
“Nikoli, proto,” odpovedela
Gurli a hojné slze kanuly jí po
lících. “Chtela jsem otce prí-
meti k tomu, aby sešel ke mne
a promluvil, aby . . . mi . . . ne-
co rekl, což by zavdalo prícinu
k objasnení, a srdci jeho mne
•sblížilo.”

Gurli pritiskla celo na ruku
Falkensternovu.

Nastala dlouhá prestávka.
“Dobre, nyní ti rozumím,”

pravil. “Vstan, pujdeme dále!”
Gurli kvapne pohledla mu v

tvár. Potlacivši slze priložila
prudce ruku jeho na srdce své.

Übírali se k Birgersborgu.
“Ponevadž mluvíme o zále-

žitostech hmotných,” prejal
Falkenstern opet slovo, “tedy
musím ti ríci, že tvuj podíl po
otci, kterýž, když matka tvá za
mne se provdala, obnášel osm
tisíc ríšských tolaru, za trináct
let, kde byl prospešne uložen,
vzrostl tak, že po mé smrti ka-
pitálem tím staneš se úplne ne-
odvislou. Nejsi sice dívkou bo-
hatou, ale budeš moci klidne a
bezstarostne žiti z úroku, jež ti
poplynou z kapitálu toho.”

“A za to jsem zavázána
vdecností . .

.
.

”

“Své matce,” prerušil ji Fal-
kenstern úsecne.

XXXIII.
Otec i dcera od toho dne bý-

vali zacasté pospolu. Eliška
mluvíc o tom s tetou Katerinou
nemohla ani nalézti vhodných
slov, aby vyjádrila jimi úžas
nad tímto novým prátelským
pomerem mezi Falkenesternem
a Gurli.

Ovšem že spolu mnoho ne-
mluvili; ale rozmluva jejich,
ac krátká jen, nemívala již tak
chladného rázu jako pred tím.

Walter mna si vesele ruce
vyslovil mínení, že nemuže ny-
ní být již pochyby o tom, kdo
bude dedicem na Birgersbor-
gu; ale pak teta Katerina, po-
sadivši si na nos náocnice, pro-
hledla si mulata od hlavy až
po paty i prohodila, že co se tý-
ce dedice, zajisté se klame, ne-
bot tím dle vší pravdepodobnou
sti bude jen Štepán.

Dva dni po setkání se Fal-
kensterna s Gruli na hrbitove,
prijely Beata Stralová, nedáv-
no teprv ovdovelá, a Matylda
Braunová se svým chotem.

Beata mela nyní opet spatri-
ti svého syna, od nehož po se-
dm let byla odloucena. Byla
jaksi mlcelivá a málomluvná,
ale tvárila se zbožnou i bedlive
pozorovala všecko, co delo se
okolo ní, ac sice, co v nitru je-
jím, hledela ukrýti škraboškou
zbrožné pokory.

Falkenstern dal ji vyzvati
písemne, aby prišla na Birgers-
borg, kde setká se se synem
svým.

Beata pozdravila Gurli se sl-
zami v ocích, vyslovujíc neko-
lik zbožných prání, což melo ú-
cinek ten, že Gurli svraštela ce-
lo, shledávajíc, že teta Beata
jest skutecne osobou nesnesi-
telnou.

Matyldu dle svého náhledu
považovala za osobu až prane-
patrnou, ac sice skromnou. Ú-
sudek ten vznikl v ní již pri pr-

* vní návšteve Matyldine.
Nejlépe líbil se jí hbitý Braun,
námorník to telem duší.

S jásotem uvítala Gurli své-
ho bývalého ucitele; Allonovi
pak podala ruku s úsmevem
polo šibalským, a polo rozpaci-
tým.

Spatrivši Bloma a Allona,
rozveselila se tak, že na Štepá-
na ani nepohledla, jenž posled-
ní seskociv s vozu i poslední
pricházel po schodech, zustav
státi na nejvyšším stupni.

Allon velmi vrele políbil ru-
ku Gurlinu;bylo patrno, že ná-
chylnost, jakou k ní dríve jevil,
vzdáleností neochladla, ale spí-
še zrostla.

