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1.
Byla to drsná, širokoplecí,

svou výší nad jiné tvory živou-
cí vynikající postava Hirama
Maltbyho. Pravý to antický
Herkules v lidské podobe. Po-
cházel z nejaké vísky blíže
Huddersfieldu, malého ty mes-
tyse ve východním Yorkshiru,
kde, jak známo, nejkrásnejší
mužové Anglie se rodí. Anat
jednotvárnost rodného mesta
mu byla protivná, odebral se
krátce pred smrtí svého otce
do more domu, do velemesta
Londýna, kde doufal, jsa již
plnoletý, v bujné mladé fanta-
sii jinošské a nedbaje rady
moudrých a zkušených, ihned
si zlaté zámky budovati. Však
poznal vbrzku, že prece ten
svet je jinací, než si ho dríve
predstavoval, že jest to osud
clovecenstva, odsouzenu býti k
vecnému zápasu s preludy. Po
boku vnadné ženy, již si v chla
pecké náruživosti co budoucí
družku vyvolil, doufaje s ní za
den a noc zbudovati štestí ži-
votní. Však zdali tato chot se
mu snad za jeho lásku neod-
mení mrzkou mzdou nevery a
zdali jest mu sympatická, o
tom se náš Hiram Maltby ne-
presvedcil.

Od detství vtipný a vynalé-
zavý rozum, oddal se stavbe
stroju a hledel si pomocí vyná-
lezu, jichžto teprvé dvou se cí-
talo sjednati hmotný užitek k
pevné existenci životní, jež jak
známo trním poseta, mnohdy
vedouc k cíli, mnohdy i do pro-
pasti záhuby, z níž není více
návratu.

Však jako všichni pozemca-
né seznal, že jsou pravdivá slo-
va Montecculliho: “Za prvé
peníze, za druhé peníze a za
tretí peníze,” kterých nutne,
jsa chud k zapravení platu pro
výsadu vynálezuv potreboval.
Však ty scházely a tak byl od-
kázán, výsledek mnohých pro-
bdelých nocí mladému kapita-
listovi odevzdati, jenž mu za to
malickou cástku k výžive sotva
stacící, platil. Teprvé nyní vi-
del, jak byl horce zklamán od ¦
tohoto sveta, jenž jej ze zacát- 1
ku tak oslnoval. Jeho vynález
se nacházel v rukou jiného,
jenž z neho težil, kdežto on
sám suchou skývou chleba mu-
sil za vdek vžiti. Prece ale bo-
joval zmužilostí pílí a chytro-
stí proti pánu sveta: Osudu.

Mladý kapitalista seznal i-
hned v mladém, nadaném mu-
ži myslitele, který z neho mohl
uciniti milionáre; proto neode-
prel mu pomocné ruky své a
doprál nejaký ten malý výde-
lek z patentuv vynálezuv.

Hiram Maltby utužil své prá
telství s mladým bohácem je-
šte pevneji, když seznal chlad
sveta vuci sobe a i nelibost, jež
mu jeho chotí zrejme na jevo
byla dávána, ackoliv jich sna- ,
tek již dítkem byl požehnán.

Poctivec nevidel v castých
návštevách boháce žádného
nebezpecí pro svou žínku, ne-
pocítil u vnitru svém žádného
tušení o špatných zámerech ve-
trelce, cítil se úplne blažen a
štasten uprostred kruhu rodin-
ného. Myslil si, že dobrodinec
jejich Austin Graham jen k vu-
li dalším výzkumum a vynále-
zum prichází, který ale hledel
se úslužností, lichocením se a
uhlazenými mravy zabavovati
s krásnou chotí Hirama Malt-
byho. Vdecný muž shledával
v pokrytci prítele nejvernejší-
ho a nejpoctivejšího. Však mel
teprvé pozdeji zklamán býti.

Hiram Maltby byl v návalu
první lásky a neshledal na
zmenených tazích utrápeného
obliceje své ženy obrat, jenž se
v jejím nitru odehrával. My-
slil jen, že bída, trpká bída jest
toho prícinou. Žádná zlovest-
ná myšlenka neproletela jeho
lebí, a žádná predtucha neka-
lila štestí manželské. Cítil si-
ce, jak hrýže jej u srdce bol,
že uvrhl svou ženu z lepších
pomeru do bídy, avšak tajem-
ný závoj nevery ženiny odhali-
li, toto tkanivo zápletek roz-
prísti, to netuše niceho, neu-
cinil. Pri svém zamestnání, jež
zvlášte mimo dum provozoval,
žil jen v nevýslovném štestí
prvních líbánku pro stav, jejž
si za životní cíl byl urcil a vy-
volil. Však hrozná skutecnost
jej mela presv.edciti, že na beh
tohoto života, jenž, jak proslu-
lý francouzský romancier Vik-
tor Hugo praví jest nepokojný
den, jehož nocí jest smrt, chla-
dné merítko rozumu a citu mu-
síme klásti.

