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V tom dorazil jí k uchu šte-
kot psa. Srdce její pocalo biti
mocneji. Poznalat Felixe, a
pokud jí možno napínala hlas,
aby privolala milého soudruha
a spoluhráce svého.

Snad že vetrem donesen hlas
její k uchu bdelého zvírete, ne-
bot po nekolika okamžicích do
razil k ní dávaje radost svou
na jevo tím, že na ni pocal vy-
skakovati, div ji neporazil.

Vidouc, jak radostne a prá-
telsky vítá ji pes, nemohla od-
dolati slzám. Ovinula ruce o-
kolo jeho krku, i bylo jí,jakoby
opet úplne nabyla síly. Sebrav-
ši se, übírala se provázena
psem, jenž vesele kolem ní po-
skakoval, stromorádím až k
zámku.

Nedošla však dále než k
mrížovým vratum. Zde byla
uchvácena opet takovou závra-
tí, že klesnuvši smyslu pozbyla.

Walter mezi vypravováním
ob cas vydával ze sebe výkriky
hnevu. Když ukoncila, skanu-
ly z ocí mulatových slze jako
hrachy. Chopiv jí za ruce, zlí-
bal je i zvolal:

“Gurli, übohé díte, radej
dám si utíti pravou ruku, než
bych pripustil, abys ješte jed-
nou musila od matky a z do-
mova. Jaký jsem bídník, že
mohl jsem raditi ktomu,
byla dána do ústavu. Ach, ni-
kdy si toho neprominu.”

Malé devce ovinulo mu ráme
okolo krku, pak vstisknuvši mu
políbení na hnedou tvár nazva-
lo ho svým milým, nejlepším
prítelem.

XXIII.
V prízemí panského domu v

krásných, moderním vkusem
založených hutích v Ekenaesu
sedela Beata v soukromé kom-
nate, probírajíc list magistruv,
týž list, který nekolik dní pred
tím videli jsme v rukou FaL
kensternových.

Paprsky zimního slunce vni-
kaly do malého prívetivého po-
koje, v nemž bylo tak volno; a
prece na tvári obyvatelky jeho
nebylo patrno, že by byla vese-
lá a spokojena.

Ukoncivši ctení listu složila
ho opet, mluvíc hlasem pritlu-
meným :

“Obávám se, že ta príhoda s
Gurliným listem bude pro nás
míti nemilé a nepredvídané ná-
sledky. Bylo to od Gruenlun-
da velmi zpozdilé, že jednal
tak neopatrne, ale nyní není
casu premýšleti o tom. Fal-
kenstern prijede sem. Musíme
hledeti k tomu, aby pro obmý-
šlené prekvapení bylo všecko v
porádku, i aby nemel nejmenší
príciny, neceho vytýkati. A
muj bože, jakých má clovek
namáhání a nepríjemnosti, aby
dostal se vdržení dedictví, kte-
réž na všechen zpusob a zcela
po právu musí pripadnouti mne
aneb mému synu.

“Milostivá paní” vzchopivši
se zazvonila; rozkázavši pak
vstoupivší služce ceho si preje
doložila, aby komorního pano-
še ihned k ní poslali, jakmile
vrátí se domu.

Bylo to v den pred vánocemi;
jadya Beata udelila rozkazy, a
již bylo slyšeti zvonky ze dvo-
ra. Priskocila k oknu.

Do dvora vjíždely kryté sane
a stanuly u domovních dverí.

“Ach, muj bože, tot Falken-
sternova ekypáž,” zvolala Bea-
ta pospíchajíc k zrcadlu, aby si
vlasy a cepec sporádala. “Tedy
o celý den dríve, než jak jsme
ocekávali. Co jen muže býti
toto prícinou? Nevím ani, cím
to, ale všecko mne znepokoju-
je. Podobá se, jako bych musi-
la vždy tušiti nejaké neštestí.

Dvére salonu se otevrely.
Beata pospíšila tam, aby uvíta-
la syna svého a zahrála si na
prekvapenou, avšak na polou
ceste stanula jako zkamenelá.

Videla pred sebou niko-
li toužebne ocekávaného syna,
aniž obvázaného bratrance,
ale magistra Gruenlunda.

Pomineme všecky výrazy ú-
žasu, když jí sdelil, že Allon ne
prijede, a podobné, i prikrocí-
me hned k onomu okamžiku,
kde Beata otevrela balícek,
jejž jí Gruenlund privezl.

