Ročník I.

AMERIKÁN

PROSTONÁRODNÍ KALENDÁŘ

PRO ROK 1878

NÁKLADEM
GERINGER CHICAGO

Cena výtisku, 50 Ct.

iQ)feQ)tQ) kthítáář© ee
To je možno v Americe, (s o-»
brázkem)........... .......................
První český, časopis v Ameri
ce „Národní noviny“...........
Statistický přehled zemí na
zeměkouli .............................
Americké peníze míry a váhy
Hodnota zahraničních peněz..
Peníze anglické.........................
Stránka.
Váha bušle obilí a semene..
Věrně Modrý, povídka z po
Zajímavé body teploty...........
slední občanské války ame
rické, s obrázkem..............
1 Náboženské sekty v Soustátí
Drobnosti....................................
Druhý květ. Báseň od Otokara
Mokrého........... ......................
29 Popis českého života v Chica
go, s pěti obrázky..............
Paromuž na prériích, aneb Umělec a lovec, [s obrázkem] 30 Cleveland a jeho Cechové, s
Žert a pravda.............................
50
dvouma obrázky. Podává V.
Šnajdr......................................
Jeden den ze života lávky v
parku, (se šesti obrázky).. 52 Stručná statistika osad, osad
míst, měst a okresů ve Spo
Každý počátek je těžký. Prav
jeních Státech Čechy oby
divé vypravování ze života
dlených. .. ;............................ ’
ta prvních českých vystěhovalců v New Yorku.... 59 Životopisy českých redaktorů
Všehochuf.................................... 65
v Americe...............................
Všeho moc škodí, (s obrázkem) 66 Zákon poštovní v Soustátí..
Výstraha v čas (s obrázkem) 67 Přehled světových událostí za
rok 1877, Amerika a EuroJak indiané obracejí misioná
pa, se šesti obrázky...........
ře, (s obrázkem).................... 68

Knihy na skladě knihkupectví
Domáci tajemník, návod k dělání
dopisů a listin
nejvíce potřebných
v životě občanském, od P. J. Šulce.
Váz.,
$2.00.
Básnická čítanka oč. F.O. Mikeše 50c.
Rankwo slovník novinářský kapesní
v němž se nachází vysvětlení slov z
cizích jazyků váz.
. $2.00.
J. C. Andersena veškeré povídky,
pohádky a báchorky s obrázky $1.00.
Za oceánem. Cestopisné obrázky od
Fr. Štolby, 4 díly za
$4.00
Domácí lékařství) k užitku našeho
lidu od Vil. Šela. Důkladné to dílo a
potřebná každé rodině 430 stran. Vá
zaná
- $2.10
Humoresky od P. J. Peřiny
30c.
Valentin Peterson. Román od G.K. 45c.

V

Strái

Titulní obraz: Redaktori českých
časopisů v "Americe. (Na kámen
kreslil Ino Atoš.)
Rubriky-měsíční se jmény katolic
kými a evangelickými.
Vložky bílé pro poznamenání v
domácnosti.
Abecední přehled celoročních sTátků^ svátých a světic.
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AUGUSTA GERINGERA-

Domácí lékař od dr. Jos. Pečírk
Prostonárodní poučná kniha o šetři I
těla lidského. Vyd. 3. Pevná vaz. $1.
Úplný dobytčí lékaře to jest zřetel
poučení o léčení všech koňů, hovězí
skopového a vepřového dobytka, p
a drůbeže, s přídavkem, kterak se n
pomahati při telení, hřebeni, babněi
atd. od dr. J. Pečírky, 3. vydání,
vyobrazeními. Váz$2.0
Vašákův zpěv a ples. Sbírka písní
popěvků pro mužský sbor. Váz.
S2.5
Povídky u verpánku. Původní román o<
E. Herolda
$1.0.
Prokop Veliký,obrazy z válek husitských
Od V. Lipovskýho 7 sešitů
75c
Osud a nadállí. Román od Žofie Pod
lipské. V krásné úpr.
<62.10c

SRBŠTÍ UPRCHLÍCIV CETYNI

Amerikán.
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Prostonárodní kalendář
na obyčejný rok

1878
Ročník. I.
S titulním obrazem: ,,Redaktoři listů česko-auierických“, se 26 vyobrazeními v obsahu
a 24 vyobrazeními znamenitých mužů v části kalendářní.

CHICAGO, ILL.
Nákladem knihkupectví Augusta Geringera. — Parotisk Svornosti a Amerikána,
4 6 3 jižní ulice Cana1.

Letočetná okrnží.

Zatměni v r. 1878.

Písmeno nedělní........... .................. F
Zlatý počet...................... ............... 17
Přestupné dni.. ........... ............... 26
Kruh sluneční............. ............. 11
Římský počet.................. ................ 6
Juliánský letočet........... .......... 1659

V roce 1878 udají se čtyři zat
mění, dvě slunce a dvě měsíce. •

Nestá é svátký.
Neděle devítník(Septuagesima)17. února
Masopustu! neděle.................... 3. března
Popeleční středa..................... 6. března
Středopostí....... ......................... 31. března
Květná neděle............................ 14. dubna
Velký patek...............• • • •........ 19. dubna
Velkonoční neděle................... 21. dubna
Neděle Auasimodogeniti......... 28. dubna
Neděle prosebná........................26. května
Nanebevstoupení Páně............. 30. května
Svatodušní neděle.............
9. června
Nejsvětější Trojice....................16. června
Božího Těla.............................. 20. června
Neděle adventní........................ 1.prosince
Postní dny jsou následující: 13., 15., 16.,
březen; 12., 14., 15. červen; 18., 20., 21. zá
ří; 18., 20., 21. prosinec.

1. Zatmění slunce, podobné kru
hu, dne 2. února; v Spojených
Státech neviditelné.

2. Zatmění měsíce částečné, dne
17, února; viditelné ráno; největší
zatmění v Chicagu 5 hodin 31 mi
nut ráno.
3. Úplné zatmění slunce dne 29.
července; viditelné v Spojených
Státech; počne v Chicagu 3 hodi
ny 54 minuty odpolodne a končí
5 hodin 52 minuty odpolodne.
4. Částečné zatmění měsíce dne
12. srpna; částečně viditelné u ve
čer, při východu měsíce, konec
zatmění v Chicagu 7 hodin 54
minuty.

Merkur zastíní slunce dne 6.
května 10 hodin 12 minut ráno a
přejde 5 hodin 47 minut odpolod
ne.

KZnloiidLílv židovský.
5638
Sebat 1
Adar 1
» 14
Beadar 1
13
»)
14
99
15
Nisan 1
15
16
21
22
))
1
Izar
18
,,
Sivan 1
6
7
M
Tbamuzl
17

Malý Purim

Půst Esther
Purim
Šušan-Purim
Počátek Passah * ♦
Druhá slavnost*
Sedmá slavnost*
Osmá slavnost*
B’omer

Slavnost týdní*
Druhá slavnost*

Půst Dobytí chrámu

1878
'5 leden
4 únor
n „
6 břez.
18 „
19 „
20 „
4 dub.
18 „
19 „
24 „
25 „
4květ.
21květ.
2 čery.
7 „ z
8
2 čer‘c
18 „

Ab

1
9
1

31 99
Půst. Spálení chrámu* 8 srp.
Elul
30 ,,
•
5 639
28 záři
Tisri
1 Nový rok *
20 „
2 Druhá slav. *
3 Půst Gedaljah.
30 „
»,
7 říjen
10 Slavnost smíření*
t)
15 Slavnost pod zelenou* 12 „
16 Druhá slavnost*
13 „
21 Slavnost ratolestní
18 99
99
Shromáždění
čili
konec
22
99
slavnosti pod zelenou* 19 „
23 Radost se zákonů*
20 ,,
99
28 října
Marches 1
27 list.
Kislev 1
21 pros*
25
»
27 pros.
Tebet 1 Svěcení chrámu
Hvězdičkou znamenané svátky světí se
přísně.

WILLIAM PENN.

KRIŠTOF KOLUMBUS.
- ........ ..

Svátky a jména
klllí n tvílnv

Prot estantů

Katolíků

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Nový rok

Nový rok

Makaria
Jenovefy
Tita bisk.
Telesfora

Ábela a Seta
Enocha
Izabely
Simeona

N

=

&

Neděle no novém roce.

6 Neděle
7 Pondělí
8 Úterý
9 St1 eda
10 Čtvrtek
11 Pátek
12 Sobota
l

13 Neděle
14 Pondělí
15 Úterý
16 Středa
17 Čtvrtek
18 Pátek
19 Sobota

Raimunda
Erharda
Marcialisa
Pavla poust.
Matildy
Reánholda

Leontina
Firmina
Pavla poust.
Marcela P.
Antonína p.
Prisky
Kanuta

Hilaria
Felixa
Maura
Marcela
Antonína p.
Prisky
Sáry
Druhá ned Me do Třech Králicli
20 Neděle Jména Ježíš iFab. a Šeb.
21 Pondělí Anežky p.
Anežky
22 Úterý
Anastasie
Vincence
23 Středa Zasn. p. M. Emerana
24 Čtvrtek Timotea
Timotea
25 Pátek
Obr. Pavla
Obr. Pavla
26 Sobota Polykarpa
Polykarpa

> «
7 24 4
7 24 4
7 24 4
7 24 4
7 24 4

7
7
Sk 7
7
tTw* 7
*7
1
7

i***

iúk

ÍŽ «
ä z
F—’

& ■ i
2-2
Ä 5ß

Domnělá pově«
trnost a změ
ny měsíce

Oř > 44 ó 36
45 6 5 f
46 záp.
46 5 36
47 6 39

tf^Nová čtvrť 8.42
Q=i/ráno. . Suíh.

Jana Zlatoůst, Krisostoma
Karla Vel.
Karla Vel.
Frant. Sal. Valeria
Martin p.
Adelgundy
Petra Nol.
Virgila

24 4
24 4
24 4
24 4
24 4
23 4
23 4

48 7 39
49 8 45 jasno a studeno
50 9 54
51 1059
52 ráno
53 1215 Jjl Sněhová bouře
54 1 26

7 23 4 55 2 3'

«7
« 77

23 4 56 3 34
22 4 58 4 40
22 4 59 5 48
7 21 5 0 6 16
7 21 5 1 vých
7 20 5 2 5 59
i*.
UUC/ </ 1.Z
7 2o |5 4 6 50
7 19 5 6 7 46
7 18 5 7 8 52
7 18 5 8 9 59
i?) 7 17 5 9 1112
ífc 7 16 5 10 ráno
7 16 5 11 12 8

Třetí nedě e po Třech Králích

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 čtvrtek

« ©
ä
eo a
-T

Délka dne 9 hodin 22

Sv. Tří Králů Zjevení Páně
Luciana
Erharda
Basiliše
Agatona
Hvgina
•
vO
Pro ba
1,. .v.K rnY.xx^U Tr Z1Z

^3 o

3 §
S ‘i

Studeno,
íj

i*

•

Ménivo.

TT iiiiuuLJ.

Rosa.

Příjemno

Délka dne 9 hodil i 50 minut.

riac.

7
7
7
7
7

15 5
14 5
13 5
12 5
11 5

12 1
19 2
14 3
15 4
16 5

6
12
18 sníb.
20
t
29 a
■

tY ♦

&

V',

. o’ ' ’

marquis de

Lafayette.

SAMUEL ADAMS.

Svátky a jména

Dni a týdny

Katolíků

1 Pátek
2 Sobota

a
2
ä s

Protestantů

cc

>oX 7 1"5 186 18 Sníh.
Brigity
Očisť. P. Marie oX 7 09 5 19 záp. ,4^Nová

Ignacia

Hromnice

Čtvrtá iieděle po Třech Králích

3 Neděle
4 Pondělí
6 Úterý
-Q Středa
7 Čtvrtek
8 Přitek
9 Sobota

7
7
7
7
7
7
7

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharda
Šalamouna
Apolonie

Blažeje
V eroniky
Agaty
Doroty
Romualda
Jana z M.
Apolonie
Školastiky
Euťrosiny
Eulalie
Jordana
Pap. Valent.
Faustina
J uliany

čtvrť 2.58
ráno

Délka dne 10 hodin 14 minut.

Pátá neděle po Třech Králích

ll> Neděle
11 Pondělí
12 Úterý
13 Středa
14 Čtvrtek
15 Pátek
16 Sobota

—

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

08 5
< 75
06 5
65 5
04 5
03 5
02 5

20 S 04
21 7 K
23 8 04
24 8 56
26 9 59
27 1040
29 1122

studeno

Mírná povětrnost.

Délka dne 9 hodin 34 minuty.

Školastiky
Eufrosiny
Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina
Juliany

Neděle Septuagesima

7 Cl 5 30 ráno

nic

.

7
6
6
6
6
6

05
58 5
57 5
56 5
55 5
53 5

31 1218
32 1 29
34 2 35
35 3 46
36 4 58
37 6 04

1. čtvrť 7.57 rán

Přijemno.

Jinovatka.

Délka dne 10 hodin 50 minut.

JL

17 Neděle
18 Pondělí
19 Úterý
2<í Středa
21 Čtvrtek
22 Pátek
23 Sobota

Šimona
Konstancie
Mansueta
Konkordie
Konrada
Gabina
ál’)
Eleuthera
Eucharia
Eleonory
Eleonory
Stol. sv. Petra Stol. sv. Petra
Serenia
Eberharda

6
6
6
6
6
6
6

Neděle Sexagesima

52 '5
51 5
50 5
48 5
47 5
45 5
44 5

z»^\Nová čtvrť 5.55
3>5 vých kx?
ráno
39 7 8 Proměnlivo
41 8 22
42 9 35
43 1037
44 1140 sníh •
čtvrť
45 ráno XL Poslední
9.53 večer

Délka due 9 hodin 56 minut.
*

24 Neděle
25 Pondělí
26 Úterý
27 S třeďa
28 Čtvrtek

Matěje ap.
Valburgy
Alexandra
Leandra
Romana

Matěje ap.
Viktorie
Bohpomoze
Leandra
Romana

utC-

6
6
6
6
6

42 5
41 5
39 5
37 5
35 5

46 1234
47 1 31
49 2 29
50 3 25
51 4 12

Studeno.

JIŘÍ WASHINGTON.

1 Pátek
2 Sobota

Albina •
Simplicia

Prot estantů

Albina
Simplicia .

dlX

Délka dne 11 hodin 30 minut.

Neděle Quiuquagesima

3 Neděle
4 Pondělí
5 Úterý
6 Stf eda
7 Čtvrtek
8 Pátek
9 Sobota

Kunhuty
Kazimíra
Tolety
Popeleční
Tomáše A.
Jana z B.
Františky

Kunhuty
Adriana
Bedřicha
Popeleční
Felicit
Filomena
40 mučen.

****
1ÛK
nX X*

První neděle postní

10 Neděle
11 Pondělí
12 Úterý
13 Středa
14 Čtvrtek
15 Pá t ek
16 Sobota

4o muč,
Konstantina
Řehoře
Raženy p.
Matildy
Longina
Herib-*rta

Západ
slunce

Katolíků

pově—£.sX Domnělá
trnost a změ
ny měsíce
řs
6 33 5 52 5 lc
6 32 5 53 5 52 Mírná.

slunce

Svátky a jména

Východ

Znamení
měsíce

Dni a týdny

BENJAMIN FRANKLIN.

6
6
6
6
6
6
6

3 5
29 5
27 5
26 5
24 5
23 6
21 6

tNový r 081(9.57
54 záp ÄľJ>
<2/
večer
55 S 5> Sníh.
56 Î 59
58 9 6
59 1015
0 1126 Větrno.
1 ráno

Délka dne 11 hodin 48 minut.

Gaja
Rutina
Řehoře
Arnošta
Zachariáše
Krištofa
Kristiána

«
«

&
fà
eř

6
6
ó
6
6
6
6

19 6
18 6
16 6
14 6
13 6
11 6
10 6

2 1231
3 1 4(
4 2 28
5 3 26
6 1 4 12
7 4 51
8i 5 20

1. Čtvrť ,10.43 r»
Jinovatka.

Krásně.

Druhá neděle postní________________________________ Délka dne 12 liodin 8 minut.

17 Neděle Patricia
18 Pondělí Edvarda
19 Úterý Josefa p.
2d Středa Jáchyma
21 Čtvrtek Benedikta
22 Pátek Oktaviána
23 Sobota Ottona
v - i / neděle,
iv i postní
—m
Třetí
24 Neděle
25 Pondělí
26 Úterý
27 Středa
28 čtvrtek
29 Pátek
30 Sobota

6 8 6 9 5 .46
3.47
Ä 6 6 6 10 vych /ř^Ouplněk
ráno
áÉ 6 5 6 11 7 17
áí 6 3 6 13 8 2c
6 2 6 14 9 41
6 0 6 15 1048 Studeno.
•F
O 58 6 16 1155
r11
Délka dne 12 hodin 26 minut.

Gertrudy
Anselma
Josefa
Huberta
Benedikta
Kazimíra
Eberharda

L*

Gabriela

Gabriela
Zvěst. P. Marie Zvěst. P. Marie
Emanuela
Haštala
Rupert a
Ruperta
Guntrama
Eustacha
Jetřicha
Eústacha
Zosina
Kvirina

Čtvrtá neděle postui

31lNeděle

|Kvidon

dfe
se

6
5
5
5
5
5
5

56 6
55 6
53 6
51 6
50 6
48 6
46 6

17 rá no
18 1251
19 1 39
20 2 24
21 3 13
22 3 44
23 4 15

-V

AUASAUtl«

fa HoBlední Čtvrť
■Ji. 11.16 ráno

Deěť

Délka (íne 12 hodin 44 minut.

|B ihuvěra

|

|5 45[6 24|4 41|

5
5
-tíac*
5
5
5
ťŕ 5

Hugon
Hugon
Frant. de P. Teodosia
Rosamundy
Ri harda
Ambrože
Isidora
Čeňka
Hozeáše
Irenera
Coelestina

>***

Herm; na
Alberta
j Kleofáše
-Ezechiela
íLva p.
.1 ul a
Hennogena

25
26
27
28
29
3('

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

ólo
mesir3.55
záp. •Í^Nový
veČ. — Krásně
75917
1032 Déšť.
1110
Cl

•

.

X

Délka dne íá hodin 2 minuty.

Pát~á~ neděle postní

7 Neděle
8 Pondělí
9 Úterý
14» Středa
11 čtvrtek
12 Pátek
13 Sobota

43 6
41 6
40 6
396
37 6
35 6

měsíce

Protestantů

®
'S
o
S

Východ

Katolíků

?
Ê
Ä
Ň

Západ
slunce

1 Pondělí
2 Úterý
3 Středa
4 Čtvrtek
5 Pátek
6 Sobota

Svátky a jména

slunce

Dni a týdny

THOMAS JEFFERSON.

Východ

JOHN ADAMS.

34 6
« 5.5 32
« 5 30 66

Eberharda
Apolonie
Demetria
Daniela
Lva
J u liany
Justna

■4c 2
ÄÄ1

№
'“Sfc

5
5
5
5

29 6
27 6
26 >
24 6

31 115?
32 ráno
33 1259
3i 151
35 225
36 259
37 326

Chladno.
•
1. čtvrť 9. 37 r,

Větrno,
t

___ Květná neděle_____________________________________Délka dne 13 hodin 2Ö minut.

14 Neděle
15 Pondělí
16 Úterý
17 Středa
18 Čtvrtek
19 Pátek
2' Sobota

Tiburcia
Teodora
Kalixta
Rudolfa
Zel. čtvrtek
Velký pátek
Bílá sobota

Ti burcia
Ol v mpie
Arona
Rudolfa
Zelený čtvrt.

Velký pátek
(Adolara

5 23 6 38 354
5 21 6 39 416 Proměullvo.
á* 5 20 6 40 441
12.
5w 18 6 42 výcli /ř^xOuplnek
kjs/
ráno
0 17 6 43 85<>
» 15 6 44 946 Krásně.
0 14 6 45 1049

Velkonoční neděle_________________________________ Délka dne 13 hodin 40 minut.

21 Neděle
22 Pondělí
23 Úterý
24 Středa
25 Čtvrtek
26 Pátek
•27 Sobota

>Hod Boží velik. Hod Boží velik.
Velikonoční
Pondělí velik.
Voitěcha
Jiří
Marka ev.
Kleta
Anastasia

Jiřího
Vojtěcha
Marka ev.
Kleta
Anastasia

Sr?-)

12 6
11 6
09 6
08 6
(6 6
05 6
04 6

46 114-'
47 ráno
48 1-29
49 1 7
50 139
51 2 8
52 229

Déšť.

,ZT Poslední Čtvrť
3.15 ráno
Bouřllvo

Délka dne It hodin 52 minuty.

První neděle po Velikonoci.

28 eděle Vitalise
29 Pondělí Petra ni.
Úterý Kateřiny

5
5
5
5
5
5
5

&

Vitalise
Sy billy
Eutropie

mr

.r ; •

5 O2 6 63 2531
5 4 6 54 312, Příjemno.
5 0 6 55 337|

1 St eda
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Filipa a Jak. Filipa a Jak.
Zikmunda
Zikmunda
Nal. 8v. kříže Nal. sv. kříže
Floriana
Floriana

Druhá néďele po Velkonoci

5 Neděle
6 Pondělí
7 Úterý
8 Středa
9 Čtvrtek
10 Pátek
11 Sobota

Pia
Jana z D.
Stanislava
Zjev.Mich.
Řehoře N
Isidora
Mamerta

Třetí neděle po Velkonoci

12 Neděle
13 Pondělí
14 Úterý
15 Středa
16 Čtvrtek
17 Pátek
1S Sobota

Pankráce
Serváce
Boniface
Sofie

Jana Nep.
Ubalda
Venance

Čtvrtá neděle po Velkonoci

19 Neděle
2« Pondělí
21 Úterý
22 Středa
23 Čtvrtek
24 Pátek
25 Sobota

Petra C.
Bernardin
Felixe
Julie
Desideria
Johanky kr.
Urbana

«

59 6
57 6
56 6
55 6

4
4
4
4

měsíce

Protestantů

S 'S
sj -3
SJ 3

Západ
slunce

Katolíků

ö

slunce

Svátky a jména

Východ

Dni a týdny

Východ

JAMES MONROE.

JAMES MADISON.

Domnělá po vě
trnost a změ
ny měsíce

56 4 2
iněsíc7.3O
57 záp. 4^. Nový
več. — Teplo,
58 8 42
59 9 48

Délka dne 14 hodin 8 minut.

Gotharda
Jana z D.
Bohumíra
Stanislava
Hioba
Gordiana
Mamerta

« 44

4
>*W 4
« 4
4
4

54 7
52 7
51 7
50 7
49 7
48 7
47 7

0 1051
1 1148
2 ráno
3 1223
41 2
5 1 32
6 1 5:

«

Boarka.

•
J 1. čtvrť 5.12 Vč.

Proměnlivo.

Délka dne 14 hodin 22 minuty.

Pankráce
Serváce
Karolíny
Sofie Peregrina
Jošta
Liboria

4
4
4
4
4
4
4

46 7
45 7
44 7
43 7
42 7
41 7
40 7

7 2 21
8 2 40 Příjemno.
93 9
10 3 35
<ři\Ouplněk 9.11
11 vých (kg/
ráno
12 8 51 Deštivo.
13 9 46

Délka dne 14 hodin 32 minuty.

Potenciany
Athanasius
Prudence
Heleny.
Desideria
Zuzany
Urbana

4
4
4
4
4
4
4

39 7
39 7
38 7
37 7
36 7
36 7
35 7

14 1030
15 11 4
16 1140
17 ráno
18 1231
19 1258
20 1 24

Chladno.

^TPoslední čtvrť
8.21 ráno

Větrno.

Pátá neděle po Velkonoci«___________________________ Délka dne 14 hodin 40 minut.

26 Neděle
27 Pondělí
28 Úterý
29 Středa
30 Čtvrtek
31 Pátek

Filipa Neri Bědy
Magdalena z P Magdaleny
Ivona aPetra Viléma
Maxima
Maxima
Nanebest. Páně Eduarda
Petronilly
Petronilla

«

4 34 7 20 1 46
4 34 7 21 2 14 Krásně.
5 33 7 22 2 5”
4 33 7 22 3 16
4 32 7 23 3 39
měaíc8.27
4 32 7 24 záp. áB\Nový
xů/ráno. Ménivo

ANDREW JACKSON.

Fortunata

T3
©
Ä
Ö

«14 3i |7 25 |9

Nikodéma

Šestá neděle po Velkonoci

©'
2
UD
©
S

Erazima
Efraima
Ebazma
3 Pondělí Klotildy
Úterý
.
Františka K. Karpasia
4
Bonifáce
5 Středa Bonifáce
Norberta
6 Čtvrtek Norberta
Robert a
Lukrecie
7 Pátek
Medarda
Medarda
8 Sobota
•

8L

5« 4 31 7 26 9 55 B )Uřka.
3» 4 30 7 26 1036
Ä 4 30 7 27 1112
4
Ä 4
4
4

Boží hod svatodušní

30 7
30 7
29 7
29 7

28 1151
28 ráno
1. čtvrť 10.33 vč.
29 1211 JF Proměnlivo.
29 1236

Délka dne 14 hodin 54 minuty.

á* 4 29 7 3" 1
áÉ 4 29 v 30 1
áÉ 4 29 7 31 2

Hod Boží sv. Hod Boží sv.
Svatod. Olivy Svatodušní

i

Barnabáše
Barnabáše
Baziliše
Baziliše
Antonína Pad. Tobiáše
Elizea
Basilia
Víta
Víta m.

4
4
cm: 4
4

29 7
28 7
28 7
28 7

9
3 Pěkně.
3
31 2 33
32 3 1
6.3.
32 vých /řS\Ouplněk
večer
8 46 Deštivo.
•* f'»
a

po sv.

16 Neděle
17 Pondělí
18 Úterý
19 Středa
20 čtvrtek
21 Pátek
22 Sobota

•

4
4
4
4
4
4
4

29 7
29 7
29 7
29 7
29 7
29 7
30 7

33 9 24
33 9 59
33 1030
33 1057
33 1120
34 1143
34 řá HO

4
Sk 4
4
4
4
4
4
Petra a Pavla Petra a Pavla

30 7
30 7
30 7
31 7
31 7
31 7
32 7

34 1215
34 1243 Bouřka.
34 1 11
34 1 49
34 2 22
24 2 51 Příjemno
34 3 16

Nejsv. Trojice Trojice sv.
Vukmíra
Adolfa
Gerváze
Marcela
Gerv. a Prot, Silveria
Božího Těla Víta
Albana
Aloisia G.
Achace
Pauliny
pV

23 Neděle
24 Pondělí
25 Úterý
26 Středa
27 čtvrtek
28 Pátek
29 Sobota

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

Délka dne 14 li* ilin 48 minut.

2 Neděle

9 Neděle
10 Pondělí
11 Úterý
12 Středa
13 čtvrtek
14 Pátek
15 Sobota

Západ
slunce

Protestantů

slunce

Katolíků

Východ

Svátky a jména

Dni a týdny

1 Sobota

Znamení
měsíce

J. Q. ADANS,

&
voX.

A

Chladno.

/ZT Poslední Čtvrť
vQ 6.55 večer.

UUV11UI

Edel trudy
Jana Křtit.
Ivana a Sid.
Jana a Pavla
Ladislava
Lva II. p.

Třetí nedele po sv. duchu.

Basilia
Jana Křtit.
Eulogia
Jeremiáše
7 spalů
Lva

«

________________________

30|Neděle památka Pav.|Památka Pav.|

ueina une

|4 32|7 34|záp.

noum.

|@?&nap«j«n’no

MART. VAN BUREN.

&

=
=

33 7
33 7
34 7
35 7
35 7
4 36 7

měsíce

OJ

ä
-ä

Východ

ř—

CA

4
4
4
4
4

Teobalda
Navštívení P.M Navštiv. Marie
Oldřicha
Heliodora
Kornélia
Prokopa
Cyril, a Meth. Karoliny
M. Jana Husí
Isaiáše

Teodoricha

34|8 55
34 9 30
34 9 59
34 1024
33 1048
33 Ulij

Domnělá pově
trnost a změ
ny měsíce
Tsplo.

Parno

Délka dne 14 hodin 54 minuty.

Ctvrtá~eděle po sv. ducliu

7 Neděle

Vilibalda
Vilibalda
Kiliána
8 Pondělí Kilián
Ludviky
9 Úterý Brikcia
7 bratří
10 Středa 7 bratří
11 Čtvrtek Pia I. papeže Pia
12 Pátek Jana Kvalb. Jindřicha
Markety
13 Sobota Markety

4
áÉ 4
4
4
4
4
4

Pátá neďele po sv. duchu.

14 Neděle
15 Pondělí
16 Úterý
17 Středa
18 Čtvrtek
19 Pátek
20 Sobota

slunce

Prot estantů

Východ

Svátky a jména
Katolíků

1 Pondělí
2 Úterý
3 Středa
4 Čtvrtek
5 Pátek
6 Sobota

Znamení
měsíce

Dni a týdny

W. H. HARRISON.

36 7
37 •7
38 7
38 7
39 7
40 7
41 7
i

33 1150
33 ráno
32 12 5
32 1240
31 1 19
31 2 6
*0 2 59

Vfc 1.čtvrť 3.00 rán.
Bouřka.

