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“Co mne se týce,” pokraco-
val Falkenstern, “slibuji vám,
pane magistre, že poskytnu Šte
pánovi úplne zadostiucinení za
to, co byl dnes pretrpel. Mimo
to preji si, aby paní má nedo-
vedela se niceho o skutku Al-
lonvu; nebot by se znova leka-
la toho, a byla v ustavicné úz-
kosti, že by se mohl opet dopu-
stit nejaké zlomyslnosti, ceho
já však se neobávám, pokud to-
tiž zustane Allon po delší cas
pod rízením pana magistra.”

Blom ovšem slíbil splniti prá-
ní Falkensternovo, a sice tím o-
chotneji, ponevadž ve svých ná
hledech o veci té s ním úplne
souhlasil.

Když se byli tedy o tom smlu
vili, došel Falkenstern pro
Gurli.

Nelze vylícitr slovy radost
devcete, když matka vrele ji
objavši vypravovala, kterak jí
dobre známo, že dcera její jest
nevinna. Cítila se tak štastna,
jako pred tím byla štastna a u-
ražena; avšak pres to vše ne-
spravedlivé obvinování utkvelo
jí v duši jako bodlavá upomín-
ka, aniž by mela blahodejného
úcinku na mravní vývoj její.

Bylo díteti nesnadno zapo-
menouti toho, že matka mohla
ji pokládati za schopnou tak
špatného skutku i považovalo
to za následek vlivu otcímova.
V nitru svém po události této
stala se proti nemu jen rozhor-
cenejší, než byla kdy pred tím.

Vyhýbala se mu všude, jako
ráne morové, a nesetkala se s
ním nikde, lec o obede, kde ne-
bylo vyhnutí.

Avšak ješte jiné zlo vzniklo
z událostí té, a to sice, že Gurli
méne nee kdy jindy pomýšlela
na to, aby prekonávala vady
své. Když Walter cinil jí pro-
to výcitky, že není jakou by me
la být, odpovedela:

“Co to prospeje, jsem-li hod-
na. matinka mela za to,
že bych mohla dopustiti se skut
ku špatného. Mohla-li tak
domnívati se matka, pak veru
nestojí za to, abych byla hod-
nou a zpusobnou.

Anna však, nahlédnuvši, že
díteti svému cinila krivdu, byla
k ní tím shovívavejší, a dovoli-
li si nekdy teta Katerina poká-
rati chování Gurlino, odpove-
dela jí:

“Zajisté že viní Gurli opet
nespravedlive, jako pri požáru
v pavilonu.”

Úcinek toho byl,že Gurli sme
la chovati se vzdorovite a ne-
poslušne, jak se jí jen líbilo. A
proto také za každé príležitosti
osvedcovala k Allonovi všecku
trpkost a detskou nesmírlivost,
jakýmsi srdce její proti mladí-
kovi prepykovalo.

Walter nemohl jí také prí-
meti k poslušnosti, a ani jím ne-
dala se zdržovati, aby ku své-
mu potešení jiné lidé nesoužila.
Jakmile jen ústa otevrel, volala
již:

“Waltre, Waltre, neríkej ni-
ceho, abych mela aspon jedi-
nou útechu, že ty snad o mne
dobre smýšlíš.”

Magistr Blom byl jediným,
jehož poslouchala na slovo, ac
bohužel nevštípila si v pamet
výklady jeho, ano pred nimi
jen srdce své uzavírala, tak že
na mravní cit její nemely nija-
kého úcinku. Za to ale osved-
covala mu poslušnost tím, že
byla pilná a pozorná. To by-
lo také jedinou zmenou, která
stala se s ní v její prospech.

Bylo štestím pro Annu, že ne
zpusobnosti a rozpustilé kou-
sky Gurliny nedotkly se ucha
jejího, nebot Falkenstern prís-
ne zakázal žalovati u ní na
Gurli, nebot zármutkem byl by
dosti krušný stav Anin jen sti-
žen a zhoršen.

