
Na lesni samote.

Vylicil jsem si v ducliu jeji ra-do- st

a pfekvapeni, myslil jsem ze s
jasotem vrhne so nine v name a
snil o torn, jak biule krasna az ji
T hohatem odevu uvedu. jako pf i

sti velitelku do sveho domu. tu na
desel den prave pfed jejimi jmeni
nami jenz znicil vseehno stesti
me. Odpoledne setkal jsem se s ni
v lese chovala se ke nine jako
vzay lasiiave a nezne. a lidyz roz-

loucil jsem se s ni, volaia za mnou
abych pristiho due opet prisel.
Vseeek blazen vratil jsem se domn
ale nemel jsem nikde pokoje, vsu- -

de bylo nine pusto a kdyz nadesel
vecer, vzal jsem pusku na rameno
a oaesei ao iesa na ceKam. Avsair
nemel jsem nikde stani, abych se
dockal zvefe, maje sve stesti usta
"vicne na mysli, jako ve snach blou
dil jsem lesem. az ocitl jsem se bez
decne na miste, kde prozil jsem to

, lik blazenych. okamzikii. Co bylo
na torn, vratini-l- i se o nekolik ho- -

din pozdeji domu?
Dosed toho mista ulehl jsem v me
kem mechu. Vecer byl tichy a kra-sn- y,

temnou zeleni stroinu prokmi
laly hvezdy. Nekolik kroku od- -

tud byla mala lesni louka, asvice
na mesicem, dobfe mohl jsem ji
pfehlednouti fidkym kfovim, kte-

re mne od ni delilo. Lezel jsem tu

t polosneni. Po kratke ehvili zdalo
semi, ze slysim na blizku kroky
naslouchaje pozvedl jsem hlavu
yiade bylo ticho. Myslil jsem ze
Enst byl spusoben byl zvefi krovi-no- u

ubihajici. V torn spatfil jsem
postavu jdouci po louce Byla to
Julie. Byl jsem ovsem na nejvyse
prekvapen, ale radost ze ji spa-tfi- m

zapudila vselikou myslenku
Jinou. Coz nemohla byti puzena
stejnym citem k mistu jako ja?
'Jiz chtel jsem vyskociti abych ji
pospisil v ustrety, V torn zaslechl
jsem ji volati jmenem a mlady
jakys clovek vyskocil z housti. Be
xela k nemu a vrhla se mu v na-

me. Spatfil jsem kterak ho vfele
objima, a kterak on k ni se klone
liba ji.

Baron se na ehvili zamlcel a pre
jel si rukou celo. Vice nez dvacet
let od te doby nplynulo a pfece
zpominka na ndalost tu prudce
jim zalomcovala.

Renata z Valvicu sebou ani ne
--hybala, sedela zde jako socha a

pfece neuslo ji ani slovo z jeho vy
pravovani, sledovala vseehno s na
pnutosti a porozumela jeho zaml-- 1

ilosti. Co jsem tehda pocitil, nyni
jiz ani nevim ! pokracoval po chvi

li baron, ahlas jeho znel temne,
pamatuji se jen tolik, ze pravice
moje bezdecne nchopila pnskn ve

dl6 mne polozenou a ze zvolna na-ta- bl

jsem kohoutek. Chtel jsem ji
zastfelit tu neverriici, i jeho, jenz
mi uloupil srdce jeji, znal jsem

ho byl to myslivecky mladenec le

snika na blizku bydlicilio. Meli

oba zemf iti ! Jiz pozvedl jsem pu- -

sku v torn vzDomel jsem si ze

Koho z nich mel jsem tedy za-streli- ti?