Listina, jež byla v obálce s
adresou na Beatu vzbudila v ní
nemalou zvedavost, proto nevá-
hala ani okamžik, aby presved-
cila se, co obsahuje.

Nejprv rozbalila psaní, které
bylo otoceno kolo listiny.

“Milá sestrenice!” psal Fal-
kenstern, ‘z prícin o kterých
myslím že není treba další po-
dávati výklady, shledal jsem za

vhodné uciniti tato opatrení:
“Predne aby pan Stral

príštím kvetnem opustil úrad
svuj a odešel z Eskenasu.

“Za druhé, abyste usadili se
nekde za hranicemi švédská, v
kterémž prípadu k vaší výžive
budu vám vypláceti tolik, kolik
mel pan Stral hotového platu,
ale to jen pod výminkou,že bez
mého vyzvání nikdy nevkrocíte
na pudu švédskou; kdybyste to
prece ucinili, bude plat ihned
zastaven.

“Priložená listina obsahuje
smlouvu, v níž se zavazuji, vy-
pláceti vám rocní duchod, vy
však na vzájem slibujete, opu-
stit švédsko; podepsal jsem
smlouvu tu za prítomnosti
švédu, a žádám, abyste totéž u-
cinili. Magistr Gruenlund a
správce hutí mohou jako sved-
kové poveriti vaše vlastní pod-
pisy.”

“Pokud týce se Allona, i na
dále budu míti péci o jeho vy-
chování i budoucnost, ale než
dospeje plnoletí, jest zároven
vulí mou, aby s rodici svými stý
kal se jen písemne. Každý o-
sobní styk až do té doby jest
vymínen, pokud totiž on i vy
privolíte, abych se ho ujal jako
dosud.

“Až bude smlouva podepsá-
na, zašle mi ji magistr Gruen-
lund poštou a zustane v Eske-
nasu dotud, pokud mne listina
nedojde a jemu nebude ozná-
meno, že jsem s tím spokojen.
“VBirgersborgu 21. pros. 18 .

.

Bengt Falkenstern.”
Beata precetši tento rozhod-

ný a urcitý list, po dlouhou chví
li zustala nehnuté sedeti. Ona
i Gruenlund vzájemne pohlíže-
li na se jaksi zaražene.

“Co to znamená?” prerušila
Beata konecne trapné mlcení.
“Co tomu ríkáš? Jaký to má
smysl, že nás vypovídá ze
Švédská, pana ze Stralu zbavu-
je nynejšího úradu a zakazuje
všeliký osobní styk mezi mnou
a synem mým?”

Gruenlund povážlive položiv
prst na nos, pozdvihl zraky k
nebi i mluvil s jakousi vážnou
prísností:

“Milá sestro, ty až príliš roz-
horluješ se vecmi svetskými.
Jako krestanka a služka páne
musíš pokorne skláneti šíj pod
jeho kázen.

“Mlc Antoníne,” vpadla mu
Beata kvapne do reci. “Nejsem
v takové míre, abych poslou-
chala tvé prezbožné tlachání,
beží-li o všecky mé prospe-
chy..”

“V prípade tom,” pravil
Gruenlund vzchopivšissve

v a sep-
jav ruce, “nezbývá mi niceho,
než abych odešel a modli se za
tebe. Nedivím se tomu, milá
sestro, že dotýká se te tak vše-
liké neštestí, ponevadž víra a
láska tvá posud jsou slabý, jak
nyní se ukázalo. Ženo, chran
se toho, abych neodtáhl ruku
svou od tebe. Zadrž a nekrácej
dále po dráze hríchu, na kte-
rou práve se chystáš, nýbrž
hled, abys neštestí své snášela
s myslí hotovou a trpelivou.

Volným krokem odcházel.
Beata sevrevši pevne prsty i
pritisknuvši ruce na prsa, pro-
mluvila po hlubokém oddechu:

“Zustan, bratre, a promin mi
hrích muj!”

Slova byla zajisté zbožná,ac
prízvuk, jakým je pronášela,
nesouhlasil s nimi.

Gruenlund zvolna obrátil se
k ní. Zrakem k nebi pozdviže-
ným pravil:

“Nejsem z takových, abych
první kámen hodil na tebe; ale
varuji tebe, milá setro, abys
nedala zmáhati se hríšné pova-
ze své, a ukládám tobe, abys
bdela, litovala a modlila se.”