Tak tedy übohá ochromená
paní prožila léto klidne a štast-
ne, jak jen možno bylo. Fal-
kenstern byl k ní tak nežný,
tak srdecný, tak peclivý o od-
stranení všeho, co by ji mohlo
zarmoutiti, že zdál se žiti jen
úcelu tomu, aby nedotekly
se jí nepríjemnosti, které by ji
ohrožovaly. Odnášel jisám na
terasu, do parku, a strávil vet-
šinu prázdného casu jen u ní.

Mimo Annu byl to zvlášte
Štepán, s nímž se nejvíce za-
mestnával. %

Bylo snadno pozorovati, že
prízen, které až posud tešil se u
neho Allon, prešla úplne na
Štepána.

Allon však po výslechu, kte-
rý s ním byl Blom zavedl, odlo-
žil své licomerné a pokrytecké
zpusoby a choval se prímeji i

poctiveji. Byl vesel a prosto-
myslný, nehlede již živou mys
svou zakrývati za škraboškou
zdánlivé zbožnosti.

Letos klonilo se ku konci. V
srpnu meli Allon a Štepán ode-
brati se s magistrem Blomem
do Upsaly, aby podrobili se
tam zkoušce maturitní. Štepán
byl sice a dve léta mladší než
Allon, ale vedomostmi vyrov-
nal se mu úplne a proto mohl
zároven s ním nastoupiti dráhu
akademickou.

Již v polovici léta Blom hle-
del Falkensternovi vyložiti, že
pro vychování Gurlino jest ne-
vyhnutelno opatriti ucitelku.

Falkenstern z pocátku nemel
chuti k tomu, konecne ale svolil
a svému známému v Anglii u-
ložil, aby opatril mu vychova-
telku, kteráž by mela vlastnos-
ti, jaké ve svém prípise vylicu-
je.

Mela to být dáma nadaná,
výtecných vedomostí, šlechet-
ného srdce, urcité a pevné po-
vahy, prosta “prílišného horle-
ní za pobožností,” jak v Anglii
obycejem, zdravých náhledu o
živote, a zároven prosta všeho
premršteného mravokárství.

Úloha tato nebyla snadna.
Trvalo tedy dosti dlouho, nežli
došla odpoved. Nekolik nedel
pred tím, nežli Blom s mladíky
nastoupil cestu na universitu,
došla Falkensterna zpráva, že
konecne toužená osoba vyhle-
dána a že prvního zárí pribude
do Gotenburku.

S velkým potešením dovede-
la se Anna, že konecne vyhove-
no horlivému prání jejímu, aby
pro Gurli opatrena byla ucitel-
ka.

Anna sice zacasté vyslovila
prání toto i hledela potrebu to-
ho dokazovati, avšak pokaždé
dostalo se jí od Falkensterna
odpovedi, že nechce míti v do-
me svém cizích ženštin.

XXIX.
Slecna Eliška Stewartova sku-

tecne pribyla na pocátku zárí
do Birgersborgu. Byla to dív-
ka asi petadvacetiletá, ve svém
chování velmi urcitá i jistá; ve
zpusobech její bylo cosi prísné-
ho, neostýchavého a prítulné-
ho, že každý ihned nabyl k ní
duvery.

Již v prvních dnech získala
si Anna i Falkensterna, uciniv-
ši na oba "dojem prospešný.

Mluvila plynne nemecky i
francouzský. V jazyku fran-
couzském mohla se také smlu-
viti s žackou svou.

Po uplynutí nekolika nedel,
kde slecna Eliška seznámila se
s povahou i myslí devcete, zos-
novala si plán, dle kteréhož za-
mýšlela poskytovati Gurli vyu-
cování a dávati jí navedení, a
jejž predložila Anne k posou-
zení. Ustanovila v nem neko-
lik hodin k vzdelávání duševní-
mu a nekolik ku vzdelávání te-
lesnému.

Plán tento byl pro cilou a ne-
pokojnou letoru dívcinu tak pri
merený, že Anna mohla schvá-
liti ho se skutecným zadostiuci-
nením.

Ve zpusobu života Gurlina
nastal nyní systematický porá-
dek. V urcitou hodinu musila
vstávati; pak musila do koupe-
le, odtud na procházku a pak
do vyucování predpoledního.

