí. Nyní však, Talcotte,

mluvme o onom muži?”
“Míníte Vincenta Mortona?”

“Ovšem že ano.” “Co chce-
te?” “Musíte jej vydati v
mou moc.” “Zarídím to
pojdte.”

Vrátili se do pokoje, kde se
Viola nalézala. Talcott vzal ji
stranou.

“Musíte se bez odkladu ode-
brati na jachtu”, pravil.

“A tento muž pujde se
mnou?” odvetila ukazujíc na
Vincenta.

“Ne, on s vámi nepujde.”
“A proc nepujde?”* tázala

se Viola.
“Ponevadž musíme predse-

vzíti duležitý výkon a vy nám
musíte býti nápomocna.”

“Vy o nej budete pecovati
než se vrátíme?” tázala se o-
pravdove.

“Zajisté, že tak uciním.”
“Mejte se však na pozoru,

Talcotte. Pak-li mne oklame-
te, budte jist, že vás zradím.”

“A zradíte-li mne, já usmr-
tím tohoto vašeho nového mi-
lence.”

Viola zsinala.
“Hlouposti,” dodal Talcott

rychle. “Nebudeme se prece
snad hádati. Za den neb dva
plány naše budou provedeny a
vy zase budete míti milence.”

Viola zpola jsouc upokoje-
na, pohledla nežne na bezve-
domého Vincenta a opustila
budovu. Talcott ji provázel a
vráil se o nekolik minut pozde-
jik Alstynovi.

“Nuže?” tázal se Alstyne.
“Videl jste muže?” “Ano.”

“On jest našim veznem a z
lásky k Ethel nás bude poslu-
šen.”

“I já tak myslím.”
“Musíme tedy odplouti s

jachtou v jiná místa.”
“A poslati psaní k Ethel

Cliftonová?”
“Ano.”
“Co však s tím mužem?”
Talcott za své reci ukázal na

Vincenta.
Oci Alstynovi zaplály ohnem

vražedné žárlivosti.
“Prenechte ho mne,” za-

chroptel.
“Odeberu se na jachtu a pri-

pravím vše k odplutí.”
“Zcela v porádku.”
“A vy prijdete za námi?”
“V nekolika okamženích.”
Talcott odešel.
Alstyne pokrocil k místu kde

Vincent ležel a pozvednul jej
na široká svá ramena. Odnášel
jej z této místnosti a dopravil
jej do pokoje, v nemž prvé mel
tajemnou rozmluvu s Talcot-
tem. Otevrel težké dubové
dvere, za nimiž se objevila
místnost cely podobná. Retez
s pouty ležel na podlaze, jsa
pripevnený do kruhu, jenž byl
zapušten do podlahy. Retez
byl starý a zrezovatelý i bylo
ho patrne používáno ku spou-
tání zajatcu v dobách, kdy ro-
ta Barnettova v budove této
hnízdila.

Alstyne položil Vincenta na
podlahu a pripnul mu pouta k
ruce. Pero pout zaskocilo a
pevne svíralo ruku neštastného
mladého muže.

“Zde bude bezpecne uvez-
nen,” zamrucel Alstyne s dá-
belským uspokojením. Vincent
neklidne sebou pohnul a zlo-
cinec spechal rychle z cely.

Alstyne zavrel a uzamknul
dvere a chopil se svítilny, jako
by chtel odejiti z pokoje.

Z ocí mu zírala chut vražed-
nická, když tu na chvíli stanul
jako by se na rozpacích nalé-
zal. Pak jako by nabádán dá-
belskou jakousi mocí, mrštil
svítilnou do jednoho kouta po-
poje.

Hned na to spechal z budo-
vy.

Odeset minut pozdeji, když
jachta plavbu svou nastoupila,
ohlednul se Alstyne nazpet na
opuštenou budovu.

(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 1
£ ZÁSTUPCE FIRMY

1 GEORGE W. ZIRKLER I
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
£5 Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- Ji*
8 te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali
S jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- jS

horná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-
ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek

£5 a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- jfc
8 ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. 8

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

NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

2 VÁM DOBROU OBSLUHU S
$ 1
1 Frank Cvach a Syn §

JAKOST SLUŽBA *

S 1904-6 ASHLAND AVENUE
8 8

Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

Telefon, Wolfe 1180

_ —_

?? ZDARMA! Náš Inventár(Record s*l
XX Booklet) vám ukáže jak si máte zazna-
XX menat váš nábytek v každém pokoji a v :tl
?? celém dome. Toto jest velmi duležité.
Xl Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po- Ji
XX žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to Xj

nestojí.

|| CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ||
U V BALTIMORE ?$

Holliday & Fayette Street* ||
_U Pl- AZA 4415

FRANT. J. PINTNER
ceský 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
Calounic tví 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.

LOUIS BERBER
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.
OBYDLÍí 907 N. PATTERSON PARK AVENUE

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