Krácel opet ke dverím, byl
ale znova Beatou zadržen, kte-
ráž, po nekolik minut zápasíc s
prekypujícími city, pospíšila
za ním.

“Neopouštej mne v hodine
zkoušky, nýbrž budiž mi radou
i podporou, milý bratre.”

V tom okamžiku stanuly pá-
ne Stralovy sane u dverí domov
nich, a brzy na to vešel do po-
koje, kde práve dlela paní jeho
se spolecným prítelem.

Nastala nová porada. Z po-
cátku ani Beata ani pan Stral
nechteli podepsati listinu; a-
však Greunelund dokazoval
jim toho potrebu, ponevadž dle
jeho presvedcení všecko to by-
lo pouhým vrtochem Falken-
sternovy rozmarné a neduveri-
vé povahy, a bylo by odvážlivé
nevyhoveti mu.

Beata vyslovila obavu, kte-
rak asi opatrení toto vzniklo z
príciny, že Walter zachytil psa
ní Gurlino.

Toto tvrzení Gruenlund za-
mítl naprosto, a ackoliv o vy-
hnanství, kteréž Falkenstern
rodicum Allonovým ukládal,
nemohl podati uspokojivého
vysvetlení, prece napadla mu
myšlenka, která mela jakous
pravde podobnost, že Falken-
stern zamýšlí je odlouciti od
syna, aby všeliký vliv jejich na
neho ucinil nemožným.

Nevedouce si tedy jiné rady,
musili se manželé podrobiti;
smlouva podepsána, poverena
svedky a pak poštou odeslána.

Svátky vánocní ovšem neby-
ly veselé a srdecné. Strávili je
nudnými pro ne pobožnostmi.
Gruenlund patrne shledával v
tom potešení, že pobožností a
bohabojností svou (ac sice lí-
cenou) mohl pusobiti na práte-
lé své tlakem až zdrcujícím.

Beata, kteráž po velkém ne-
štestí, jež stihlo muže jejího,
shledávala to za primerené,
státi se zbožnou, musila nyní
zdánlive s vdecností i s pobož-
nou pozorností naslouchati
Gruenlundovým temným a zdr-
cujícím výkladum a úvahám.

Pan Stral, jehož ujec, ko-
morní rada Stral mnoho zaklá-
dal si na pobožnosti, a mimo
Falkensterna byl jediným, od
kteréhož dostalo se jim nejaké
podpory, pridal se také k to-
muto spolku, ve kterémž
Gruenlund odehrával úlohu
znacnou.

Komorní panoš, druhdy tak
veselý, lehkovážný a marno-
tratný, sedel zde nyní trpelive
a s myslí na oko zbožnou, na-
slouchal prednáškám z bible a
výkladum jednotlivých vet.

Gruenlund nebyl prítelem
toho, aby mluvil o lásce a mí-
ru; z úst jeho plynula jen slova
hrozící trestem a kletbou. Shle-
dával v tom potešení, jmenem
páne vštepovati v mysl hruzu a
zdešení, a byl nejvýmluvnej-
ším, když vykládal o vecném
zatracení.

Den pred novým rokem do-
šlo poštou psaní z Birgersbor-
gu. Svedcilo Gruenlundovi.

Beata ve své netrpelivosti a
zvedavosti sama donesja list
nahoru; bratránek ale váhal a-
si skoro celou ctvrt hodiny, než
ho rozpecetil, aby jak pravil,
propujcil Beate casu, by príliš-
nou zvedavost svou ucila se
prekonávati a tlumiti.

Konecne zpusobem svým roz
rízl obálku a zvolna psaní roz-
ložil. Pak cetl je nahlas:

“Pane magistre!”
“O obsahu tohoto psaní bez-

pochyby že zpravíte také paní
Beatu ze Stralu. Pri vaší hor-
livosti, pusobiti vždy a všude
jen úmyslem zbožným, uciníte
to s potešením, jak jsem pre-
svedcen. v

“Krásný úmysl své sestreni-
ce, že za jistý rocní duchod vol
na jest vzdáliti se nejen z vla-
sti, ale i vzdáti se pohledu na
svého syna, považuji výhradne
za úcinek vašeho nejvýše bla-
hodejného vlivu, jakýž pan ma
gistr na ní má. Proto vzbudila
se ve mne myšlenka, že muž,
jenž dovedl toho u ženy, aby v
prsou svých potlacila cit nej po-
svátnejší, lásku materskou, za-
jisté krásné dílo své u mé se-
strenice dokonci a uciní jí mož-
ným, aby umorila v sobe i všec-
ky lepší city.