Chladno

Délka dne 14 hodin 48 minut.

Bonaventury Bonaventury
Rozesl. apošt.
Jindřicha
Ruty
Marie z H.
Alše
Alexia
Evžena
Kamila
Vincence z P. Rutiny
Eliáše pror. Eliáše

^ří\Ouplněk 5.33
Ä0 4 41 7 30 vých '^yráno. — Teplo

W
•tí*
‘ Sľ-

4
4
4
4
4
4

42 7
43 7
43 7
44 /
45 7
.46 7

29 8 20
29 8 45
28 9 6
27 9 28
27 9 5()
26 1015

Příjemno

Šestá neděle po svTduchu«Délka dne 14 hodin 36 minut.

21 Neděle
22 Pondělí
23 Úterý
24 Středa
25 Čtvrtek
26 Pátek
27 Sobota

Daniel pror.
Maří Majd.
Apolionáře
Kristiny
Jakuba apt
Anny
Pantaleona

Praxidy
Majdaleny
Apolináře
Kristiny
Jakuba ap.
Anny
Marty

Sedmá neděl C po sv. duchu.

28 Neděle,
29 Pondělí
30 Úterý
31 Středa

Pantaleona
Inocence
Boženy
Marty
AbdonaaSen. Abdona
Ignác z Loj. Arnoštiny

-

4
4
4
4
4
4
4

47 7
48 7
49 7
49 7
50 7
51 7
52 .7

25 1037
24 1059
23 1123
22 1157
21 ráno
20 1239
19 146

ZT Poslední čtvrť
6.56 ráuo.

Parno.

Délka dne 14 hodin 22 minuty.

4
4
4
4

53 7
54 7
55 7
56] 7

18 2 5b
/»■ř>.Nový měsíc4.23
17 záp. \3P
več. — Bouře,
16 7 48
15 8 19

1 Čtvrtek Pet.v okovech Pet. v okovech
Gustava
Alfonsa
2 Pátek
Augusta
3 Sobota Štěpána

5

Dominika
Dominika
Mar. Sněž.
Osvalda
Prom. Krist. P Sixta
Kajetana
Afry
Cyriaka
Cyrilla
Romana
Romana
Vavřince
Vavřince

Zuzany
Kláry p.
Hippolyta
Eusebia

5
5

5
5
5
5

Hermana
Kláry
H:ppolyta
Eusebia

Heleny kr.
19 Pondělí Ludvíka
Bernarda
20 Úterý
21 Středa Anastasia
22 Čtvrtek Timotea
Filipa bisk.
23 Pátek
24 Sobota Bartoloměje

Rocha
Bertrama

XÄT-

>*»'
'tůr*

87

5
5
5
5
0
r
m

97
97
1< 6
11 6
12 6
13 6

Ludvíka kr.
Zefyrina
Josefa Kal.
Augustina
Stětí Jana
Rosy p.
Raj munda

Východ

.■
2 3 51
/•^Ouplnék 6.56
1 vých. k£/več.
Krásně
0 i 36
59 7 51
57 8 17
56 8 38 Horko
54 8 59

li ? 13 i > lii »1 tii t.ity.

Agapeta
Sebalda
Bernarda
Adolfa
Timotea
Zachariáše
Bartoloměje

r*
5

5
5
■z
5
& 5
fit 5
5

Jedenáctá nedále po sv. duchu _____________________

251 Neděle
26 Pondělí
27 Úterý
28 Středa
29 Čtvrtek
30 Pátek
31 Sobota

7 11 10 3
Xx První Čtvrť 7.59
1 7 10 lt'35 jz
ráuo. Chladno.
2 7 9 1114
4 7 7 1155
6 7 6 ráno
6 7 '5 1 1 Déšť
7 7 4 2 49
(

.)

Desátá neděle po sv. duchu

P Neděle

Příjem do

Délka dne 13 hodin 5Ó minut."

Nanebevz. P. N. Nanebevz. P. M.
Rocha
Liberata

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

Ďeika dne 14 hodin 8 minut

Devátá neděle po sv. duchu

11 Neděle
12 Pondělí
13 Úterý
14 Středa
15 Čtvrtek
16 Pátek
17 Sobota

Západ
slunce

4 5/' 7 14 8 44
4 58 7 L3 9 .9
4 T9 7 12 9 36

Osmá neděle po sv. duchu

4 .Neděle
5' Pondělí
6 Úterý
7 Středa
8 Čtvrtek
9 Pátek
10 Sobota

slunce

Protestantů

£ ©
§
cS
3 S3
N »

1

Katolíků

Východ

Dni a týdny

Svátky a jména

měsíce

JAMES K. POLK.

JOHN TYLER.

Ludvíka kr.
Samuela
Gebharda
Augustina
Stětí Jana
Benjamina
Paulina

14 6
15 6
16 6
16 6
17 6
18 6
19 6

53 9 28
51 9 58
501041
48 1136
47 ráno
46 1238
44 1 41

Stálá.

ZT Poslední čtvrť
'kL 10.47 več.

Velké horko.

Délka dne 13 hodin 18 minut

5
5
5
5
5
á* 5
áí 5

2( 6
21 6
22 6
23 6
24 6
25 6
26 6

42 2 36
41 3 29 Bouře
39 4 26
měsíe
38 záp. xí’ÄNovýráno.
.
36 7 13
35 7 38 Chladno.
33 8 7

• MILLARD FILLMORE.

GEN, ZACIIARY TAYLuR

Svátky a jména

Dni a týdny

Katolíků

Dvanáctá neděle

1 Neděle
2 Pondělí
3 Úterý
4 Středa
5 čtvrtek
6 Pátek
7 Sobota
<1

8 Neděle
9 Pondělí
10 Úterý
11 Středa
12 Čtvrtek
13 Pátek
14 Sobota

Proteâtantû

»^4
C

S— *áóS
~ o

N

"

svTduchu

Anděle Strážce Jilji
Štěpána
Mansveta
Rosalie
Viktorina
Zachariáše
Reginy

Arnošta
Mansveta
Ptosalie
Heraklia
Magna
Reginy

«
&

rs <55

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce
Délka dne 12 hodin 58 minut
2 «
’S z
'>» ,Z
>■ ®

5
5
5
5
5
5
5

27 6
28 6
29 6
30 6
31 6
32 6
33 6

O«
’S»«
—
> -

31 8 39
3<‘ 9 14 Větrno
čtvrť 3.05
28 9 59 j/ Prvnívečer
26 1048
25 1144
23 ráno Příjemno
22 125C

SV.

>•

Narození P. M. Narození M.
Seraphina
Mikuláše
Pafnucia
Guidona
Tobiáše
Pove sv. kř.

Brunona
Sosthena
Prota
Syra
Materna
Pov. sv. kříže

>*»■

>^ârr

15 Neděle

Jména P. M.

16 Pondělí
17 Úterý
18 Středa
19 Čtvrtek
20 Pátek
21 Sobota

Ludmily
Lamberta
Tomáše
Januaria
Eustacha
Matouše ev.

Marianny
Eufemie
Lamberta
Tita
Sidonie
Fausty
Matouše ev.

5
5
5
5
5
5
5

«
fà

5
5
5
5
5
5
5

Václava

Maurice
№
Tekly
Gerharda
Kleofáše
Cypriána
Kosm. a Dam.
Václava

Šestnáctá neděle po sv. duchu______

29 Neděle I1V
|Michala
arch. Michala
_
Jeronýma
30 Pondělí |Jarolíma

1 58
18 2 4 Chladno.
17 4 15
10.29
15 výcii. ,4^0 úplněk
ráno
13 ô 46
12 7 19 Déšť
10 7 47
2<’

41 6 8 8 17i
42 6 7 •S 46
43 6 5 9 37
44 6 3 b'31
45 6 2 1127
46 6 0 ráno
47 5 58 1247

Teplo

-ZT Poslední Čtvrt?
Q,
1.09 več.
S álé

Délka dne 12 hod in 0 minut.

Patnáctá neděle po sv. duchu«

Marucie sdp.
Tekly p.
Gerharda
Kleofáše
( ’ypriá na
Kosm. a Dam

34 6
35 6
36 6
37 6
38 6
39 6
40 6

Délka dne 12 hodin 22 minut.

Jtrnáctá neděle po sv. duchu.

22 Neděle
23 Pondělí
24 Úterý
25 Středa
26 Čtvrtek
27 Pátek
28 Sobota

sS »
4T S
N 'S

«

*
5
5
5
5
5
5

48 5
49 5
50 5
51 5
52 5
53 5
54 5

57 1 46
55 2 45 Měnivo
53 3 44
52 4 43
50 záp. yí\Nový měsíc8.49
48 6 26 Rovnodenní bouře
47 6 55

Délka dne 11 hodin 42 minut

r’

P. FRAN - LIN PIERCE.

Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

5 5? 5 42 8 52
5 58 5 40 9 49
"JX První čtvrť 1.41
5 59 5 38 1048 J/
ráno. Krásně.
б 0 5 37 1150
6 1 5 35 ráno

Bruna
Justiny p,
Brigity
Diviše
Františka b.
Erniliana
Maxmiliána
SV.

Kolmana
Burgharda
Terezie
Havla
Hedviky
Lukáše ev.
Petra Alk.

Bedrišky
Abadiáše
Pelagia
Diviše
Friedmanna
Burgharda
Maxmiliána

>***•

Xrtr
я*

6 2 5 33 1252
6 3 5 82 1 53 Mráz.
6 4 5 30 2 54
6 5 5 28 3 55
6 6 5 26 4 56
• 6 . 7 5 24 vých. <ří\Ouplněk 3.33
<£/ráno Deá ’.
6 8 23 6 10
;
0

due 11 hodin 0 minut.

chn

Edwarda
Kalixta
Hedviky
Havla
Floriana
Lukáše ev.
Ferdin mda

«
«

6
6
6
6
6
6
6

Devatenáctá neděle po sv. duchu

20 Neděle
21 Pondělí
f
22 Úterý
23 Středa
24 Čtvrtek
25 Pátek
26 Sob »ta

Posv. chrámu Vendelína
Uršuly
Voršily
Korduly
Korduly
Severina
Severina
Rafaela arch. Nathana
Krišpína
Krišpína
Evarista
E vaří sta
•

cátá neděle

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 Čtvrtek

měsíce

«

Východ

N

Domnělá pově«
trnost a změ
ny měsíce

SV.

Osmnáctá nedě

13 Neděle
14 Pondělí
15 Úterý
16 Středa
17 Čtvrtek
D Pátek
19 Sobota

Protestantů

Remigia
Remigia
Leodegara
Leodegara
Kandida
Kandida
Františka Ser. Františka Ser.
Fides
Placida

d

6 Neděle
7 Pondělí
8 Úterý
9 Středa
10 čtvrtek
11 Pátek
12 Sobota

®

33 *32

Katolíků
i.

©

S'2

slunce

Dni a týdny

'

Východ

wí

Svátky a jména

Západ
slunce

JAMES BUCHANAN.

95
10 5
11 5
12 5
14 5
15 5
16

21 6 36
19 6 59
18 7 30
16 8 24
15 9 '40
14 1059
12 ráno

Příjemná.

fß~ Pohlední Čtvrť
6.4g r. Promén,

Délka dne 10 hodin 40 minut-

6
6
6
T* 6
■ áÉ 6
6
Й5 6

á*

IÖ

SV.

Sabiny
Sabiny
Šimona a Judy Šimona a Judy
Narcisa
Narcisa
Marcela
Hartmanna
■
Volfganga
Slav, reform.

17 5 11 1212
18 O 9 1 26 Zamračeno.
19 5 8 2 46
2o 5 7 3 50
21 5 5 4 59
(<íí&.Nový měsíc
22 5 4 záp. 4S/5.39
več. Větrno
23 5 3 5 30

«

rÄľ

6
6
6
6
6

ií5 5 1 6 1 **
26 5 0 6 50
27 4 59 7 43
28 4 58 8 42
29 4 57|9 44

Příjemná.

1 Pátek
* Sobota

Protestantů

6 30 4 56 1047
6 32 4 55 1148

Všech svátých Všech SV.
Dušiček

Západ
slunce

Katolíků

s g
s1
£ a

slunce

Svátky a Jména

Východ

Dni a týdny

Východ
měsíc e

ANDREW JOHNSON.

ABRAHAM LINCOLN.

Pani, dušiček

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce
TX Poslední
4g več.

Člvr

Dvacátá prvni neděle po sv. duchu_______ __ _________ Délka dne 10 hodin 20 minut.

3 Neděle
4 Pondělí
5 Úterý
6 Středa
7 Čtvrtek
8 Pátek
9 Sobota

Huberta
Karla Borr.
Emericha
Leonarda
Engelbert»
Bohumíra
Teodora

Teofila
Ottona
Blandiny
Leonorda
Malachiáse
Bohumíra
Teodora

«Ti»*

6
6
6
6
6
6
6

33 4
34 4
36 4
37 4
38 4
39 4
40 4

54 ráno
53 1251 Deštivo*
52 2 2
51 3 9
50 4 21
49 5 33 Promělivo
9.
48 vých. /£*\Ouplněk
ráno

Dva eátá dri 111 á neděle po sv. duchu.Délka dne 10 hodin 0 minut.

10 Neděle

Přen, s v. Lid m. Pro ba
Martina
11 Pondělí Martina b.
Úterý
Martina p.
Jonáše
12
Brikcia
13 Středa Stanislava
Levina
14 čtvrtek Serapiona
Amosa Kom.
15 Pátek
Leopolda
•
16 Sobota Otnwa
Otmara

fl*

№
Hß

6
6
6
6
6
6
6

41 4
42 4
44 4
46 4
45 4
47 4
48 4

47 5 44
46 6 36
45 7 27
44 8 35
43 9 48
42 1037
42 1126

*

Příjemno,

Zima.

Dvacátá třetí; neděle po sv. duchu._____ ___________ Délka dne 9 hodin 52 minut.

17 Neděle
18 Pondélí
19 Úterý
2o Středa
21 Čtvrtek
22 Pátek
23 Sobota

Řehoře
Hugona
Odona
Gelásia
Alžběty
Alžběty
Felixa
Edmunda
Obět. P.Marie Obět. Marié
Cecilie
Cecilie p.
; < limenta
K limenta

6 49' 1
6 50 4
6 51 4
6 53 4
áÉ 6 54 4
6 55 4
6 56 4

41 ráno
40 1212
39 1 25
39 2 37
38 3 49
37 4 59
37 6 16

«CPobI. čtvrt’U.57
xL več. P .šmurno

Krásné.

j Dvacáctá Čtvrtá neděle po sv. duchu._____________ Délka dne 9 hodin 40 minut.

24 Neděle
25 Pondělí
26 Úterý
27 Středa
28 čtvrtek
29 Pátek
30 Sobota

Chrysogona
Kateřiny
Konrada
Acha-e
Rufa
Saturnina
Ondřeje apoš.

Emilie
Kateřiny
Konrada
Vintíre
Aehace
Kleothona
Ondřeje

6 57 4
f6 58 4
6 59 4
7 14
7 24
7 34
7 44

36 záp. I^^Nový měsíc 8.49
36 5 37 Bouřlivo.
35 6 33
35 7 34
35 8 46 •
34 9 59 Sníh.
1
34 1119

F-

.v
a
•j

Protestantů

á a

Domnělá povětrnost a zrněny měsíce
N -S
Délka dne í) hodin 32 minut

První neděle adventní

1 Neděle
2 Pondělí
3 Úterý
4 Středa
5 Čtvrtek
6 Pátek
7 Sobota

Eligia
Longina
Bibiány
Kandida
Františka X. Kasiana
Barbory
Barbory
Abigaily
Judity
Mikuláše
Mikuláše
Háty
A m brože

Airt

Východ

Katolíků

§ S
§ “I

slunce

Svátky a jména

Východ

Dni a týdny

měsíce

RUTHERFORD B, HAYES.

ULYSSES S. GRAKT.

cs
2
ä =

7 54
7 64
7 74
7 84
7 94
7 10 4
7 10 4

34 ráno
34 12 8
34 1251
33 1 49
33 2 46
33 3 40
33 4 41

Tř\ První čtvrť
V 11.15 r. Sníh,

Jasno.

___ Druhá nedele adventní_______________ ___ ___________ Délka dne 9 hodin 28 minut.

8 Neděle
9 Pondělí
10 Úterý
11 Středa
12 Čtvrtek
13 Pátek
14 Sobota

Nep. poč. P.M. Kajícní den
Jáchyma
Leokadie
Judity
Melchiada
Damasa
Damasa
Synesia
Otilie
Lucie p.
Lucie
Nikasia
Nikasia

7
<et 7
7
7
7
7
7

«

fà

Třetí neděle adventní

15 Neděle
16 Pondělí
17 Úterý
lv Středa
10 Čtvrtek
20 Pátek
21 Sobola

Irenera
Albíny
Lazara
Graciana
Nemusia
Kristiny
Tomáše ap.

Zezona
Viktorie
Ad. a Evy

Ignacia
Alb:na
Lazara
Vunibalda
Abrahama
Izáka
Tomáše

7
7
áÉ 7
á* 7
áÉ 7
7
7

Blaženy
Dagoberta
Adama a Ev^

Jana evang.
Mladátek

17 4
17 4
18 4
19 4
19 4
20 4
20 4

35 1112
35 ráno
35 1222
36 1 32
36 2 45
36 3 52
37 4 59

ZT Poslední čtvrť
\L9.43 veČ, Zima.

Sníh.

'-3^-

7
7
7
7
7
7
7

21 4
21 4
22 4
22 4
23 4
23 4
23 4

37 6 29
měsíc 4.3
38 záp. Ä^Nový
xiS^več. Vel, zima.
39 5 16
39 6 17
40 7 19
41 8 29 Bouřlívo.
41 9 31

Délka dne 9 hodin 16 minut

Neděle po Vánocích

29 Neděle Tomáše b.
30 Pondělí Davida kr.
31 Úterý Sylvestra

33 5 46
2.2Í
*3 výcli’ ^\Otiplnék
^yveč. Mírně.
34 ' 3"
34 6 32
34 7 37
34 8 47 Proměnlivo.
349 59

Délka dne 9 hodin 20 minut.

Narození. Páně Narození Páně
Štěpána
Štěpána
Jana ev.
Mladátek

i
i

Délka dne 9 hodin 24 minut«

Čtvrtá neděle adventní

22 Neděle
23 Pondělí
24 Úterý
25 Středa
26 Čtvrtek
27 Pátek
28 Sobota

11 4
12
13 4
14 4
14 4
15 4
16 4

Jonathana
Davida kr.
Sylvestra

7 24 4 42 1031
7 24 4 43 1133 Zima,
íx První Čtvrť
7 24 4 44 ráno _i/
8.35 ráno.

Seznam jmen.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořjvoj, 30. Čerce’
Ábel 2. ledna.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září
Adalbert v. Vojtěch.
Adam 24. prosince.
Adaukt Přibíu, 30 kv.
Adaukt. z Božný 30. srpna.
Adelhaid op., Adléta, 5,
února.
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adelnaid.
Adolf 11. května.
Adolf 17. června.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Agatha v. H'«ta.
Agaton. Dobroslav, lO.led.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu.
Achac 22. Června,
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Aka30. listop.
Akar 22. června,
Albar, b., Bělobor, 21, Červ.
Albert p. z J. 3. dubna.
Albert v, 15. li stop.
Albín, Bělouš,l. března.
Albína p. a m. Bělouěe. 16.
prosince.
Albrecht 23. dubna.
Aleš 17. Července.
Alexander, Leska, 18. břez.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš. 17. čerce’
Alfons 2. srpna.
Alfred 19. července.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. č rvna.
Alto 9. úncra.
Alžběta král, Eliška, 8.
července.
Alžběta lg. li-topadu.
Amadeus v, Bohumil.
Amalie, Libuše, 10. Čerce’
Amalie 7. října.
Amandus, Milota. 8. dub.
Amatus, MiloS, 13. září.
Ambrož, b., Brož, 16. října.
Ambrož 7. prosince.
Amraon 8 září
Amos 31. března.
Anaklet 14. Července.
Anastas 21.8 runa.
Annstasia, Protibora, 15.
dubna.
Ana-tasiam. 25. prosince.
AnastHsins m. 22. ledna.
Anatolia 9. Července.
Anatoliu 3. Července
Anežka, Agnes, 16. list.
Anežka p. a m. 21. ledna
Anežka Češka, NěČiae, 6.
a 28. března.
Anjela 13. května.
Anjelika 28. března.
Anjelina 16. Července.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Antonia, Tonka, 10. ledna.
Antonín poust. 17. ledna.
Antoniu 13. Června.
Apolinář 23 července.
Anolonia 9. února.
Aqullina, Orlična, 13. Červ.
Arxad 19. října.
Arnold 18. července.
Arn lf 18. Června.
Arnošt 12. ledna.
Arnoštinaa 31. července.
Arsenius 19. července.
Asterius, Hvězdou, 30. říj.
Athanasia 26. února.
AthanHBÍUB 2. května.
August p. 7. října.
Augusta 29. března.
Aug >stin cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Aurelían lo. června
Aurelius, Zlatko 27. Čerce’
Babylas 24. ledna.
Balbina31. března.

Baldomer 7. února.
Baltasar 6. ledna.
Barb ra 4. prosince.
Barnabáš 11. června.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Basilius v. 14. 1- dna.
Bathilda26. ledna.
Bdín v. Vigil.
Beata v Blažena.
Beatrix, Blažena, 10. květ.
Bedřich 6. března.
Bedřiška 6. října.
Bělena v. Leokadia.
Bělobor v. Alban.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albin.
Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Benedikt 21. března.
Benigna, Pobravka, 9. kvt.
Benignus Štědrý, 6. června.
Benja ..in 21, března.
Benno. Zbyněk, 16. Června.
Bernard p., Benart, 20. srp.
Bernard i n 20. května.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Bertram 17. srpna.
Bertrand 15 října.
Bibiaua2. prosinďe.
Blahomirl3. října
Blahoslav 21. března.
Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, E istrates, 9. led.
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Blažeua 22. prosince.
Bojisláv 9. dubna.
Bohaboj 15. dubna.
Bohachval 10. července,
Bohdal d. 8. listopad ..
Bohdan v. T odosius.
Bohdana v. Theodosia.
Bohdar v. Theodor.
Bohdik22. března.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Bochuchval, Lausdeo, 10.
července.
Bohumil, Amadeus. 7. červ.
Bohumil 3. listopadu.
Bohumila 28. prosince.
Bohumír 13. ledna,
—
b.8. listopadu.
Bohuslav,Deogratia6, 22.
března.
Boleslav v. Magnus.
Bonaventur >, Dobrohost.
11. Čce., 26. řijua.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Června.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
května.
Bořek v., Tibnrc.
Bořivoj v., Abdon
Božena 29. července.
Břeněk v. Bruno.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Brož v. Ambrož.
Bruno b., Břeněk 21. dub.
Bryta v. Brigita.
Burkhardll. října.
Bůhspěj 22. června.
Bušek v Celestín.
Cecilie22. listopadu.
Cecilius 3. Června.
Celestin P., Bušek, 6. dub.
Celestin p. a in. 19. května.
Celina 21. října.
Celerinus vyz. 20. února.
César z B. 15. dubna.
Chranibor v. Se-vác.
Crha A. M. 9. března.
Ctibor v. II norat.
CtimírV. Čestmír.
Ctirad v. Honor
Cyprian b. 14. září
Cyria 5. června
Cyriak m. 8. srpna
Cyrila 5. července
Cyrin 12. Června
Cyrus m. 31. ledna

Čeněk v. Vincenc
Česlav 20. června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Čestislav 16. června
Damasits 11. prosince
Darnian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Čtiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobaljd
Desider. Zdaň, Žádostiv.
23. května
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září.
Dětřich 6. května
Devota 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dioni^ius. Diviš 9. října
Dismas 25. března
Ditlev v. Dettel,
Dluboš v. -Long.u
Dobeš V. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
Dobrohost v. Bonasentura
Dobromysl, Euthlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomiclanB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik 4. srpna
Domniua 14. uubna
Donatus ra. 30. Června
Dorota 6. února
DuchoBlav v. Spridion
Dulla‘25. bře/.na
Ebbaabat. 23 srpna
Eberhard, Eberart, 28. list.
Eberhard23. února.
Edburka 12. prosince
Edeltruda23. Června
Edita 26. září.
Edmund are. 16. list.
Eduard 18. března.
Edvin k. 4
Egbert 24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. Července
Eligiu8 1. prosince
Eliseus 24. Června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emereucia23. ledna
Emerch 5. listopadu
Emil 22.,května
Emilia 5. dubna
Emilian 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emilius 30. květua
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m, 15. února
Ermelinda 25. října
Esther 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosína 11, února
Eugenia 25. prosince
Eugeniue, Blahorod, 3.
Července
EulogiuB, Ložek. 3. čerce’
Eu-ebia 16. března
Eu-ebius, Smil, 14, srpna
Eustach, Sta h, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas, 26. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2». ledna
Fandila m. 13. Června
Fano b. 28. října
Faust 16. Července
Faustin 15. února

Faustina 20. září
Felician 9. Června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. m., Šťastný, 24.
října
Febx 21. května
Felix Val. 2j. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna’
Ferdinand k. 30. květua
Fidelis28. dubna
Filemon 22. listopadu
Filip ap. 1. května
Filip N. 26. května
Filip b. 23. srpna
Filipina 16. února
Flavian m. 18. února
Florenc 7. listopadu
Florenci a 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulin 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav.„3 prosinoe
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Friduš 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. října
Fu gentius 1. ledna
Fulao 10. října
Gabian 19. února
Gabriel arch. 24. března
Gabriela 10. února
GaudentiuB v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. srp.
Gelas Smích, 18. listopadu
Geuesius 3, „Června
Genovefa, Zeneva, 3.1edna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarlocli
Gerinan 28. května
Gertruda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek, 1. Června
Gilbert 4. února
Gil as 29. ledna
Gisela, Hisla, 7. května
Glyceria 13. dubna
Goar 3. Července
Gordian 10. května
Gotthard, Hotart, 5. května
Gottsalk m. p. 7. června
Gracian 18. prosince
Gratus, Vděčný, 8. října
Gudval 6. června
Guibert 28. května
Gustav 2. srpna
Gnntíř, Vintiř,28. listopadu
Hanibal 2. srpna
Hartman 30 října
Hartvík 21. srpna
Has al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m.. Jelena, 22. květ.
Heliod<»r3. července
Herkules 5. záři
Hermens28. srpna
Hermine 24. prosince
H rinan 7. duona
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hilarius 24. ledna
Hildebert3. května
Ilippolit, Ippo, 13. srpna.
Honor, Ctirad. 30. září
Honorát, Ctibor, 8. února.
Hubert 3. listopadu
Hugo-b. 1. dubna
Hyacint m., Jacek, 11. září.
Hygin 11. ledna
Ida vd. 4. ledna
Ignác, Loj, 51. července
Iluininata 29 listopadu
Inocenc 28. Července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. pros.
Iaak 20. prosince.

