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“Dekuji, snad ji dohoním.”
“Kdyby se opet vrátila, rek-

nu jí, že jste zde byl.”
“To ucinte.”
“Dobrou noc, pane.”
“Ne, prijdu opet k tomu mu-

ži.” Lékar se vzdálil.
“Výborne! Výborne! plesal

Ramirez po odchodu lékare.
“Sedí nahore u toho chla-

pa”, brucel Juba.
“Slyšte!” pokracoval John

Ramirez dále. “Znal jste toho
lotra, co zde ty odrhovacky
prodával?”

“Nikdy jsem ho nevidel; byl
mi podezrelým. Bud je to pro-
hnaný zlodej, aneb rafinovaný
tajný.”

“Nepozoroval jste u neho a-
merické nárecí?”

“Nárecí? Hm ... to práve
ne, ale ta písen, již zpíval, byla
americká.”

“Vidíte? Nu, nebude již v
dome?”

“Kdybyste si radeji šel leh-
nouti. Musíte mi zaplatiti.”

Potom plížil se Juba z ku-
chyne.

klíc. “Smrti se nebojím!” zvo-
lala .... “Necht prijde!”

“Eunice, na tvém osudu mne
nic nezáleží. Jakmile prekro-
cíš tento práh, zastrelím te-
be!”

Bella vykrikla, stiskla kliku
a vytrhla dvére ze závory.

Ozvena odrážela se hlubo-
kou nocí. Ramirez stiskl ko-
houtek, ale kule letela do dve-
rí.

Bella omdlela, sklesnuvši na
práh.

“Mne se zdá, že tu nekdo
strílí”, pravil nejaký hlas ven-
ku. Byl to Brucidlo Bullfin-
cher.

“Flotsam!” zvolal Ramirez
se potáceje.

“Ano, prosím. Kouknete se
Jubo po dáme!” Potom vstou-
pil tajný do pokoje a zustal v
nem s Ramirezem samoten;
dvére pevne zavrel. “Jen vy-
lez z díry. Nehraji si rád na
schovávanou. Tedy prosím,
racte vylézti. Zatýkám vás ve
jménu zákona Johne Ramire-
ze!”

“Jste syn smrti!”
“Skutecne?”
“Pronásledoval jsi mne ne-

kolik mesícu a vždy jsem ti u-
pláchl! A nyní jsi v doupeti
lišáka a s ním bojuj!”

“Nuže lišák se brání no-
žem, ale lev zákonem! Potom
hodil tajný Flotsam na stul za-
tykac trestního soudu a vytáhl
nekolik pout.

Ramirez dábelsky se usmál
a plížil se k nemu. “To ti ne-
pomuže!” pravil.

“Uvidíme,” odvetil Flotsam,
uchope velký železný svícen,
aby lépe svého soka videl. Pri
tom shaslo svetlo a jen žár od
krbu osvetloval oba muže.“ N-
edávno jsem zatknul o’Sliga”,
pokracoval Flotsam dále,“dnes
lapila policie Lazárka, práve v
okamžiku, kdy chtel do Rot-
terdamu jeti, a jakmile tyto re-
tízky kol tvých rukou otocím,
jest s celou bandou firmy dlou-
hoprstáku konec.”

“Bud ty, nebo já!” zasycel
Ramirez.

“Tedy myslíš?”
Ramirez uchopil se vší silou

nože a chtel jej do prsou tajné-
ho vraziti, však tento mu ho
železným svícnem z ruky vy-
razil a v nejbližším okamžiku
byl John Ramirez spoután.

Zatím na jiných místech o-
dehrávaly se jiné události.

Sulney najal Belle povoz a
povedel vozkovi,kam jí má do-
vézti. Tento popohnal bicem
kone a Sulney osamotnel.

“Má pravdu,” mumlal, od-
cházeje.

Jízda zdála se býti Belle ne-
konecnou. Konecne byla do-
ma. Spechala do svého poko-
je, zavrela dvére za sebou, roz
svítila lampu, poohlédla se po
pokoji a spatrila ku svému ú-
divu psanícko, jež nekdo pod
dvermi podstrcil; zvedla je a
rozrízla; malír, jemuž za mo-
del sloužila, prosil jí, aby zase
do jeho atelieru prišla. Položi-
la psaní stranou a mohla ko-
necne dopis své matky cisti.
Byl v obálce, jež nesla adresu:
“Miss Eunice Grahamova, o-
leandrový letohrádek v Chis-
wicku.”

pravdu, cinže mi cinila staros-
ti. Tedy dobre. Dnes jdu do
Chiswicku. Je to daleko?”