Slecna Eliška chtela tomu, a-
by Gurli ucila se jezditi na ko-
ni, veslovati a loviti, a zároven
obstarávati malý sklenník.

Jsouc v hodinách vyucova-
cích trvale zamestnána prace-
mi duševními, mela dle prání
ucitelky své mimo hodiny tyto
býti telesne zaneprázdnena
tak, aby jí nezustalo ani chvil-
ky k provedení nejakého kous-
ku svévolného.

Eliška sama dovedla jezditi
konmo jako mužský; rídila o-
bratne dvousprež u kocáru i u-
mela dobre zacházeti veslem. I
v pestování kvetin byla zkuše-
na. Dovedla také bez nátlaku
vzbuditi v Gurli úcastenství pro
všecko, co zdálo se jí, jako uci-
telce, duležité, i hledela mimo
to upoutati pozornost devcete
jak na veci praktické tak i the-
orické.

Byla-li s žackou svou na del-
ší procházce v okolí, snažila se
zábavnou rozmluvou upoutati
nestálou mysl Gurlinu, buditi v
ní úcastenství pro krásy prírod-
ní a navádeti ji k pozorování
sil i zákonu prírodních.

Odskocila-li Gurli, lákána
jsouc veverkou neb motýlem a-
neb puzena rozmarem, byt i u
prostred výkladu, Eliška na
chvíli ustála, ocekávajíc, až se

devce vrátí, aniž by ucinila je-
diné poznámky o nedostatku
pozornosti, i pokracovala u vý-
kladu svém. tam ,kde byla pre-
stala.

Eliška posuzovala žacku svou
velmi dobre. Nahlížela, že a-
by ní mohla vládnouti, musí hle
det získati si nad ní takové mo-
ci, která nezakládá se na slepé
poslušnosti, ale na veci podstat
nejší, totiž na úcte a príchylno-
sti. Obou pokladu tech nelze
dobýti násilím, ty musejí být
darovány dobrovolne; avšak
dosíci daru takového u Gurli
bylo nesnadnejší než u které-
hokoli dítete jiného.

Elišcina spolecnost stala se
pro Gurli tím nezbytnou, pone-
vadž ucitelka ji bavila tak, že
nemela nikdy dlouhou chvíli a
stále necím byla zamestnána.
Dlouhá chvíle jest zárodkem
mnohého zla.

Z pocátku byla Gurli zpuso-
by Elišcinými prekvapena, ne-
žli však nabyla casu, aby zba-
vila se dojmu toho, dovedla si
ucitelka již získati jejího úcas-
tenství.

Vyucování bylo nyní pro Gur
li potešením, a dlouhé, zasmu-
šilé vecery podzimní, které na
Birgersborgu byly pro ni tak
jednotvárné a nudné, za stálé-
ho zamestnání plynuly jí ry-
chle.

Obyvatelé na Birgersborgu z
plna srdce byli Elišce vdecni za
to, že konecne byli zbaveni to-
ho sužovatele, jakýmž druhdy
pro ne Gurli bývala.

Uplynulo pul roku, štastneji
a nadejneji pro srdce Anino,
než první doby jejího manžel-
ství. Zapomínajíc na chorobu
svou snila jen o budoucnosti.

Vánoce minuly, aniž by oba
študenti Allon a Štepán do Bir-
gersborgu prišli návštevou.
Blom pokládal cestu tuto za
zbytecnou, a Falkenstern prál
si také, aby o vánocích zustali
v Upsale.

Štepán prestál zkoušku s vel-
íým vyznamenáním, Allonu do
stalo se obycejných vysvedcení.

Opet pocaly stromy puceti a
ptáckové po lesích a nivách
orozpevovati. Zeme znova o-
dela se rouchem kvetnatým.
Vše co žilo a dýchalo, tešilo se
3lížící se dobe letní.

XXX.
Jednoho rána po snídaní od-

nesl Falkenstern Annu na tera-
su, aby zde odpocívajíc na po-
íovce obcerstviti se mohla v
mírném vzduchu kvetnovém.