Vrátný vedl Hirama Maltby-
ho do místnosti a poukázal jej
na jednoho z tajemníku.

“Nemáte ješte jiný seznam?
Jste jist, že žádný pod jmé-
nem Austin Graham neodces-
toval?”

“Nikdo, podobného stavu”,
odpovedel písar.

“Stuj, predce jeden!” vzkri-
kl vrátný. “Nesl jsem mu ne-
jaké zavazadlo na lod, na kte-
rém ono jméno bylo prilípnu-
to.”

“Jak vyhlížel jeho majitel?”
“Byla s ním nejaká ženština,

jen tak ledabylo oblecena, s
deckem na ruce.”

“Prišel jsem pozde!” zvolal
zoufale Hiram Maltby, vrace-
je se znicen zpet.

Mesíc uplynul po odjezdu
parníku, když do Anglie prišla
zpráva, že se vším mužstvem i
cestujícími v mlze se rozkotal.

Hiram Maltby ležel nemo-
cen na lužku, když mu tato
hruzovestná zpráva byla sde-
lena.

“Hrozný osud verolomné mé
ženy! Buh jí bud milostiv!”
vzlykal se tresouc. “Trest Pro-
zretelnosti ji zastihl na ceste
ku blahu a štestí! . . . Übohá!”
dodal jsa zcela zdrcen. “Jak
jsem jimiloval a jak mne okla-
mala, opustivše i rodný domov
svuj s jejím oblíbencem. Nevy-
zpytatelné jsou soudy tvé o
Pane! Ve tvém milosrdenství
chtels ji snad od daleko hroz-
nejšího osudu uchrániti .....

Snad by jí bídák byl opustil . .

Která vlna morská její mrtvo-
lu na breh vyvrhla? Kdož
ví, zdali nesloužila i s jejím mi-
lencem za potravu morským
žralokum? Übohá s dítetem v
nárucí vrhla se bezpochyby,
nežli se koráb rozkotal, do vln
morských. Vzpomínala na chu-
dý, však štastný domov anglic-
ký, ukájela se v nevýslovném
bolu a žalu, však osudu se ni-
kdo nevyhne.” Tak premýšlel
Hiram Maltby.

2.
Hiram Maltby pokracoval

pilne dále v díle zapocatém,
hlede hluboký pocit studujenž
na jeho duši hlodal zapuditi
myšlenkou prací a výzkumu.
Kamkoliv šel, nosil ve vnitru
svém veliký bol a z odcizelého
obliceje zíral mu trapný roz-
ruch a v každém pohledu prá-
telském spatroval bud soucit s
ním, bud skrytou radost, že se
takové neverné ženy zbavil.

Její jméno neprišlo mu pres
rty a nekolik let pozdeji, když
slunko štestí pocalo se na neho
usmívati, tu i vuci tajemným
povestím, jež se kol neho otá-
cely, zustal úplne klidným a
lhostejným a tyto rozptýlily se
sami sebou. Neb co záleželo
na tom, že nekdy mrácek kalil
jeho manželské nebe? Vypil
sice na dno kalich bolestí, však
byl bohatým, pohostinným, do-
brotivým mužem a to stacilo k
zaniknutí klevet a pomluv.

Prece však zrcadlil se v mno-
hém obliceji útrpný hled, kte-
rýž jej cinil pozorná, že zase
nové lživé povesti o nem jsou
v proudu. Ríkalo se, že on jest
vším vinnen, udržovav nedovo-
lený pomer s jistou vdovou, u
které v podnájmu bydlel již
si skutecne za ženu vzal. Ále
na to nikdo nevzpomnel, že ta
hospodyne jej ošetrovala když
v smrtelném zápasu ležel, že jí
jest povdecen až do smrti, jí že
byl k životu povzbuzen, jí ko-
nejšen a upokojen. Dokud že-
na jeho po boku mu i v ciré bí-
de stála byla mu tato hos-
podyne lhostejnou jako jiné
ženy; ona však tušila osud Hi-
rama a proto muži osudem pro
následovanému venovala citu-
plné srdce své.