V torn okamziku nevedel
jsem koho z nich vice nenavidim.

ta zachovala ji a mne

take. ani kterak ja
jsem mohl ustanoviti se tak na my
sli polozil jsem pusku
sebe, a nehybaje sebou naslouchal
jsem rozmluvg obou, ke nine se tu
blizicieh. Myslivecky mladenec ci-n- il

Julii vycitky. ze se se mnou

denne schazi, ona zasmala se a
ho ze mne nemiluje a

nikdy nemilovala. Mam pry ji vel-

mi rad, ze by mne prosbou ke vse

inu mohla pfimeti vi dobfe ze ne-mo- hl

bych ji odepfiti. Za

nejakou podminkou chce pry na
mne vyprositi si znacnou sumu pe-ne- z,

ponevadz jsem bohat, a jak-mil-e

ji dostane, pak pry s nim
Mladenec patrne ji nedu-vefova- l.

tu slibovala mu svatosva-te- ,

2e od neho neupusti, ze jen z

mne zamitla, aby pomoci

mou dosla tim rychleji pfani sve-h- o,

stati se navzdy jen jeho zenou.

"Ani pohybem jsem se nepro-zradi- l,

ae vytrpel jsem za ten kra-tt-y

cas muka pekelna. Bylo pozde

boc, kifez jem se vratil dotnu.

.Soman.

uyi jsem Kiiuny veimi Kiiany
jen tolik jsem citil jakoby v prsou
myeh bylo vseehno vypaleno
uplne vypaleno a pusto ze jsem

i se az zaehvel hruzou. Miloval jsem
i to devce skuteene a z celeho srd- -

ee, ale touto zradou byla ma hr-do- st

pfilis urazena, a by eh ji mold
kdy odpusiti. Chtel jsem ji pojait
za svoji chot' a ona jen se mnou

; ponravaia i itoznocu jsem se pev- -

J ue. ze se s ni jeste jednou sejdu.
j Neclil' sviji se srdce me. necht' ro- -

j ho nevyslovnA bolest radef
j zhynu nez bych ji odpustil.

Spatfil jsem ji jeste jednou, po- -

j kracoval baron kdyz byl na ehvili
se zamicei. uruneno one v ummve
ncii hodinu dostavil jsem se na mi
sto. kde jsme se pravidelne sch- a-

zeli. Pfisla a opet letela mne v na
me s kouzelnym a svudnym iisme- -

vem, zraky jeji utkvivaly na nine
tak prostosrdecne, ze bych byl pfi- -

sahal na jeji vernost, kdjTbych byl
vecer pfed tim nebyl spatfil, ja- -

kou zradu na mne pase. Odstrcil
jsem ji a vycital jsem ji nevernost
Zpoeatku snazila se zapirati. pak
myslila, ze mne prosbami ukonejsi
a kdjTz to se nepodafilo zaeala vy
hrozovati. Byl jsem sice pobouf en
touto drzosti. ale opanoval se neb
hrdost ma byla hluboce nrazena.
Odesel jsem od ni ani se neobrativ
a co jsem pozdeji pfetrpel nelze
slovy vyliciti. Zda se mi ze po ne--

jaky cas pozbyl jsem vsechny roz
vahy, zivot nemel pro mne nijake
ceny a nejednou pomyslel jsem na
to zbaviti se ho. Teprve dlouha o,
pfedlouha znenahla tu ranu
zahojila!

Zamlcel se. Patrne ho vypravo- -

vani dojalo, nebot' postava jeho by
la docela sklicena.

Spatfil jste nekdy opet tu ne- -

verniei? otazala se stara excellen
ce po ehvili.

Nikdy! odvece baron, nepozve- -

daje hlavy, kterou mel k zemi sklo
nenou. Otec jeji v brzku na to kre
mu prodal a odstehoval se odtud
sla s nim.

Provdala se za toho myslivce ?

vyzvidala stara dama.
Baron se vzpfimil.

Nikoliv odvece baron. Stal se ji
nevernym, jako ona mne ! Osud se

na ni pomstil ! Vite jak se ten clo- -

vek jmenoval? Kdo byl? Nazyval
se Subrt jest to tyz ktery byl mi--

nule noci zastfelen, jejz jak se pra
vi, zastfelil syn tehoz devcete, kte
re kdysi miloval a pak zradil !

Stara exellenee pohledla na ba- -

rona pfekvapena. Stalo se to jen
pouhou nahodou, aneb byla v torn

ruka prozf etelnosti ?

Baron vykladal si mlceni je.p
kfive.

jsem vseehno vse.

a obavam se ze jsem vas az unavil
pravil. Mohl jsem vyjadfiti se o

mnohem strucneji, ale vy jste ta
prvni ktere jsem povedel, co po

mtru
mem.