Anna za posledních dní byla
velmi slabá, že Falkenstern s o-
Davou pozoroval, kterak zevne
vždy více a více chradne.

Lékar za prícinou stále zma-
lající se slabosti její po celé
dni trávil na Birgersborgu, jak
jak stávalo se po každé, kdy-
koli nastala zmena nejaká ve
zdraví Anine.

Lékar a Falkenstern sedeli
venku na terase; Falkenstern
práve otevíral došlý poštou vak

Vynal z neho dve psaní, kte-
rá svedcila Anne ; první bylo
od jejích príbuzných a patrne
ji potešilo. Podala je muži své-
mu, aby si je precetl, nacež roz
pecetila druhé.

Pri ctení psaní zmizelo slabé
uzardení, jež jí první psaní na
tvári vyloudilo. Precetši je,
pritiskla obe ruce k prsoum i
promluvila zajíkavým hlasem:

“Muj bože, smiluj se nade
mnou!”

Oblicejem pocalo jí to šku-
bati, i pokoušela se o ni opet
mrtvice.

Dva dni pozdeji krásná duše
její vznášela se v ríši nadzem-
skou. Nekolik hodin pred smr-
tí svou nabyla opet reci i úpl-
ného sebevedomí. Prvním prá-
ním jejím bylo, aby privedli k
ní Gruli, k níž mluvila z hloubi
srdce svého. A rozloucivši še s
ní a svarivši ji ochrane tety
Kateriny a vychovatelky Eliš-
ky, prála si zustati s mužem
svým samotna.

Co spolu mluvili, jen bohu
povedomo.

Zemrela v nárucí jeho.
V dobe od úmrtí Anina až do

jejího pohrbu nedal se Falken-
stern videti.

Gurli jevila zármutek tak
prudký, že lékar z pocátku o-
bával se, aby nemelo to škodli-
vého vlivu na rozum její.

Übohé díte pozbylo nyní je-
diné bytosti, na niž duše její
plnou mocí byla upoutána. Bo-
lest její nad ztrátou byla tak
mocna, že Gurli domnívala se,
že nemožno, aby ztrátu tuto
prežila. Nevedela, že lidé zár-

mutkem zrídka kdy umírají.
Druhého dne po pohrbu cas-

ne ráno Falkenstern sám odjel
.z Birgersborgu.

XXXI.
Gurli, nedospevši ješte let

ctrnácti, byla nyní osamelá v
dome svého otcíma. Ztráta
matky stihla ji práve v okam-
žiku, kdy duševní síly její ná-
sledkem moudrého vedení do-
spely k obratu pro mravní vý-
voj dívcin velmi štastnému, i
proto zármutek na mysl pro
všecky možné výstrednosti prí-
stupnou mohl pusobiti velmi
hrave a snad i dáti jí smer jiný.

Po matcine smrti a odjezdu
Falkensternove Gurli a ucitel-
ka její übytovaly se v komna-
tách po zesnulé.

V prvním roce nebylo možno,
odvrátiti ducha a myšlenky
devcete od zármutku, kterýž
prudce hlodal jí na srdci. Byla
skoro bezcitná pro všeliké ú-
castenství i laskavost; mysl je-
jí zdála se zármutkem zcela
zatvrzelá. Vše vukol bylo jí
lhostejno.

Domlouvala-li jí Eliška, že
sbíráním vedomostí musí pra-
covati na ušlechtení samy sebe,
odpovídala jí:

“A k vuli komu mela bych
nyní pracovati? Matka má je
mrtva, a není na svete živé by-
tosti, na které bych si zakláda-
la.”

Znenáhla na pocátku druhé-
ho roku nabyla vrchu opet
pružnost jejího mládí. Gurli
nyní chápala se s netrpelivou
horlivostí všeho, cím by zabý-
vati mohla myšlenky své. Kaž-
dá trvalá práce byla jí milá;
shledávala nyní zalíbení ve
všem, co pusobilo jí namáhání
duševní i telesné.

Avšak jak Eliška tak i teta
Katerina marne pricinovaly se,
aby zbudily v devceti živejší ú-
castenství pro boha a jeho sva-
;é slovo.