Trvalo nekolik minut, nežli
Allon postoupil místo Štepáno-
vi. Ale když se tak stalo, Gurli
ucouvla na nekolik kroku, jsouc
prekvapena Štepánovým zev-
nejškem.

Nebyl to již ten mladík, s
nímž se dríve stýkala, ale muž
štíhlého, svalovitého tela, pra-
videlných tahu ve tvári, hrdé-
ho vzezrení a zpusobu úplne
nenucených.

Pozdravil ji zdvorile ale
chladne.

Gurlino presvedcení bylo tak
nápadné, že vyloudilo jemný
úsmev na rtech Štepánových,
který podotkl:

“Myslím, Gurli, že jen steží
mne poznáváš?”

“Ano, skutecne, Štepáne,”

odpovedela Gurli, “zdá se mi,
jako by v mezidobí, kde spa-
trujeme se opet, dela se s tebou
zvláštní promena.”

“To mohu ríci o tobe; stalat
se s tebou valná zmena od té
doby, co jsme se posledne set-
kali.”

“Ovšem že, a to na muj pros-
pech,” vpadla mu do reci Gur-
li, jejíž nenucené zpusoby opet
nabyly vrchu.

“Aspon nemohl bych zapo-
menouti tak, abych dovolil si
tvrditi opak,” odpovedel Šte-
pán.

Gurli zardevši se zavesila se
na ráme Allonovo, který vedl
ji na terasu, kde již byli Fal-
kenstern a obe sestrenice.

Osm dní po príchodu mla-
dých lidí byla již závet okres-
ním sudím sdelena a za pritom
nosti Beaty, Matyldy a Brauna
podepsána a zapecetena, aniž
by kdo mimo okresního sudího,
jenž ji sepsal, vedel jediného
slova jejího obsahu.

Odpoledne, když byla dule-
žitá listina podepsána, okresní
sudí posadil se k Matylde Brau
nové, preje jí štestí, že má sy-
na nadání tak neobycejného a
skvelého.

Beata sevrevši rty myslila si;
“Zajisté jest Štepán ustano-

ven za dedice, ponevadž tento
muž hledí zalichotit se u mat-
ky príštího maj etnika panství.
Kdyby byl Allon za dedice vy-
hlídnut, zajisté byl by zdvori-
losti své osvedcoval mne.”

V témž okamžiku priblížil
se okresní sudí Beate.

“Váš syn, milostivá paní, za-
mýšlí vstoupiti v nejaký úrad,”
pravil sedaje si vedle ní. “Veru
muže honositi se, že je dítkem
štesteny.”

“Ano, buh byl k nemu velmi
milostiv, že ve své nekonecné
dobrotivosti vzbudil v mysli mé
ho bratrance náklonnost k mé-
mu synu,” odpovedela paní
Stralová se zbožným pohledem
k nebi. “Bez pomoci Falken-
sternovy nebylo by Allonovi ni-
vdy dostalo se vychování a
vzdelání, jakému nyní se teší.
Jen obávám se, že . . . že byl
ponekud rozhejckán. Kdyby
se dnes nejvyššímu pánu zalí-
bil cr, povolati bratrance do ži-
vota vecného, zajisté nebylo by
Allonovi snadno, vpraviti se
tak náhle v život chudého mi-
morádného úradníka, jenž zá-
pase s nedostatky musí dobý-
vati si denního chleba, kdežto
až posud míval všeho hojnost a
nikdy nezakusil, to jest to nou-
ze a sporivost.”

“Mohu vás svatosvate übez-
peciti, milostivá paní, že mla-
dého pana Strala nikdy nestih-
ne osud podobný. Listina, jež ;
byla dnes podepsána, úplne ho
proti tomu pojištuje. Nemohu
jinak než blahopráti vám, že
synu vašemu kyne tak štastná
budoucnost.”

Okresní sudí odešel. Beata
snažila se vysvetliti si slova je-
ho. Konecne šeptala sama k
sobe:

“Bude snad jmení rozdeleno
mezi Allonem a Štepánem?”

Nežli nadešel vecer, obíhala
mezi lidem domácím povest, že
závet sdelána jest výhradne ve
prospech Allona. Na cem po-
vest ta se zakládala, nikdo ne-
mohl udati; ale sluha kapitá-
nuv ujištoval, že urovnávaje
stul, nahlédl do konceptu zá-
veti, a tam prý stálo, že Allon
kdysi všecko všude zdedí.