Nikoliv! vpadla mu stara dama
do feci s patrnou soustrasti a vfe- -

losti. Dekuji vam za vasi diiveru,
dovolte jen abych smela miti u-c- ast

v dalsim rozfeseni veci te.
Micky pfisvedcil baron hlavou.

hlave5.leta pevne bylo uzavreno vmam nabytou jen jednu

Poehybnost
Nepochopuji

vedle

niceho

zdere

leta,

Vypravoval

nelze ve

ron. Neniliz povazlive sdileti taje
s nekym jinym?

Neporozumel jste mug dobfe pa
ne synovce. Znam starou Maru,
navstivim ji. budu na ni opatrne
vyzvidati. a nevili posud niceho o

pomeru vasem k Kobertovi, z me
feci nevzbudi se zajiste zadne po- -

dezfeni. Tolik chytrosti muzete se
pfece do mne naditi. Nyni dovolte
jen, abych smela dotknouti se je- -

ste jedne veci. Timto dopisem ne- -

ni posud dokazano, ze by Bobert
byl skutecne vasim synem. Pova
zuji zenu ktera po tolika letech
nevzdala se myslenky pomstiti se

na vas uplne za schopnou, aby si
to vvmvslila a vas ien znenokoiila
Coz nedosla vas jiz drive zpava
ze vas syn jiz v nekolika letech po
naozeni svem zemfel?.

Nevim. byla-l- i zprava spolehli- -

vou.
0 torn musite si zjednati jistotu

v brzku. Vite kde bydli?
Ano, provdala se za kremafe

pfijmenim Vintra. ten vsak zemfel
jiz pfed lety. Pojedu k ni, abych
slysel z jejich ust, jestli pravda co

psala!
Uciiite to co nejdfive, snad se

tim na raz zbavite vseeh starosti.
podotkla exellenee.

Odjedu zitra rano. Ale mam k
vain jeste prosbu : nemluvte o torn
litskn s nikym ani s netefi.

Pane synovce ! zvolala stara da- -

ma s pfizvukem vycitavym. Kdy- -

by byla Adelaina mou vlastni dce- -

rou nezminila bych se k ni ani slo

vem. Umim vaziti si duvery jakou
jste mi osvedcil.

Dekuji vam pani teto. odvece
baron, a podal stare pani ruku.

Exellenee chopila se ji temef o- -

stychave. Jiz po dlouha leta byla
se ji nedotkla, nyni bylo ji, jako
bv vseehno co oba tak odcizovalo
azem bvlo zmizelo.

Druhho due easne z rana baron
odcestoval.

Mozno ze se na cestach zdrzim
asi 8 dni pravil k Jifimu jenz na- -

hlym odjezdem jeho byl velice pfe
kvapen dobfe veda jak nerad jen
baron se vydaval na cesty. Dojdou

Co hodlate nyni uciniti? tazala li nejake dopisy, maji byti posla-s- e

stara. dama. ny za vami? tazal se stary sluha.
domnivaje se, ze se tak dovi kamPosud nevim postradam potfeb- -

torn uvazoval. Pan se ubira.neho klidu, abych o
Nikoliv. odtusil baron usecne.dotira na mne vse tak neocekava- -

ne. Nesmim se pfekvapiti. Kdyby se neco pfihodilo, kam

Za to vas take zadam, pokracovala to mam milostivemu panu ozna-exellenc- e.

Nechci tim fiei ze del- - miti? dotazoval se stafec da.le.

sim zivotem zjednala jsem si vet- - Baron zmefil ho netrpelivym

si zkusenosti. ale krev ma proudi zrakem: uhodnul ze sluha taze se

klidneji. Pokud vam libo nabizim jen ze zvedavosti.

vam slabe sily sve ku pomoci. Vi pak mi to povis az se vratim,
snad stara Mara ze ten hoch jest odtusil vstoupiv do vozu.
vasim synem? Mrzute zavfel Jifi dvifka u vo- -