A žádné ziskuchtivé zámery
nebyly jí vodítkem, když ne-
mocného ošetrovala neb ten
kráte po smrti jeho ženy byly
pomery Hirama Maltbyho pra-
bídné a jen její pomoci deko-
val uzdravení a výsledek, jenž
námahy podobného myslitele
musil korunovati.

Když zase zdráv a silen byl,
vracely i jasnejší myšlenky do
duše a ant jen nacházel na ži-
vote lidském obliby, když jest
láskou, pevnou to záštitou a
kolbou proti ranám osudu ob-
štastnen, oženil se s vdovou a
ant štestí mu nyní zustalo ver-
no, stal se majitelem lodenice
na Temži, jakož i velkého cin-
žovního domu v Belgravii.

Jak se dá predvídati neschá-
zelo mu prátelu, jenž se málo
o trudnou minulost Hirama

Co pomohou zde slova vyli-
covati pokusy hrozného mstite-
le, jimiž nevinnou bytost chtel
na vždy zniciti? Jednou vetou
odejel Hiram Maltby, na krát-
ký cas na sever, kamž jej dule-
žitá obchodní záležitost pouta-
la a mezitím pretrhl jednou
ránou bohác, bídák, pevné re-
tezy svaté, cisté lásky jeho že-
ny.

Prišedši do Glasgova k jisté
spolecnosti pro stavbu lodí, jež
jeho návrhy a dobrozdání
stran zrízení nových zlepše-
ných propelleru, vylícil jí do
podrobná zámysly a výzkumy
své, v prítomnosti mnoha ze-
memericu, jež plány jeho s ne-
lícenou radostí prijaly.

Štestím opojen, vrátil se do
Londýna, chteje své choti o
znamenitém úspechu, jehož v
Glasgove docílil, vylíciti a se
Austinu Grahamovi za dobro-
diní prokázané odmeniti, když
tu v bídné chate své nenalezl
ani ženy ani decka.

Myslil nejspíše že k vuli na-
koupení potrebných potravin
se s robem na blízký trh ode-
brala. Však netrpelivost jeho
rostla ocekáváním ješte více,
on chtel vší mocí nekomu nevý-
slovné štestí své sdeliti: bud
mladé švarné hospodyni, jež
jeho žene a dítku mnoho duka-
zu prátelství poskytovala, bud
robeti, jež, jak se mu zdálo,
prece nemohlo matkou do stu-
deného vzduchu londýnského
nešeno býti.

Vstoupil tedy do vedlejšího
pokoje, kde jeho synácek vždy
spával, však ku svému zdešení
nalezl.kolébku prázdnou a luž-
ko ješte teplé, což bylo zrej-
mým dukazem, že malé vyžle
se ješte zde pred chvílí musilo
nalézati. Jediný pocit úzkosti
ním zalomcoval, divné tušení
proletelo mu mozkem, když tu
náhle pocítil nesmírnou radost,
zaslechnuv blízké kroceje.
Však* jak mu bylo, když docela
cizí hlas do pokoje prístupu
žádal.

“Zase jste se navrátil?” tá-
zala se Maltbyho hospodyne v
rozcileném tonu.

“Zajisté,” odvetil Maltby.
“Což jest na tom tak podivné-
ho? Moje žena šla nejspíše
nakoupit, není-liž pravda?”

“Nakoupit? Pravila, že se
vzdálí z domova na mnoho dnu
. . .

. mesícu.”
“Mnoho . . . .

” opakoval
muž pomalu. Co to má zname-
nati? Jaký podivný názvuk
jest ve vaší reci?”

“Netelegrafoval jste jí z Li-
verpoolu, aby tam s deckem,
jakož i s panem Grahamem
prijela?”

“Já, telegraf ováti ? Ne!”
Hospodyne, jež byla již vdo-

vou, zbledla na smrt a nyní te-
prvé seznala, že podezrívání,
které již dlouho v jejím nitru
se ozývalo, jest skutecnou prav
dou.

“Mluvte konecne!” zvolal
Maltby chraptive. “Vy jste
prece byla s ní, se mnou a mým
robem dobrá .... Snad žertu-
jete. Ale z vašeho podivného
pohledu poznávám, že tomu
tak není! Nezvelicujte mou
ránu osudu.”