“Ustanovil jsem se také na
tom, neodlucovati více pana
magistra od osoby, kteréž tak
velice potrebí jest návodu tak
výtecného sluhy božího, a pro-
to prál bych si, aby pan magi-
str až do príštího kvetna, kde
koncí smlouva mezi námi, zu-
stal v Ekenasu a bdel nad tím,
by sestrenicka Beata a muž je-
jí zdokonalili se v nauceních
jim kázaných.

“Plat, jehož se panu magi-
strovi jako uciteli mých synov-
cu až dosud dostávalo, bude
mu až do konce mesíce kvetna
na dále vyplácen.

“Jsem úplne presvedcen, že
pusobení pana magistra u mé
sestrenice bude s vetším pro-
spechem, než jak osvedcilo se
u jejího syna.

“Cokoliv náleží panu magi-
strovi, bude mu ve dvou dnech
do Ekenasu posláno. Pozdra-
vujte mou sestrenici a napo-
mente ji jménem mým, aby krá
cela stále po ceste samospasi-
telné, jakouž nyní nastoupila a
kteráž pro její mysl i povahu

zajisté bude nej primerenejší;
o tom jsem presvedcen.

Bengt Falkenstern.”
Bohabojný muž nejprve rdel

se a pak zesinal; když pak po
ukonceném ctení list opet sklá-
dal, pravil hlasem vážným:

“Pane, tvé cesty jsou nevy-
zpytatelné. Kdo bude nyní pe-
covati, modliti se a pusobiti
pro zachování duše toho díte-
te?”

“A pro Allonovo právo na
dedictví,” dodala Beata Pak
vzchopivši se doložila:

“Lépe by bylo, kdybys byl
jednal vždy moudre a rozum-
ne a neobracel ustavicne lico-
merné ocí k nebesum Nejap-
ností svou, že jsi zadržel psaní
Gurlino, zmaril jsi všecko. Ty
jen sám a jediný svou tak zva-
nou bohabojností uvrhl’s nás v
záhubu!”

“Ženo ,strež se.” pravil
Gruenlund vzprímiv se; a pak
prikrociv až k samé Beate, u-
prel na ni zrak tak jizlivý, že
podešena spechala z pokoje.

XXIV.
Ode dne, kdy magistr Gruen-

lund odcestoval z Birgersbor-
gu, až k ránu svátku vánocní-
ho, zustal Falkenstern ve svém
pokoji. Lékar ho zde nekoli-
kráte navštívil.

Teta Katerina i Walter meli
nyní co delati, nebot každého
okamžiku jeden nebo druhý
prichvátal z krídla levého do
budovy hlavní. Mimo tyto dve
osoby nikdo ze služebnictva ne
mel k Falkensternovi prístupu.
Otto, starý jeho sluha, byl pro-
pušten a oznámeno mu, aby i-
hned odklidil se z Birgersbor-
gu.

Služebnictvo byh> udiveno i
zvedavo, avšak nemohlo si vec
jinak vysvetíiti, spokojujíc se
konecne s domnenkou,, že ka-
pitán snad churaví.

Téhož dne, kdy magistr ode-
jel, byl odeslán povoz pro Šte-
pána.

Allonovi, který po celý ten
cas byl zustaven sobe samému
a ani od tety Kateriny ani od
Waltra niceho se dovedeti ne-
mohl, zacala nyní býti nesnesi-
telne dlouhá chvíle. Druhého
dne dal se Lizou otázati, nemo-
hl-li by prijíti k tete Anne, aby
jí predcítal; dostalo se mu ale
odpovedi, že jest velmi slabá, a
tedy nemuže prijímati návšte-
vy.

V den pred svátky vánocní-
mi prijel Štepán. Allon, jemuž
taková samota pocala býti ne-
príjemnou, ano hnusnou, uvítal
príchod bratrance se skutec-
ným potešením. Nyní mel as-
pon nekoho, s kým by si potla-
chal a se pohádal.