Isak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isaiíš 6. července
Isidor pr. 10. května
Ivan 25. listopadu
Ivo 28. května
Jachim 20. března
Jadocus, Jošt, 17. května
Jairus, Jar. 3. října
Jakub v. 25. července —ap.
1. května
Jan Zlatoústý 27. ledna
— M. 8. února
— boží 8. března
Nep. 16. května
— z Pf. 6. května
— a Pav., Jan Burian,
26.června
Jan Křtitel 24. Června
— Kvalb. 12. „
— stětí 20. srpna
u kř. 24. listopadu1
— Evang. 27. prosince
Januar 27. září
Jarloch, Gerlach, 5. ledna
Jarolím 30. září
Jeremiáš 26. června
Jetřich, Eustasius 19. bř.
Jindřich, Hynek 15. Če'cc
Jindřiše 16.‘března
Jiří 24. dubna
Job 9. května
Joel 24.
Johanna 24. května
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
J ovita 15. února
Juda 28. října
Judit, Jitka, 5. prosince
Julia 22. května
Julian m. 9. ledna
Juliana p. a m. února
Julita 15. června
Julius p. 12. dubna
Justina, Pravomila 7. října
Justinian. 26 září
Justin 8. srpna
Justus, Pravoslav, 9. září
Juta 3. listopadu
Jnvenal, Mlád, 3. května
Kajetán 7. srpna
Kamil 2. července
Kandid, Bělouš 3. října
Karel Bor, 4. listopadu
— v. 28. ledna
Karolina 14. Června
Karolínka 5. července
Kašpar 6. le<ina
Kateřina p. 25. listopadu
Kazimír 4. března
Kilián 8. července
Klara 12. srpna
Klement, Klimeš, 23. list.
Klementina 23. listopadu
Kleofáš 25. září
Kletus 26. dubna
Klotliar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbiu 31. Července
Kolumbus 9. července
Konkordia 18. února
Konkordius, Svorný, 1. led.
Konrád, Kundrát, 26. list.
Konrád 19. února
Konštancia 19. září
Konstantin 11. března
Kordula 22. října
Kornel 16. září
Kosmas 27. září
Krescencia 15. června
KrescenciuB, Roetislav, 27.
června
Kňstin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. Července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust,27. led.
Krišpin 25. října
Kunhuta z I* 3. března

Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. břeZba
Kvirin m. 30. března
Ladislav 27. Června
Lambert b. L. 14. června
Laura 17. června
Lazar 17. prosince
Lebrecht, Pravožij, 20. ún.
Leo v. p.. Lev, 11. dubna
— p. 12. 28. Června
Leodegar 2. října
Leokadia, Bělena, 9. pros.
Leonard, Linhart, 6. list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
L“pnldina 15. listopadu
Levin 14. července
Levina24. července
Libor, Litobnr, 23. července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmi’a 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligor 13. září
Longiu, Dluhoš, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluse, 30. červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Leufried, 3. října
Ludovika30. ledna
Ludvik T. 19. srpna
Luise 9. července
Luitgarda 16. června
Lukáš 18. října
Lukrecia 7. června
Lydia 3, srpna
Magdalena 22. července
Magnus, Boleslav, 19. srpna
Makar, Blah, 2. 15., ledna
Malachiáš 3. listopadu
Mamert 11. května
Mansuet, Miloslav, 18. ún.
Marceli 16. ledna
Marcella 31. ledna
Marcellian 13. června
Marcellin 10. dubna
Marcellina 17. července
Marciál, Marciáš, 27. února
Marek 25. dubna
Mariána 15. září
Marián, Mareš, 30. dubna
Marie Zasn. 23. ledna
— Nar. 8. září
— Sněž. 5 srpna
— Bol. 30. března
— Hromuic2, února
— Zvěst. 25. března
— Navšt. 7. Červenee
— u Hory 16. .,
— Nauebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početí 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. Července
Marta 19. ledna
Martin 11. listopadu
— 12.
„
Martina 30. ledna
Matěj ap. 25. února
Mathilda 14. března
Matouš Ev. 21. září
Maura 21. září
Mauric 22. září
Maxmilián 12. října
Maximus 19. května
Mechtilda 31. ,,
Medardus 8. Června
Melichar 6. ledna
Michala zjev. 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard, 21. ledna
Mojžíš 3. záři
Monika 4. května
Moric 22. září
Myroíí 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. října
Natalia 1. pro-ince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
Nestor 26. února
Niceíor p. 13. března
Nicetas, Mikat. m. 15. září
Nikodem-15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. června
No’hbnrga 14. září
Odila 1. ledna
Odon a. 18. listopadu
Oktávin 22. března
Oktavian 22.
Oldřjcti 4. čevence
Oliva 10. č ervna
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatns 4. června
Osvald k. 5. srpna
— 15. říj a
Otilia 13. prosince
Oto kar 4 lis opadu
Otmarl5.
,,
Otto,Udo. Otík. 23. března
Pankrác, Vševlad, 12. květ.
Pantalenon 27. července
Papin 28. listopadu
Patricius 16. března
Paula vd.26. ledna
— p. 18.června
Paulina 22. června
Pavla obr. 25. ledna
— poust. 15. .,
— pam. 30 června
— ap. 29.
„
— a <Lina 26. ,,
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua7., 15. března
Petr AI 19 říma
— Cel. 19. května
— Ap. 28. Června
— st. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. kv- tna
Pius m. 11.’července
Pravota 21. pr siuce
Primus 9. června
Priska 18. ledna
Prokop poust. 4. července
Protas. Tas, 20. června
Prudencie 9. března
Ouinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím, Gaudentius, 1. červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. června
Rainold 7. ledna
Rebel-a 9. března
Regina 7. záři
Reichard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.
Rembert4. února
Richard 3. dubna
Robert, Rubeš, 7. června
Rochus, Hrož. 16, srpna
Roland 9. srpna
Roman 28. února
Romana 28. února
Róza, Růž na 30. srpna
Rosalia. Rozára, 4. září
Rosina 13. března
Rudolf 27. dubna
Rusina, Růžena, 10. Čeťce
Ruflnus, Ryšavín, 14. červ.
Rupert, Rauš, 27. března
Ruthard 16. Července
Řehoř Naz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. dubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomena7. dubna
Samuel m. 16. února
— 26. srpna
Sara, 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafln 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác, Chranibi r. 13. kv.
Severián 8. listopadu
Sibilla29. dubna

Sidonia. Zděnka. 23. č -r'ce
Sidonius, Zdeněk, 23.srpna
Silver 20. června
Silvia, 3. listop.
Silvin 17. února,
Simeon b. a m. 17. února
Simplic P. 2. března
Stanislav b. a m. 7. května
1 — K. 13. listopadu
Strachota 9. března
Sučcessus, Prospěch, 19.
ledna
Svatofi. Sanctus, 2. června
Svatopluk 13. srpna
Světlík. Photius, 4. března
Sylver20. června
Sylves er 31 prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
Simek. 18. února
Šimon ap. 28. října.
ŠkolastiKa 10. února
Sofroniu.-* Mndrota 11. bř
Štěpána nal. 3. .*rpna
— K. 2. září
$těpána m. 26. plosince
Štěpán Pr. 13. listopadu
Tr dyaš 28. října
TeresielS října
Thékla ab- 15. října
Theobald 1. červ- nce
Theodolinde 22 ledna
Theodor b., Bohdar, 19. záři
Theodora m.. Božena, 28.
Theodorich, Detřich, 1.
července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tib rc m., Ctibor, Bořek,
14. dubna
Timotheus b., Bohaboj,
24. ledna
Titu- b. 4. ledna
Tobiá-. Dobeš, 13. června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
To - ás 18. září
— ap. 21. prosince
— b. 29. prosince
— Aq. 8. března
Trojan 30. listopadu
Ubald 16. května
Ulrika, Oldřiška, 6. srpna
Urban p. 25. května
Václav 28. záři
Valburaa 25. února
Valentin m., Valeš, 7. a 11.
ledna
Valentina 25. července
Valter, Vladiboj. 29. listop.
Valerian m., Jaroslav, 24.
dubna
Valtrud 9. dubna
Vavřinec 10. srpna
Venanc 18, kvetl a
Vendelín, Venda, 20. října
Verner, Vernuš, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A., Vítězslav, 26. ún.
Viktor m. 30. září
Viktoria 23. prosince
Viktoria 3. září
Vilém a. 6. dubna
Villibald, Veleslav, 7. če’ce
Vincenc m., Čeněk 22. led.
Vincenc Fer. 5. dubna
— z P. 19. července
Vít 5. června
Vladimír 24. Července
Vojslava 22. listopadu
Vojtěch, Adalbert. 23. dub.
Volden ar 6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršila 21. října
Zachariáš pror., Zachař, 6.
září
Zeno m. 22. prosince*
Zikmund 2. května
Zuzana p. a m. 11. srpna
— či-totná
„
„
Zbislav 24. března
Zbislava 21. února
Zděnek 7. listopadu
Zdielava 29. ledna
Žofle, Zofka, 15. květDa.

Věrně ZModrý.
Povídka z poslední občanské války americké.

I.

Smráká se.
Bylo to krásného jednoho jitra letní
ho onoho památného roku v dějinách
amerického Soustátí 1861, kde počíná
naše povídka. Uplynulo už několik mě

síců. ode dne, kdy baterie Charlestonské
jaly se páli ti na Fořt Sumter, a kdy
povstal sever unii věrný ku pomstění
pohanění praporu spolkového.
Duch
války rozhostil se po celé zemi. Na se
veru spojili se republikáne s demokraty
ku podpoře vlády. Lincoln žádal 75.000
3

mužů a 300,000 se jich dobrovolně po
stavilo. Americký prapor co odznak
slávy revoluční a národní jednoty všude
vlál a nejlepší muži hlásili se k službě
pod jeho stínem.
Už bylo také po bitvě u Bull Run
(21. července), kde gen. Irvin McDowell velel armádě Potomacké naproti
koníederátům. Každá strana čítala asi
bO.000 mužů. Po ostré srážce byli konfederaté zahnáni s bojiště.
Avšak tu
přišel jim na pomoc gen. T. J. Jackson s pláně od zadu a 17,000 mužů pod
Kirby Smítkem vyrazilo od Stanice Manassas seveřanům do boku. Účinek byl
neodvrátitelnv. McDowellovo mužstvo
prchalo divoce k mostu přes řeku. Tu
pojednou praskla puma mezi vozatajstvem a cesta byla hned zatarasena.
Útěk další byl divoký. Děla, pušky,
zbroje vše byly zanechány a každý hle
děl spasiti se v nejdivočejším chvatu.
Výsledek porážky té byl však jen
chvilkový na seveřany. Hnedle vzcho
pili se z rány té poznavše, že nastává
jim válka tuhá a že se musejí připraviti
důkladněji. Viděli teď, že nepokoří
vzpupný jih pouhým vyrukováním —
že mají co dělati s lidem udatným a
rozhodným. Kongres neprodleně povolil
§500,000,000 a 500,000 mužů a gene
rál McClellan stal se vrchním velitelem
.spolkové armády.»
Jižní konfederace byla sorganisovaná
pevně a děsná hrôzovláda nastala. Bě
da těm, kteří bydleli ve státech jižních
a nepracovali s vládou jejich anobrž
souhlasili s unií. Pro takové nastávaly
ty nejhorší doby.
Jich životy nebyly
jisty ani chvíli, jich jmění bylo zabavovano, jich synové vězněni aneb co zrád
cové popravováni. Houíý divokých vá
lečníků prohledávaly lesy, sady, farmy
.a skrýše, a kdo zdráhal se pomáhati
konťederatům službou, pomocí neb jmě
ním svým, ten byl co zrádce pronásle
dován a neměl pokoje. Tak daleko to
•došlo, že nesměl nikdo dáti na jevo
své smýšlení pro unii, nesměl čisti unionistické časopisy a přechovávati unionistické úkrytce. Ani ta česká „Slavie“,
tehdy jediný český časopis v Americe,
nebyla vyjmuta z listiny zapovězených
časopisů a její jednatel ctihodný farmer
L. J. Lešikar v okresu Austin, Texas,
xza to že ji odbíral a jiným předčítal,

musel se utéci do lesů, aby nebyl obě
šen co zrádce zájmů jižních. Cechové a
Moravané v jižních státech tu a tam
meškající měli to štěstí, že byli větši
nou hudebníky a že byli vřaděni mezi
hudební sbory a nemuseli krev prolévati pro zásadu, jíž nepřáli.
Byly to časy zla. Politická obloha
byla těžkými mraky zakrytá.
Avšak obloha nad krajinou toho
dne, kdy počíná vypravování naše, by
la jasná, když mladík jeden kráčel ostře a vesele písčitou silnicí v Severní
Karolíně nedaleko města Wilmington.
Bylo ještě Časně z rána a parno srpno
vé nebylo ještě příliš těžké. íloch čítal
asi čtrnácté roků, byl pěkně rostlý,
slušně oděný, měl dlouhý kadeřavý
vlas, modré velké oči a tvář veselou,
jasnou. Veliký newfoundlandský pes
kráčel při něm sdíleje jeho veselost.
Příčinou veselosti obou byl balíček psa
ní, které chlapec nesl vzhůru v ruce a
mával nimi ve vzduchu.
„Hurá, Nero!“ zvolal chlapec, uči
niv několik skoků. Pes pak skákal do
výše a lapal po balíčku tom.
„Počkej, Nero, ti budou míti doma
radost, až přijecháme a uvidí co jsme
jim přinesli. A to bude líbání a láskání,
a dobrý oběd pro tebe i pro mně, po
čkej ! “
Nero jakoby rozuměl slovům těm,
skákal zase během po svazečku psaní,
radostně-poštěkávaje a hnedle by se mu
bylo podařilo vyškubnouti je z ruky
svého mladého velitele.
„Necháš toho, Nero! Ani se jich ne
týkej. Kdyby to byly noviny, pak bys
je směl nésti, ale tylde mají větší ceny,
nežli noviny. Vidíš ty darebo, tys tu
hle poslintal psaní sestřino jazykem a
tohle veliké žluté psaní jsi zuby pro
kousl, ty neolirabanče.
Však ať, jen
když je přineseme, tys to zle nemyslel
— to bude radosti — oni pro radost
to ani nespozorujú Tu má matka jedno
ze severu — to ji potěší jistě ; a tuhle
sestra jedno - však já vím od koho je
to - podle rukopisu
ač nemá poštovní
známku. Ale odkud jest asi tohle veli
ké žluté pro otce ? Vypadá to jako ně
co úředního — a také je bez poštovní
ho znamení. A ten muž, co mi je ode
vzdal, tak přísně mi přikazoval, abvch
je nikomu neodevzdal, nežli samému
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otci. Ale co bychom si naci tím hlavy
lámali, viď Nero: pojď, trochu se pro
běhneme — hop ! lalala, hop ! lalala,
hop! “
Hoch nesl psaní do výše, aby jich
pes nedosáhl a běžel. Nero poskakuje
:a poštěkávaje jeclial vesele po jeho bo
ku dále.
Hnedle však zatemnil černý mrak
obou veselost. Mrak ten objevil se po
jednou v osobě člověka, který vystoupil
z lesa hochovi a psu zrovna do cesty.
Na pohled byl to muž prostředního vě
ku, s hojností černých vlasů, plným obličejem, s malýma jiskři číma zrakoma,
a s výrazem polo chytrým a polo ukrutným. Bvl bez vousý a oděv jeho
byl slušný. Obličej byl stíněn plstěným
kloboukem se širokou střechou. Byl
vysoký ač ne telnatý a zdál se býti bez
zbraně až na těžký dlouhý karabáč s
olověným knoflíkem u násady. Zvláštní
pokrytecký úsměv pohrával mu kolem
velikých úst, an vykročil a pravil:
„Haló, hochu, kam pak tak časně
z rána?“
Změna u chlapce i psa byla oka
mžitá. Veselost zmizela hochu z tváří a
z očí mu zíral pohled podezření a záští.
I pes změnil se v chování svém buď
ze soucitu s pánem svým aneb ze svých
psích příčin, přestal skákati, kráčel po
boku hocha klidně a zavrčev podezřele
pohlížel stranou na cizince.
,,Doufám, že jsem vás nepostrašil,
mladý panáčku“, s ti mže potutelným
úsměvem pokračoval cizinec. „Kam pak
tak časně ?“
„Domů“, odpověděl úsečně hoch
a vstrčil psaní rychle do vnitřní kapsy
v kabátu.
„Domů? Myslím, že byste mohl
okamžik si odpočinouti a pohovoříme
si. Nebojte se, synu můj, že vám ublí
žím. Víte že to není mým povoláním
co „kazatele slova božího“, abych ně
komu ubližoval, zvláště nevinnému, ac
se obávám Pavle Badeau (čti: badó),
že nejste takovým neviňátkem už —
vždyť ani nechodíte na kázání.“ t
„Mně se nelíbí vaše kázání, pane
Dabney, to je vše. Máte-li mi co pověděti, tož mi to řekněte.“
„Je mi toho líto, že se vám nelíbí
mé učení, jelikož je to učení, které je
dině může spasiti nás hříšníky zde na

jihu — a obávám se, že nevěřící bu
dou přísně strestám. Zatracený pes —
pořád na mně cení zuby!“
„Je to vaše náboženství, pane Dab
ney?“ smál se hoch. „Což kazatelově
slova božího také proklínají, jako vy
teď ? “
„Dejte pozor, Pavle, co pravíte“,
osupil se velikán na hocha. „Se mnou
si nehrajte. Učte svého psa lepším spůsobům, nebbude-li se ještě jednou tak
to ke mně chovati, zabijú ho.“
Hoch vztýčil hrdě hlavu, obličej
zazářil mu hněvem a pohlédna kazateli
v tvář, pravil: ,,Zabijete-li vy toho psa,
pane Dabney, tož zabijú já vás.“
„Hle, lile! Vy kokrháte příliš hla
sitě na tak mladého kohoutka. Musíte
si brzy nechat křídla přistřihnouti, by- •
ste neuletěl přes plot. — Avšak já vám
nechci ublížiti, synu, ani psovi. A jeli
kož jdete domů, půjdeme spolu. Dou
fám, že má společnost jest mladým li
dem vždy dobrodiním. Váš výtečný otec jest bezpochyby doma?“
„Myslím“, zkrátka odpověděl hoch.
„Slušelo by vám, milý synu, byste
jevil více úcty k duchovnímu pánu.
Chci k vašemu ’otci, něco mu poraditi
užitečného a zadarmo.
Kde pak jste
ale byl?“
. „V městě.“
„O, vy jste tam nocoval. A co
jste tam dělal ?
„Něco pro otce.“
„To jsem si myslel, avšak nemu
selo to býti nic důležitého, že jen vás
tam poslal. Co pak to bylo?“
„Proč se ptáte?“
„Jen tak ze zvědavosti, milý sy
náčku. “
„Přece nejsem povinen zadost učiniti vaší zvědavosti. “
.„Co to máte za psaní v kapse?“
„Nevím, neotevřel jsem jich.“
„Vždyť jsem vás toho nevinil, sy
nu ; ale na koho jsou nadepsaná a od
koho jsou ?“
„Pane Dabney, nechci býti k vám
nezdvořilým, ač víte, že vás nemohu
vystáti, ale tolik vám musím říci, že
vám do toho pranic není, od koho a
pro'koho ta psaní jsou. “
„Pavle Badeau, vy umíte podivně
mluviti s kazatelem slova božího.
To
mně přivádí na myšlénku, že v těch
3*
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psaních jest něco zrádného a já je chci
viděti. “
„Můžete clitíti jak dlouho chcete“,
odvětil chlapec odhodlaně, „ale vy je’
neuvidíte a není vám nic poničil.“
„Sem s těmi psaními 1 “ zvolal ka
zatel velitelsky a postavil sc vy hrůzně
proti Pavlovi, ceně zuby jako vlk a
jiskře očkama. Avšak proti jeho zubům
cenily se zuby Nerona, bílé, ostré, sil
né a scházelo jen povolení, aby se věr
né zvíře vrhlo bojovnému kazateli na
krk. —
Dabney zvedl karabáč, jakoby chtěl
udeřiti psa, jenž výhrůžně mručel a očima jen svítil.
Pavel však vyňal ze
zadní kapsy bambitku malou, natáhl
kohoutek a namíře, zvolal:
„Dotknete-li se psa svým karabáčem, pane Dabney, vyvrtám do vás
díru. “
Pes a bambitka přesvědčili kazate
le slova božího, že překročil meze ná
boženských povinností svých. Zbledl
jak stěna strachem a vztekem, nechal
ruku s karabáčem opět sklesnout! a
vzpamatovav se, počal zase úlisným
hlasem a nepříjemným úsměvem mlu
vů ti.
„Jen, Pavle, uložte si bambitku
zase do kapsy — snad jste nemyslel,
že chci opravdu psaní ta vám vžiti aneb psa biti. To by bylo pěkné pro mně.
Já vás chtěl jen zkoušet!, co jste za hr
dinu a mohu teď otce vašeho, Adama
Badeau, ubezpečiti, že má toho nejsrd
natějšího hocha v Severní Karolíně za
syna.“
A tak po celou cestu kazatel licho
tivě mluvil a chtěl zase napraviti vše,
co si byl pokazil u průvodčího svého,
při čemž hleděl vyzveděti všelicos odňělio o domácnosti. Avšak Pavel odpo
vídal úsečně a mrzutě, tak že nic z ně
ho nebylo lze vyloudit.
Talk došli ku krásnému obydlí na
velikém vzdělaném sadu u řeky Cápe
Féar.

II.
Ovoce působení kazatele.
Obydlí pana Badeau stálo asi půl
míle od řeky. Byl to pěkný dům o dvou
poschodích s pěknou verandou v prů
čelí. Před domem vedla písková stezka

květinovou a zelen ářskou zahradou, za
domem v dáli byly stáje a stodoly, a
ještě dále chatrče pro černochy.
Když naši pocestní vešli do zahra
dy, běžel malý černoch bez klobouku a
obuví a spoře oděný do domu a volal:
„Oh, panímámo, tu je pan Pavel.
Pane Badeau, už přišel. Slečinko Ma
ry, mladý pán už tu je.“
Na volání
jeho nej prvé vyběhlo krásné mladé
děvče, sestra Pavlova, Marie. Byla to
dívka sličná, černovlasá, temnooká,
temné pleti. I letěla Pavlovi do náručí,
objala a políbila jej- a první otázka její
byla:
„Pavle, přinesl jsi mi nějaký list?“„Nikoli, sestro.“
„Nelžete, synu můj“, napomenul
jej kazatel. •
„Oh, dobré jitro, pane Dabney“,
obrátila se k němu teprve teď Marie.
„Musíte odpustit, že jsem úplně na
vás zapomněla — co pak vás sem tak
časně přivádí?“
„Provázel jsem mladého přítele
svého, slečno Marieí , odpovídal kaza
tel slova božího a utíral si pot s obli
čeje velikým hedvábným červeným šát
kem, „a přál bych si pohovořili s va
ším výtečným otcem.“
„Vejděte, pme Dabney, otec vás
jistě rád uvítá.“ A teď všichni čtyři
vstupovali na verandu, kde stáli rodiče
Adam a Charlotta Badeau. Adam Ba
deau vypadal asi 40 roků starý a jeho
žena asi o 4 méně. Syn, zdálo se, že
je po matce, dcera po otci co do vlast
ností tělesných.
Dabney nalezl chladného přivítání
od hlav jodiny. Podáno mu sedadlo v
prostranné chodbě středem domu jdou
cí, ale Adam Badeau byl jen zdvořilým
a paní Badeau docela chladnou k němu.
On ale jako by si toho nevšímal, stále
červeným šátkem hedvábným utíral si
pot s obličeje.
„Pavle, přinesl jsi nějaká psaní z
města?“ tázal se Adam Badeau.
„Nikoli“, odpověděl hoch, „jen
sebe a Nerona.“
„Ilahaha!“ smál se Dabney. „To
je zase jedna hodná lež, můj hochu. A
tak to povídáš upřímně, jako já své ká
zání, že by ti to každý uvěři 1. “
„Co tím míníte, pane Dabney?“
tázal se zvědavě Badeau.
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„I clitěl jsem právě vyprávěti ně
co o tom žertu dnes ráno. Íloch praví,
žemepřinesl žádná psaní a když já jej
dnes v lese potkal —“
„O. matinko!“ zvolal Pavel drže
se za břicho a shýbaje se jako bolestí.
„Mám nějaké křeče. Prosím tě, dej mi
trochu brandy honem na to.“
„Ilned, synu“, odpovídala matka
a pochopila znamení očí Pavla. „Pojď
nahoru do svého pokojíka, dám ti ně
co pro zahřátí, co by ti pomohlo.“
Chlapce doprovodili hnedle nahoru
do pokojíka a tam teprvé Pavel matce
vysvětlil, proč se nechal sem zavěsti.
Odevzdal jí svazeček psaní a pověděl
jí na rýchlo, co se mu cestou stalo, a
že se bojí psaní ta odevzdati otci před
tím ošklivým kazatelem, jelikož má za
to, že jedno psaní jest velmi důležité a
mohlo by třeba otci před tím zvědavým
kazatelem uškodili. Paní Badeau skryla
psaní pod slamnikem.
Zatím však Martin Dabney poštíval pana Badeau a vyzvídal.
„Slyšel j>te o tom velikém vítěz
ství?“ tázal se kazatel.
„O jakém vítězství? Neslyšel jsem
po celý týden žádné noviny.“
„No tohle vám stojí za to, Beauregard (čti: Bóregárd) a Johnston sra
zili se s armádou Yankeeů u Bull Kun
na pláních Manassas a vypráskali jim s.
pomocí hospodinovou, co se do nich
vešlo. Zajali generála Scotta a jeho
skvostný povoz s několika členy kon
gresu a pobivše jich na tisíce zahnali
ostatní zpět do Washingtonu. Yankeeů
bylo deset na jednoho z našich, ale naši
je hnali jako ovce před sebou, tak že ani
jeden vícekráte neukáže tvář svou v
'bitvě. “
„Je to pravda, Martine Dabney?“
„Toť se ví, ž*e jest, neboť nejen
generála Beauregarda zprávy, ale i úřed
ní provolání presidenta a na sta jiných
zpráv to potvrzují. Já vám povídám,
Badeau, věc Yankeeů padla, a už to
není nic plátno, aby tu mezi námi lidi
hlásili se k seveřanům. Já někdy my
slíval, že i vy tíhnete tam, ale doufám/
že vám to nepřinese žádných nesnází;
kdyby ale přece, tož víte, že se můžete
spolelmouti na mé přátelství a já s úřady dobře stojím “

Adam Badeau mlčel, přemáhaje se
silně.
„Jen nechte těch myšlének“, po
kračoval Dabney, „a spokojte se s no
vým stavem věcí, jak přichází sám. A
jelikož jste ještě v stáří patřičném, tož
byste dobře uděluj, abyste se přidal k
některé společnosti ozbrojené, k domácí
policii neb k obraně, neb k setnině,
kterou já teď pořádám, což vás osvo
bodí od činné služby, když bychom
chtěli pokračovati ve válce na severu. “
„Děkuji, rozmyslím si to“, odpo
věděl klidně Badeau.
„Mimochodem řečeno, nemáte v
domě nižádný prapor unie ?
Jednou
jsem u vás něco podobného viděl.“
„Pod naší střechou není nic tako
vého“, odpověděla paní Badeau, která
zatím byla se vrátila a poslouchala.
„Ah, když to praví dáma domu, tož
je tomu jistě tak. Já jen myslel, aby
ste se měli na pozoru, by se to u vás
nenašlo a neškodilo vám to. Yíte, že
vám radím co upřímný přítel. — Ale
divno mi, že nic nevíte o vítězství tom.
Kdo ví, nepřinesl-li vám syn váš v těch
psaních nějaké zprávy.“
Adam Badeau až dosud mlčel, ale
teď rozhodně otázal se kazatele: „Víte
to určitě, Martine Dabney, že můj syn
přinesl s sebou domů nějaká psaní?“
„Toť se rozumí, že ano.
Chtěl
jsem vám o tom vypravovat i žertík.
Když jsem hocha s psem potkal v lese,
nesl svazeček psaní vysoko v ruce a
běžel a pes mu po nich skákal. Já-se
tkav se s ním, pravil jsem, že musím s
vámi mluvit, že půjdeme spolu. A chtěje
zkoušeti ho cestou, co je za hrdinu,
chtěl jsem viděti ty listy a když mi je
nechtěl ukázati, obořil jsem se naň s
pohledem co nejhrůznějším — on ale
hned měl po ruce bambitku. Dal jsem
se mu do smíchu, pověděl jsem mu že
to byla jenom zkouška a pak jsme žer
tovali spolu dále až domů.“
„A jste si toho jist, že jste viděl
psaní v jeho rukou?“
„Tak jist, jako že vás vidím tuto
před sebou sedět i. Viděl jsem ho, jak
psaní ta vstrčil do vnitřní kapsy u ka
bátu. Co je mi nej divnějšího, že to za
pírá a proč ?
J ako by to byla psaní
kdoví jak tajná. Nemyslím přece, že by
to mohlo něco takového býti. “
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„To se musí vyšetři ti“, zvolal Adam Bacleau se zamračeným obličejem.
/.Charlotte, .přiveď toho hocha dolů.“
„Nevím, bude-li moci — měl bo
lesti
omlouvala paní Badeau.
,,Bolesti, nebolesti, já ho chci míti
zde před sebou. Musím tu věc vyšetřiti. Já ještě nikdy ho neslyšel mně přelliati. V tom něco musí vězeti. “
Paní Badeau zaťala zuby a pěstí
v myšlénkách na Dabney ho, vale vůli
pána domu musela vykonati. Šla pro
Pavla nahoru.