“Když pan Graham poprvé
sem prišel .... zaštkala hospo-
dyne pohnutým hlasem po del-
ší prestávce.

“Nemluvte v . . dále!” šepo-
tal Maltby, své tresoucí se ruce
proti ní pozdvihujíc. Výlev bo-
lu chtel myšlenkou na jiné ve-
ci zapuditi, však hrozná nrav-
da zdrcující ránou pro neho
nemohla se odestáti.

Za nekolik minut pevného
skoro šíleného pohledu na je-
diný predmet, vyrazil, jako
nadvzdušnými preludy štván
do more domu.

*

“Vlak do Liverpoolu?” od-
vetil vrátný nádraží v Eusto-
nu. “Práve odejel ...... asi
pred pul hodinou.” Maltby
chtel se podívati na zlaté své
hodinky, když tu zpozoroval,
že nejaký dlouhoprsták lon-
dýnský mu je u retízku ukrou-
til. “Jsem okraden”, vzlýkal
do sebe. “Kdy jede príští
vlak?”

“Za puldruhé hodiny.”
Osm hodin pozdeji stál Hi-

ram Maltby u lodního prístavu
v Liverpoolu.

“Kdy pojede lod do Ameri-
ky? Nemuže ješte z Mersey
býti. Mohu nahlédnouti do se-
znamu odjíždejících?”

“V kancelári pokladnicním,
pane. Tam!”

Maltbyho starali, nebot svet
nerídí se všeobecne vedle vinny
neb nevinny, nýbrž dle hmot-
ných úspechu našich.

Kroužek prátel hodoval na
lukulských hodech Hirama a
lichotil se mu všemožnou úctou
která mu co dobromilu a pod-
porovateli všech blahocinných
podniku, jakož i co jednomu z
nejváženejších zástupcuv kon-
servativní strany náležela.

Žádný nepochyboval o štestí
manželském pana Maltbyho,
neb roztomilá, pospolitá a prí-
vetivá žínka myslila jen, ja-
kým zpusobem by mohla muži
svému vetší a vetší radost uci-
niti, jak by navždy zapudila z
jeho mysli trudné upomínky
minulosti. Skoro zdálo se, ja-
ko by svým mladickým okem
ssála každé jeho prání, každou
tužbu a radovánku.

Však Malby preštasten mu-
sil prece tento nej dražší mu
Bohem darovaný klenot k vuli
duležitým záležitostem americ-
kým na nejaký cas opustiti. Na
prvém z techto výletu do svo-
bodné Ameriky doprovázela
jej, anit ale cesta tato príliš
bourlivou byla, neodhodlala se
po druhé k podobné. Tudíž byl
rozchod jejich bolestným o-
kamžikem obou; neb Markéta
se domnívala, že nynejší pre-
plav do Ameriky musí se na
vlas podobati onomu, který za-
žila.

Ale úspechy muže v nitru
svém chovajíc, neodhodlala se
mu to rozmluviti, vedouc že
jest to nemožné a doufala, že
zajisté tato plavba bude muže
poslední ze staveništ v
wallu.

Jednoho vecera, když se
Maltby proti obyceji dríve vrá-
til, než jej ocekávala, oznámil
jí mrzute a roztrpcen, že se za-
se musí do Ameriky odebrati,
by tam s jistou spolecností na
vyrábení stroju v New Yorku
vyjednával. Lehce se zapýriv-
ši sdelila mu šeptmo tajemství,
jež mu podivný úsmev kol rtu
vloudilo a které vrelým polib-
kem na korálové rtíky ženy
zpecetil. Cesta byla odložena
a za nekolik mesícu dala Mar-
kéta Maltbyová roztomilému
decku život. Však nežli mohla
své díte políbiti, dotkl se jí
svou perutí andel smrti.

Dítko sice žilo, však osudem
tak stíhaný vdovec potácel se
beze smyslu prostorami svého
domu jako svetu odumrelý,
neveda co ciní. Z komnaty do
komnaty, bloudil šepotaje si
strastiplným bolem jméno své
zesnulé ženy, nebot líbal svuj
nej dražší poklad, jenž stál
smrt matcinu —a opuštené ro-
be.

Tak uplynula tri léta nevý-
slovného štestí, po kterémž
prázdný, opuštený život násle-
doval.

3.
Že vše jest dobré, jak to vule

svátá upravila tento výrok
nebyl übohému Hiramu Malt-
bymu v case hrozné ztráty
znám a kdyby si ho byl i ve-
dom, byl by boží Prozretelnos-
ti se rouhal, v boží milosrden-
ství neveril.