XXXIV.
Po duležitém dni tomto ná-

sledovalo jich nekolik, v kte-
rých neudálo se nic pozoruhod-
ného, lec že kapitán Braun o-
dejel opet z Birgersborgu, aby
odebral se do Gothenburku,
kde zakotvena byla americká
lod, jeho rízení sverená.

Zamýšlel, nežli bude lod k
odplutí pripravena, že vrátí se
ješte jednou do "Birgersborgu,
aby rozloucil se s Matyldou,
která tehda nemela ho na plav-
be provázeti, což jinak od té
doby, kdy opustiv švédsko hle-
dal si štestí ve službe americké
cinila vždycky.

V den pc) Braunove odjezdu
Gurli casne z rána byla u hro-
bu matcina, aby ho kvetinami
okrášlila.

Vracejíc se odtud, übírala se
parkem, krácejíc k brehu jeze-
ra-

Dívka sejmouc klobouk na
okamžik usedla si na kamenu,
na kterém sedela onoho vece-
ra, kdy Allon pred dvema roky
tázal se jí, má-li ho ráda.

Ranní vetrík prohánel se po
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hladine jasné, pohrávaje si ka-
deremi zamyšlené Gurli i ochví
vaje puvabné tváre její a do-
týkaje se jako ctveracivý zá-
letník kvetinek, které na ston-
kách svých hlavinkami kynuly.

Na tvári Gurline jevil se vý-
raz nepokoje. Zdálo se, jako
by dnes byla nenalezla klidu,
jehož jindy nabývala vždy na
hrobe matcine.

Gurli usednuvši na kamenu
nepozorovala, že nedaleko ní,
u paty velikého dubu, mladík
odpocíval na pažitu.”

Ale ac on ušel zraku jejímu,
zraky jeho byly na ni pevne u-
poutány.

V témž okamžiku, když Gur-
li posadila se, vzchopil se mla-
dík. Opíraje se o kmen dubu,
pohlížel na ni; my pak použi-
jem zároven té príležitosti, a-
bychom promluvili nekolik slov
o její zevnejšku.

Gurli nebyla postavy velké,
ale štíhlého i silného tela. Ky-
prá nadra, pevné a oblé ruce,
kvetoucí plet její tváre, vše
svedcilo o dobrém zdraví a
pevných civách.

Ovšem v postave její nebylo
neco vznešene knížecího, ani
lepoty rusalciny, ale spíše ja-
kýsi nádech nedbalosti a své-
vole. Pohybovala se s onou leh-
kostí a obratností, kterouž vy-
znamenávají se ti, kdo ustavic-
ným cvikem tela dovedou ovlá-
dati svaly svými.

V její bytosti nebylo nic ná-
padne vznešeného a hrdého,
nýbrž spíše cosi detinsky vzdo-
rovitého a odvážného.

Nedbajíc toho, jaký dojem
na jiné cinilo slovo neb chová-
ní její, neukládala si nijaké
nucenosti. Zdálo se, jakoby
všecko, co podnikala neb cini-
la, pokládala za veci dovolené
a pro ni slušné. To také bylo
patrno v celé její bytosti.

Grulin oblicej byl s tím v ú-
plném souladu. Tahy jeho by-
ly sice pravidelné a prece neo-
bycejne krásné. Vlasy, jasné
a kuceravé, splývaly v krát-
kých kaderích po šíji; celo by-
lo vysoké a plné; oko bylo mo-
drošedé, a všemi mužnými od-
stíny barev, dle všelikých doj-
mu, jaké na ni pusobily; nosí-
cek ponekud tupý, a ústa ne
príliš malá mely výraz zpup-
nosti, jenž však stále ctveraci-
vým úsmevem ponekud byl mír
nen.

Výraz obliceje mel v sobe
cosi záhadného, což prispívalo
k tomu, že poutal a zajímal zá-
roven.

Mladík pozoroval ji dlouho
se zvláštním výrazem úcasten-
ství, jako by v tomto nestreže-
ném okamžiku chtel cisti v du-
ši její. Ale bezpochyby že u-
znal to za marné, nebot brzy
prikrocil k ní pozdravuje:

“Dobré jitro, Gurli !“
Dívka obrátila se k nemu.
“Hle, tot Štepán; je mi sku-

tecne divno, že prece zakládáš
si také na krásném jitru,” od-
povedela Gurli.