III.
Ta zmije pije krev.
Netrvalo dlouho a paní Badeau
vrátila se s Pavlem i s jeho sestrou
Marií dolů k otci. Ženštiny byly popla
šené ale hoch šel vážně a pevně.
„Náš mladý přítel brzy se uzdra
vil ze svých křečí“, posupně pozname
nal Dabney.
Hochův obličej zazářil avšak nedal
odpovědi.
,,Poslal jsem pro tebe, synu můj,
vece Adam Badeau, ,,abych uslyšel od
tebe vysvětlení stran těch psaní přino
šených z města. Jsem přesvědčen, že4s
mne obelhal tvrdě, že‘s nepřinesl žádné
psaní. “
„Jsi-li přesvědčen, otče“, odpově
děl .klidně Pavel, „tož nemusíme o tom
více mluviti.“
„Chceš snad býti ještě nestydatým
k tomu, že jsi lhářem, chlapče‘4 To ti
nespomůže. Když jsi se vrátil, otázal
jsem se lebe. zdali jsi přinesl nějaké
psaní z města, a tys odpověděl, že ni
koli, jen sebe a Nerona. Pan Dabney,
kazatel slova božího a počestný muž
mně ubezpečuje však, že viděl v tvých
- rukou psaní, ano že chtěl zkoušeti tvou
udatnost a obořil se na tebe, chtěje psa
ní ta viděti a tys že mu ukázal bam
bitku. On praví dále, že viděl, jak to
psaní zastrkuješ do náprsní kapsy u ka
bátu. Pavle, co máš na toto udání za
odpověď ?“
Adam Badeau přednesl tuto obža
lobu chladně a klidné, jako nějaký dlou
bou zkušeností otužilý sudí, avšak hoch

nedal na sobě znáti nižádnou bázeň ani
zmatek.
„Já mohu pouze tolik říci, pane“y
odpověděl, „že tvrzení to není pravéJá z města nepřinesl žádná psaní a ne
mám u sebe žádných.“
Martin Dabney zvedl obě své velí
ké pracný do výše a zakroutil malýma,
očima asi tak, aby to znamenalo po
svátné zděšení.
„Bože israelský!“ zvolal pobožně,
„je to možno, aby tak pěkný zevněj
šek kryl tak zkažené srdce ? 1 avle Ba
deau, váš vlastní pes moha mluviti od
soudil by vás, neb jsem spozoroval ur
čité známky jeho zubů na jednom z
těch psaní.”“
„Kdyby Noro mohl mluviti, on by
vvjádřil své mínění o vás“, odpověděl
Pavel.
,.Mlč! “ vzkřikl Adam Badeau. ,. Já
nenechám hosty své urážeti neposluš
ným chlapcem. Chceš ještě upírati, že‘s
přinesl nějaká psaní z města?“
„Já. pane, nepřinesl z města žád
ná psaní.“
„Pavle, jest zřejmo, že mluvíš
hrůznou lež. Vyznej se a udej příčinu
svého přestupku, ne li, musím narovnati
ti hlavu pomocí karabáče. “
Paní Badeau seděla v křesle bledá
ani nemukajíc. Marie stála vedle ní a
celá třásla se hněvem a strachem.
„Já bych věřila“, pravila Marie,
„spíše bratru Pavlovi, nežli komu jiné
mu. Já ho ještě nikdy neslyšela lháti
a nemyslím, že byste měl otče právo
trestat! jej na takové svědectví.“
„Ticíio!“ zahřměla hlava rodiny.
„Jdi do svého pokoje, holka, a zůstaň
tam, až pro tě pošlu.“
Mlčky uposlechla dívka.
„Nuže, Pavle“, pravil Adam Ba
deau, „pojď se mnou neprodleně do
zadního dvorce.“*
•
Otec kráčel napřed a jeho žena,
Pavel a Dabney šli za ním mlčky na
zadní dvorec. Cestou sejmul otec s hře
bu veliký karabáč.
„Svleč kabát!“ velel přísný otec.
Pavel uposlechl.
„Adame — pane Badeau!“ prosi
la matka, „nežli vykonáš úmysl svůj,
dovol mi několik slov v soukromí.“
„Nech mně, Charlotto!“ Vím. co
chceš — abych mu pro jednou odpustil.
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Ty‘s příliš útlocitnou. Ty bys chlapce
zkazila dobrotou svou.“
.„Odpusťte“, ozval se Dabney sepna nábožně ruce, ,,odpusťte, drahý
příteli, podotýkám-li co křesťan a kaza
tel slova božího, že by spravedlnost
měla býti někdy mírněna milosrden
stvím. Snad chlapec, dostane-li času k
uvážení velikelio svého hříchu, přizná
se a vydá psaní.“
„Pane Dabney, musíte věděti, že
milosrdenství v takovém případu není
spravedlností.
Já bych raději spatřil
svého syna zemříti před mýma zrakoma,
nežli abych věděl, že jest lhářem. Pav
le, chceš se vyznat!, žes mně přelítal
ohledně těch psaní?“
„Já vám, pane, pověděl pravdu“,
>něla chladná odpověď.
,,Uvidíme tedy, dostaneme-li z te
be pravdu ven“, pravil otec a zvedl
karabáČ.
Když padla první rána,, přiběhl
Nero a divoce zarval. Badeau jej pře
táhl karabáčem a Pavel obrátiv se pro
sil úpěnlivě se slzami v očích :
.,Prosím, otče, nebij Nerona. On
neučinil nic zlého. Bij mně a jeho
nech.;c
Černoch zavolaný odvlékl na pro
vaze psa vzpouzejícího se.
Nebohý Nero ! tak vesele jsi si
poskakoval ráno se svým pánem cestou
v lese, těšili jste se na radostné uvítá
ní, na dobrý oběd a jiné věci — a tak
se vám to špatně splnilo. Martine Dab
ney, těš se, že zloba tvá dojde jednou
zasloužené odplaty.
Pavel dostal těžké bití, neb otec
jeho byl silný, přísný a dbal 14a česť.
Často trestával svého syna, ale nikdy
tak těžce jako dnes —> neb nikdy nebyl
nim obelhán. Pavel to snesl hrdinsky.
Slzy ronily se mu po tvářích, ale ani
nezalkal, ani nepromluvil. Matka skles
la k zemi hořce plačíc a Martin Dab
ney utíral si pot s obličeje červeným
hedvábným šátkem, čekaje na vydání
psaní.’
Když otec myslel, že to stačí, pře
stal biti a velel synu, aby vzal kabát
a odešel do svého pokoje.
Matka lkajíc kráčela za ním.
,,Pojďte, pane Dabney, vypijeme
sklenku vína.“
Kazatel slova božího nedal se dlou

ho nutiti.a přihýbal ši a hovořil vesele,
an hostitel zůstával málomluvným a
vážným.
,,Doufám, milý příteli, že uposlech
nete mé rady“, ukončil Dabney své
dlouhé řeči, „a podrobíte se novému
pořádku věcí. Konfederace je teď pojiš
těná. “
„Rozmyslím si to“, odvětil Badeau.
,, Raděj i si to rozmyslete rychle,
ale i kdyby vás mělo něco pot kati zlé
ho pro vaše politické Smýšlení, máte
ve mně přítele, kterýž má značného
vlivu. Spoleliejte na mně.“
,,Děkuji vám. Ale s těmi psaními
nejde mi to do hlavy.“
„Není ani té nej menší pochybnos
ti, že psaní přinesl. Jedno bylo ve ve
liké žluté obálce a od zubů psa neslo
známku. Zajděte k němu teď, snad si
to rozmyslil.“
„Však já se to dozvím. Teď jej
nechám a mám nový plán s ním —
doufám že ten pomůže, ale až později.“
Martin Dabney vida že ničeho se
nedočká, poručil se svému hostiteli a s
nejponíženějším odporoučením se do je
ho milosti a přízně vypil ještě jednu
sklenku.a odešel.
Adam Badeau přecházel chvíli po
síni a pak ubíral se nahoru k Pavlovi

IV.

Ta osudná psaní.
Pavel ležel na svém 'loži a matka
sedíc nad ním, hořce plakala, když pan
Badeau vstoupil tiše dveře otevřev.
,,Jak vidím, pláčeš tu jako obyčej
ně, jakoby nad čistým andělem, jemuž
se křixda stala. Pavle, rozmyslil jsi si
to už ?“
„Odešel ten strašný člověk — pan
Dabney ?“
„Co ti po tom — ano, odešel už.“
„Pak, otče, mohu se přiznati.“
„Já to věděl 1“ vítězně zvolal sadař. „Já to věděl, že psaní přinesl a
že nějaký vzdor proti tomu člověku
přinutil jej ku lhaní. Avšak takovou
zatvrzelost jsem v tobě nehledal. Nuže,
Pavle, vyznej se a nebudeš více trestán.“
„Matko,“ pravil hoch, „prosím při
nes ta psaní, která jsem ti svěřil ku
schování.“
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„Cože, spiknutí. I ty jsi s ním ve
«polku, Charlotto?“
„Až uvidíš psaní, snad nebudeš se
více tázati,“ odpověděla paní a vyšla
z pokojíka.
Když otec viděl naběhlý obličej
a rozmrskaná záda hochova, cítil se
hluboce pohnuta, ale mlčel. Nevěděl
jednal-H dobře a moudře — neměl-h
•snad hoch příčinu dobrou ku skrývání
psaní.
Paní Badeau přinesla psaní a po
dala je otci.
„Tu máš Charlotto psaní od svého
bratra; a zde má Marie psaní od —
však asi vím od koho. Ale co to za
dopis pro mně! To bude ten o němž
Dabney mluvil. Opravdu tu jsou znám
ky psích zubů. Ten Dabney má dobrý
zrak. A žádné poštovní známky na
nich. Jak se sem dostala ze severu?
Dabney má pravdu, že v tom musí
býti nějaké tajemství.
.„Otče,“ pravil Pavel, „smím ně
kolik slov proinlúviti, nežli psaní to
otevřeš?“
„Mluv, synu, mluv!“
„Otče, já tě nepřelhával, když
jsem pravil, že nenesú ti žádná psaní
z města a že nemám žádných u sebe;
jen že jsem nepověděl pravdu. Na po•ště nebylo pro nás ničeho. Ale za mě
stem potkal jsem muže, který se mně
otázal, zdali jsem Adama Badeaua. Já
odpověděl že ano. I dal mi tato psaní
a nařídil mi, abych pilně je střežil,
zvláště to veliký a neukazoval je žád
nému ale odevzdal je osobně otci. Když
jsem cestou potkal Dabneyho, ten viděl
psaní v mé ruce. I chtěl je viděti a nalé
hal na to, bych mu je ukázal. Moje
bambitka a Nero jej zastrašily. Pak se
tomu smál a obracel to v žert. Ale já
věděl, že chtěl opravdu psaní ta dostati, kdyby mohl. Nero to též věděl.
Pes, jako Nero vždy pozná nepřítele,
otče, to jsem přesvědčen. Když jsem
přišel domu, myslil jsem, že budu míti
příležitost dodati tobě psaní soukromně,
ale nešlo to, neb se mně držel Dabney
jako klíště. Když jsi se mně tázal,
nesu-li ti psaní nějaké, nevěděl jsem co
odpovědíti, neb jsem měl za to, že
aspoň jedno z těch psaní nesmí on vi
děti. Zapřel jsem tedy a byli byste
mi t věřili, kdyby on nebyl se do toho

vložil a nepoštíval. Já bych byl snad
spíše umřel, nežli abych byl psaní ta
ukázal jeho hltavým zrakům.“
„Je to vše pravda, Pavle?“ tázal
se otec a veliké slzy vstoupily mu do
v'
ось
„Pravda, otče, čistá pravda. A teď
jen otevři psaní a přesvědč se, zdali mé
udání bylo pravé.
„Zajisté!“ zvolal Adam Badeau,
když bvl otevřel obálku. „Nebesa! Pa
vle! Tys zachránil mi život. Já bych
pro celý svět nechtěl, aby Martin Dab
ney, neb někdo jiný jeho politického
smýšlení jen se domníval, co asi v té
obálce se nalézá. Nebohý můj hochu !
Můj šlechetný, věrný a nevině stresta
ný Pavle! jak se ti odměním za tuto
křivdu!“
•
Silný ten muž pojednou změknul,
padl u lože synova na kolena a líbal
rány na jeho těle smáčeje je slzami
svými.
„Nikoli, otče,“ vzpíral se Pavel.
„Toho nečiň. To mně více bolí, nežli
ono bití, když vidím, že tě to tak tíží.“
„Když povážím,“ vzdychal Adam
Badeau, „že jsem obětoval svého syna
pro mé vlastní dobro, a on že to tak
trpělivě snášel, kde by jediné slovo bylo
jej zachránilo před bolestí—ne — hned
bych si raději uťal tu nešťastnou ruku,
která tv rány kruté spůsobila. “
„Nemluv tak, otče,“ prosil hoch.
Já jsem hojně odměněn za tu bolesť,
když vidím, že jsem ti prospěl. Vícekráte nebudeš mi nedůvěřovati.“
„Ach, dítě, tys mi zachránil život
a tisíckráte více budu ti důvěřovati. “ '
„A teď“, prosil Pavel, „když je
vše v pořádku, zavolejme sestru Marii
také. “
Ta přišla rychle a plakala radostí
s ostatními a těšila se se svým psa
ním, které pochodilo, jak bratr i otec
tušili, od jejího snoubence, jenž bojoval
na severu.
Pak na žádost Pavlovu byl i Nero
puštěn a předveden.
„Vidíš Nero ubohý,“ pravil Pavel.
„Dnes ráno jsem ti sliboval, s jakou
radostí nás uvítají a jak dobrý oběd na
nás čeká. Viď, otče, že dostane Nero
teď svůj oběd.“
„Hned ho dostane, a sice zde ve
tvém pokoji.“
ч
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Když pak rozčlení členů rodiny
se utišilo, vypravoval každý obsah psa
ní obdrženého, za něž Pavel tak těžce
odnesl.
Psaní paní Badeau bylo od její
bratra ze severu. Sděloval jí, že je v
boji, že Státy rozhodly se pomstíti po
koření a udržeti unii; že to bezpochyby
vezme dlouho času ; že poznává sever
těžkou zodpovědnost, kterou na sebe
bére, ale že tím horlivěji se jí užívá a
jiné osobní ještě zprávy.
Marie smála se i plakala nad svým
listem. Milenec její píše, že už bvl
v bitvě, že postoupil, že brzy doufá
předstoupiti před ní a oslniti jí skvě
lými ozdobami na svém kabátě.
Co se mého psaní dotýČe, “ pravil
pan Badeau, ,,není třeba bych vám sdě
lil jméno zasílatele. Jtť ze severu. Sdě
luje mi o nešťastí které potkalo naše
vojsko u Bull Hun, ač prý to nebylo
tak strašné, jak to jinde lící. Praví,
že není příčiny, abychom ztráceli mysle
n..b neštěstí to tím více povzbudí mys
le lidu k činnosti nezdolné. Praví, že
lidé v naších státech, kteří zůstávají
věrni unii, musí bez odkladu sestupo
vali se v tajné spolky ku vzájemné
obrané a pomoci. Dává mi plnomocenství ku založení tabora ,, Věrně Mo
drýcht4, (true blue) neb unionistických
občanů a tuto v šifrách mi posílá jména
důstojníků a místa, kde se tábory po
dobné scházejí už v našem státu s ostat
ním potřebným naučením.“
Otec na to ukázal rodině arch pa
píru pokrytý podivnými znameními mí
sto písma, kterým arci tito nerozuměli.
,,Náležíš skutečně k takovému tá
boru?“ tázala se matka.
,,Náležím; přidal jsem se ve Wil
mington. Je to vůbec známo, že tako
vé ligy stává, a nejspíše Dabney chtěl
na mně vyzvědéti, jsem-li také při Věr
ně Modrých, Chtěl tato psaní vžiti
Pavlovi a když se mu to nezdařilo při
šel sem v naději, že je uvidí a bude
niíti prjti mně důkazů. Proto podně
coval mně ku potrestání Pavla, očeká
vaje že tím psaní od něho vynutí. Já
ho měl za člověka pravdomluvného, ale
teď vidím, že je to zvěd a zrádce.
,,0n je špatný chlap co jen může
býti, 7 pravil Pavel. ,,Nero vždy naft

vrčí, když ho spatří, a Nero nikdy nevrčí na dobrého člověka.“
,,Já ti věřím teď i Neronovi a sli
buji ti, synu můj, že ten člověk odnese
za to, k čemu tě dnes přivedl. Za kaž
dou ránu, která tebe dnes stíhla, po
nese on desatero násob.“
,,Má jest pomsta, praví pán,“ ozvala se mírným hlasem paní Badeau.
,,To ‘je pravda; ale já doufám, že
budu jak by pobožný Dabney řekl, po
korným nástrojem v rukou pána.“
,,Však mi ho nezapomeneme, viď
Nero,“ pravil Pavel hladě psa svého
po hlavě, a Nero jakoby rozmnněl za
vrčel.
,,A teď,“ pravil otec, ,,aby se nic
nepřihodilo, spálím dopis svého přítele.
Co však psal v šifrách, musím si zachovati, neb toho nemohou nikdy pou
žiti co důkazu proti někomu.“ Ä sku
tečně spálil psaní to v krb-i a šifrovaný
list vstrčil do kapsy u kabátu.
Spokojeně a vesele šli k obědu.
V.

Zráda a zatčení.
Р"» obědě když ještě celá rodina
pohromadě hovořila, pravil Adam Ba
deau . ,,Na jednu věc bychom byli za
pomenuli.
V tom asi měl Dabney
pravdu, když pravil, že máme-li nějaký
hvězdnatý prapor spolkový, abychom jej
zničili. Tys mu Charlotto tuším odpo
věděla, že nemáme nic podobuého pol
naší střechou.“
„Ano a mluvila jsem také pravdu,
neb není prapor ten v našem domě-.
Bylo to tolik pravdy, co se jen může
takovému člověku předhoditi. Vím ale
kde jest a že iest v bezpečném místě
náš prapor. Nalézá se v chýši tety
Féby mezi černošskými obydlími.
„Měli bychom jej zničiti, spálit i
pro všecky případy,“ navrhoval Adam
Badeau.
„To není možno!“ zvolali všichni
skoro najednou.
Otec jakoby zaražen nad touto
jednomyslností zarděl se a pravil pak :
,,Nedoufám, že mně budete považovati
za zbabělce. Ale musíte uvážiti, že co
hlava rodiny nesu celou zodpovědnost
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za celý dům. Život můj má ceny pro
mně jen tak dalece, poklid mohu jej
u potřebiti pro vás, ale pro tento nepo
třebný kousek parády jej nevydám. My
praporu nemůžeme upotřebiti, a kdyby
jej u nás nalezli, může to státi třeba
můj život. “
„To je pravda, otče,“ pravil Pavel,
„ale spálit jej bych přece nemohl.“
„Nejlépe bude,“ vložila se'do toho
paní Badeau, „když necháme prapor
v úkrytu jeho u staré Féby. neb jej
tam nikdo nebude hledati a kdyby, ne
nalezne jej. “
Na tom také zůstalo.
Na to rozešli se členové rodiny po
své práci a vesele konaly své úkoly.
'Nastal večer a stmívalo se.
Tu pojednou zastavil rebelský dů
stojník asi s dvanácti muži před domem
a tiše vejdouce- do vnitra ohrady, ob
stoupili clům. Důstojník pak s dvěma
muži vešel do vnitra a tázal se po panu
Badeau.
Sadař vyšel ven a tázal se s podi
vením, co že sem vojáky přivádí.
,, J menuj ete se Áda m Badeau '? ‘ ‘ tá
zal se důstojník.
„Tak jest.“
„Jsem důstojníkem v konfederaČní
službě, pane a přišel jsem vás zatkouti. “
„Na jakou obžalobu a jakým prá
vem ? ‘í
„Na obžalobu zrády a právem konfederačních států amerických.“
„Máte zatýkač, pane?“
„Mám nařízení colonela Gartneylio 1 “
„To není přece zákonitá autorita.“
„Postačí k tomuto účelu. Jste ho
tov jiti ?“
„Zdá se, že by byl 'odpor marný
a že se musím podrobiti. Dovolíte mi
obléci se a vžiti s sebou některé po
třebné věci.“
„Zajisté pane, až vás dříve prohle
dáme. “
„Prohledáte?“ zvolal sadař a zsinal. „Což máte rozkaz, byste se dopus
tili takové neslušnosti?“
„Tak jest.“
A už se oba vojíni naň vrhli, pro
hledali mu všechny kapsy a nalezli br
zo šifrovanou onu listinu, na níž byla
jména důstojníků a místností tajného
spolčení „Věrně Modrých“ ve státu.

„Už to máme!“ zvolal důstojník
prohlížeje listinu. „Máme to dnes štěstí.
Našli jsme svého muže a důkazy záro
veň proti němu. Teď pane Badeau se
připravte dle libosti a pak půjdeme.
Ale stráž musíte míti při sobe.
Sadař provázen dvěma vojíny ode
bral se do svého pokoje, napsal někte
rá obchodní nařízení, která odevzdal
choti své a pak se loučil se všemi mi
lými svými.
„A kam jej vedete ?“ tázala se pa
ní Badeau.
„To nevím, paní. O tom rozhodne
vyšší velitel.“
„Budeme jej moci navštěvovati ?“
„Nemohu nic slíbiti. “
,,Můžete mi sděliti své jméno?“
„Ano, paní, jsem kapitán Charles
Sawpill, od První zálohy Severní Ka
roliny, pod colonelem Gartney, co poli
cejní stráž prozatím.“
Marné tu bylo naříkání, marné sl
ze. Přemáhali se tedy všichni, až když
vojíni odvedli lilavu domu, manžela a
otce, teprvé oddali se opuštění bědo
vání.
Pavel byl první, který opanoval
svůj zármutek a jal se těšiti matku a
sestru.
„Neplač, drahá máti, bude zase
vše dobře. O otce se nebojím. Vždyť
nemohou mu nic dokázati. leda by.
snad tím papírem, co u něho nalezli.
A tu sotva mají klíč k šifrám těm. Mi
mo to, on mi pošeptal odcházeje, že se
nemusíme oň báti.“
Avšak zarmoucená paní nedala se
potěšiti a noc, která následovala, ne
měla sobě podobné co do bolesti v ro
dině Badeau.
Což nebylo pro ně naděje
ne
bylo žádné ruky přátelské, která by se
jich ujala v této době překruté?
Ano — Martin Dabney tu ještě
byl, onen vzorný kazatel slova božího,
který ubezpečoval ještě včera pana Badeau, že on chce býti mu nápomocen
svým vlivem, kdyby jej snad mělo potkati něco zlého. A tento Martin Dab
ney nedal na sebe dlouho čekati. Při
šel rá^o jako na zavolání, sotva že by
la opuštěná rodina vstala od snídaní,
jíž se sotva kdo byl dotekl.
Přikvapil u velikém rozčílení a stá
le si utíral pot s obličeje svým velikým
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červeným šátkem hedvábným. Trvalo
to hodně dlouho, nežli mohl promluvit!
slovo.
„Moje drahá paní“, pravil s pře
mrštěným výrazem soucitu, „je to prav
da, co j^em byl slyšel? Je to možno,
že by můj přítel milý a soused Adam
Badeau, byl zatčen vojenskou stráží?“
„Je tomu skutečně tak, pane“, od
pověděla paní Badeau.
„Ach, tedy je to skutečností. Já
to- předzvídal, že by se něco podobného
mohlo stati a včera ještě jsem pana
Badeau napomínal, ‘‘O má učiniti. Zdá
se, že má napomenutí přišla pozdě už.
Avšak já ubezpečil vašeho výtečného
chotě, paní Badeau. že kdyby se něco
podobného mělo přihodit!, že může se
spolehnouti a moji pomoc, neb si mo
liu lichotit!, že dobře stojin! s úřady
státními a mám u nich důvěrv, vlivu,
jako málo kdo. Uvidíme, co se dá dě
lat!. Víte-li pak, kam byl odveden?“
„Nemohl nám to důstojník zatý
kající sdělit i. “
„Víte snad, kdo dal nařízení na
zatčení ?“
„Colonel Gartney. “
,,A kdo jej zatkl?“
..Kapit n Charles Sawpill od Prv
ní Zálohy Severní Karoliny.“
Dabney vyňal tobolku a zapisoval
si ta jména vyhlížeje velmi moudře a
laskavě.
„Oolonela Gartney-ho dobře znám,
pokračoval, ,,a podívám se k němu,
abych se přesvědčil, co jak stojí. Mu
sím nejprve vyzvěděti příčinu jeho za
tčení, místo jeho věznění a spůsob, ja
kým bude souzen. Možná že budu mo
ci zaopatřiti dovolení rodině jeho navštíviti jej. Avšak slyšel jsem velmi ne
příznivou zprávu, že totiž nalezli vojíni
u pana Badeau nějakou listinu, kterou
považují za zrádnou, která jej přivádí
ve spojení s tak zvanou ligou ..Věrně
Modrých.
,,Důstojník jej prohledal a nalezl
nějaký papír v jeho kapse“, pravila
paní, ,.ale neukázal mi ho.“
„Ahay to muselo býti něco důleži
tého. Snad můžete se domyslet! se asi
co to bylo. Snad to bylo jedno z oněch
psaní, které syn váš přinesl z města?“
„Neviděla jsem to, důstojník to
podržel. “

„Jest mou povinností sdělit! vám,
drahá paní, že byla-li nalezena podob
ná listina u něho, bude to proň velmi
osudné. Avšak přičiním se vším vlivem
svým a uvidme, co se dá dělat!. A mi
mochodem řečeno, zdali pak prohlédávali váš dům a nalezli ten prapor?“
„Nehledali, pane, a řekla j ein vám
už včera, že takového praporu v našem;
domu nestává.“
,,Pamatuji. Spálil se bezpochyby,
jak jsem radil.
Paní domu neodpověděla na to a
Dabney obrátil se k Pavlovi, jako by
ho byl teprvé teď spozoroval. S hlasem
slaďounkým a lichotivým pravil:
„Dobré ráno, mladý příteli můjByl jsem tak zabrán nepříjemnou toui
událostí, že jsem vás ani nespozoroval.
Doufám, že se na mne nehněváte k vů
li včerejšku. Otec váš byl velice rozči
len a nemohl jsem přemoci jeho přís- v
nost. Coufám, že vás to naučí mluvití
vždy pravdu. Je mi lito, že jsem ne
mohl odvrátiti ten trest od vás.“
„Ta záležitost už je v pořádku“,
pravila paní Badeau.
„Těší mně.těší. Vyznal se tedy a,
odevzdal psaní?“
„Spořádalo se to k uspokojení pa
na Badeau. Netáži se nikdy po tom,
co mfij manžel uzná za dobré. “
„Ano, můj výtečný přítel jest vel
mi přísný ve své domácnosti. Avšak já
nesmím se příliš zdržovati tu, drahá
paní. Vyšetřím celou tu věc a sdělím .
vám co nejdříve, jak to stojí. Zatím
vás hospodin zachovej svou milostí a
navrátiž vám brzo vašeho pána domu.
Dobré jitro, drahá paní! Dobré jitro,
mladý příteli!“
..Dobré ráno, pane!“
Když Dabney odešel, sklesla paní
Badeau do křesla a zamyslila se hlu
boko.
„Matko“, pravil Pavel, „že uhod
nu, o čem přemýšlíš. Ráda bys vyzpytovala. zdali ten pan Dabney je pocti
vec nebo padouch - zda-li smýšlí o
naší pomoc neb o naší záhubu?“
„Máš pravdu, Pavle — to je nač *
právě myslím.“
„Já mám nad vší pochybnost za
jisté, že Dabney jest ten nejbídnější pa
douch.
„Skoro bych tónin věřila, že más
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pravdu, avšak ještě by bylo možno, že
má dobré s námi úmysly; zatím raději
budeme ještě o jeho zlomyslnosti po
chybo váti. “
VI.
Had leze z díry.