Nikoliv, nebot' by byla tajemst- - zu, jenz ryehle odjizdel. Pak po-- vi

to dlouho neuchovala, byla by krocil ku dvefim domovnim chvi-pouzi- la

toho, vydirati na mne pe- - li jeste pohlizel za vozem. Starou
nize. Jen tolik se obavam ze zena, hlavou jeho mihaly se nejmznej-kter- a

vam dopis poslala, zaroven jsi myslenky. Bylte uvykl tomu do
i te stafene tajemstvi prozradila. vedeti se vseho co se na panstvi u-T- o

zatanulo mi tez na mysli dalo, myslil ze zraku jeho nemuie
o torn vsak v brzku zjednam si ji- - nic ujiti. Neuplynulo ani snad 24

stotu. hodin a stalo se tolik neobycejne- -

Jakym zpusobem? namital ba- - ho, nemohl to ani chapa,ti. Baron

2

dne klidnespati.

Williams in Indianapolis News.

choval se k netefi jeji exellenee ve
lice vlidne; ano s obema damami
pil v parku kavu. To bylo neco
tak neslychaneho ze postacilo abjr
se tim v myslenkach po eelych 14

dni zabyval. Pak exellenee vyhle-dal- a

barona v parku, ano sla s
nim do jeho komnaty. kde oba po-spo- lu

dlouho rozmlouvali pak
baron nahle odejel.

stejny

patrno pfh-uci-- ! nakreslil

bylo vice, jeho stara tajcu obvineneho? komisaf,

hlava mohla pojmouti. TTbezpeco- -

vaval sve zname, neni ?

ano ze dobry slnzebnik zveda- - Pole
vym byti nesmi, pfece na Jo vskutku ze neby-t- o

j lo poznati stopy nejake.

kdyby byl za dodelati Kterym smerem prehal pytlak?
rozf esni techto zahad. tazal se komisaf.

I eleni Subrta, ac Tam k
ho rozcililo, pfed temito Kdo no stihal?

lostmi ustoupilo do pozadi byly
veci tyto pron diilezitejsi. Sbiral

seehen rozum svuj, aby se neceho
dopatral, nedospel daleko.

Baron nenafidil mu sice, aby
odjezd sveho p.ana ozna-mi- l.

Jifi vsak to za po-vinno- st,

ohlasiti stare dame, ze v
poledne bude musit s netefi sama
obedvati snad po dobu osmi
Nadal se toho ze jeji exellenee bu
de nemene ekvapena jako on, a
uzasl velice kdyz zpravu jeho vy- -

slechla zcela klidne.
"Pan baron bude snad mimo

dum dni. dolozil jeste.
Exelence pokyvia hlavou. Vede-- !

la o torn, ci jen snazila se llkryti j

svuj ? Byl of to no- -

vou otazkou, ktera jeho
starou hlavu a na marne

odpovedi.

Bylo dobfe barona Bessen-dorf- a,

ze odejel. Nekolik hodin po
jeho odjezdu pfijel soudni ko-

misaf z mesta aby vysetf a

stopy po zlocninci,
sn'vce Suberta zastfelil. Pfibral si

hsniho abty mu
cem po nezname krajine a jednalc
ze zvedavosti a jednak s oehoty

se k nim osobni
baronuv.

Lesni pfiruci chtel komisafe
k obvdli stare Mafi.

K odvece kamisaf.
Vina zatceneho neni jeste nicim
dokazana, neni prozfetelno od- -

davati se pfedem podezfeni na
chtiti trvati vyhradn? a umy- -

slne. Sam jste pfece vypovedel. ze

jste hoeha toho urcite nepoznal.
Neni mimo nikoho v na

si krajine, se srncem na za

dech pfeplovati feku nami
myslivec.

Komisaf pokrcil ramenama.
neni dukazem. jste snad

zkousel vsechny muze v krajine
kterak jsou obratni v plovani?
Avsak i to mnoho neznamenalo
nebof elovek octnuv se v nebezpe-c- i

dovede vice vykonati nez za

obycejnych, sila nebezpe
cim se z dvojnasobuje. Doved'te

na misto kde byl myslivec
zastfelen.

Tam niceho nenaleznete, podot
knul pfiruci. Ohledal jsem
misto

Bylo by mne milejsi kdyby jste Nu, mam za ze obuvuik
to neucinil. jste tarn Medal do kazdych bot pocet cvoS
asi i kii nenarazi, podotkl komisaf .