Oba mladíci snídali v salone
sami. Štepán vyslovil Allonovi
srdecnou soustrast, že nemuže
svátky vánocní tráviti u rodicu.

Bratranci hovorili mezi se-
bou vlídne, nebot nebylo zde
Gruenlunda, který míval v o-
byceji, míchati se v jejich roz-
mluvy a drážditi druha proti
druhu. Allon nemel ani chut,
áby Štepána dráždil a trýznil.

V okamžiku, kdy vstávali od
stolu, objevila se na prahu teta
Katerina volajíc:

“Mladí panáckové mají pri-
jít nahoru k tete Anne.”

Rozkazu bylo ihned uposle-
chnuto.

Když vešli do Anina pokoje,
Allon velice zarazil se nad o-
brazem, jenž objevil se tu zra-
kum jeho.

Anna sedela v kresle; po bo-
ku jejím usadil se Falkenstern.
Hlava Anina spocívala na jeho
ramenu, kdežto pravá ruka hla
dila kaderavou, hlavinku Gur-
linu. Devce klecíc pred mat-
kou, upíralo na ni laskavé zra-
ky.

_

Štepán zhlednuv Falkenster-
na, stanul nerozhodne u dve-
rích. Allon ale, vzpamatovav
se, pokrocil k tete i ujcovi, po-
zdravil je obycejným pobož-
ným hlasem prál jim “boží po-
žehnání a klid v nastávajícím
svátkum.” Na to podav Gurli
ruku pravil: “Vítám te, milá
Gurli!” Gurli pokynula pouze
hlavou, neodpovídajíc ani slo-
va na jeho uvítání.

“Nuže, Štepáne, což nepo-
zdravíš tetu a mne?” táza se
Falkenstern.

Mladík priblížil se, avšak v
tvári jeho bylo patrno takové
leknutí, že Falkenstern netrpe-
live odvrátil hlavu od neho.

Vánocní svátky byly pro An-
nu i mladé lidi mnohem vese-
lejší než za minulých let. O-
všem ráno o svátku vánocním,
kdy Falkenstern privedl jí Gur
li, nebylo mezi ní a mužem je-
jím vymeneno ani jediného slo-
va vysvetlení; avšak chování
Anino k nemu bylo prece vlíd-
né, když podávaje jí ruku pra-
vil: “Zapomen na minulost; ne
budeš nikdy míti príciny lito-
váti toho.”

(Pokracování.)

Novákova Stavba
VAŠE ZÁRUKA

Tyto krásné domy které ýsou zde uvedeny jsou nej-
lepší jakosti, dobre zhotovené z dobrého materiálu, do-
brého sousedství a zvláštní ceny.

NEŽ SE ROZHODNETE
zakoupiti váš dum, neopomente si prohlédnouti tyto no-

vé stavby:
NOVÉ SEKCE NA BELAIR ROAD

3400 Block SHANNON DRIVE
3400 Block RAMONA AVENUE
3300 Block CHESTERFIELD AVENUE

IN MAYFIELD
2200 Block CHESTERFIELD AVENUE

The Frank Novák Realty Company
Telefon, Hamilton 3524

“Stavitelé 8.000 Baltimorských Domovu”

| JOSEF F. VIKTOR l
K ZÁSTUPCE FIRMY 9

I GEORGE W. ZIRKLER S
J POHROBNIK ABA LSAMOVAC 9
V 961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway 9

K Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258 9

9 Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné. 9

( Správné rízení pohrbu f
9 Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- 9
m te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali M
9 jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- 9
¦ borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- E
9 ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek 9
K a tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- 9
M ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. 9
9 Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du- 9
m ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. M
9 NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE 9
¦ VÁM DOBROU OBSLUHU 9

I Frank Cvaoh a Syn )
9 JAKOST SLUŽBA 9

9 1904-6 ASHLAND AVENUE 9

9 Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. 9
9 Telefon, Wolfe 1180 9
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Ozdobte hroby svých milých pekným

| ; to Not Order pomníkem
| X 2?J2KIÍ!L 48 správným ceským nápisem

UH G. M. ZAPF a SYN
poECLixils:áxs]s:37- závod

HARFORD AVENUE at TWENTIETH STREET

Máme v zásobe nekolik italských mramorových pomníku, kte-

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

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 sin na Madison uliciotevrena od 6:30 do 8:30 vec.