Po odchodu Dabney-ho z domu
dělalo se tu málo práce a radosti tu
znebylo žádné Rodina byla celá svým
zármutkem zaujata a obyčejné práce
zůstaly ponechány černým sluhům.
'Ti vykonali vše. jak uměli neb milo
vali pány své. a jak se zdálo cítili to,
•že jejich pán jest pronásledován a od
nich vzat za to, že drží s unií, s Abe
Lincolnem, se svobodou. Pavel, ač měl
ještě záda bolavá vydal se hned druhé
ho rána na cestu, aby vyhledal col.
Gartney-ho, kterýž zdál se iriíti životy i
jmění lidí z celého okolí ve svých ru
kou. Když přišel Pavel do tábora hlav
ního a doptal se na Gartney-ho, ne
mohl se dočekat! předpuštění k němu,
neboť byl colonel velice zaměstnán
(hrou v karty a pitím kořalky). A když
se Pavel pochlubil svým jménem a
-cílem cestv své, vyhnali jej jednoduše
z tábora. Řeklo se mu, že jeho otec
jest zatčen co zrádce a proto že ani
jeho rodině, aniž komu jinému ze zrády
podezřelému nebude dovoleno s ním
obcovati; že se později oznámí místo
jeho věznění, prvé nežli snad bude obě
šen, a že lépe pro syna, aby se tu vícekráte neokázal, sice že sám přiveden
bude v nesnáze.
Hoch odebral se domů s těžkým
srdcem. Namohl se přemoci, aby ne
vyprávěl yšě matce a sestře své a tím
jejich strach a bázeň ještě zhoršil. —
Mrak nad hlavami nešťastných se stále
temnil a nebylo nikoho, kdo by je po
těšil a jim pomohl.
Večer přišel utěšitel— ne sice duch
pravdy ale Martin Dabney.
Tento kazatel ,,slova božího“ tento
kráte se vyfintil a vylízal co nejlépe do• vedl. Obličej měl hladce oholený, vlas
napamadovaný. nákrčník nad sníh bílý
a výraz jeho obličeje byl tak bedlivě
sestavený z hluboké soustrasti a vědomí
moci své, že to bylo paní Badeau hned
nápadnýn . Byl pozván do hovorny a

celá rodina sešla se tu, aby slyšela co
za noviny přinesl.
,,Je mi líto, drahá paní,“ počal uhlazeně. ,,že ač jsem se vynasnažil co
nejvíce, nemohu přece nic uspokojivého
vám dnes sděliti. Myslel jsem, že ne
dočkavě čekati budete na každou zprá
vičku a proto nelenoval jsem přinésti
vám to, co jsem zvěděl, ač už v tom
je pro vás málo potěšitelného.“
.,Prosím jen to povězte krátce —
pravila sklíčená paní, ,,jsem na to nej
horší připravena. Dozvěděl jste se snad,
kde se můj manžel nalézá?“
,,Nalézá se ve vězení Wilmingtonském drahá paní, a obžaloba proti němu
jest velmi těžká. Praveno mi, že jest
dokázáno nade vší pochybnosť, že jest
členem zrádného spolku ,.Věrně Mo
drých“, a«o že jest jedním z vůdců
jejich. V tom papíru, který u něho
nalezli, psaném v šifrách prý to zřejmě
stojí. Úřad sice nemá ještě celý klíč
k šifrám těm, ale už šifrovaný list jest
velikým podezřením, a následek toho
bude velmi závažným. Kdybyste mohla
teď dokázati, že se list ten dostal do
jeho rukou nějakým omvlem, aneb že
při něm nalézal se nějaký připiš od ně
které jiné osoby, aneb kdyby syn váš
mohl vxtknouli osobu od které dopis ten
obdržel, to by jisté mělo dobrý násle
dek a mohlo by to panu Badeau značně
uleviti.“
Úsudek Martina Dabney-ho byl
velmi schytraiý a léčka tuto položená
byla vnadnou, avšak ani matka moudrá
ani opatrný syn se do ní nezakousli.
,,Takového nemohu nic dokazovati,“ pravila pí.Badeau, ,,neb neznám
nic ze soukromých záležitostí mého man
žele a nevídám jeho psaní.“
,,Já bych učinil vše pro svého
otce,** zvolal Pavel, ,.ale na něco přísahati, o čem nic nevím, nemohu.“
,,Je to těžká úloha.“ pokračoval
Dabmy uhlazeně, ,,a málo se tu dá
čimti. “
„Mohla bych snad svého muže spa
třit,“ tázala se paní Badeau.
,,Bojím se, drahá paní, že je to
nemožno, aspoň pro nynějšek. Máme
ve státu tolik nnionistů, a ten tajný
spolek, o němž jsem se zmínil, dá úřa
dům tolik práce, že je to nemožn
aby povolili vězňům mluviti s někým
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leda s osobami vládo naší dobře zná
mými a oddanými. A víte, že rodina
jesLs otcem v podezřelí a tedy s‘ ním
obcovat! nesmí.“
Paní Badean zbledla a div ueorndlela. Slova slyšaná oslabila ducha
její úplně.
„Já však přemýšlím o nějakém
plánu“, pokračoval Dabney, „který by
nám mohl býti velice vhodným. Možná
že mně to bude státi značnou oběť, ale
na to nebudu hleděti, jen abych vám
pomohl. Povolíte-li mí vy, drahá paní,
a slečno Marie soukromé slyšení, sdě
lím vám svůj plán. Neměl bych nic
proti tomu, aby mladý můj přítel Pavel
byl caké při tom, ale mládí jest obyčej
né neopatrné a on by mohl to pokaziti.“
„Pavle,“ pravila paní . Badean,
„vyveď Nerona z domu a počkej až tě
zavolám. “
íloch odešel s psem ze světnice a
Dabney, který neustale utíral si pot
velkým čeiveným šátkem hedvábným,
usadil se pevněji v křeslo, odkašlal si
a ] očal odhalovati svůj plán.“
„Nesmím vám tajiti, drahá paní,
že postavení vašeho manžela jest velmi
choulostivé. Dle odpovědí na otázky
mé soudě, jest možno, že bude uznán
vinným z obžaloby proti němu vznešené
a pak by neušel smrti. Ale to není
vše; usvědčení ze zrády má za následek
ztrátu celého jmění zrádcova. Bylo by
to velmi bolestné, aby tato rodina ztra
tila hlavu svou i celé jmění které ji
dosud udržovalo v blahobytu.
A já
mám za to, že já a jediné já, mohl bych
předejiti tomuto velikému neštěstí, a já
jsem hotov učiniti tu oběť pro vás a
podniknouti to — pod jednou výminkou.
Ani nevím, jak bych to ze sebe vy
pravil, ale nejlépe bude, když vše vy
povím prostě, jako počestný npíž. Já
dlouho hleděl s obdivem na roztomilou
dcerušku vaší a míval jsem z ní duchov
ní potěšení ne prázdné pocitů pozem
ských. Má povaha, jak znáte, jest bez
úhony a jsem mužem majícím postavení
i vliv. Vezmu na sebe zachránění ži
vota Adama Bade žajendátn mi slečnu
Marii za ženu.“
Obličeje obou ženštin zakabonily se
rozji třením a hněvem. V ňadrech Marii
to vřelo a jen jen vybuchnouti chtělo.

Matka však položila jí ruku na rameno'
a pravila:
„Je mi líto, že musím vám ozná
mili, že to není možno. Nemůžete-li
nám pomoci bez této podmínky, musí
me pomoc vaší odmítnouti- Já nemohu
poroučeti citům své dcery i kdybych
snad si toho přála.“
„Mé stáří zdá se býti proti mně,“
pravil Dabney. „avšak taková služba,
jakou mohu posloužiti, není přece tak
lehce k zamítnutí. “
. ..Nemůže o tom býti déle řeči, pa
ne Dabney, má dcera jest už zasnoube
na. “
„Ano, onomu Yankee-mu, myslím,
však ona se ho bude muset vzdáli. Když,
dovolíte, zaopatřím si dovolení otcovo.“
„Tož byste ho mohl stejně přivésti k
tomu, aby jí poručil, by si uřízla hlavu.
A mimo to vše, pane Dabney, já mám
zcela za to, že zatčení mého manžela
bylo provedeno po vašem udání a po
vašem přání. Já věřím, že jste se sta
věl jemu býti přítelem a zatím jste jej
bídné zradil za nějakým ničemným
svým účelem. A to věříc, nemohu ve
vás míti pražádné důvěry a nepřeji si
s vámi mluvitk “
Obličej Dabney-ho zapálil se do
ruda a škraboška líčená pojednou s ně
ho spadla. Celý se třásl vášní, hrozil
pěstí a cenil vlčí své tesáky. Bylo do
bře prou, že nebyl Nero v pokoji, neb
to poctivé zvíře bylo by mu skočilo za
krk.
„Aha!“ zvolal konečně, „tedy vy
se opovažujete mluviti takto ke mně £ !
Já rozumím teď vám a vy porozumíte
mně jasně. Však vy budete shozeny
se svého vysokého koně, milá dámo, a
budete litovati brzy slov dnes ráno pronešených. Já vám nabízel mír, ale vy
jste se rozhodly pro válku — budete
míti tedy válku. Já vám povídám, že
není nižádné moci na zemi, která by
mohla zachrániti Adama Badeau před
smrtí—před šibenicí. A co se jeho ma
jetku týká, jest už propadlý a já se ho
zítra ujmu se splnomocnením řádného
úřadu. Připravte se tedy k odchodu »
v čas. Osobní svůj majetek můžete
vžiti s sebou ale ani toho nej menšího
co náleží Adamu Badeau. Já vás nau
čím, že Martin Dabney nedá sebou pohrávati. “

Paní Badeau neodpovídala, ale za
zvonila, načež vešel černoch.
„Ukaž tornu pánovi dvéře !“
„Já si východ najdu sáni?4 syčel
kazatel slova božího, odcházeje, „a na
jdu si také vchod zítra. Až já přijdu
půjdete vy!’4
Když „přítel domácí44 opustil dům,
nemohla se pí. Badeau déle udržeti a
padla omdlelá k zemi Marie svolala
Pavla a sluhy a po* nějaké chvíli po
dařilo se jim paní domu vzkřísiti. Dlou
ho však nemohla přijití k slovu.
„Tys měl dobře, Pavle?“ pravila
konečně, „že ten člověk jest bídný
padouch. Musím se teď odtud’ připraviti na cestu.
Opříti se mu nedove
deme— co jiného nám zbývá?’
Martin Dabney držel slovo. Druhé
ráno přivedl s sebou oddělení vojska
•s nařízením svého dobrého přítele col.
Gartney-ho uvázal se v dům, sad a
sluhy Adama Badeau.
Paní Badeau měla už připravený
naložený vůz se svými věcmi a jakmile
ukázal Dabney své písemné nařízení,
vsedla do kočáru s dětmi, vzala něko
lik sluhů svých s sebou a odjela.
Děsná to změna stihla šťastnou ro
dinu od onoho rána, kde jsme po nej prvé
seznámili te s Pavlem a jeho Neronem
klusajícími lesní silnicí k domovu. Hla
va rodiny byla u vězení v nebezpečí
smrti, a jeho žena s dítkem i byli psan
ci působenou pobožného „kazatele slova
božího?’ Či stále jen křivda bude vítěziti nad ctností?!
Vil.

Čuchy čuchy čuchatina.
Paní Badeau nebyla úplně zbavena
výživy a pohodlí života, neboť měla
na své jméno psaný malý domek a
několik akrů půdy nedaleko Kinston.
.asi 80 mil od &vého prvějšího domova,
Sein se utekla a majíc dostatek peněz,
mohla ihned zapocíti tu hospodářství
na novo, tak že rodina její nepotřebo
vala trpěti nouzi. Několik černochů
Adama Badeau uprchlo ze sadu a při
dalo se k ní, a bylo by jich více uteklo,
kdyby byla pro ně měla místa a práce.
Martin Dabney ani nepokoušel se o jich
dostání zpět, bezpochyby, že nevěděl

ještě sám na čem stojí, aneb že právomocenství přítele jeho Gartney-ho nesá
halo tak daleko.
Paní Badeau nezapomníala na své
ho manžela. Odebrala se s najbližší pří
ležitostí do AVilmington, ale seznala po
bedlivém doptávání, tam že manžel její
se nenalézá a že úřady o něm ničeho
nevědí. Neměla tu přátel vlivu mají
cích, kteří by jí byly svými službami
pomohli, ale každý, komu sdělila svou
potíž, odvracel se od ní s podezřením.
Poznala, že nemůže učiniti ničehož, nežli
vyčkati, co doba přinese.
Uplynuly dva měsíce. Tu a tam
některý černoch přiběhlý ze sadu sdělil,
jak Dabney surově s nimi nakládá, jak
zahradu a půdu zanedbává, že úplně
zanedbal svého řemesla co kazatel slova
božího a stále téměř hraje v karty, pi
je a peleší se v novém svém domově
s přáteli obého pohlaví, na nichž není
nic počestného viděti.
Pavel zatím byl sklíčen zimnicí
ale už se pozdravoval a seděl právě k
večeru s matkou před domkem, když
tu Nero zavrčel a ze silnice přišel do
domu černošský chlapec podávaje dopis
nějaký paní Badeau. Udiveně vykřikla
poznavši na obálce rukopis svého man
žela.
„Odkud je to— kdes to dostal?44
tázala se hocha.
„Nevím?4 odpovídal tento a rych
le se vzdál. 1.
Paní Badeau otevřela list a čtla Pa
vlovi, pokud slzami zarosený zrak tomu
dovoloval, následující:
„Ve vězení, Kaleigh, *
21. října 1861.
Milovaná ženo a dítky. Mámť
právě příležitost posiati vám několik
řádků po věrném poslu. Neodpovídej
te na to, neb je to nejisté a já mám
útěk odtud pojištěný pro nastávající
noc. Zkusil jsem mnoho, ale jsem zdráv
a silem Přátelé mojí nezapomenuli na
mně a budu hnedle svoboden, avšak
k vám nebudu směti. Vím vše co se
stalo, a jsem rád, že tomu není hůře.
Jen to mně trápí : ta listina šifrovaná,
kterou u mně nalezli, když mně zatkli.
Ta by mohla uškoditi mnohému dobrému
člověku. Jsem přesvědčen že jí ještě
nerozluštili, ale přičiňují se o to. My-

šlím, že se nalézá v rukou Dábneyho.
Což abyste promluvili s Cantrellem,
bývalým správcem naším, zdali by neveďěl o tom. Stojí to za to, neb na li
stině té mnoho záleží. Kéžby se mo
hla z íukou Dabueyho dostati. Kdy
byste listinu tu, neb nějakou zprávu
obdxželi, pošlete — ale jen po spolehli
vém poslu— ke mně u Pat rieka Rileylio v okresu Caldwell v horách — víte
kde to je. Vzkazuji vám svo.r lásku.
Nepotřebuji ničehož. Hned toto zničte.
uA.. JL>.
Tu byly konečně noviny milé a
neočekávané, a Marie byla hned zavo
lána, aby se jich stala účastnou. Pak
plakali opuštění, smáli se, čtli a opět
čtli a líbali dopis, a když si byl Pavel
zapamatoval adresu otcovu ,,Patrick
JEtiley, okres Caldwell, v horách,“ spálil
vzácný dopis ten a počalo se teď jed■nati o provedení účelu jeho.
lak vyhledati listinu osudnou ?
Správce Čantrella nebylo už na sa
du, neb byl Dabneyem propuštěn. Co činiti ? Pa-vel vzal si od matky dovolení,
.že sám půjde na sad a bude hleděti
zvěděti něco od černochů a snad něco
pořídí. Nerada ale přece povolila pí.
Badeau, dávajíc mu dobrá naučení na
cestu. Pavel měl pak domluvu se se
strou svou a obdržel od ní uzlík na cestu.
Nechal se dovézti do nej bližší stanice
a jel dráhou k jihu. Nóid Wilmington
opustil vlak, objednal si koně a jel pak
k starému domovu svému, dojedá tam
téhož dne odpoledne, co vyjel z domova.
Nero byl s ním.
Spatřiv při práci starého jednoho
černocha asi půl míle od domu, zastavil
a zavolal černocha ku plotu. Ten poznay
pána bývalého se slzami v očích jej
vítal. Tázal se jej zdali by neměl pro
jeli© koně místa, kde by ho Dabney
neb jeho dozorce nenašel. Černoch za
vedl jej do opuštěné chýše nedaleko a
zaopatřil koně hojně obrokem a vodou.
Pavel se pak dozvěděl od černocha, že
dozorce odejel do města, a že přijde
domů bezpochyby opilý. Dabney, že
nikdy mezi černochy nepřijde a že tedy
může (Pavel) s nimi dle vůle pohovořiti. Ítídé se dle toho, spěchal Pavel k
staré tetě Fébě, zanechal u ní uzlík svůj
a vyptával se kde co mohl zvěděti.
Černoši byli všichni velice potěšení

při shledání se s Pavlem, a mohl spoléhati, že žádný z nich ho neprozradí.
Byli to vesměs staří známí. Pavel si
dobře pamatoval, co mu který pověděl
o spůsobu žití Dábneyho a jeho kunpa
nů v domě, a doufal, že mu to bude
vše k užitku. Hoch ten byl vždy ote
vřeného ducha, ale od toho dne, co se
šel se s Dabneyem v lese, stal se z ně
ho usedlý muž.
Zůstal mezi přáteli černými-do ve
čera a po tmě pak je opustil, jako by
šel pryč. Zatím však pouze obešel kus
sadu a blížil se pak k domu zahradou.
Nero tiše při něm. Nevěděl ani sám
co chce—šel na zvědy. Věděl, že Da
bney ubral si za svůj pokojík knihovnu
jeho otce a tam že nejspíše má všecky
své tajnosti skryté. Pokojík ten byl
zadu u přízemí. V okně bylo právě
světlo vyrážející zkrze žalusie. Přikradl
se tedy k oknu, aby viděl, co se tam
děje.
Srpek měsíce vyskočil chvílemi z
mraků a při jeho světle spozoroval Pa
vel pod oknem rozházené kousky roz
ličných papírů. Mezi těmi Nero nedada si pokoje čuchal, čuchal a hledal až
něco nalezl, co jeho pozornost přivábilo
Zakňučel a přiběhl k Pavlovi, vrtěl
ocasem a třel studený čumák svůj o
jeho ruku. Pavel se otázal: ,,nalezl
jsi něco, Nero?“ Tento vrtěl s sebou
zase a běžel na jedno místo, kde čumá
kem ukazoval k zemi. Pavel šel a
zvedl kus žlutavého papíru. Bylo to
kus obálky z psaní a v rohu to mělo
dvě díry jako od zubů zvířete. Pavel
okamžitě poznal, co to je. ,,Snad i to
jsi poznal, starý hochu?“ tázal se psa,
a ten vrtěl spokojeně ocasem.
,,To je čásť té obálky z osudného
psaní. Já vím, že otec ji tu nenechal.
On bedlivě rozřízl ji a neroztrhl. Dab
ney to musel roztrhnouti a má tedy
jistě to psaní zde. Ale jak k němu?
To je jiná,“
Pavel obešel roh a přiblížil se k
druhému oknu knihovny. To bylo vy
zvednuto a on spatřil zkrze žalusie Dabneyho seděti u stolu ve společnosti ne
známého nějakého muže. Dabney se
velice potil a připíjel statně ze sklenice
na stole. Pavel slyšel každé slovo uvnitř pronešené.
„Já vám povídám, Dabney, to není

hračkou přečisti takový Jist šifrovaný.
Studoval jsem ho po tři hodiny a našel
jsem pouze tři písmenky za tu dobu.
Je to velmi těžké, jaké jsem dlouho už
neviděl. Kdvby ony tu byly pravidel
né věty neb řádně sledující slova, tož
by to šlo. Ale ono se mi zdá, že jsou
to samá jména osob ä místa mnohá
snad ještě zkrácená. To vezme ještě
času.“
„Nuž, dobře,“ pravil Dabney, ,,Ne
cháme toho zatím. Přijďte zase v pátek, pane Asshe a budeme pracovati
spolu. Do té doby je dost času —
však on žádný ptáček neulítne. “
Na to vypil sklenku, vstal, vzal
složený papír se stolu a uložil ho do
zvláštního šuplíku v psacím stole Ada
ma Badeau.
,,A teď, pane Asshe, chcete-li rá
no jeti se mnou, jděte raději spát. Mu
síme časně z domu. Mně to zdrží něja
ké tři dny mimo domov, ale nesmím
to těm černochům zde říci, sice by nic
nedělali. Podívám se ještě trochu ko
lem domu, je-li vše v pořádku, neb ten
poplašený dozorce ještě se mi nevrátil.“
Pavel viděl, že je nej vyšší čas, aby
se s Neronein vzdálil. Jsa pak v bez
pečí, přemýšlel, neměl-li by raději hned
se vrátiti a násilím se do knihovny dobýti. Avšak? uzavřel nechat! toho, aby
snad nedal Martinu Dabneymu příleži
tost proti sobě zakročili. A na to spě
chal do chatrče tety Féby, kdež přeno
coval tak jak mu tato mohla vůbec po
hodlí připraviti. Poprosil ji, aby ho
vzbudila prvé nežli se kdo v domě
vzbudí.
Usnul spánkem mladíka zdravého
s dobrým svědomím.

VIII.
Maggie St. Clair.

Teta Féba dostála slovu jakožto
stará věrná služka a vzbudila mladíka
hned jak počalo se dní ti.
Nerada ho
burcovala ze sladkých snů, ale když to
slíbila, učinila tak vědouc, že na tom
mnoho as bude záležeti.
,,Vstávejte, massa“, volala stařen
ka černá, „už hnedle bude den. “
„Matko“, pravil hoch ze spaní,
,, spal Nero dnes venku ? ‘6

„O ty andílku!“ zvolala černoška,
,,ono se mu zdá, že je doma u své ma
minky a zatím je u mně. v chatrči.“
Nero, který bedlivým sluchem za
chytil své jméno z úst pána svého, při
blížil se a studený čumák otíral o obli
čej jeho. To Pavla úplně probudilo že
hned vstal.
„Děkuju, teto Fébo. To jsem mel
krásný sen, že bych byl na všecko za
pomenul. Dej mi rychle trochu vody.
A dobré jitro, Nero, je mi líto, že dnes
musíš býti přivázán, hochu.“
Stařena přinesla vody, níž se chla
pec umyl a pak vyhlédl ven dvéřini.
Svitalo a obloha byla zachmúrená. “
„Teto Fébo, musím tě ještě tro
chu obtěžovati. Dojdi do staré chatrče,
kde jest můj kůň a počkej tam na mně.“
„A kam chcete jiti, massa; co
chcete dělati?“
,,Půjdu do stájí, teto, pro ženské
sedlo. Vím, kde visí, pakli ho dosud
nikdo odtamtud nevzal.“
„Pro pána nebeského a k čemu
chce massa ženské sedlo? Vždyť tu ne
ní žádného děvčete nikde.“
„Nic nedělá, teto, jen buď tak hod
ná a udělej co bych rad měl. A tento
uzlík veí.mi s sebou.“
Dada ji uzlík do rukou a zanechav
ji v udivení, odešel Pavel s Neroněni
z chýže. Znaje každou píď půdy svého
bývalého domova, došel ku stáji, kte
ráž byla otevři na. Sedlo své sestry hnedle
nalezl, vzal a odnášel, aniž by byl kým
spozorován býval.
Sedlo těžké donesl přes pole do
chatrče, kde kůň a Féba naň čekali.
Jak se ale udivila stařena, když Pavel
rozbalil uzlík a vyňal z něho ženský
jízdní šat, ženský klobouk, ženské bot
ky, umělé kučery ženské a co k oděvy
ženskému do sedla vůbec jest zapotřebí.
,,Tatíčku na nebi“, zvolala černoš
ka. ,,K čemu to vše? Není-li toto klo
bouk slečny Marie, ať tato stará čer
noška nespatří nikdy více* její krásnou
tvář! ‘í
,,Dobře, dobře, teto — pojď raději
a pomoz mi oblékati se.“
A za její pomoci změnil se hnedle
hezký hoch v ještě krásnější děvče.
Oděv mu padl jako by byl na něho dě
laný, kučery mu visely pěkně z pod

— 17 klobouku a všecky podrobnosti byly v
nejlepším na něm pořádku.
„Jak pak vypadám, teto Fébo?“
tázal se Pavel udivené černošky.
„Aby pámbů pomiloval to drahé
Jité — vždyt by lio ani jeho vlastní
matka, která ho porodila, nepoznala, že
je její syn.“
Pavel pak skryl svůj vlastní oděv
a sedlo, přivázal Nerona, vyvedl koně
z chatrče, osedlal ho a už seděl na
něm.
„Teď můžeš jiti, teto; vezmi toto
a kup si trochu čaje a dobrého tabáku.
Musím se trochu projeti.“
„A kam jede můj mladý pán a co
chce pocítil“ tázala se stařenka.
„Mám co dělati pro vašeho staré
ho pána, teto — Martin Dabney nebude
dlouho na tomto statku — s bohem!“
To řka odkvapil na koni. Stařenka
žehnajíc mu dívala se za ním, až zmi
zel a pak se belhala do svého chudého
obydlí.
Pavel dojel k dobře známému po
toku, kde koně napojil a pak jezdil
sem a tam, aby si zvykl ve své nové
úloze.
Kdvž pak se toho nabažil a
chtěje se přesvědčiti, zdali nebude po
znán, zastavil u jedné farmy na cestě
a tázal se, zdali by nemohl tu dostati
něco k snídaní. A byv pozván do vni
tra domu, seskočil se sedla, jako kte
rákoli jiná dáma, nasnídal se chutě a
bavil se velice, vida že just předmětem
veliké pozornosti syna sadařova právě
dospívajícího. Upokojil zvědavost do
mácích tím, že je návštěvou na blízkém
sadu, že si vyjel procházkou po ránu a
že zajel trochu dále, než zamýšlel. Do
mácím se ta mladá dáma tak líbila, že
nepřijali nabízené zaplacení za snídaní
ba syn domácí pozval ji, aby zase brzo
je.navštívila a velice byl potěšen, když
mu bylo dovoleno, aby jí směl zadržet
malou nožku, když do sedla vstoupala.
Bylo skoro devět hodin ráno a Pa
vel byl jist, že Dabney bude už z domu
pryč. A kdyby ani ne, nebal se setkati
se s ním, ač si toho nepřál. Jel tedy
zdlouhavě k bývalému domovu svému
a zastavil u hlavní brány. Spatřiv čer
nocha v trávě se povalujícího, zavolal
naň :
„Hochu, pojď a zadrž mi koně,“

Černoch ihned uposlechl, ana jezdkyně seskočila.
„Je pďn Dabney doma?“ tázal se
Pavel.
„Není, paní, už je pryč asi dvě
hodiny.
„Dobře. Však on brzy přjde zpět.
Vezmi koně do stájí a dej mu obroku.
Sedlo na něm nech, neb brzo pojedu
pryč.“
To řka sebral jízdní šat svůj a
kráčel do domu. Byl rozčilen a srdce
mu prudce tlouklo, avšak přemáhal se.
Zazvonil.
Černoch vyšel ven, a sice neznámý
Pavlovi. Byl z majetku Dabney-ho.
„Je tvůj pán doma?“ tázal se Pa
vel.
„Není, paní, massa Dabney odjel
v kočáře asi před dvěma hodinama.,1
„Kdy pak se vrátí!“
„Povídal, že dnes někdy. Více
neřekl nic.“
„Máš to podivného pána. Slíbil,
že dnes bude na mně čekati. Nebudeli na své sliby lépe pamatovati, nechci
s ním ničehož míti. Ale myslím, že
se brzo vrátí. Ukaž mi, kde bych si
odpočinula. Počkám naň chvíli. Jsou
nějaké dámy v domě?“
„Nejsou, paní, ne dnes; ale někdy
sem přicházejí,“ odoověděl černoch ce
ně zuby a vedl dámu do hovorny.
Tam ji nechal a pravil, kdyby ho po
třebovala, aby jen zazvonila.
Pohled na pokoj, kde tolik blaže
ných hodin strávil, div mu slzy do očí
nevtlačil. Než přemohl se a byl pamětliv své úlohy. Síň byla sice za
nedbaná, ale žádné změny značné v ní
nebylo učiněno. Usadil se tu na po.
hovku a čekal hezky dlouho. Pak za
zvonil.
Černoch se objevil a tázal se po
přání dámy.
„Přines mi sklenku vína.“
„Nemáme vína žádného v domě.
Massa Dabney a ten pán vypili po
slední.
„Jak povídám, je to u vás hospo
dářství. Pán tvůj Slíbil, žé na mně
dnes počká. Já se celá unavila jízdou
.a ani kapky vína tu v domě. Pakli
takto zachází tvůj pán s přáteli svými,
tož mně tu vícekráte nespatří.
Uveď
mně do jeho pokoje.“
2
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,,Chcete do knihovny, paní ?“
„Ano, kde má své psací náčiní,
musím mu tu nechati nějaké vzkázání.“
Sluha vedl Pavla do knihovny,
připravil mu papír, -péro a inkoust na
stůl a tázal se, zdali si paní něčeho
ještě přeje.
„Nic více. Budu psáti.“
Černoch odešel ze síně a Pavel
opatrně za ním zastrčil závorku. Pak
přikročil k psacímu stolku. Zevnější
dvířka byla otevřína ale vnitřní byla
na klíč. Tato překážka byla lehce od
straněna pomocí malého dlátka, které
Pavel vyňal z kapsy.
Šuple bylo před ním otevřené, a
na vrchu .jiných listin ležela složená
ta toužebně hledaná listina šifrovaná.
Pohledl do ní, aby se přesvědčil zdali
to ona a pak jí skryl za ňadry svého
oděvu.
Docíliv toho hlavního, prohlížel si
dále tajnosti šuplete. Přehlížel zběžně
spisy, poznámky a jiné papíry a vybral
si z nich čtyři, které též za ňadry ulo
žil. Pak vzal kousek papíru a napsal
ňafí :
• „Adam Badeau hlásí se o své!“
To položil na vřeli ostatních papírů
a zavřel opatrně celý psací stůl. Na
to zalepil obálku, na níž ženskou rukou
napsal nadpis Martina Dabneyho a položilt o na stůl. Otevřel pak a vjšel z
knihovny do chodby. V hovorne za
zvonil na posluhu, který se hned také
objevil.
„Jářku, strýce, je to pravda, že
nemáte v domě ani krápět vina, anebo
jste u vás tak lakomí?“
„Je mi moc líto, paní, ale není v
celém domě ani kapka ničeho tako
vého. “
„Věru čím dříve se odtud dostanu,
tím lépe pro mně. Nech mi přivésti
mého koně.“
Zatím si vzpomenul, že poslal koně
svého do stájí i se sedlem, které mohlo
býti poznáno. Byl na jehlách, nežli
mu koně přivedli. Když však neviděl
na nikom nic podezřelého, věřil pak, že
si sedla nikdo z Černochů nepovšimnul
a byl tím radši.
„Bekni svému pánu,“ pravil k posluhovi, „že tu byla Maggie St. Clair,
jak slíbila, ale že se ho neinohla dočkati.
Bude ho to mrzeti, až uslyší, že jsem tu

byla a že nemohl mně viděti, to vím,
ale přece nebudu naň čekati v domě,
kde není ani krápět vína. Bekni
mu, že jsem mu nechala psaní na jeho
stole. Bude-li se mnou chtít mluviti,
ať přijde ke mně. dá do této pustiny
vícekráte za ním nepojedu. Pomoz mi
do sedla.“
A už pádila ze vrat ven. Černoši
za ní otevírali huby a smáli se.
Pavel jel teď přímo do chatrče,
kde měl Nerona, šaty a sedlo, převlékl
se, ženské šaty svázal do uzlíku zase,
ženské sedlo tu nechal a odjel s uzlí
kem a se vzácnými listinami, které
bedlivě u sebe schóvával.
Dostav se na železniční stanici, o
devzdal koně majiteli jeho a hnedle je
unášel vlak k severu—k domovu jeho
Právě když se blížil ku stanici'
kde chtěl vystoupiti, jel vlak jiný smě"
rem protivným od severu. Vyhlížel z
oken a zdvih se spatřiv v jednom voze
Martina Dabney-ho. Pozoroval na něm
vnitřní spokojenost a divil se, co bývalý
ten kazatel slova božího dělá v sever
ní čásli státu a proč tak spokojeně do
světa se dívá. Jeho zvědavost nebyla
ukojena až se dostal domů, kamž spě
chal«
*
_______