“Nevím, má zlatá. Budete
k obedu doma?”

“Myslím, neb pan Renella
mne odpoledne ve svém atelie-
ru ocekává.”

Vbrzku na to krácela dív-
ka k letohrádku oleandrovému
do Chiswicku, který vbrzku
našla. Ah-Luck otevrel okno,
a když zazvonila a po slecne
Grahamové se tázala, pravil,
jako obycejne: “Ne, ne, zde,
ne zde bydleti.”

Na to zmizel. Na míste je-
ho objevila se Eunice Graha-
mová živá její podobizna.
Obe hledely udivene na sebe,
nevedouce, jestli je vše snem
cili skutecností.

“Bella podala jí psaní, na
kterémž stálo jméno, jež se Eu
nice zprotivilo: “Miss Eunice
Grahamova, oleandrový leto-
hrádek v Chiswicku.”

“Racte dále jiti!” pravila
Eunice vlídne. Bella zdráhala
se jí následovati, potom prece
ale uposlechla. Když obe v sa-
lonu sedely, tázala se Eunice,
kdo jí psaní dal.

“Mrtvola,” pravila Bella.
“Moje matka . . . mrtva!”

zvolala Eunice.
“Vaše matka?”
“Ano. Je to její písmo! Um-

rela!”
“Ano, vcera vecer,” pravila

Bella tiše.
“Ach, bože nemohla jsem býti
její smrti prítomna! Moje mat-
ka!” vzkrikla Eunice.

Bella cítila s ní nejvetší sou-
cit a nežli se obe nadály, ležely
sobe v nárucí. “Neplacte!”
pravila Bella ji tešíc.

Eunice na ní pohlédla a bol-
ne se usmála. Díte, o nemž je-
jí matka tak casto mluvila, div
ku, kterouž chtela vyhledati,
našla nyní zde, co svojí sestru,
co dceru Hirama Maltbyho.

“Nechcete psaní cisti?” tá-
zala se Eunice.

Ramirez pospíchal nyní po
druhé na zadní schody, ale u-
slyšev kroky na techto a šumot
hedvábných šatu, odskocil stra
nou a cíhal. Veliká prostora
byla osvetlena jen jedinou
lampou. Kroky se blížily a
Bella vstoupila do kuchyne.

“Tak! Nyní mám te opet.”
Žena se ohlédla a když jí

Ramirez surove za ráme ucho-
pil, lehce vykrikla.

“Kdo jste?”
“O, ty mne dobre znáš! Po-

tom krácel ku dverím a zavrel
tyto, aby Jubou nebyl vyrušo-
ván.”

“Prosím vás, pustte mne!”
zvolala ustrašená Bella. “Já .

.

co. chcete ode mne? Mám jen
nekolik šilingu u sebe. Ty
vám dám, ale pustte mne, pro
boha vás prodru!”

Ramirez se dábelsky usmál.
“Peníze! Tebe chci .. . dívku,
s kterouž jsem se oženil!”

“Já vás neznám, pane!” zvo-
lala Bella považujíc Ramireza
za šílence.

“Casu je na krátko, pospeš-
me si. Jsem bohat. Následuj
mne do Ameriky; v Texasu si
koupíme hospodárství a bude-
me žiti z našich penez. Ne-
hled na mne tak blbe! Beze
tebe nejdu, kdybych te mel za-
vražditi !”

Bella skocila ke dverím a
volala o pomoc.

“Mlc!” prosil jí zoufale Ra-
mirez. “Nemáš pro mne ani
drobet citu a lásky! Policie
jest mi v patách a prece hraju

se svým osudem, ant te miluji
a bez tebe nemohu žiti Eunice!
Pro mou ženu podstoupím i
smrt!”

“Kdo jste? Nejsem Euni-
kou.”

Nyní vedela .Bella Lorrime-
rova, že tento muž je onen,
jenž její sestru nemilosrdne
pronásleduje .

.
.

nenávidený
Ramirez.

“Já?” zvolala Bella prekva-
pene.

“Ano, o vás tak casto mluvi-
a,” pravila Eunice vlídne.