Bylo ze slova ta Vynav zapisnik si pe-h- o

zamrzela. j clive formu stopy, zmefil" delku a
IMyslil jsem si ze snad chlap sifku, poznamenal si a spocitav

?

na svein uteku neeo ztratil, co by.otisky cvocku.

nez namital

ze zvedavy, ky
ani kde byl srnec zastfelen, by
byl by j tak zdupano,

obetoval svou mesicni mzdu. lze

mohl to sei
j

zastf myslivce .
rece.

dosti uda- -

ale

pokladal

dni.

pf

osm

uzas pro Jif iho
zabyvala

niz hle- -

dal

pro

oval hie
dal jenz my- -

pfiruci-io- , fvi vud- -

pfidal myslivec

ve-

sti
cemii to?

a
a

nem

nej cele
kdo by

mohl
tal

To Coz

by

mne

vcera
dukladne.

to, asi
byl Co

ten ji,

To

sem

molilo velmi poslouziti veei, odve
ee pfiruci.

Ovsem ale snad tarn naleznete
neco jinelio, proto odebeferne se
na misto, podotkl komisaf.

Oba myslivci provazeli ho na pu
stinu. Kdyz dosli tam chtel lesni
pfiruci ukazati misto kde lesnik
Subrt byl zastfelen.

Netfeba nine videti misto, nebot
smrt lesnikova jest zjistena, odve
ee komisaf, ukazte mi kde stal py-tl- k

kdyz stfelil. Pfiruci to ucinil.
ale nebylo znati stopy nijake.

Kde zastfelil pytlak srnce? ta-z- al

se komisaf.
Tam na poli, odvece pviruci.
Ukazte mne misto. Byl jste tam

snad jiz?
Ano.
Samoten?
Nikoliv muzove ktefi odnaseli

mrtvolu, byli se mnou. Ukazal ja.

jsem jim misto.
Pak nebude tfeba abych je ohle

dal, zajiste znicili jste vsechnu
stopu, odtusil komisaf nevrle. By-

lo by mi milejsi, kdyby tam ani no
ha byla nevkrocila. Coz jste nepo-mysli- li

na to ze zaslapete vsecky
stopy ktere mohly vesti na vypa-trii- ni

pytlaka ?

Pfiruci mlcel. Na to byl vskut-k- u

ani nepomyslil, nebot' duvtip-ny- m

nebyl naprosto.
Kterak byste chtel nyni v podu

panem poli poznati stopy stfevi- -

Ci myslite ze maji zvlastni znam- -

Ja sam, odvece pfiruci
Daleko?
Skoro az ke bfehu.
Byl jste tam pozdeji?
Nikoliv. Jen na druhem bfehu

byl jsem vcera, chtel jsem se pf
nejsou-l- i tam stopy po

krvi, nebot' stfelil jsem po pytla-ko- vi

a mel jsem za to ze broky
jej zasahly.

Zatceny neni poranen.
Tedy z rozcileni jsem jej chy--

bil.
Komisaf nyni ubiral se rychle

naznacenym smerem k fece; oba
myslivci jej nasledovali.

Tamto tesne vedle kfoviny o sa
te stojici skocil do feky, pravil

" nJ1
Komisaf pokroeil rychle k na- -

znacenemu mistu, bystry zrak k
zemi upiraje. Pojednou tesne u sa
meho bfehu se zastavil a shybl se.

Zdalo se, ze feka na nizkem bfe-

hu vystoupila a zanechala zde tu-

be bahno, na bahne bylo pozorova
ti ostfe otlacene stopy sirokych
stfevicu, ani do vosku nebylo by
mozno je lepe otlaciti. Do podesvu
byly narazeny velke, sirikohlave
cvoeky evocky bylo lze die oti-sk- u

spocitati,
Nemylim-l- i se pravil jste mi ze

zatceny pracuje v lomu? tazal se
komisaf lesniho pfiruciho.

Ano v kamenem lomu tam na
vrchu.