IX.
Pravda a křivda.
Martin Dabney dovezl přítele své
ho, pana Asshe do města, plul pak po
řece do Wilmington a odtud po dráze
se odebral na sever. Na cestu tu vy
pravil se velmi bedlivě. Holič a krejčí
museli se přičiniti co nejvíce k jeho
vyfintění. Obličej jeho jen se leskl ale
ten nos—u čerta—ten prezářil všecko.
Kazatel slova božího nalezl ve sklepě
pana Badeau zásoby vína a silné bran
dy a než to všecko v bázni boží požil,
bylo to vidět na krásném tom nose.
Nicméně dal si pan Dabney na sobě
velice záležeti.
’A proč se dnes zase tak vyfintil ?
Jel opět do domu paní Badeau. Čer
noši jak jej z daleka shlídli, spěchali
se poukrývati, myslíce, že snad jede
pro ně.
Dabney připevnil koně u plotu a
vstoupil do domu. Na zaklepaní ote
vřela paní Badeau sama,když se ale o
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k tomu neměla zváti ho dále, vstoupil
sám, klaně se hluboce.
„Jak se zdá, drahá paní, nevítáte
mně příliš srdečně. Snad máte k to
mu spravedlivou příčinu, ale jsem jist,
že budete ke mně zdvořilejší, když vám
sdělím, že vám nesu noviny—ba dopis
od vašeho manžela.
Paní Badeau byla překvapena.
Nemohla pochopi ti, že by její muž, po
nejúhlavnějším svém nepříteli jí poslal
dopis, o k tomu tak brzo po tom prv
ním, který nedávno obdržela. Zvěda
vostí puzená pozvala Dabney ho dále do
hovorny.
„Kde pak jest můj manžel? táza
la se.
„Ve vězení ve Wilmington. drahá
paní, jak jsem vám už byl jednou
sdělil.“
,,Divno. Já se tam přeptávala
důkladně a úřady o něm nic nevěděly.“
„To je možná, drahá paní. Statní
vězňové tak důležití musí býti držáni
v tajnosti. I mně bylo samému těžko
dostati se k němu a skoro jsem upadl
v podezření, že s ním držím.
,,Pravil jste, že máte od něho
dopis ?“
,,Tak jest, ale dříve, nežli vám jej
dodám, musím předeJati nějaké vy
světlení. Když jsem byl posledně u vás,
'měl jsem čest učiniti nabídnutí k sňatku
s vaší ctěnou dcerou. Vy jste nabídnutí
odmítli poněkud prudce, jak se mi
zdálo, a já myslím byl též trochu hru
bý a rozčilený. Vy jste tehdy nevy
rozuměli výhodám, které z toho vám
mohly vzejiti. Myslím, že dnes může
me oba trochu chladněji a rozvážněji
o tom promluviti.
Pád bych své nabídnutí obnovil za
souhlasu vašeho manžela, jak vás toto
poučí. On nejlépe ví v jakém stavu
se nalézá a že mu hrozí smrť jistá,
nebudeli mu někým pomoženo. On
dále ví, že já mohu zakročiti ve pros
pěch jeho a proto souhlasí s podmínka
mi, kteréž jsem už jednou byl vám
předložil. Jakmile bude po svatbě, bude
váš manžel na svobodě a majetek jeho
bude mu navrácen. Zde je to psaní,
drahá paní. Doznáte, že úplně sou
hlasí s tím, co jsem vám sdělil.“
„Jak pěkně tu jeho ruka nápodobněna,“ myslila si u sebe paní Ba

deau, zkoumajíc rukopis. Psaním se dá
valo na jevo, že jest psáno ve vězení
wilmingtonském. Manžel její praví, že
jest tělesně zdráv, ale duševně sklíčen,
že byl souzen vojenským soudem a od
souzen; že bude jistě oběšen, leda by
se něco stalo k jeho zachránění. Že by
mu na životu jeho pranic nezáleželo k
vůli němu ale k vůli rodině milé; že
přítel jeho Martin Dabney, který mu
věrně sloužil v nejhorší době, mohl by
ho teď zachrániti a jmění jeho zachovati, ale že to chce učiniti pouze na
podmínku—obdržíli ruku Marie, že on
nevidí žádné překážky proti tomuto
manželství, ba že veliké výhody z něho
by vyplývaly, a pr< to že by si přál,
aby mu dcera jeho poslušná ruky své
podala a
ohětí
svou zachránila
celou rodinu. Ku konci doufá, že ob
drží to svolení matky, i dcery a že
bude zase vše dobře.
Paní Badeau byla teď na velkých
rozpacích. Je-li toto psaní padělané,
je velmi uměle provedeno, neb byl ru
kopis úplně podoben psaní manžele její«.
Kdyby nebyla právě obdržela dopis od
manžele zcela jiného znění, tož by ne
pochybovala, že toto jest pravé jeho
psaní. Jedno z obou muselo býti pa
dělané a okolnost, že toto přináší Dab
ney a že má v tom zájem svědčila proti
němu. Umínila si pockati na Pavla, až
se navrátí, nežli o věci té rozhodne.
Zatím však chtěla se přesvědčiti dle
možnosti a proto sedla du psacímu stol
ku a napsala na kus papíru následující
slova •
„Tímto svoluji ku svatbě mé dcery
Marie Badeau s p. Martinem Dabney. “
Pak pravila : ,.Tato zpráva vaše
jest neočekávaná. Nemyslela jsem, že
můj manžel jest v tak velkém nebez
pečí. Doufám, že mu můžete pomoci
a chci přinésti každou oběť k tomu cíli.
Jistě i dcera jeho nebude se zdráhati
milovanému otci pomoci. Víte však,
že v nepřítomnosti otce jest jeho svo
lení k sňatku dcery písemné zapotřebí.
Když mi obstaráte vlastnoruční podpis
k těmto řádkům a přinesete mi písem
ně ubezpečení od něho, že po odbyté
svatbě bude propuštěn a ve svá^práva
dosazen, tož promluvím zatím s mojí
dcerou a připravím k tomu.“
„Drahá paní, vy mně Činíte nej2* ’

— 20 —

blaženějším člověkem na světě!“ zvo
lal Dabney. „Pospíším abych vaší pod
mínka vykonal a sice nejdéle do pěti
dnů. Já doufám, že tak vzdělaná dá
ma, jako jste vy, bude na věc celou
pohlížeti rozumím a bez předsudků,
tm ěl bych si snad dopřáti potěšení
promluviti se slečnou Marií ?“
„Ne teď. pane. Jak jsem pravila,
musím s ní dříve promluviti. Čím dří
ve vykováte svůj slib, tím radši budu,
neb toužím po svém manželu, abych
jej spatřila.“
„Učiním, učiním co nejdříve, dra
há paní.“
„Tož prosím vyřiďte panu Badeau,
že j sem teď příliš rozčilená, abych mu
psala. Ze se nám dobře vede a abych
ínezapoměla, prosím zeptejte se ho, kde
nechal svatební svůj prsten pečetní.
Nezapomeňte naň, neb jest mi velice
potřebný v jedné soudní záležitosti.“
„Nezapomenu, nezapomenu. S bo
hem, drahá paní ! “
A už vesele spěchal z domu maje
za to, že se mu lesť jeho povedla.
Sotva však vytáhl paty z domu,
•vyběhla Marie do hovorny jsouc celá
uzarděná rozčilením a strachem, neb
■přeslechla hlavní část rozmluvy vedené.
„Co to znamená?“ tázala se. „Či
opravdu malko myslíš učiniti mně jeho
Ženou ? J e to opravdu zapotřebí pro
■osvobození otce? Víš, že bych raději
-smrt volila než toho darebu za muže,“
„Nerozčiluj se zbytečně, drahouš
ku.“ chlácholila ji matka. „Zajisté neu
činím nic křivého. Vidíš tuto dopis psa
ný prý tvým otcem; čti a suď sama. Ne■chci nic říkati až se Pavel navrátí.
Co je ten Dabney za lotra, že by bylo
možná, aby otce přiměl ku sepsání to
hoto dopisu?“
Několik hodin po odchodu Dabneyho přibyl Pavel domů celý udýchaný
byl uvítán matkou a sestrou vřele.
První jeho otázka byia: „Nebyl tu
snad Martin Dabny, matko?“
„Byl, synu, byl — ale odpočiň si
trochu—či jsi přinesl nějaké zprávy?“
„Přinesl, matko, ale nic nepovím,
«dokud se nedozvím dříve, co tu chtěl
a co tu dělal Dabney.“
Paní Badeau vyprávěla svému synu
celý výstup s Dabneyem a ukázala mu
dopis, na pějž Pavel otvíial oči.

„Nechtěla jsem rozhodovati v té
věci,“ pokračovala matka, „ale chtěla
jsem nabýti úplného přesvědčení, a
proto jsem uložila Dabneymu, aby při
nesl písemné svolení a osvědčení od
otce a aby zeptal se na jeho snubní
prsten. “
„Co to má znamenati. matko?“
„Lehce porozumíš. Tvůj otec ne
měl nikdy žádného snubního prstenu,
a proto budeli, Dabney lhali, přinese
nám nějakou zprávu o tom prstenu,
kde jest a co se s ním stalo. Dle toho
poznáme, že lže.“
„Teď chápu. Tys velmi opatrná,
matko. Avšak já jsem jist, že to prv
ní psaní bylo od otce, a že jest teď na
svobodě. Neb nemohli jej ještě sorditi,
poněvadž se jim dosud nepodařilo pře
čisti ten šifrovaný spis. Mám ho teď
ve své kapse a jiné spisy při tom, které
budou mému otci jisté vítané.“
Na to vypravoval Pavel, co on a
Nero byli provedli na statku otce své
ho a jak papíry žádoucí dostali. Paní
Badeau byla u vytržení udivením a iadostí. Mnoho skládala na syna svého
aleže by byl tak obezřelým a odvážným,
toho se doň nenadála. I byl odměněn
polibky a chválou a Nero dostal též
zaslouženou část pochvaly za bystrý
svůj čich.
„A teď, matko, dej nám něčeho
pojisti,“ prosil Pavel. ,, isme hladoví.“
Přání tomu bylo vyhoyěno a Pa
vel i Nero posilnili se zase na další
podnik. Neboť měl v úmyslu dodati
listiny dobyté co nejdříve otci, a sice
osobně, neb neznal posla spolehlivějšího..
Matka ač bála se nebezpečí možného,
přece dala mu své svolení k podniku
tomu a druhý den byl ustanoven ku
provedení toho.
Zatím s dovolením čtenáře podívá
me se na chvíli zpět k Martinu Dab
neymu. Ten sotva byl dojel do Wil
mington, obdržel depeši o útěku Ada
ma Badeau z vězení Raleigh a že nikdo
neví kam se poděl. To jeho plány celé
zmařilo a ze svatby nebylo zatím nic.
Navrátil se na svůj sad, a tu byl
nemálo překvapen shledav, že listina
šifrovaná jest ze šuplete pryč a na je
jím místě papír s tajemným nápisem:
„Adam Badeau hlasí se o své“.
Zuřil, vztekal se na své sluhy, aby
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inu pověděli, kdo tu byl a jak se to
mohlo státi, avšak nedozvěděl se niče
ho. Všecko se svedl > na tu neznámou,
ženštinu. Maggii St. Clair, a na té ne
mohl nic pohledávati, neboť ji neznal.

Pavel Badeau xykonal šťastně svou
cestu do okresu Caidwell a odevzdal
listiny své otci, kteiého nalezl na vy
značeném místě v bezpečí, zdravého a
plného dobrých nadějí. D miů však
nesměl Badeau, pokud trvala válka
a pokud náhončí rebelští měli celý kraj
avšecky obyvatele ve svých rukou. Pa
vel se pak navrátil k matce s vyří-.ením
všeho dobrého od otce a zár >veň obdr
žel od něho rozkaz, aby jej nenavště
voval, dokud by pro něho nebylo po
sláno.

X.

Stopa té zmije.
Více než dvě léta dlouhá strasti
plná minula od vypravovaných událostí.
Válka zuřila stále ostřeji a vítězství
klonilo se brzo na tu, brzo na druhou
stranu. Vyžadovalo to silné naděje a
pevné vůle, aby se udrželi jednotliví
unii věrní osadníci jižních států ve své
věrnosti a neztráceli veškerou sílu svou.
Sbírání mužstva pod zbraň a vydírání
peněz a poplatků vykonávalo se pilně
ku zásobení konfaderační armády muž
stvem, potravinami, a mnoho věrně
modrých“ v Severní Carolině uteklo se
do hor na severu státu toho, kde spol
čily se v tlupy a kazili úsilí rebelskvch
důstojníků dle možnosti a sily. Wil
mington se svým přístavem bylo útoči
štěm mořských lupičů, mělo z toho
značný užitek a daleko široko v okolí
nebylo radno někomu nebýti konfederatem.
Dvě dlouhá léta uplynula nad hla
vami rodiny Badeau od otce opuštěné,
která dosud žila ve skromné chaloupce
své sice ne s přepychu, jako před vál
kou, ale dosti dobře na poměry. Na
hlavu jich otce vysadily rebelské úřady
cenu, avšak podařilo se mu přece asi
po třikráte navštíviti je v přestrojení a
jich naděje na lepší budoucnost oživiti.
Dvě dlouhá léta přehnala se přes
hlavu Martina Dabney-ho a nezmařila
na něm nic, nežli že vlasy jeho silně

prošedivěly a nos silněji zarudl. Byl teď
bohatý, měl veliký vliv, dělal dobré
obchody pomocí svých přátel ve válce
ždímal ze sadu Adama Badeau co jen
mohl z potu nebohých otroků vydřítL
Toť se rozumí, že také hodně zpýchal.
a spaná,dl
Adam Badeau ještě bvl psancem
skrývajícím se před pochopy rebelskými v horách západní části Severní Ka
roliny a jak jej nazývali rebelské časo
pis v, byl ,. vůdcem uprchlíků, lupičů a.
vrahů.“ Čtenář posoudí, zdali takové
jméno zasloužili uprchlíci tito, kteří ueclitíce zbraň nésti proti nim, museli ži
voty své kryti a i zbrojí hájiti v úkry
tech horských.
V doby tyto setkáváme se v hor
natém kraji při Blue Ridge s mladým
jezdcem v podvečer zimního jednoho
dne Jezdec i kůň jsou značně už wsílení a unavení, tak že s tíží ještě k so
bé lnrli. Byl to Páve1 Badeau, pozná
váme jej hnedle, ač psa svého věrného
Nerona, neměl tentokráte při sobě.
V tom vyjel mu z lesa v cestu ji
ný jezdec, muž obstárlý a Pavel spatřiv
jej. zaradoval se, neb poznal v něm zná
mého.
„Jste vy to, pane Riley?“
,,Mé jméno jestRiley,“ odpověděl
zkoumavě jezdec.
,.A co mně; více neznáte. Jsemč
Pavel Badeau, svn Adama Badeau.
„Věru, mladý muži, nebyl bych
vás poznal. Co pak vás sem vede?,k
„Musím mluviti s otcem. Jsem už
s mým koněm celý unaven. Nevíte kde
bych jej nalezl?“
„Nemáte k němu daleko; ani půl
míle. Jen jeďte přímo až k dubu bles
kem skácenému a od toho na přič do
lesa, až přijdete do srubu na malé pa
sece. Tam naleznete otce s nékol’ka na
šinci. Dejte pozor, mají tam stráže,
aby vás nestřelili.
„Děkuju, pane Riley, dám pozor.“
íloch pobízel unaveného ko m svého
ku předu a brzy dle naznačené cesty,
přišel k srubu a po vědě v stráži kdo
je, stál hnedle před otcem svým
„Pavle, co těsem přivádí’, pověz,“
uvítal jej otec „Neměl bys sám pouštěti se tak daleko. Divím se, že té
některý důstojník rebelský pechy ti'

Přece jsem ti zakázal za mnou přicliázeti, dokud’ tě nezavolám.
,,To je pravda, vsak mám pro vás
noviny tak důležité, že matka i Marie
uznaly za dobré, abych šel.“
,,A jaké jsou to noviny?“
,,Napřed prosím někoho pošlete dohlídnouti na koně, neb je polomrtvý po
cestě. Já též tak. “
Otec poslal jednoho z přítomných
obstarati koně a nabídl Pavlovi sklenku
jablkové brandy, čímž se tento značně
posilnil. Na to vyňal z kapsy balíček
papírů a dal je otci. Ten otevřel je,
přečetl bedlivě a podal je svým sou
druhům.
,,To je věru věc velmi důležitá,
pakli vše pravda,“ pravil Adam Ba
deau. Avšak, Pavle, jak to přijde, že
Jistiny ty jsou psány tvou rukou všech
ny.“ Jak si přišel k nim?“
,.Martin Dabney má původní ty
listiny. Mně je přinesl jeden černoch ze
sadu, který zná čisti psaní. Znáte ho,
otče, je to malý Petr, jehož jsem sám
byl učil čtení a psaní. Uložil jsem
mu, aby na takové věci dával pozor u
Dabney-ho, a on mysle, že by to bylo
pro vás důležité, přinesl mi je. Já je na
rýchlo opsal a původní jsem zase ne
chal uložiti na místo.
,,Tos učinil velmi dobře, synu —
služba tvá nám jest veliká. Napij se
ještě jednou a musíš ještě chvíli zůsta
li vzhůru. Pak dostaneš dobrý nocleh,
kdybychom měli všichni spáti na holé
zemi.
Pavel uposlechl a posilnil se ještě
jednou. Dobře mu to posloužilo, neb
byl velice vysílen. Načež Adam Badeau
prtmiluvil k ostatním.
,,Zde vidíte, přátelé, tyto listiny a
slyšeli jste, co syn můj vyprávěl. Ten
člověk, Dabney, je týž, který nechal
mně zatknouti 1861 a který žije teď na
mých statcích. Pamatujte se, že by byl
Imedle odhalil naše nejdůležitější ta
jemství z listiny šifrované u mně nale
zené při mém zatčení. Syn můj listinu
tu nám přinesl. Přinesl též jiné listiny
které dokázali úmysl toho člověka za
tknouti některé z našich vůdců. Majíce
sp sy ty v rukou, mohli jsme jeho ne
kalé záměry zkaziti. Avšak on počal
znovu pracovati na zcela jiné zásadě.
Musíme by ti velice opatrnými v přijí

mání členů do našeho spolku, neb jsem
slyšel, že tento Dempsey, jak se nazý
vá, byl navržen a že nebylo proti němu
ničeho namítáno. Tak bychom dostali
mezi sebe zrádce nesvědomitého a mno
ho z našich nejlepších mužů houpalo by
se na provaze.
,,To je zřejmé,“ odpovídal jeden
z přítomných. ,,Avšak, co máme proti
tomu učiniti?“
,,I to je zřejmé. Musíme hajiti pře
devším sebe. Muž ten*jest nebezpečný.
Překazte mu jeden záměr, a on začne
druhý. Naše bezpečí nesrovnává se s
jeho jsoucností.“
,, Božu mim, co říci chcete,“ odpo
věděl týž muž. Avšak jak se to dá do
cíliti ? “
,,Jednoduše a bezpečně. Tento
Dempsey bude přijímán při naší nejbližší schůzi ve Wilmington dne 4. nejbližšího měsíce. Bude tedy připuštěn,
přijme se od něho přísaha a pak se mu
dá provaz, aby se oběsil. Jeho vina bu
de mu předložena —. a to ostatní přij
de samo.
,,Já doprovodím syna svého kus
cesty k domovu a sejdu se s vámi třetí
ho neb čtvrtého na obyčejném místě.
Hle, hoch nám tu usnul — ustelme mu,
pánové, neb nám po druhé zachránil
životy. “
Lože bylo připraveno a vysílený
mladík, aniž by se byl probudil, na ně
uložen. Ostatní pak nežli ulehli, pokle
kli a jeden z nich odříkával vroucí mod
litbu za ně všechny, za jich vzdálené
manželky a dítky, a za obnovení a za
chování svaté a slavné unie a za brzké
navrácení pokoje a míru.
A tyto lidi rebelské časopisy jižní
jmenovali psance, lupiči a vrahy.
Druhého dne ráno Pavel posilně
ný spánkem zdravým a- sprostou avšak
silnou potravou v^dal se na zpáteční
cestu provázen svým otcem, kterýž byl
přestrojen za rebeíského důstojníka tak
uměle, že ho vlastni syn jeho nepoznal
až promluvil.

XI.
Mrtvý Nero a živý pes.
Když Martin Dabney odložil svůj
plán ženitby při doslechu o uprchnutí
Adama Badeau, neměl v úmyslu vzdá-

ti se lio docela.
Umínil si spíše tím
pevněji, že Marie musí se zmocniti za
každou cenu a každým spůsobem. Vě
děl ted\ že otce její více asi do moci
nédostane, aby z něho vynutil svolení
ku sňatku tomuto. Vynasnažil se vše
možně, aby uprchlého zase do rukou
svých dostal a přiměl úřady k tomu,
že vysadili na hlavu Adama Badeau
cenu, ač kdyby byl lapen býval, nebylo
důkazů žádných proti němu.
A těch
několik slabých, které měl ve své pisárně Dabney připravené, zmizelo spů
sobem neznámým. I ryl jako krtek, by
důkazy si opatřil, ano tak daleko se
odvážil, že dal se navrhnout! za člena
tajného spolku ,,Věrně Modrýchby
jicl. tajemství vyzvěděl a o Adamu Ba
deau nabyl podstatných důkazů, aby
majetek jeho zůstal v držení jeho pro
vžcy. ,,Věrně Modří44 ale velmi opa
trná přijímali nové členy do svých řad
a proto trvalo to tak dlouho, nežli
Martin Dabney měl za to, že jest na
nejlepší cestě k úspěchu svých záměrů.
Bývalý kazatel slova božího teď
zbcliatnul, měl veliké moci, velikého
vlitu v okolí a pochyboval už, že by se
mchl kdo opovážiti postaviti se jjelio
vůl na odpor. Doba byla bez toho pl
na násilí, nepořádku a bezzákonitosti.
Kdo měl moc, mohl si dovoliti vše.
Proč by on nemohl také prosaditi vůli
svou násilím a bez vyčkání svolení ja
kého zmocniti se Marie.
Cím více o tom přemýšlel, tím ví
ře se mu to líbilo Umínil si, že to pro
jede, děj se co děj. Však jeho moc a
elio vliv zbaví jej všeho nebezpečí s
:íni spojeného.
Od přítele svého, col. Gartney-ho,
ehož zásoboval pilně penězi a kořalkou,
elice dostal dvanáct mužů jízdy, kteří
jyli podrobeni jeho velení a kterým úraty na výpravu sám platil. S těmi od,el přes Wilmington ku skromnému
příbytku paní Badeau, který byl na
venkově o samotě, nemaje na půl míle
v okolí žádného souseda. Bylo pozdě
aa noc. Rozestavil kolem domku své
lidi a vešel pak do-vnitř, kde nalezl
matku s dcerou při ruční práci v ho
vorně o samotě. Pavel byl na cestě ku
svému otci.
Obě ženštiny právě rozmlouvali o
otci, o Pavlovi, o osudu svém a o

snoubenci Marie, Ilarrym, který bojo
val v armádě severní. Byly nemile vy
trženy z rozmluvy sve příchozím, ba až
polekány. Paní Badeau nevrle se vzcho
pila se své stolice a táhala se, co Dab
ney ho tak pozdě v noci sem vede.
,,Nezdá se, že jste mne očekávaly,
mé drahé dámy44, počal ještěr ten se
zlomyslným úsměvem, ,,avšak naději
se, že starému příteli budete nakloně
ny. Už jsem zde tak dlouho nebyl, a
jak se budete pamatovati, měl jsem při
posledním navštívení vás zvláštní zá
měr, který se však pokaz.il útěkem z
vězení výtečného našeho přítele. Avšak
nesmíte doufati, že dlouho zůstane na
svobodě, neboť jest na jeho hlavu vy
psaná cena co na psance a zrádce, a
hnedle bude zase v rukou spravedlnos
ti, která má důkazů proti němu, co
stačí na oběšení jeho po dvakráte po
sobě.44
,,Takové řeči sr tu zapovídáme44,
velela rozhorleně paní Badeau. „Vy
slovte svou záležitost a jděte pak ne
prodleně z domu.44
,, Vyšlo vím, má drahá paní a pů
jdu, až jen budu chtíti. A nepůjdu od
tud sám.. Nepřišel jsem tentokráte co
pokorný žebrák, prose o ruku vaší
krásné dcery, aniž jsem přinesl svolení
otcovo ku svatbě naší, ale přišel jsem,
jak dí písmo svaté, ozbrojen a opásán
mocí a právem konfederačních států amerických, abych jednal, jak se mi líbí
a vzal si, kdo se mi líbí.44
,,Co tím chcete říci — či jste opi
lý? Tato nestydatost není ku snešení.44
,,A přece musí se snésti, a radím
vám, abyste ji tiše snesly. Musím vám
říci, milá paní, že jsem přišel zatknouti
tuto mladou slečnu pro zrádu.
Až ji
zatknu a vykonám takto svou povin
nost ku vládě, hodlám ji učiniti paní
Dabney, bude-li totiž souhlasili, a kdy
by nechtěla, tož i přes její vůli.44
Zlomyslnost, zvířeckost a nevyslo
vitelná podlost chlapa tohoto objevily
se v plném světle, když íariseus tento
vycenil své vlčí tesáky, mžoural očima
a usmíval se divoce, až se obě ženštiny
zděsilv.
,,To není možné!44 zvolala paní
Badeau. ,,Takové věci přece nemohou
se díti! Toť je hrůzné!4,
„Milá paní44, odvětil ještěr ten,
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,,teď se děje mnoho věcí hrůzných a
jindy nemožnvch. Moc jest teď právem.
Svaté písíno praví, že kdo běží rychle
běh života, zvítězí.44
,,Vy jste opilý, pane, a proto jste
tak drzý. Kliďte se z domu mého, sice
zavolám sluhy, by vás vypudili odtud.4 4
,,To by nešlo, milá paní, neboť
mám s sebou třicet mužů ozbrojených
přede dveřmi. Chce slečinka jiti dobro
volně aneb mám použiti násilí?44
Pokročil a položil ruku na rámě
Marie. Ta však bránila se pomocí své
matky. Dabney tedy zavolal své muže
do vnitru a xázal přivázati paní Badeau
ku židli.
Desátník však pravil, že takové zá
ležitosti nerad vykonává a že s tím ne
chce nic míti.
,,Vy nemáte nic na starosti, leč uposlechnouti mých rozkazů a mlčeti44,
rozdurděně velel Dabney. ,, Já jsem od
pověden za vše sám.44
A nutil Marii ku předu ze dveří
ven, kdež však musel ji přenechat! vo
jákovi jednomu, aby se mohl ubrániti
proti svému starému nepříteli
Pav
lovu Neronovi.44
Nero byl přivázán ve dvoře a cítil
že se něco nekalého v domě děje. I
hřmotil a škubal sebou až provaz pře
trhl a přišel právě ku dvéřím, když
Dabney s Marií se ze dveří měl. Ne
rozmýšleje se dlouho, skočil mu na krk.
Avšak Dabney vytáhl bambitku svou a
ač se mu ruka třásla, podařilo se mu
přece psa zastřeli ti.
,,Ten pes vícekráte nebude na mně
zuby ceniti4*, zvolal Dabney, vida ho
mrtvého u svých nohou ležeti, ale nepovážil, že sám jest -horší toho psa,
jednaje bídně pesky.
Zatím vojáci lapili jednoho černo
cha, který musel osedlati pro Marii
koně a ona byla do sedla vyzdvižena,
když byla trochu se zase zotavila.
Dabney velel, že se nemá jeti zpět
cestou, kterou přišli sem, ale že půjdou
přes Trenton a odtamtud na dráhu.
Černocha pak lapeného podrželi za vůdce^ neboť nikdo z nich nebyl znalý cest
v okolí tomto. Tak se vydali na cestu.
Noc byla tmavá a bylo jim úplně
se spolehnout] na Černého vodiče.
Dabney jel v čele tlupy při vodiči
a nechal Marii jeti po sÝém boku. Ta

použila nejbližšího vhodného okamžiku,
aby pošeptala věrnému černochu : ‘
,,Pro boha, Jeff, vedr nás křivou
cestou, kamkoli, jen ne k jihu.44
,,To udělám, slečno, kdybych měl
za to zemři ti44, zněla odpověď člověka
s Černou kůží ale věrným srdcem.
Zdlouhavě ubírala se výprava nocí
ku předu. Všichni mlčeli. Chtěl-li Dab
ney s Marií rozpřísti rozmluvu, tato ne
odpovídala.
Brali se dále.
Když počalo svítati, spatřila Marie
zkrze stromy lesknouti se vodu řeky.
Zaradovala se, neb poznala, že černoch
dostál svému slovu.
,,Co je to za řeku?44 zvolal vztekle.
Dal nev, spatřiv vodu tu.
,, Vyznávám před nebem, massa,
že nevím, odvětil černoch.
.,Ze nevíš? Co to znamená? Což
jsi nás svedl s cesty ? Pakli jsi s nimi
si zahrával, hned ti provrtám lulí
hlavu!44
,,Nic nezahrává, massa. To je tak.
Noc byla moc Černá a já byl tak po
děšen a popleten, že jsem ztratil cestu.
Ale teď, když bude světlo, já vynajlu,
kde to jsme.44
,.Tedy se přesvědč chlape, a běda
ti, pakli nás nevyvedeš. Desátníku, po*
šlete s ním dva muže — my se zatmi
nasnídáme.44
XII.