Prubehem osmi dní, kde Šte-
pán prodléval v Birgersborgu,
obe osoby tyto byly jako zame-
nily si úlohy. Dríve bývala to
Gurli, která stále dráždíc šte-
kána, ucinila ho obetí svých
žertu a jízlivých nájezdu; nyní
byl to Štepán, který setkav se s
ní shledával v tom vyražení, a-
by z Gurli pro její rozmary a
neobycejné nápady jízlivým
zpusobem tropil si žerty.

Gurli ovšem nájezdy tyto od-
rážela, ale s mírností vetší, než
jak druhdy bývalo její obyce-
jem.

“Ty se divíš, že mne krása
zajímá?” odpovedel Štepán se-
daje si nedaleko ní.

“Ovšem, nebot ješte pred
nekolika dny vysmál jsi se mne
že jsem byla nadšena krásou
vecera.”

“Možno, že jsem tak ucinil;
ale prícinou toho bylo, že jsi
byla jako u vytržení. Nemohu
pochopiti výbuchy tak neoby-
cejné nadšenosti, jakéž ty od-
dáváš se velmi snadno i pri nejj
nepatrnejším predmetu, jenž
tebe zajímá. Aby clovek byl
unešen takovým nadšením, k
tomu prece potrebí více, nežli
nekolik zelených stromu a kou-
sek malého jezera.”

“Ovšem pohorí alpské ve
Švýcarsku. Naše staré švéd-
sko jest príliš jednotvárné, než
abychom mohli obdivovati se
mu, jakmile procestujeme ce-
lou Evropu.”
“Kdybych mohl se nadehnou-

ti pro stromy, hory a zelené lu-
hy, zajisté byly by to švédské,
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jež by mne k tomu primely.
Krásný obraz prírodní ciní na
mne vubec podobný dojem, ja-
ko krásná dívka; lichotí zra-
kum mým. Ale zapomínám na
ne, jakmile zmizí mi s ocí. Ne-
pripustím, aby myšlenky mé
prodlévaly u nich déle, než ne-
kolik okamžiku.”

“Ale kde tedy dlí myšlenky
tvé:” tázala se Gurli usmívajíc
se, “nesou-li se snahy tvé tak
vysoko, že bys považoval prí-
rodu a co vní nej krásnejšího
za nepatrné veci?”

“Jest to/snad žena, již jme-
nuješ nejkrásnejší?” tázal se
Štepán s prízvukem posmeš-
ným.

“Ovšem; ale otázka tvá ne-
byla odpovedí na otázku
mou?”

“Odpust, milá Gurli; ale
prícinou toho, že kdybych ti i
rekl, cím nejvíce zabývají se
myšlénky mé, jsouc ženou, ne-
rozumela bys tomu.”

“Že bych nerozumela?” od-
povedela Gurli, mrštíc po Šte-
pánovi mrzutý hled. “Ale rí-
ci mi to mužeš prece, když se-
stoupíš s výše své, a na chvilku
budeš považovati mne za sobe
rovnou.”

“To nebude snadné,” odvece
Štepán zasmáv se. “Ale poku-
sím se oto prece. Nuže tedy,
i já mám neco, za címž blouz-
ním a toužím, a címž duše má
celá je zaujata.”

“A co jest to, za címž tou-
žíš?” prohodila Gurli netrpe-
live.

“Snad ocekáváš, že reknu;
nejakou chýšku a srdce.”

Štepán zasmáv se opet dolo-
žil ihned:

“Ackoliv dovedeš jezditi kon-
mo, plavati, veslovati, loviti,
ríditi kone, klouzati se na bru-
slích, vubec všecko, co není
ženského, prece nemužeš po-
chopiti, kterak bychom mohli
toužiti po necem jiném, než ce-
-10 nám muže poskytnouti o-
nen malý slepý bužek. Usmeješ

tedy, reknu-li, že bohyne,
jíž se korím, je bohyní ved.”