Byl by ale poznal bídu, jež
mela jeho druhá žena zažiti,
kdyby si ji nebyl Buh k sobe
povolal, a potom by byl z hlou-
bí srdce Prozretelnosti vdecen
býval, že jipred brevnem hro-
zné hanby uchránila.

Neb když pred ctyrmi lety
jej první chot s dobrodruž-
ným Austinem Grahamem opu-
stila a díte z pocestného lože s
sebou vzala, tu netušil Hiram
Maltby co se s ní odehrávalo.
Vážné sliby a usvedcení milen-
ce obdržely vbrzku jiné vze-
zrení. Sotva že v Liverpoolu
pristáli, sdelil jí, že nemá v ú-
myslu s sebou dítko do nového
sveta vžiti.

Co mela ciniti? V hrozné
bíde, zneuctena a oklamána,
milovala prece tohoto muže.

Však od svého dítete se roz-
louciti je, jak milenec
navrhoval do nalezince li-
verpoolského dáti,dokud by jej
s jistotou nemohli prijati to
byl strašný požadavek na übo-
hé matce.

Ackoliv jí predstavoval, že
díte v ústave bude dobre uscho
váno; ackoliv jí svatosvate sli-
boval, že za nekolik mesícu je

vlastní príjme, prece nepo-
štestilo se mu ženu k tomuto
hroznému kroku privésti.

Predstíral, že sám odejede a
nechav jí opuštenou, doklá-
dal, že myslil o jejím pevném
úmyslu, se bez dítete do zlato-
nosné zeme odebrati, však
veškeré vytácky a premluvy je-
ho chytrosti sbortily se v krát-
ké pevné “ne” matky.

Pevne byla tato žena odhod-
lána se nižádným zpusobem od
svého dítete nenechati odtrh-
nouti. "Dole na ne cekal již pri-
pravený povoz, jenž mel je do
prístavište odvézti, kde parník
již k odjezdu byl pripraven.

(Pokracování.)
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Více jak 7,000 uspokojených majitelu žije v pomerne lev-
ných Novákových domech. Po devetadvacet roku duvera stá-

le se zvetšuje ve jménu Novák.

FRANK NOVÁK
REALTY COMPANY

33rd Street, East of Stadium

I JOSEF F. VIKTOR 1
ZÁSTUPCE FIRMY

I GEORGE W. ZIRKLER I
POHROBNÍK A BA LSAMOVAC

961 N. Chester St. neb 3029 Northern Parkway

S Telefon, Hamilton 4205 aneb Broadway 1258

1f Vzorná obsluha v každý cas a ceny mírné.

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

te na pameti, že zkušenost pocítá. Po léta venovali
S jsme pozornost rízení pohrbu. Ale není to vše, od-

borná vedomost není jediný požadavek od pohrobní-
Jfc ka; on musí vykonávati svuj úkol tiše, bez prekážek

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

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

'NAŠE MNOHOLETÁ ZKUŠENOST ZARUCUJE
S VÁM DOBROU OBSLUHU $
Ag

1 Frank Cvach a Syn J
2 JAKOST SLUŽBA

S 1904-6 ASHLAND AVENUE g
Rakve z tvrdého dreva aneb kovu. Moderní zarízení.

Telefon, Wolfe 1180

“P J*—
II ZDARMA! Saš Inventár (Record I
XX Booklet) vám ukáže jak si máte zazna- XXxx menat váš nábytek v každém pokoji a v :i
?? celém dome. Toto jest velmi duležité.
XI Zarucí vám seznam vašeho pojištení. Po- IJ
XX žádejte si o tuto knížku hned. Nic vás to

££ nestojí.

|| CENTRAL FIRE INSURANCE CO. ||
XX V BALTIMORE XX
11 Holliday & Fayette Streets ||

|§ PLazA 4415 jf|_

FRANT. -J. PINTNER
cesky právník a verejný notár

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

Telefon, Wolfe 8706

The Eastern Upholstery Company
Calounictví Nový nábytek - Povlaky na nábytek
Plachty pred obchody Stínidla do oken Nábytek do
prijímacího pokoje.

2108 E. MONUMENT ULICE
naproti Marku.

Neopomente si prohlédnout nový pomníkový obchod v císle
2027 E. MADISON STREET

než koupíte jinde váš 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 sin na Madison ulici otevrena od 6:30 do 8:30 vec.