'

Kosa na kámen.

V Newbern byly klidné čas v. Sice
tu bylo dosti vlasteneckých vojínů t
hojnost lodí v přístavu, ale bylo mále
co dělati. Pokud každému důchody sta
čily, chodilo se do hospod, bylv zábavy
tance, divadla ochotnická, přednášky
vlastenecké a při tom některé oddělen
vojínů vzalo si Časem dovolení, abj
mohlo do státu si vylítnouti buď m
sebrání troclm ,,živobytí44 aneb na zka
žení zásob, které mohly přijití do rukox
nepříteli.
Mezi těmi, kterým protivila se za
liálka v táboře, byl pěkně vyhlížející í
odvážný mladý muž, Harry Maddox,
který dal se na vojnu z horlivosti mla
dické a s úmyslem, aby přispěl svým
dílem ku rychlému pokoření rebelie.
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Z počátku měl hojně příležitostí
ukázati svou činnost a vyznamenal se
také v několika bitvách, byv po dva
kráte raněn a pak povýšil až zlaté listí
skvělo se na jeho rameni značíc důstoj
nost majora. Teď však byl umístěn
klidně v Newbern a zdálo se, že tu má
zůstati po celou válku a že nebude míti
ani příležitosti, aby zlaté listy své vy
mění ‘ za stříbrné orlíky colonela.
Ilarry Maddox nerad viděl tuto ne
činnost. Snažil se, aby byl přesazen do
některého pluku činnějšího, avšak ne
mohl toho docíliti. Tu hleděl si otevři
tí pole činnosti v okolí, podnikaje vý
lety zásobující po řece i zemi, v nichž
konal dobré služby, ač za to neměl
žádné odměny.
I zvěděl od svých špehů, že neda
leko odtud asi 20 mil po řece vzhůru
nalézá se veliká zásoba kukuřice v jed
né veliké stodole a že před ní leží
táborem část jižního mužstva.
Umínil si tedy, dobýti tu kukuřici a
rozelmati mužstvo onoho táboru nepřá
telského. Tak dlouho naléhal na velící
ho generála, až tento, by se ho zbyl,
dal mu dovolenou na tento výlet. Se
bral tedy dvě setninv svého mužstva
na malý dělový parník jménem ,,Liip
•den“ a vyplul se svou výpravou.
Pomálu plula loď jeho průplavem
Neuse. Major Maddox a kapitán lodě,
přítel jeho, Eratt. sedávali na palubě
a kouříce z malých lilíněnek vyprávěli
si své osudy. Ilarry vyprávěl mu též
o své lásce, o krásné Marii, dceři bo
hatého sadaře, jen že se obával, že otec její jako ostatní bohatí sadaři a otrokáři přidal se k rebelům a nebude
mu ji teď chtít dáti.
Konečně dopluli cíle a zmocnili se
kukuřice, kterou všechnu přepravili
šťastně na loď, neboť lehce podrobili si
černochy kukuřici hlídající, kteří ochot
ně se jim vzdali a kukuřici na loď do
pravili. Avšak tím nebyla jejich práce
ještě hotova. Major Maddox neměl v
úmyslu vrátiti se do Newbern, dokud
nebude moci rozprášiti též tábor neda
leko umístěných nepřátel. Vyptával se
černochů a ti mu pravili, že se tábor
takový nalézá několik mil výše po řece
a že ho mohou tam dovésti.
Plula tedy „Linden“ dále až k mís
tu, kde černoši naznačili a tu přistála

majíc obrácená děla na břeh pro každý
možný případ. Pak zanechav dostateč
nou stráž na lodi vypravil se s muž
stvem svým na břeh hledat nepřítele.
Avšak nepřítele nenalezli. Místo, kde
bylo jeho ležení, bylo označeno několika
ohnisky vyhořelými a nějakými zbytky.
I vyslal tedy zvědy, aby se ohlédli za.
noci kolem, zdali by co podezřeléhovyslídili.
Noc byla tmavá a zvědové nevrá
tili se až k ránu, zvěstujíce, že nalezli
malé oddělení vojínů rebelských na ko
ních a mezi nimi že se nalézá ženština.
Maddox ihned připravil své mužstvo a
rozdělil je na dví, aby mohli z obou
stran na nepřítele vypadnouti a zameziti mu ústup na zad.
Za svítání přiblížili se tiše až k
samé tlupě, která právě byla rozložena
v trávě snídajíc. Vyrazili tedy z houští.
Jakmile ženština ta spatřila modré ka
báty vojínů jeho, dávala jim znamení
bílým šátkem a ostatní vidouce, co se
vůkol děje, spěchali do sedel, co jen
nejrychleji mohli. Avšak nepodařilo sejim to všem, neboť hoši modrokabátníci obklopili je a zajali většinu jich i s
tou ženštinou, která s radostí je uvítala
jako své vysvoboditele.
Mezi těmi, kteří unikli byl pěkné
oděný přistárlý muž vysoké postavy
v civilním oděvu na bystrém koni, kte
rý vida se zachráněna, obrátil se ještě
jednou a pohrozil pěstí v malomocném
svém hněvu. Avšak několik ran za ním
vystřelených pobídlo jej, aby neotálel,
nechceli ztraiiti život.
Ilarry Maddox přistoupil k ženštině
s čepicí v ruce, chtěje zdvořile se jí
ujmouti, když zaražen zůstal pojednou
státi jako bleskem schvácený.
,*, Dobré nebe — či je to možné?“
zvolal. ,,Však to není možno — to je
jen podivuhodná podobnost
,,.Ilarry! o Ilarry! Či mně více
neznáš ?’ ‘
Maddox teprvé teď seznal, že se
nemýlil, a máme za to, že nemusíme
popisovati výjev’, který se teď odehrál
mezi Ilarrym a Marií — neboť pocho
pil již čtenář, že to nebyl nikdo jiný,
nežli Marie Badeau, kterou Martin
Dabney unášel pomocí vojínů zjedna
ných.
A když se pozdravili, nel ylo konce
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na pokraji zoufalství tak dlouho, až při
šel Jeff se zprávou o šťastném zachrá
nění Marie pomocí její snoubence Har
ry Maddoxe a odvežení jí do Newbern.
Vypravova'a celou událost tuto
Pavlovi.
Hnilou váli se teď, jak se dostanou
do Newburn a Pavel pravil, že se to
musí odloží ti ještě, až on se bude moci
vrátiti z Wilmington, kde musí zítra
býti přítomen po přání otce.
Pavel zatím pohřbil Nerona hořké
slzy prolévaje u hrobu jeho, odpočinul
si a posilnil se zdravým spánkem a dru
hého dne vydal se na cestu do Wilmingtonu, kamž dorazil odpoledne o
čtvrté hodině.
Když v hotelu povečeřel, chodil
městem sem a tam a o osmé hodině
večer kráčel po chodníku před radnicí.
Tu pojednou zastavil se nějaký
stařeček o holi se belhající a prosil
Pavla, zda-li by mu nemohl ukázati,
kde jest celnice. .
XIII.
,.S radostí vás tam dovedu, pojďte
se mnou,. není to odtud daleko.4 4
Zasloužená odplata.
,,Děkuju, mladý příteli.- Je to od
Adam Badeau a Pavel vykonali vás více ochoty, nežli jsem očekával.
svou cestu bezpečně bez vytrhování. Ale prosím, nekráčejte tak rychle, neb
Otec byl přestrojen za rebelského dů nemohu vám stačiti.44
stojníka, který vede mladého nováčka
Pavel podal starci ruku a vedl ho
k odvodu a syn vypadal už tak dospělý,
zdlouhavě
městem do ulice, kde stála
ač neměl ještě dosti let. Došli tak .až
do Weldon, kde otec vzal dráhu do u řeky celnice. Přešli ji a před zděným
Wilmington a objednal Pavla, by tam domem nedaleko zastavil stařec a pra
vil :
přišel v určitý den.
„Zde, myslím, jsem na místě. Li„Budu na tebe čekati“, pravil, ,,o
bo-li,
pojďte "se mnou, mladý příteli.44
osmé hodině večer dne 4. před radnicí.
Choď tam po chodníku v tu dobu a až
Stařec vedl Pavla do uličky, zad
se tě někdo optá, víš-li, kde je celnice, ními dveřmi do dvora, kde zaklepal a
musíš mu ukázati cestu. Spěchej teď k šeptem nějaké slovo pronesl do dveří.
matce a pozdrav ji ode mne.44
Byli vpuštěni a brali se po schodech
Pavel spěchal teď domů a přibyl • nahoru, kde u jiných zavřených dveří
právě druhého dne o polednách po od zvláštním zaklepáním a pošeptáním hes
vedení jeho sestry.
la obdrželi připuštění do veliké a osvět
První věcí, která pozornost jeho u- lené síně, jejíž okna však byla těžký
poutala, bylo mrtvé tělo věrného Ne- mi záclonami zastřína, tak že ani parona, ležící před vchodem do domu. prslku světla neunikalo ven. Podlaha
Krev vstoupila mu do hlavy při pohle byla pokryta tlustou a měkkou rohoží.
du tom a slzy ronily se z očí. Naděje Co nábytek nebylo v síni nic jiného,
se toho nej děsnějšího vstoupil do domu nežli sedadla a na jednom konci dva
kde nalezl matku utišenou sice už ale stoly veliké. Nad hlavním stolem visel
se známkami velikého přestálého bolu. rozestřený americký prapor hvězdnatý,
Zkusila velice. Brzy po odchodu Dab přes nějž byl modrý štít s bílým orlem
neyho a vojínů s Marií byla odvázána a s nápisem „True Blue44.
Asi sto mužův síni shromážděných
od věrných černochů její, avšak byla

vypravování a divení, hněvu a radosti
nad neočekávaným vysvobozením z drá
pů ještěra pobožného.
Pak byl předveden černoch Jeff,
který vedl Dabneyho křivou cestou a
který se nechal též ochotně zajmouti
od vojínů, a tomu uložila Marie, aby
pospíšil ku strápené matce a sdělil jí,
co se bylo stalo, zároveň aby ji pobíd
nul, by jakmile se Pavel navrátí, se
brala kde co má a odebrala se do New
bern, kde bude o ní postaráno.
Na to vracelo se vojsko se svým
majorem ku břehu vesele a Maddox vo
lal na loď:
,,Kapitáne Pratte — pošlete nám
lodici. — Zajal jsem tu nejvzácnější ko
risť z celé války !44
Ilnedle na to plula „Linden44 po
vodě dolů se vší kořistí živou i neži
vou do Newbern a Jeff klusal na Ma
riinu koníku k paní Badeau s radost
nou novinou.
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povstalo při vejiti starce ale ani slovo a chtěl se dostati na sever. Nemohl
však dále se dopraviti pro nedostatek
žádný nepronesl.
Stařec pak přikročiv ku stolu, od peněz. Ze byl vždy unionistou a že je
ložil .liůl, sejmul vous šedivý s brady a hotov pro unii nasaditi svůj život.
Předseda mu pak vykládal účel
vlásenku s hlavy, narovnal se a Pavel
pozn d v není bujarou a silnou postavu spolku tohoto a sice ve světle takovém
svého otce.
aby rebelsky smýšlejícímu připadal
Nebylo mu však dovoleno vyjád- hodně zrádným, a čekanec se vyjádřil,
řiti své překvapení ani slovem, nýbrž že je hotov podepsati všecky tyto zá
byl uveden na jedno sedadlo, kdežto sady a třeba pro ně zemříti.
otec jeho zaujal místo u hlavního stolu
„Tak jest zapotřebí,44 pokračoval
s jiným mužem, který bvl tajemníkem předseda, abyste složil přísahu maje oprátku kolem krku na znamení nebez
,,spiklenců“ těchto, jak je nazývali.
Schůze byla zahájena znamením a péčí, v kterém nalézají se neustále čle
tajemník vyvstal a četl nějaké listiny, nové řádu tohoto a na znamení osudu,
jimž však Pavel pro jich zvláštní řeč a který vás čeká, budete-li nevěrným své
významy nemohl poroziuněti. Miuho přísaze.
se jednalo a řečnilo přitlumeným hla
„Je to nevyhnutelně zapotřebí?44
sem a vše to bylo více než s poloviny tázal se hlasem třesoucím čekanec.
Pavlovi nesrozumitelné. Zdálo se mu to
„Ano.44
jako samý nesmysl a směšná hloupost.
’ „Pak — pane —věru — já na to
Nemohl na příklad pochopiti, proč se nebyl připraven — já neočekával, že
tak důkladně a dlouho o to jedná, zda- . — já raději odstoupím —44
li se mají posiati dvě ,,bečky jablek“
„Teď je už pozdě. Ať už jste sla
na farmu tu a tu a zdali má zvláštní bé mysli aneb zrádného úmyslu, nemů
posel býti vypraven k navštívení ,,chu žete odtud’ bez složení přísahy. Uprav
dé4 4 rodiny té a té. Domyslil se však, te čekance v slušné postavení.44
že to všecko znamená něco zcela jiné
S trámu ve stropě byl spuštěn pro
ho, než se zdá a nelámal si tím dále vaz s oprátkou, kteráž byla umístěna
hlavu.
čekanci kolem hrdla. Na to předříkával
Konečně předseda Adam Badeau mu předseda přísahu slavnou a děsnou,
oznámil, že řádné jednání jest u konce kterou te )to po něm odříkával. Když
a otázal se, zdali jsou nějací čekanci k bvlo po ní, z hluboká si o Idechl a ve
uvádění.
liké krůpěje potu stály mu ve tváři.
„Jest tu jeden44, odvětil tajemník.
„Sejměte s očí jeho obvazek,4k pra
„Jest řádně odporučen?44 •
vil předseda, aby viděl své bratry,
„Jest a výborem vyšetřujícím byl jimž přísahal věrnosť.44
schválep.
Šat byl sejmut a zároveň zrzavá
„Předveďte jej.44
vlásenka, zrzavý vous a z pod těch vy
Dva muži vyšli do předsíně a při loupl se obličej s černými vlasy, mžouvedli slušně oděného muže vysoké po ravými očky a s hladkou tváří Mmdinastavy, jehož vlas a vous byl zrzavý a Dabney-ho.
nos celý zarudlý. Oči měl zavázané
Bíd nik byl jako by ho hromem ošátkem a ruce na zad spoutané.
Pří
m ráčil, když předseda, Adam Badeau,
tomní povstali při jeho vstoupení a on oslovil jej následovně:
byl veden v tichosti ku stolu předsedy,
„Martine Dabney, vy jste svůj
kdež byl postaven.
vlastní obžalovatel. Není více důkazů
Adam Badeau na to jal se ho tá- proti vám, zapotřebí, že jste křivopřísež
žati, a čekanec při prvním uslyšení hla ník, špehoun a zrádce toho nej bídněj
su toho trhl sebou zřejmě, odpovídal šího druhu. Proto dostaue se vám osu
však pevná a jasně. Pravil, že se jme du, který jste si přivolal sám na sebe
nuje Michael Dempsey, že je Irčan pů přísahou svou zrádnou!“
vodem ale rozen v Novém Yorku, že
„Smilování! Smilování!44 úpěl Da
se přestěhoval před 10 roky do Char bney — více nedovedl ze sebe vypralestonu a pracoval tam v strojnické díl viti.
ně. Pak že z toho města nedávno uprchl
„Takového smilování se vám do-
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stane, jakého vy jste ukázal ke mně a
jakého byste byl popřál těm nejlepším
mužům našeho státu, zde přítomným.
Martine Dabney, přijmi svou odplatu!“
Po těchto slovech byla stažena čer
ná čepice, přes oči zrádce a část podlahy
se pod ním pojednou rozevřela. Spadl
asi 5 neb 6 stop hluboko — provaz se
natáhl a za několik okamžiků visel tu
kazatel slova božího bez hnutí.
Pavel zakryl obličej svůj rukama
a nepohlídl vzhůru, až uslyšel hlas
svého otce.
„Bylo to spravedlivé?“ .
„Bylo to spravedlivé!“ opětovali
č.enové řádu.
„Bylo to nevyhnutelné?“ pravil
Adam Badeau.
„Bylo to nevyhnutelné!“ opětovali
členové. Jeden z přítomných, lékař,
ohledal oběšence a oznámil, že jest
mrtev. Byl pak spuštěn do dolejší sí
ně a byl pochován pod podlahou v pří
zemí, kde po dnes leží.
Na to se shromáždění tajemně ro
zešlo. Adam Badeau byl poslední s
odcházejících.
„Vyřiď matce,“ pravil otec, „že’
Martin Dabney obdržel svou odměnu,
ale více ji neříkej.“

Po bouři bývá jasno.

Když Pavel Badeau jel po dráze k
severu, vraceje se k domovu své matky,
byl provázen Černochem, který jakožto
jeho sluha, seděl za ním ve voze. Na
stanici nejbližší k domovu už nan Če
kal kočár domácí a Pavel vzal si s se
bou do něho i toho černocha.
Doma uvítala jej matka s největší
radostí.
„Viděl jsi otce? Slyšel jsi o něm?“
vítala jej z daleka.
'„Viděl jsem jej, matko a mám
všecku příčinu domýšleti se, že co nej
dříve se 8 ním také shledáte. Ale mu
sím vám sděliti, že Martin Dabney
dosáhl zasloužené své odplaty.
„Co to znamená synu ? Je snad
mrtev? A co se s ním stalo?“
„Tolik pouze vám mohu prozatím
sděliti, matko, že dostalo se mu odpla
ty za jeho skutky. Teď však pospěš
me do Newbern. Můj nový sluha,
Pomp, bude nám nápomocen. Ostatní

černoši, budou-li chtíti, mohou za námi
přijíti.
,,A kdy jsi přišel k tomuto člově
ku, Pavle ?“
,,Ot c jej poslal co spolehlivého
muže; to je vše, co o něm vím.“
Přípravy k obědu byly hnedle ho
tovy. Oděv, něco nábytku a jiné po
třebné věci byly naloženy na dva vozy,
které ještě před východem slunce byly
poslány na cestu do Newbern. Paní
Badeau a syn její vsedli do kočáru a
Pomp s kočím na kozlík. Rozloučili
se pak se skromným příbytkem, který
je kryl po dlouhá dvě léta.
Šťastně přijeli do Newbern, kde
byli vesele uvítáni od Ilarry Maddoxe
a Marie a byly umístěny v pohodlný
pro ně připravený byt.
Když bylo vše složeno a uspořá
dáno, a paní Badeau seděla odpočívajíc
v lenošce, vstoupil do pokoje černoch
Pomp a žádal kus mýdla a vody, by se
umyl.
„Jdi ven a posluž si!“ odpověděla
paní ostře.
Pomp uposlechl. Za chvíli ale při
běhlo černé děvče a pravilo, že si Pomp
přeje s ní ml uviti.
Paní Badeau vykočila a rozhorleně
vyběhla venhněvajíc se na tu nestydatost
a viděla Pompa od zadu stojícího při
umývadle mydHti se.
„Čeho pak si přejete?“ tázala se.
„Ručník. “
„Polly, přines tomu muži ručník.
Což jsou všichni černoši tak nestydatí,
jakmile se jim dostane svobody ?“
Děvče přineslo ručník a Pomp se
utíral v tomtéž postavení odvráceném.
„Což pak neumíš býti zdvořilejší,
Pomp?“ tázala se příkře paní Badeau.
„Já tím nemyslel nic zlého,“ od
pověděl Pomp a obrátil se tváří k paní.
Byla to tvář i hlas Adama Badeau.
Můžeme si představiti tu radosť
jaká následovala na toto shledání a není
třeba dále ji vypisovati.
Tolik pouze musíme dodati: Adam
Badeau žil se svou rodinou klidně v
Newbern tak dlouho, až Wilinington
dostal se do rukou severní armády a
pak teprvé uavrátil se na sad zpět, kde
mu nehrozilo žádné nebezpečí. Zatím

Ilarry Maddox nazýval Marii svou mi
lou ženuškou.
Sad byl strašně spustiý a vzalo to
mjioho pilné práce Adama Badeau, jeho
syna i jeho zetě, nežli přivedli jej zase
do jeho bývalého stavu. Všichni čeř
noši jeho, kteří chtěli pro něho

dále pracovati. byli podrženi za mzdn
co svobodní dělníci. Sad se zvelebil a
prospíval lépe, nežli kdy dříve. To
nesmíme opomenouti, že Adam Badeau
neměl nikdy příčiny litovati, že zůstal
věren unii a že se vřadil do tajného spol
ku ,, Věrně Modrých“.

Druhý k v ě t.

é dětství bylo strůmek štíhlý

Zas kveteni větve osypané,

oděný v květu padly' sníh,

to druhým květem v podletí,

v korunu včelky, sny mé tílily

na něm jen chvilkou ptáče stane

pták zlatý zpíval na větvích.

a beze zpěvu odletí.

v

Jednou jsem procit ze snů děcka,

Roj včel ho míjí zamyšlený,

strom šuměl smutně větvemi,

již prázdný kalich nehledá,

jablka jeho zlatá všecka

jak na květ jiním vykouzleny'

střesena plála po zemi.

si motýl hravý nesedá.
Můj strom nadarmo větví kvílí,

jablka bouř již nestřese,
a brzy lupen květu bílý

podzimní vítr roznese.

Otakar Mokrý.

Paromuž na, jpreriíolyANEB

Umělec a lovec.
i.

více aby to byli onino dva čekali na
západní daleké prérii.
„Bigorah“, zvolal starý Irčan,
„věru že je to sám starý ďábel zapřa
žený do vozu a jeho stará tchýně drží
otěže.“
„To stvoření ve voze je mužský“,
klidně odpověděl Yankee. „A zdá se
mně, že tam s ním sedí ještě někdo,
buď pes nějaký anebo chlapec. Je to
přece divné!“
„Bigorah!
slyšíte to? Co
máme teď po
cíti í“

Hrůzný zjev.
„Svatá panno! Co je to?“ zvolal
Alickey McSquizzel s udivením..
„Ať mne kat spere, když jsem to
jaktěživ kde viděl a viděl jsem světa
kus“, pravil p. Ilopkins.
„Vždyť je to sám čert puštěný s
řetězu, a kouří se mu z hlavy jako z
komína.“
Tak se di
vili dva obča
né, jeden Ir
čan a druhý
Yankee, sto
V okamži
jíce na návrší
ku tom zaa hledíce do
vzněl plání
daleké prerie.
výkřik silný,
A měli se če
jako silné a
mu diviti, neb
bolestné za
několik mil k
hvízdnutí ně
severu pohy
jakého obra,
bovalo se nétak že oba se
co, jako ozděšeně díva
brovský muž
li co to zna
dlouhým a
mená. Yan
rychlým kro
kee ale bystrkem, sem a
ným domys
tam, brzo ry
lem obdařený
chleji , brzo
soudil, že to
zdlouhavěji.
bude něco lid
Z daleka neskou rukou sebylo lze dobře to rozeznati, ale bylo vi- strojeného, neb nevěřil v nadpřirozené,
děti, hustý kouř vycházeti mu buď z věci a strašidla.“
úst neb z hlavy a za sebou táhl nějaký
„Hleďte! “
malý povoz, v němž seděl člověk řídí
. Po tom vykřiknutí děsivém obrátilo
cí pohyby té neobyčejné před sebou se to přímo k oběma mužům a co hus
bytosti.
tý kouř valil se s hukotem z vrchu hla
Což divu, že pověrečná bázeň na vy toho, blížilo se to silným krokem k
plnila prsa těchto dvou mužů, kteří na nim. Mickey počal se třásti a ohlížeti
chvíli zanechali kopání zlata, aby se na kam by se skryl. Ilopkins však chlad
ten neobyčejný zjev podívali.
Vždyť ně si to vše prohlížel a čekal.
něco podobného mnohému učenci ani
Netrvalo to dlouho a podivný ten
ve snách nenapadlo za oněch dnů, tím úkaz přijel rychlostí úžasnou
před

muže ty. Tu Ilopkins obrátil se k Mickeymu a potřepávaje mu na rameno,
pravil:
,,Jerusaleme! Víte-li pak. Mickey,
kdo ten člověk jest, jenž sedí v tom
kočárku zadu a drží otěže?“
„Worrali, worrali! Co se mně
ptáte, kdo to je. když jsem tak uděšen,
že nevím ani, kdo já jsem?“
,,Vždyť je to holohlávek.“
,, Jděte mi?“ odpovídal Irčan.
Všímna se pak lépe, zvolal: ,,Což spím
a sním? Namoutě kuši, on je to, Ho
lohlávek aneb jeho duch.“
Ale duch to nebyl, neb jednal jako
živy. Seděl na kočárku, klobouk maje
na stranu, v ústech dýmku a v rukou
dvě opratě, jako jezdec za koněm a. Se
děl na hromadě dříví a při něm seděl
malý hrbatý hoch s velikýma veselýma
očima, který jevil velikou radost nad
celou tou jízdou.
Rychlosti parního muže ponenáhlu
ubývalo a když přijel až před naše dva
muže, zastavil r úplně. Pan Holohlávek
(říkali mu tak, že před několika roky
Indiáne sejmuli mu skalp) volal jim
vstříc:
„Těší mně, že vás opět vidím.
Jak se máte, co jsme se neviděli?“
Mickey nebyl s to odpověděti sa
mým strachem před tou divnou potvo
rou. To když viděl hoch na kočárku,
zatáhl jedním provázkem a potvora ta
nosem vypustila proud páry s hřmotem,
jak to dělává parostroj. Mickey uskočil
několik kroku zpět, jako kůň před lo
komotivou, a byl by jistě utekl, kdyby
jej nebyl Ilopkins zadržel, směje se.
„Což jste, Mickey, jakživ neviděl
parostroj na železnici?“
„Worrali, že neviděl, ale ta potvo
ra umí pěkně frkat. Ta musí mít pěkný
hlas, když v noci chrápe při spaní.“
Konečně si dal Irčan říci a přiblí
žil se, ač plaše, k samému parnímu
muži a prohlédl si ho důkladně s IIopkinsem.
Muž ten byl asi deset stop vysoký
až do vrchole vysokého klobouku cilindrového, jenž měl širokou střechu a ho
rem se kouřilo jako z komína. Obličej
byl též železný, barvený černě. Oči by
ly děsně veliké a ústa vy šklebená. Na
místo nosu měl nosu podobnou píšťalu.
V prsou a v břiše byl kotel a parovod.