Nastala prestávka.
Gurli nesmála se. Mlcky po-

hlížela na hladinu jezera.
Štepán pel si nejakou národ-

ní popevku.
“Jaké povolání zvolíš si a-

si?” tázala se Gurli konecne,
ani zraku nepozvednuvši.

“Zamýšlím vstoupiti do služ-
by dámy, která, pokud jsem
iyl dítetem, nebývala ke mne
nikdy prívetivá, a jíž hodlám
vymstíti se tím, že budu bdíti
nad jejím prospechem.”

Gurli pohledla nan.
“Rozumej dobre, Gurli, pra-

vil jsem do služby paní, a ni-
íoli dítete. Tebe se to tedy ne-
týká.”

“Nemám také ani chuti, a-
iych ucené muže zjednávala si
za služebníky,” übezpecovala
Gurli.

“Podrobuješ se jen veci ne-
zbytné, nebot ucenost nepodá-
vá se otroctví.”

“Budsi; posud ale neslyšela
jsem jméno paní, kteréž zasve-
tit chceš život svuj.”

“Jmenuje se spravedlnost.”
“Ty tedy zamýšlíš státi se

soudcem?”
“Ano, soudcem nad jinými,

nikoli nad sebou samým.”
Opet nastala prestávka.
“Zamýšlíš snad pred poled-

nem vyjeti si konmo?” tázal se
Štepán hulkou svou hlavicky
kvetinek polních pretloukaje.

“Proc se tážeš?”
“Chtel jsem nabídnouti se

tobe za pruvodce.”
“Ty?” zvolala Gurli v úžasu.
“Ano, já. Jsi prekvapena,

že dovedu jezdit. Milá Gurli,
naucil jsem se tomuto ušlechti-
lému umení v Anglii, a rád
bych nyní užil príležitosti, do-
kázati tobe, že prevaha tvá na-
de mnou obmezuje se pouze a
jedine na tvé umení v šití a vy-
v * * *99

sívaní.
Gurli vzchopila se. Z prud-

kého hnutí bylo pozorovati, žo
je podráždena. Neodpovída-
jíc übírala se cestou dále. Šte-
pán šel za ní.

“Nuže Gurli, prijímáš nabíd-
nutí mé, aneb snad obáváš se,
že Štepán druhdy tebou poha-
nený, dovede nyní ore svého u-
zdu lépe ríditi nežli ty?”

“O nikoli. Mužeš mne pro-
vázeti, ciní-li ti to potešení.”

“Snad se hneváš?”
“Nikoli!” opetovala Gurli

pohlednouc nan. “Kdybych
pro všecka tvá zlomyslná slova
mela se na tebe hnevati, neme-
la bych po celý den niceho na
práci. Mohu te übezpeciti, že
všemi svými nájezdy nebudeš
moci zbuditi hnev muj.”

“Jaká to zázracná podobnost
mezi námi obemá!” zvolal Šte-
pán. “Když jsi nacházela v
tom potešení, ciniti mne smeš-
ným, nikdy mne to nepohneva-
lo, a nyní

. . . .

”

“A nyní, když ty shledáváš v
• tom potešení

. . . .

”

! (Pokracování.)

Novákova Stavba
VAŠE ZÁRUKA

Tyto krásné domy které jsou 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”

j JOSEF F. VIKTOR’T
E ZÁSTUPCE FIRMY m

| GEORGE W. ZIRKLER I
g POHROBNÍK A BALSAMOVAC I
a 961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway C
K Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

m Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné. S

C Správné rízení pohrbu C
m Když nutnost vyžaduje služby pohrobníka, mej- mg te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali M

jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od- Vj
¦ borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní- g
JB ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek v
Ca tak, aby vzbudil duveru a dobrou vuli. Naše služ- ff
g ba zahrnuje sympatické porozumení pro úkol tento. V
m Osobní zájem který pro vec máme jest práve tak du- Kg ležitý jako dokonalost v technickém zarízení. g
I NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE B
| VÁM DOBROU OBSLUHU %

| Frank Cvaoh a Syn {
B JAKOST SLUŽBA W

¦ 1904-6 ASHLAND AVENUE B

a Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení. m

J v Telefon, Wolfe 1180 C
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Ozdobte hroby svých milých pekným
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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 vás pomník neb náhrobek.

LOUIS 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 sín ha Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