“O mne?” To se mýlíte.”
“O ne! Jsme si tak podob-

ny.”
“O ne!” zvolala Bella se hro

zíc. “To není možné. Nepo-
znáváte mne! Nevíte, jaký ži-
vot jsem vedla! Nevíte, kdo
jsem!”

“O, ano, vím vše. Jste mo-
jí sestrou!” pravila Eunice, dr-
žíc sourozenku kol krku. Buh
všemohoucí v nevyzpytatelné
rade své privedl k sobe dve
dcery ženy neštastné.

55.
“15. cervna. Až budeš tak

daleko ve ctení tohoto dopisu,
že jej nezahodíš a neroztrháš
potom docti konce. Ty víš,
kdo byl tvým otcem a proc
jsem te Eunikou Grahamovou
nazývala, ant jsem se domní-
vala, že tvuj snatek s Ramire-
zem byl neplatný a že nemáš
práva jeho jména nésti. Mo-
hla jsem mu to ríci, když jsem
se s ním setkala, ale bojím se
toho nebezpecného muže. Ty
jsi svobodna, mé zlaté díte.On
nemá práva na tebe, a kdyby
chtel prece toto dokázati, od-
volej se na matriku v Almary-
ve ve Vermontu, kde jeho sna-
tek s jistou Markétou Clinto-
novou byl zanešen, jež ješte
žila, když jsi opouštela Ame-
riku.”

“1. cervence. A nyní Eunice
budu ti vypráveti o decku, o
kterém jsem tak casto mluvila
a jež bylo mnou v nalezinec li-
verpoolský dáno. Jest prvo-
rozená dcera Hirama Maltby-
ho, v nalezinci Bella Lorrime-
rova zvaná Bella proto,
že byla nejhezcí z Lorrimero-
vá, proto že byla dámou onoho
jména za vlastní prijata; po-
tom prý s nejakým mladým
šlechticem uprchla ”

“Chceš mne k vražde dohna-
ti?” zvolal Ramirez.

“Nepoznáváte mne. Já vás
neznám a jen má matka vás v
její psaních lícila.”

“Tvoje matka?”
“Ano, nežli zemrela. Odej-

di ode mne! Jsi John Rami-
rez.”

“Bud ticha, neštastnice!”
“Ty nejsi mužem Euniky!”
“To není pravda; jsi mojí

ženou!”
“Ne.'Tvoje chot, již jsi mno-

ho üblížil a oklamal, jest moje
sestra, byla tak od tebe proná-
sledována, jako kdysi Marké-
ta Clintonová v Americe ...”

“Mlc a nedožen mne k nej-
horšímu. Pujdeš se mnou,
bud po dobrém nebo po zlém!
Jsi mou ženou a já tvým mu-
žem!”

“Tvojí ženou! Zšílel jsi?
Pust mne!”

“Pujdeš se mnou?”
Bella se snažila jemu utéci.
“Ty tedy nepujdeš?” zvolal

dábelsky.
“Pust mne. Tu nekdo pri-

chází! ...”
Ramirez ji nechal ku dve-

rím, když ale tyto chtela nási-
lím otevrití, vytáhl bambitku z
kapsy, ríde hlaven na ní.

“Jak se zámku dotkneš, jsi

dcerou smrti!” zvolal Ramirez
smyslu nejsa mocen. “Radeji
te uvklím mrtvou než u jiné-
ho.”

Bella Lorrimerova zdráhala
se okamžik, potom ale otocila

Již chtela psaní otevrití, ant
ale na ní nebylo adresováno,
nechala toto býti.

Jméno na obálce stojící by-
lo jí známo, neb se upamatova-
la, že cizí muž v cremornských
zahradách, který jí tenkráte
tolika strachu nahnal, Eunice
jí nazýval —a dnes bylo toto
jméno opet vysloveno musi-
la tedy v této záhadné událos-
ti nejaká mýlka spocívati. Cizá
žena nebyla jí nicím.

A prece nespocívala v slo-
vích übohé žádná lež, šílenost’
nebo klam, vždyt zvolala :“Mé
díte?” \ ostatní vše bylo tak
hruzné . .

. cetla opet a opet a-
dresu, tázajíc se stokráte, zda-
li má dopis otevrití? Ne. Zítra
odevzdá jej na pravou adresu
a tam se rozluští podivné ta-
jemství.