Lamaci nosivaji obycejne stfevi
ee s takovymi podesvy, pokraco-
val komisaf vice pro sebe. Nosi tu
mnoho lidi stfevice takovymi evoc
ky okovane?

Nikoliv, pokud vim, jest jich
malo, nebot' na pustine teto a vfe-sovis- ti

neni toho tfeba, odpovedel
pfiruci.

Tato stopa jest velmi dulezita,
nebot? mozno tak s jistotou vypa- -

trati vinnika, pokracoval. Zpozo- -

roval jste na druhem bfehu podob
ne stopy ?

Ovsem ale ne tak ostf e vytisknu
i te, pamatuji se nyni ze mi otisky
velkych cvoku )yly napadne, od-pove-

del

lesni pfiruci.
Komisaf porovnal jeste jednou

stopu s kresbou ve svem zapisniku
pak zastrciv zapisnik do kapsy a
vzpfimil se.

Nyni ved'te mne nejkratsi ce- -
, stou do chaty. kde zatceny bydlel,
pravil. -

Tam v malem domku na kraji
lesa bydlel,, odtusil myslivec uka- -

zuje rukou na chatrnou chatu.
Neshledal jste tam stopy po srn

ci?
Niceho ani pusky jsme nenale-zl- i.

Chlap byl zatim promoceny o-b- lek

svlekl, ale i ten nebyl k nale-zen- i.

Patrali jste bedlive?
Velmi bedlive. Ovsem uplynulo

od udalosti te jiz nekolik hodin,
a to mel asi dostatek casu aby vse
v lese dobfe ukryl. 0 teto stope,
kterou jsem nabyl zachovejte pfi-sn- e

mlceni, pravil komisaf. '
Neni posud dokazano, ze pocha

zi od zatceneho: spachal-l- i zlocin

nekdo jiny, a dovedel-l- i by se o
torn, pak by snadno znicenim
svyeh stfevicu znicil take jediny
dukaz, kterym by mohl byti usved
cen. Nuze pojd'me!"

Ubirali se nyni k osamocene

chate.
Kristina sedic pfede dvefmi spa

tfila pfiehazejici muze; tusila
proc jsem pfichazeji, a mela dosti
casu, aby se pfipravila. Zbezne

zpravila o torn svou babicku a na-pomen- ula

ji znovu, aby ani slovem

Eoberta nezradila.
"Bud jen klidna, nemohou mu

niceho ucinit, dukazy pro jeho vi--

Ovsem srdce jeji bilo prudceji,
kdyz se muzove blizili, ale na tva.-- fi

jeji nebylo pozorovati nejmensi
zmanky, co se deje v nitm je-ji- m.

(Pokracovan?.)

Odporucte tento ca-sop- is

vasemu souse-du-y

zdaliz neni odbe-ratele- m.

Vyborny prostFcdek k maztfnL
XimA bj chybet t iadaft domieaortL

Or. Richtcr-- c

PAIN-EXPELL- ER

Jest po 50 let nejoblibenejifm ze vitch domiclch
prostfedM eakyeb rodinicb.

Jen pravy s registroyanon znamkon
'KotTOtt"

25c a 50c. Uiiw, ve vieeh lfikam&eh anebo pflmo od

P. AD. RICHTER & CO.
74-8- 0 WasUnfftoa Street, New York. N. Y.

LAD'A LAMPLOT
vlastni v DODGE NEBRASKA

moderni cistfrnu obleku.
Kazda, prace zarucena. Za uplnou
spokojenost se ruci. Jedina pfi-lezito- sti

vas o tomto pfesvedci. 20

Dr. E. CAPEK
-- a-

Dr. F. J. KOLOUCH
cesti chirurgove

Lincoln, : Nebraska
1417 0. Street.

Provadime vsechny operace na
lidskem tele, zenskym nemocem
venujeme zvlastni pozornost.
Nemajetne opera jeme zdarma.(9)

Vojt Svoboda
majitel umeleckeho

pommkoveho
..zavodu..

v CLARKSON, - NEBR
Mam ten nejvetsi sklad

pomniku na race zapadne
od Omahy. Proc byste pla-ti-li

od 20 do 25 procent ko-mil- n,

kdyz muzete' koupiti
pfimo od vyrabitele.