Podobné rozmluvy i domlu-
vy prerušila Gurli bud trpkými
nájezdy aneb tím, že od výkla-
du utekla.

Eliška záhy nahlédla, že bu-
de pro okamžik nutno pracova-
ti pouze o vzdelání a ušlechtení
rozumu Gurlina, a tak znená-
ila urovnati cestu, na kteréž
by nekdy sama ucila se boha
poznávati.

Minula tri léta.
Gurli zatím hojných nabyla

vedomostí, prospívala i telesne,
avšak srdce její zdálo se být
chladné a zatvrzelé.

Cilá, prudká a výstrední po-
strádala prece cilosti duševní a
pri vší výstrednosti nebylo u ní
veselosti, jakáž ovládá mládím.

Podnikla-li delší projíždku
íonmo, aneb delší procházky v
okolí, zdálo se, že ciní tak jedi-
ne proto, aby unikla nepokoji,
jenž zmítal nitrem jejím.

Provádejíc rozmary své, u-
xojujíc svá prání, nikdy neme-
a zretele k jiným, aniž dbala

prekážek, které stavely se jí v
cestu, aneb nepríjemností, jež
z toho mohly vzejiti. Zdálo se,
že uznává jediný jen zákon, to-
i;iž —k cemu ponoukaly ji roz-
mary její.

Nekdy sice zakmitly se u ní
jiskry dobroty a úcastenství, a-
však podobaly se strelcím pla-
menum, které jak náhle povstá
vají tak i mizí.

Jen jediného milácka mela
obzvláštní dívka tato, jenž stá-
le byl jí po boku, totiž novofun-
dlandský pes Felix, jejž Fal-
kenstern zde zanechal. Ale
stávalo se casto, že i s tímto na-
kládala krute, byla-li v míre
rozladené.

Falkenstern od úmrtí Anina
skoro nepretržite prodléval v
cizine, a jedinou osobou, s níž
písemne se dorozumíval, byl
Walter Yaktes.

Gurli zatím zustala na Bir-
gersborgu, kam ani Allon ani
Štepán nepricházeli návštevou.

Gurli dospevší nyní veku let
sedmnácti, mela pripravovati
se k prvnímu prijímání. Jaké
byla mysli v této dobe pro srd-
ce její tak duležité, není mož-
no udati. Zustala skoro nezme-
nena, lec že každého dne, jejž
strávila pri ponaucování u kne-
ze, samotna odebrala se k ná-
hrobku matcinu, kde usednouc
u paty; bílého kríže a hlavu ru-
kama si opírajíc, vytrvala za-
myšlena po celé hodiny.

cetla-li jí po návratu ze hrbi-
tova Eliška neco z bible, po-
slouchala mlcky.

O svátcích svatodušních me-
la zároven s ostatní mládeží v
obci pristoupiti ku stolu Páne.

Již záhy z rána ješte pred
východem slunce vstala, a když
teta Katerina dosti casne ode-
brala se do hlavní budovy, aby
pred odchodem do kostela pro-
mluvila s Gurli nekolik váž-
ných slov, potkala dívku již v
nádvorí.

Gurli byla velmi bledá a oci
její zarudlé.

(Pokracování)

Novákova Stavba
VAŠE ZÁRUKA

Tyto krásné domy které jsou zde uvedeny jsou nej-
iepší 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 I
¦ ZÁSTUPCE FIRMY (

I GEORGE W. ZIRKLER I
J POHROBNÍK ABALSAMOVAc t
¦ 961 N. Chegter St. neb 3029 Northern Parkway m

¦ Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258 m

m Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné. V
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Správné rízení pohrbu ff

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

VÁM DOBROU OBSLUHU %

Frank Cvach a Syn {
JAKOST SLUŽBA %

1904-6 ASHLAND AVENUE (

Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. m

Telefon, Wolfe 1180 C
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Ozdobte hroby svých milých pekným
IDo Not Order p otn níkem
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I , I JR antU you bave seeo se Pravn ym ceským nápisem

AU G. M. ZAPF a SYN
porrj.j.xilrá-xa12:37- 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 ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