Bella vstala druhého dne již
casne ráno, nedotknula se sní-
dane, již jí byla žena, u které
bydlila, prinesla.

“Vyhlížíte blede!” pravila
dobrá starena. “Neco vás sou-
ží ! Pak-li máte starost’ o cin-
ži, již mi dluhujete, tu si z to-
ho nic nedelejte, já vás z bytu
nevyženu.”

Bella dekovala lidumilné že
ne, s úsmevem, pravíc: “Máte

Dívka se ve ctení dopisu za-
stavila, zardívajíc se jako ru-
bín potom cetla mužne dá-
le : “Zapomnela jsem na jeho
jméno.”

“14. cervence. Vzdala jsem
se nadeje ji nalézti, ackoliv
hledám bez ustání díte své.
Stopovala jsem i v Liverpoolu
moji dceru, ant mi bylo o ne-
jakém mužovi receno, jenž ji
kdysi miloval a ji následoval—
Tiny Spurts se jmenuje ale
utekl ze služby svému pánovi.
Jsem umdlena, hlad mne trá-
pí, jdu bosa a nemohu k tobe

prijití! O jakým bídným tvo-
rem jsem! A jen proto, že
jsem nedodržela svuj slib ”

Zde bylo písmo necitelné.
Jen s nejvetší námahou cetla
Bella následující slova: “Dnes
v noci pravilo mi svedomí, a-
bych skocila do vody, ale my-
slila jsem na tebe, na vás obe

Euniku —a Bellu na-
vždy ”

Zde bylo psaní u konce.
Bella pozvedla oci, hledíc

na Euniku, plakaly obe, doja-
ty jsouce hrozným koncem
své matky.

Eunice vedela nyní, že není
dcerou Hirama Maltbyho
jeho pravá dcera sedela pred
ní, jemu vzatá a cizá. Jen je-
dinou útechu našla Eunice: by-
la prosta Ramireza. Flotsam
ji neobelhal.

“O hanba! O hanba!” vzly-
kala.

“Nevezmi si to k srdci, Euni-
ko. Není-liž pravda, smím te
sestrou nazývati?”

“Sestro, ty se ode mne ne-
odvracuješ?”

“Já od tebe? Ty máš k to-
mu právo!”

“Já?” pohlédni kol sebe. To
jest letohrádek tvého otce, do
kterého jsem se vedrala; tvého
otce, jenž mne- klamne za své
díte považuje, mne, dceru mu-
že, kterým mu byl nejúhlav-
nejším neprítelem. Ach, nyní
mu nejsem nicím!”

“Když bude spravedliv
. .

”

“Spravedliv?” zvolala Euni-
ce. “Ach, kdybys jeho šle-
chetnost jen znala, musíš jej
ihned milovati?”

“Já?” pravila Bella šlechet-
ne. “A proc se má vše vubec
dovedeti? Ty jej miluješ,
nech jej tedy v mínení, že jsi
jeho díte. Proc bych mela já
te o tvoje místo v jeho srdci o-
loupiti?”

“Ne, ne, ty jsi byla chudá a
neštastna jako já!” zvolala
Eunice se chvejíc a opet svou
sestru objímajíc.

Nyní vyprávela Belle histo-
rii svého života. Jak nikdy
nepoznala lásku matky,—Tiny
Spurts byl jejím jediným príte-
lem; potom byla od dobrocin-
né paní Lorrimerové za vlast-
ní prijata, však bylo jí to pred-
hazováno a jiným hostum vy-

pravováno, co jest. “Vždy a
všude musila jsem slyšeti, že
jsem vyvrženkou lidské spolec-
nosti. Každému vypravovala
Lorrimerová . o svém šlechet-
ném skutku a když se mi ne-
kdo prátelsky naklonil, od-
vrátil se ode mne, uslyšev, co
jsem. Ach, jak nenávidela
jsem ty, kterí zažili péce a lá-
sky materské! Ach, jak nená-
videla jsem tu moji “dobro-
dejku”, jež nejnuznejšímu že-
bráku almužny nepodala !Roz-
horcena *v nejvetším smyslu
slova, na pokraji zoufalství
seznámila jsem se s ním
Vincentem Vaynem!”

56.
Vayne byl jí v salonu dobro-

dejky predstaven, vyprávela
Bella dále, lícíc potom, že ji
naporád v patách následoval
a jak se konecne seznámili. Je-
jí láska k nemu vzplápolala a
ona milovala bez nadeje, ve-
douc, že její dobrodejka ji o-
pet svým vypravováním znicí.
A tak se také stalo. Vincent
Vayne.....

“Vayne!” prerušila ji ve vy-
pravování Eunice.

“Ano znáš ho?”
“Tvuj otec o nem mluvil,”

odvetila Eunice, potom vyprá-
vejíc vše, co o pomeru Vaynea
a Madgy vedela.

“To jest práve nej podivnejší
na celé historii,” pravila Bella.
“Nyní pochopíš, proc se k otci
svému nebudu hlásiti a radeji

nouzi chci trpeti. Nahlédneš
sama, že mi Madga zustává
ciza!” Potom vyprávela, jak
svého milence, co ženicha
Madgy videla, jej následovala
a konecne se mu hrozne pom-
stila. “Není-liž pravda, jsem
hnusným tvorem na tomto sve-
te!” zvolala bedujíc.

“Ne, Bello. ty jsi tak ne-
štastná, jako já ... . Ale, co se
stalo s tím übohým Tiny Spurt-
sem jenž te tak verne milo-
val?”

"

“Já to mám vedeti? Nemo-
hla jsem svuj slib dodržeti ; by-
la bych jej neštastným ucinila,
on zasluhuje lepší ženy.” Pla-
kala. “Ale na tom není dost!”
pripojila se vzmužíc. ‘Nyní
musíš svatosvate slíbiti, že žád-
nému se o psaních naší zemre-
lé matky nezmíníš! Vypud
mne z mysli a jakmile tento
pokoj opustím, jsem navždy
pro tebe mrtva! Ani slova od-
vety více! Jsme to onomu mu-
ži, jenž te co díte miluje a kte-
rému naše matka v takové mí-
re üblížila, povinny.”

(Pokracování.)
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j WILCOX 6c ZIEGLER, lne. j
I ANTHRACITE UHLÍ BITUMINOUS |

Jediný dodávatel ve meste BALTIMORE tak zvaného

X AMBRJCOALof Lykens Valley. $
? Zásobte svojí spotrebu uhlí pro zimu
a Telefon, Wolfe 1671 ~Y , 2

” Wolfe 1672 Hlavn. úradovna:
”

Wolfe 1673 MONUMENT A GAY STS. 8
i ”

Wolfe 1674 BALTIMORE, MD. §

ÍHARRY C. WINKELMAN, JEDNATEL
a 2910 McELDERRY STREET Tel. Broadway 1358-J. 8

I
JOSEF F. VIKTOR i

ZÁSTUPCE FIRMY

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.

£ V

| Správné rízení pohrbu
Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej-

®te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali Jí2 jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- Jjj
g£ borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- jjí

ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek

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

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

•í NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE

j£ VAM DOBROU OBSLUHU J

| Frank Cvach a Syn §
gR JAKOST SLUŽBA

* 1904-6 ASHLAND AVENUE *

2 í
gg Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. gg
2 Telefon, vfolfe 1180 2
st S

????????????????????????????????????????????????????

? Nezahrávejte si s náhodou |
t . . ruzné okolnosti jsou proti vám f
? ?
X Jest osm ruzných nehod, které ohrožují X
X váš domov. Ohen, vítr, blesk, automobil, $
? vzducholodi, prepad, kroupy a explose ?
X které se mohou státi osudným. Máte vše X
X toto pojišteno? Ne? Tak mužete se pro- $
? ti tomu pojistit u Central Fire Insurance ?

X CD. na Bmi bodovou Pojistku. Ato se mu- X
X že stát když na vaší pojistku malou cástku X
J priplatíte. ?

X Na podrobné otázky a informace zavolejte Plaza 4415 X
? CENTRAL FIRE INSURANCE CO. fX Of Baltimore * HoUiday a Fayette Streets J
X Základní Kapitál Jeden Million Dollaru X
? ?
????????????????????????????????????????????????????

Ozdobte hroby svých milých pekným

(I®° °rdel
t P omn íkem

I i
® ™2ni]!s2S!Ln se správným ceským nápisem

US G. M. ZAPF a SYN
porv-i závod

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET

Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-

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

FR ANT.J. PINTNE3R
ceský právník a verejný notár

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

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.

OBYDLÍ: 907 N. PATTERSON PARK AVENUE
Telefon, Wolfe 1662

Výkladní sín na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