Dvé rukou .drželo liybadla a široká plo
chá šlapadla byla pokryta velikými
hřeby a nohy jsouce značně dlouhé, po
hybovaly se skoro jako lidské. V předu
měl nabarvenou jako vestu, s níž byly
dvéře k topení. Dříví a voda nalézaly
se ve voze. Na zádech měl paromuž.
rozličné potřebné přístroje k dohlížení
a řízení celého stroje. Opratě v rukou
vodice působily na směr paromuže; ni
mi mohl býti obrácen v pravo neb v
levo. Malý vytahovák na pravé straně
pouštěl a uzavíral paru. Nohy paromu
že byly.celý yard od sebe vzdáleny,
aby se nepřekotil. Šlapadla dobře ko
vaná nikdy nesklouzla a dlouhé nohy
dovedly dělati dlouhé kroky.
Ilopkins si důkladně prohlédl celý
stroj na povrchu i uvnitř. Byla to po
stava veliká, tělnatá a strach budící na
první pohled. Vůz za ní byl obyčejný
povoz Čtyrkolový na perách a mohl se
pokrývati. Proti převržení byl chráněn
svou šířkou a nízkými koly, která jen
fičela, když se dal paromuž do běhu.
Když pak byl s prohlížením hotov,
pravil:
„Ať mně husa kopne, když bych
to také nedovedl postaviti, jak to vidím.
Jestli pak víte, že jsem o tom celých de
set let přemýšlel, od té doby, co jsem
si prohledl továrnu na Coltovy bambit
ky v Hartfordu.“
„A proč jste se o to nepokusil
tedy?“ tázal se Holohlávek.
„Já dříve chtěl tady ňahrabati tro
chu zlata a pak se do toho pustili. Nocož, nesvezli byste nás?“
,,Vždyť vás chci právě k tornu vyzvati. Jen vsedněte.“
Yankee sedl na vůz a volal na Ir
čana :
„Nuže, Mickey, pojďte přisednout. “
„Toto“, zvolal tento zděšeně cou
vaje, „já nikdy nechci jezdit na čertu
— což aby mně odvezl do pekla?“
Když ho však oba přemlouvali,
dal si říci, ale třásl se na celém těle,
jako by jel sám sobě na pohřeb.
Yankee si nechal vysvětliti, jak se
paromuž řídí a uchopil se otěží, že po
jede sám. Spustil páru.
Paromuž se ani nehnul. Za chvil
pak zvedl jednu nohu a zase nic.
„I ty prožluklý chlape“ nadával

západních prériích a jak se dostal se
strojem tím tak daleko na západ.
V zadní jedné uličce města St.
Louis bydlela vdova paní Breinardová.
Manžel její byl velmi obratný strojník,
který byl zabit při výbuchu kotle v
jedné továrně.
Zanechal manželku v
obstojných poměrech se synáčkem, kte
rý byl však tělesně velmi neúhledný,
neboť byl hrbatý a maličký, ale ducha
měl přívětivého, dobrotivého a velmi
nadaného.
Čeho ubere příroda člověku na
jedné straně, nahradí mu obyčejně na
jiné. Tak i tento hrbatý pidimužík
Johnv Brainard, byl nadán duchem
velmi důmyslným. Jeho důmyslnost
strojnická byla obdivuhodná. Chodě
do školy, byl miláčkem všech uči
telů i žáků. Dobře se učil a pro
své učinil, co jen mohl. Vyřezával
vždy něco nožem kapesním. Brzy ně
jaké hračky a sice velmi složité a za
jímavé, že by byl lehce výhodný pa
tent na ně dostal. Nedbal, toho však,
neboť výživa jeho matky a jeho závi
sela na výnosu z dvou patentů, které
otec jeho byl vynalezl a zpeněžil.
Vynalézavosti jeho nebylo konce.
Zhotovil si lokomotivu, pak paroloď, a
sice velmi důkladně až do nej menších
podrobností. Vyřezal si nožem hodiny,
které šly výborně; jeho umělecké vý
robky byly v mnohých výkladních skří
nich a líbily se.
On pak neustále na
něco nového přemýšlel a nedal si po
koje, pokud něco nevymyslil a nepro
vedl.
Byl už patnáct roků stár, když
jednou přišel zamyšlen domů a když
se jej matka tázala, co že mu schází,
odpověděl jednoduše:
„Rád bych něco udělal nového.“
„A proč to tedy neuděláš?“
„Když nevím, co bych mel dělati. ‘ ‘
Tys nespokojen, jako Aleksander,
II.
který hledal stále nové světy к dobý
vání.“
Důmyslný duch.
„O já mám na tom jednom dost
Musíme jiti ve svém vypravování co dělat, jen kdybych lionem věděl co. “
několik roků nazpět, abychom sdělili,
„Ještě jsi nikdy neudělal balon?“
Jak mladý hrbatý Johny k tomu při
Hoch se pousmál a pak pravil:
šel, že sestavil si paromuže, s nímž
„Minule jste se mne tázala, mat
Jsme seznámili se právě v dalekých ko, co se asi stalo s naší kočkou. Já

mu Irčan. „Snad nechceš nás míti za
blázna teď — lie, Latou!“
V tom počaly se nohy poliybovati,
Jako by byl paromuž Irčana chtěl upo"slechnouti, ale škubnutí s vozem bylo
tak silné, že Mickey i Hopkins se pře
kotili a spadli po hlavě s vozu na zad.
„Kletba na toho raracha!“ řval
Irčan. „Vždyť mám do hlavy díru.“
„Jerusaleme, já myslel, že kotel
praskl“, začal Yankee. „Když to takhle
chodí, nechci s tou potvorou nic míti.
Ať mně husa kopne!“
Holohlávek a hrbatý Johny smáli
•se jako taškáři, že se jim povedl jich
kousek.
Nicméně doběhli oba, Irčan i 1 ankee za strojem zase, vsedli na pozvání
do vozu a nechali se 6vésti, držíce se
pevně.
Johny hodil několik polen dříví do
žaludku muže, otevřel u kolenou otvory
n vysypal trochu popele, prohlédl si,
Je-li dosti vody a pak volaje „držte se“
spustil.
Paromuž počal dělati kroky nejprvé zdlouhavé, pak rychlejší, až letěl
prérií rychlostí třiceti mil za hodinu.
Plán byla rovná, že vozík tiše a klid
ně letěl za mužem. Ač bylo bezvětří,
přece cítili všichni silný vánek proti
sobě při té prudkosti hybu a kouř i
Jiskry lítaly ž klobouku vysokého muže
přes jich hlavy.
Johny lehce a obratně muže řídil.
Objel veliký kruh a v několika minu
tách vrátil se opět na místo, odkud by
li vyjeli. Seskočil s vozu, prohlédl všec
ky články stroje a nalezl vše v pořád
ku. Bylté Johny stavitelem stroje toho. ’
Vyňal konvici s olejem, zotevíral vše
liké otvory v prsou, v břiše, v nohou,
i v rukou paromuže a naolejoval je.
Pak přikryl muže i vůz naolejovanou
kůží a teď že si odpočinou a porozpráví.
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vám to dříve neelitěl póvědít, že jsem
ji viděl naposledy dalekohledem vyso
ko ve mracích, asi dvě míle ode mne
.a-plujíc asi padesát mil za hodinu. 44
,, Vždyť jsem si myslela, že o ní
něco víš, žehs se tak potutelně usmí
val, 44 odpověděla matka.
„Tedy mi nemůžete poraditi, do
•čeho bych se měl pustit?44
„A vidíš — vždycky mi napadá,
proč lidé neudělali ještě člověka,
který b y šel h n á n j s a páro u.
Ale k tomu ty nejsi dost chytrý.44
IIocli zamlčel se na několik minut,
jako když velikými myšlénkami jest
zmítán a pak pojednou vyskočil a zvo
lal :
,,Na mou duši, já to dokážu!
Na to vyšel ze světnice a nebylo
ho viděti až pozdě večer.
Matka ne
starala se o něho, neboť věděla, že
když má co dělati, jest šťastným, a že
teď bude míti co dělati na kolik měsíců.
A tak se také stalo. Přemítal ně
kolik týdnů nežli se pustil do práce
rukama. Zvětšil svou dílnu a zařídil
si vše tak, aby nebylo mu vidět do
vnitř.
Z blízké slévárny, jejíž majitel se
pro něho velice zajímal, zabezpečil si
vše co potřeboval. Měl úplnou volnosť
^hotoviti si vše, co chtěl. Počal tedy
svou práci.
Ne jhla vnější úlohou bylo docílí ti
-zvláštní pohyb nohou člověka jdoucího.
Konečně ale napadl na myšlénku, kte
rá se mu zdála býti dobrou a to ostat
ní věděl, že je maličkost.
Po dlouhé a namahavé práci ko
nečně měl stroj sestavený a s tlukou
cím srdcem jej spustil. Muž pravidel
ně pohyboval nohama ale nepohnu? se
z místa ani o vlas dále. Vše bylo v
pořádku, ale muž nechtěl jiti.
Nová přemýšlení a hledání. Pro
hlížel si své nohy při chůzi a nohy
jiných lidí, jaké pohyby činí. Dva
týdny mu to vzalo, nežli nalezl, co v
tom vězí, ale už to měl.
Škoda, že to nesmíme vyzradit!,
neb má na to patent a ví jen sám,
jak stroj běží.
Když vše opravil a provedl, posta
vil milého paromuže do prostřed dílny,
zatopil — spustil— a muž šel. Byl by

porazil a zbořil stěnu v cestě mu stojící.
Veliká otázka byla rozluštěna a
Johny zdokonaloval vše na stroji svém
do podrobná, až jej upravil tak, jak
jsme jej na počátku stručně popsali.
Dle pohybu poznal, že muž ten
může nejvíce ujiti za hodinu 60 mil,
ale počítal jen na 20 neb 40 mil za
hodinu, aby to bylo bezpečné. Dobře
předvídal, že až se to pronese, učiní
to veliký povyk po celém Soustátí.
~III.
Lovec a umělec.
„Ilello, mladíku! U všech hro
mů — co to děláte?44
Těmito slovy byl pozdraven jed
noho rána Johny Brainard ve své dílně
člověkem pracizím, který bez oznámení
vstoupil.
Johny se obrátil a viděl před se
bou lovce v oděvu poloobčanském, poloindiánském. Širák na hlavě, obličej
snědý jako Indián, kabát přiléhající z
jelenice, koženky s třepením po stra
nách ve vysokých botách a za pasem
dlouhý nůž a bambitky. Stál tu ruce
v kapse, žvýkaje takák a s udivením
pohlížeje na práci umělcovu.
„Řád bych věděl, kde tu bydlí .
Wašó Petr,44 počal zase cizinec. „Ve
jdu sem a vidím vás tu při tom podiv
ném stroji. U hroma, snad to není
člověk parní?44
„Tak jest?44
„A chodí?44
„Chodí.44
„Nedělejte si ze mně blázna, u
sta hromů; neb se nedám bulíkovat.44
„Nezáleží mi na tom, zdali to vě
říte, čili nic,44 odvětil hoch. „Chcete-li
ale se přesvědčit!, vejděme jen a za
vřeme dvéře. Uvidíte.44
Tyto dvě osoby se sobě vzájemě
zalíbili. Lovec hleděl na slabého hr
batého, ale dobrosrdečné vyhlížejícího
hocha se zalíbením otce, a Johny
patřil s obdivem na otužilého, silného
a otevřeně hledícího mluvícího muže.
„Asi mně neznáte, mladíku, co?44,
„Nikdy jsem vás neviděl?44
„Já jsem Holohlavý Bicknell .—
říkají mi obyčejně jen Holohlavý.44
„Divné to jméno.44
3
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Tu právě sejmul lovec klobouk
s hlavy a ukázal úplně holou lebku
svou.
„Tomu nerozumíte, eli? To zna
mená, že mi ty indiánské kočky před
10 roky sejmuly skalp. Kůže mi na
rostla ale vlasy už ne. Proto říkají mi
Holohlávek. “
Zatím připravil Jolinv svůj stroj
do pořádku, a ukázal lovci že mluvil
pravdu.
Holohlávek hleděl s otevřenými
ústy brzo na stroj, brzo na chlapce.
Konečně se vzchopil a hladě hocha po
hlavě pravil:
„Hochu, tys veliký duch—pomá
hal ti při tom někdo?“
/ „Nikdo.“
„Zač pak bys to prodal?“
„Nemyslel jsem to prodati. “
„Mysli na to teď.“
„A co byste s tím dělal?“
„Jsme tři zlatokopci a souží nás
tam Indiáne. Tahle věc by po Čertech
poděsila a zahnala ty smradlavé kočky.
Sekni, hochu, co za to chceš?“
„Myslím, že to’ neprodám, aspoň
ne teď.“
„Víš co, hochu, dám ti tisíc do
larů na místě.“
Johny věděl, že je to mnoho pe
něz, ale hnedle se rozmyslil.
„Raději to na mně nežádejte. Já
to nemohu prodati, pokud to sám lépe
nezkusím a nezdokonalím. Musím též
k tomu přidělat vůz.“
„Aha—já myslel, že budeš tomu
sedět na zádech při jízdě. Mnoho-li
to uveze?“
„Tolik, co čtyři koně a také tak
rychle. “
Lovec byl celý u vytržení.
„Inu ať mi ještě jednou skalp ve
zmou když to není víc, než jsem kdy
viděl. To je právě co potřebujeme na
západě. Pojedeme zkrz Indiány v nej
větší parádě a žádný z nich se neopo
váží na nás. Kdy pak to bude hotovo ?“
„Asi za měsíc.“;
Holohlávek přemýšleje stál tiše.
Hleď, hochu, jedeme na zlato a zůsta
neme tam přes léto. Pak se vrátíme,
pakli nás Indiáné nezabij ou. ' Ty bys
mohl jeti s námi. Nebo já sám bych
s tím asi daleko nedojel. Prasklo by
to a ještě by mi to celou hlavu urazilo

—ať mne hrom! Anebo to dostane do
nohou křeče a já nebudu vědět, co s
tím. Pojedeš tedy s námi?“
„To by spíše šlo,“ pravil hoch a
obličej jeho zazářil radostí. „Rád bych
věru chtěl se trochu projeti po západ
ních prériích.“
„Dobře. Cekejme asi za 6neděl. “
Lovec odešel — Jolniy zamyšlen
pracoval dále. Dodělal muže a praco
val na voze. Nemohl potřebovat! vůz
obyčejný. Neuspokojil se, pokud věc
neudělal celou ze základu dle své chu
tě a myšlénky. Vůz musel býti velice
pevný a trvanlivý. Měl péra silná,
plátnem mohl se krýt! když třeba, nesl
dříví a měl nádržku na vodu. Též nesl
náčiní zámečnické ku potřebné cestou
správě. Uhlí tvrdého mohl míti na
dva dny a vody na 24 hodin pro stroj.
Byl též hodně široký, aby mohl rych
lou jízdu vydržeti bez překocení se.
Než uplynulo šest týdnů, byl vůz
hotov a vše na cestu připraveno.
Zatím, nežli pojedou, sdělíme struč
ně jen, kdo byl náš nový známý,
Holohlávek Bicknell.
Byl, jak praveno lovec a konec a
zdržoval se už přes deset roků na zá
padních prériích na pokraji vzdělaného
světa.
Byl udatný a obratný lovec a měl
časté už srážky s rudými muži, po
nicliž nejen nosil na památku hlavu
bez vlasů ale i mnohou jinou jizvu na.
těle. •
Jak lidé jemu podobní pohyboval
se stále mezi vzdělaným světem a pou
ští. Nejdále na východ chodil do St..
Louis ale na západě přišel až za Skal
né Hory. V St. Louis ukládal si na.
banku peníze, které utržil za kožešiny
a* jiné zboží přinešené sem a zase sevracel.
Jednoho podzimku nalezl v krajině
nynějších Černých Hor ve Wyoming,
při potoku zlato. Zaznamenal si místo
a odebral se na zimu do St. Louis, aby
se s jarem vrátil a zlato dobyl.
Na řece Yellowstone nalezl parník
obchodní s nímž se svezl. Seznámil se
tu s dvěma muži, sklamanými zlatokopy
vracejícími se z Caliíbrnie.
Byli to nám známí Ethan Hopkins,
Yankee a Mickey Mc Squizzle, Irčan.
Vraceli se s nepořízenou zpět, a vyprá
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věli mu osudy své. K těmto dvěma
osobám byl připoután neočekávanou ne
hodou. Praskl jim na lodi kotel a loď
se roztrhla a utopila. Cestující byli
shozeni do vody a Holohlávek byl těžce
raněn, že nemohl plovati. Na štěstí
jeho dva známí ušli poranění, vytáhli jej *
s namáháním z vody na břeh a ošetřo
vali jej jako nej věrnější přátelé tak dlou
ho, až byli nalezeni od lovců, jiných a
když se pozdravil, odebral se s nimi do
St. Louis.
Tu teprvé jim sdělil, že hodlá se jim
okázati vděčným a že chtějí-li na jaře
jiti s ním povede je na místo, kde jest
zlata hojnost k dobytí. Chtěli hned zpět
a litovali, že jim to neřekl dříve. Když
jim ale sdělil, že v zimě tam nejsou nic
platni, uspokojili se a slíbili, že s jara
půjdou s ním.
A nastalým jarem skutečně šli.
Nalezli zlata velikou hojnosť, avšak
nemohli mnoho udělati pro zrádné vel
mi zlé Indiány, kteří je tu stále obléhali,
tak že jen s tíží mohli ukrýti dobyté
zlato a uhájiti své životy v jeskyni vel
mi příhodné.
Holohlávek zanechav soudruhy své
na prérii, odebral se do St. Louis a tu
sešel se náhodou s hora uvedenou s
Jolmy Brainardem a naučil se znáti
jeho paromuže.
IV.~

Paromuž na cestách.
Mladý Brainard velice se obával,
aby se obecenstvo nedozvědělo o paromuži a aby nebyl pak přinucen veřejně
s ním vystupovati a povykovati. Proto
nesvěřil sě s tím nikomu vyjma matku
svou a ta byla mlčenlivá.
Konečně objevil se lovec Holohlá
vek, když Jolmy měl už vše připraveno
a místo pozdravení vešel do dveří se
slovy :
„Mášli pak, hochu, tu hromovnu
hotovou.“
,,Už přes týden Čeká na vás.“
„Tedy vyjedeme. Mám naspěch.“
Myslil totiž lovec, že jen paromuže
zapřáhnou a pojedou, aíe Jolmy měl
jiné zámysly. Chtěl totiž celý stroj
složití do bedny, doplaviti jej do Independence po parolodi, tam jej vysaditi

nad městem do prerie a pak jeti, ani£
by mnoho lidí o tom zvědělo.
Holohlávek uznal, že ie to dobrý
zámysl a dali se hned do bednění. Slo
to s tíží, ale šlo to přece. JHiny roz
loučil se s matkou, která myslela, že
jen tak nedaleko jede a že nehrozí mu
nebezpečí a hnedle pluli do Missouri
nahoru.
Cesta uběhla bez všeho nápadného.
Dopluli do Independence a nechali si
bednu vyložiti i s vozem nad městem
u břehu do prerie.
Bylo to pěkné podívání na stroy
ten nevídaný, když v celé své slávě
stál zapřažený do vozu pod širým ne
bem v širé prérii. Jolmy celého jej
důkladně prohlédl, zdali jest vše na
něm v pořádku. Pak zaopatřili si dříví
a vodu do zásoby a zatopili. Jolmy
neměl ještě příležitosti zkusiti svůj stroj
na prostoru dosti velikém a proto bed
livě pozoroval každé jeho hnutí.
„Nuže spustíme. Pozor!“ zvolal
hoch.
Vzdor napomenutí tomu neopatřil
se Holohlávek přece dosti pevně a byl
by sletěl s vozu, když paromuž trhnul
sebou k prvnímu ráznému kroku.
Prerie byla suchá a rovná a vůz
ujížděl po ní tak rychle, že oba jezdci
až dostávali strach a Jolmy musel rych
lost zmírniti. Když ale pomalý krok
stával se jednotvárným, pobídl Holo
hlávek Brainarda, aby jen pustil na
celo a ukázal co muž dovede.
I letěli jen prérií.
Stroj pracoval
krásně. Hustý dým valil se muži z
klobouku, nohy jeho rychle dotýkaly se
země. Nežli se nadáli, urazili deset
mil cesty, když pojednou pára se zasta
vila a stroj zarazil, že oba byli vyhozeni
ze sedadla ku předu a trochu se po
škrábali.
„Skalpuj mně, ale’ tak náhle ne
stav!“ zvolal Holohlávek. „To bych
nesnesl. “
„Však já se brzy naučím s ním
zacházet!. Vidím, že to nejde uzavřití
páru najednou“, pravil hoch. Jolmy se
stoupil s vozu a prohédl si celý stroj
důkladně, zdali je vše v pořádku a
když vše nalezl, jak si přál, a přiložil
dříví i přidal vody a jeli zase dále brzy
rychleji a brzy zdlouhavěji.

Až dosud nebyli potkali živou duši
na pláních a už urazili asi 40 mil. Ho
lohlávek mu ale poradil, aby zahnul na
levo, že brzy přijde v cestu a že po
tkají jich dosti.
V poledne cestou pojedli toho, co
vzali s sebou, ani nezastavivše. U ve•čer pravil Holohlávek, že urazili nej
méně už 100. Brainard se podivil sám,
když počítal, že teprve i sou asi 10 ho
din na cestě. Když se smrákalo spa
třil lovec v dálce před sebou vystěhovaleckou .tlupu s vozy a koni.
„Jeďme za nimi!“ zvolal. .
A paromuž namířil si za nimi a
’netrvalo dlouho, dojel jich.
Vystěhovalci pozorovali neobyčejný zjev ten
to z dálky a nastavili buď ze strachu
buď ze zvědavosti.
Praví se, že když Robert Fulton
plul s prvním parníkem svým po řece
Iludson, vzbudil ním mezi obyvateli
podél břehu taký strach a zděšení, že
mnozí třesouce se' očekávali poslední
den světa. Teď arci je málo lidí, kteří
foy se nechali něčím podobným postra
šit!, avšak přece každý, kdo, viděl oObrovského paromuže běžeti prériemi
ponejprve, neubránil se zděšení.
Když paromuž dojel až k vy stě
hovákům, zahvízdl pronikavě, že se
všichni ulekli a letěl dále. Koně a
dobytek vystěliovalců splašil se a roz
běhli se a muži byli příliš zaujati no
vým zjevem, aby je mohli sháněti.
Nicméně byli mezi nimi dva, kteří
byli dosti zkušení ve světe a domýšleli
.•se, že to přece nemůže býti nic nežli
lidskou rukou sdělaný stroj. Aby se
přesvědčili, pustili se na koních za paromužem. Johny je nespozoroval, až
když už byli zcela na blízku. Teď ale
spustil páru a jeli, že za několik minut
jezdci na koních viděli, že marné jest
jich pádění a rozmrzeně se navrátili
zpět bez výsledku.
To naším přátelům spůsobilo veli
kou radost a zábavu. Věděli teď že
mají v rukou neocenitelný prostředek
ku unikání všelikému nebezpečí.
V.
Indiáné.
„Jen aby ta čertovinka vydržela,“
pravil Holohlávek, když zase povolilo
se ve spěchu.

,,A proč by ne?“
., Nevím, ty bys to arci měl věděti.
Ale tyhle novotiny obyčejně dobře jdou
z počátku a pak nežli se naděje vezme
je tisíc hromů.“
„Toho se nebojím. Udělal jsem
chlapíka toho tak velikého, že jest na
něm všecko pevné a důkladné.“
„Arci, hochu!
Tys přece jen
hromsky chytrý chlapík, byť sebe menší.
Kdo jak živ slyšel o paromuži?“
„Já často slýchával o něm, ale
nikdy jsem ho neviděl. Až jen se jed
nou navrátím a udělám parní koně —“
„A snad také’parní ptáky, ne?“
„Možná. Uvidím co se dá udělati. “
„Hrome, snad nemyslíš hochu, že
bys všecko dovedl na světě? Ale, já
řku, co s tímhle čertem uděláš, až se
navrátíme do St. Louis?“
„Nevím. Pak bych jej třeba pro
dal.“
„Já bych jej neprodá'; ten ti může
přinést peněz jako blesku “
„A jak?“
„Jako Barnum se svým koněm s
vlnou. Vžiti to po zemi a ukazovat to.
Tu by si lidi nohy ubehali, aby to vi
děli. V tom jsou peníze.“
Co tak rozprávěli setmělo se úplně
a bylo teď na čase, aby se ohlédli po
noclehu. V noci jeti nemohli, neb mo
hli vjeti do potoka neb řeky a bylo by
po radosti. Neb by paromuže vícekráte z jámy ven nedostali bez náčiní zve
dacího. I zamířili si do malého lesíka
stranou při potoce, kde bylo příjemné
pobytí. Zastavili, opatřili nej prvé pa
romuže, nanesli dříví, nabrali vody do
kotle i do nádržky, vysypali popel a
připravili třísky a dříví k rychlému
zapálení v čas nebezpečí, a pak teprvé
povečeřeli a ulehli ve voze pod plach
tou.
Lovec nejdříve prošel lesík, kolem,
zdali by nespozoroval něco nebezpeč
ného, nějaké Indiány, a když se pře
svědčil, že jich tu není a upokojil Johny-ho, který se bál jen Indiánů, usnul
tento zdravým spánkem a měl veselé
sny. Lovec byl zvyklý spáti lehce a
každý sebe lehčí šramot jej probudil.
Tak se stalo po půlnoci, že se
probudil a spozoroval, ža se nedaleko

odtud něco pohybuje. I šťouchnul Brainarda. aby jej probudil.
„Co je?“
" „Jsou tu Indiáne mezi stromy —
tiše! “
,,Nebesa! A co máme uČiniti?“
„Jen se neboj a buď tich — pst!“
V tom zachytil Holohlávek okem
temnou postavu rudocha plížícího se po
všech čtyřech okolo vozu a prohlížejí
cích si to. Za chvíli vzdálil se tiše
Indián zase. Byl to zved.
„Zůstaň tu a já se podívám ko
lem.“ šeptal Holohlávek slézaje tiše
s vozu a bera pušku nabytou k sobě.
Holohlávek ostal nejméně půl ho
diny na výzvědách a co nalezl bylo,
že ie tu na blízku 20 Indiánů plížících
se houštím. Nevěděl jiné pomoci, jen
aby co nejdříve se dostali odtud.
„Jak dlouho to vezme, než dosta
neme páru?“
„Už jí mám dostatek,“ odpověděl
hoch. „Jak jste odešel, rozdělal jsem
oheň.“
„A to byl dobrý nápad, hrome!“
zaradoval se Holohlávek, který se byl
dříve nepovšimnul, že paromuž žárem
a parou překypuje.
„Už zase jsou tu ty kleté kůže
rudé,“ šeptal Holohlávek.
Jolmy nemeškal a zatáhl za pro
vázek k píšťale. V tom okamžiku zakvičelo to tichostí noční děsně a kři
klavě. Na to pustila se pára na stroj
a paromuž vykročil ku předu nesa vůz
s našimi přáteli rychle do prérií. Při
tom píšťala hvízdala, že ji žádný In
dián překřiČeti nedovede.
.Když uběhli několik set yardů,
Jolmy povolil zase spěchu, neboť bylo
to nebezpečné v Čiré tmě pohybovati
se tak rychle ku předu. Vždyť by mo
hli lehce spadnout! do řeky, která byla
na blízku a nedostali by se více ven.
„Jednu věc si zapomenul, hochů, “
pravil Holohlávek, když umírnila se
rychlost jízdy.
„A ta by byla?“
„Měl’s dáti v čelo svítilnu, bychom
mohli cestovali i v noci jako ve dne.“
„To je pravda. Na to jsem úplně
zapomenul. Holili jsme Indiány tím
poděsit.
„Je teď na to už pozdě ?“

„Musel bych k vůli tomu zpět do
St. Louis.“
,,Hrome—to nejde. Jeď ku předu.
— Stůj! “
Na toto vykřiknutí zastavil Jolmy
stroj úplně a viděl teprvé. že ještě je
den krok, a byli by se svalili se spád
ného břehu do řeky, která dole hučela,
a se leskla při kmitu hvězd. Bylo to*
vyváznutí šťastné. Za okamžik by bylopo paromuži.
„Skalpujte mně,“ zvolal Holohlá
vek; „když by tohle nebylo tak zlé,
jako zůstati mezi rudochy. Jak se teď’
dostaneme zpět ? ‘ ‘
„Musíme stroj vytlačiti. “
„Což nemůže kráčeti nazpět?“
„Není k tomu zařízen.“
S velkým namáháním dostali stroj
s vozem něco zpět a stranou, že mohli
jeti dále po prérií.
„Myslíte, že Indiáné jsou ještě za,
námi?“ tázal se Jolmy.
„Ani pomyšlení.“
„Nuž můžeme zůstati zde do rá
na, “pravil Jolmy.
I zůstali tu a prospali se zdravě..
Ráno rozhlížel se Holohlávek by
strým okem po prérii a shledal, že asi
půl míle odtud stojí asi tucet Indiánů,
na koních, pohlížejíce sem zvědavě a.
bojíce se přiblížit!.
„Myslíte, že na nás učiní útok?“
tázal se bázlivě mladík.
„No, to by se měli,“ smál se Ho
lohlávek. „Víš co, pustíme se přímomezi ně—to uvidíš, honbu.“
Upravilo se tedy vše a Jolmy pu
stil teď stroj směrem za rudoúiy. Ti
chvíli pohlíželi z dálky na divné to„zvíře“, když však spozorovali, že to
míří na ně, obrátili se a prchali, jako
by je všichni ďasi honili. To se Jolinymu líbilo. Neb je to žert, honiti
nepřítele a věděti, že se nám nemůžeod něho nic státí a že nám utéci ne
může.
Paromuž hnedle nadliáněl divochy,
kteří byli strachem celí bez sebe. A
vidouce, že neuniknou, pojednou serozprášili na všecky strany.
Na radu Holohlávka pustil se ■ oliny za jedním z nich a lmal se za ním
co nejrychleji. Ten vida, že to platí
jemu, počal řváti a koně pobízet! Než
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imikriouti nemohl.
K tomu píšťala
tvala neustále a rudoch i jeho kůň byli
už celí poblázněni strachem. Až koneč
ně spatřil rudoch řeku po boku svém.
I zabočil k ní a seskočil s příkrého a
vysokého břehu s koněm svým do její
vln.
Tam arci paromuž jej nepronásle
doval ale jel stranou dále. Ostatní ru<loši ujíždili hodně daleko a teprvé s
výšiny nedaleké dívali se za neznámým
tím nepřítelem svým, který je- tak po
děsil.
VI.

Zlalá sluj.
Za nepřítomnosti Holohlávka Bicknella zůstali Mickey a Ethan ve zlaté
sluji, pracujíce pilně a majíce pokoj od
Indiánů. Byli vděčni Ůolohlávkovi,
že jim o sluji té bohaté pověděl, neb
se jim to dobře vyplácelo. Když na
hrabali vždy trochu země a písku, v
němž leskla se zrnka ryzího zlata, od
nesli to k řece nedaleko běžící a tu to
rýžovali. A co jeden rýžoval, druhý
chodil stráží podél břehu, vyhlížeje ko
lem, aby nebyli od divochů přepadeni.
„Bigorrali!“ zvolal jednoho dne
Mickey, když stál na stráži zase a Yan
kee rýžoval ve vodě zlato.
Ethan vyskočil poděšeně a tázal
se, zdali snad Indiáné zase jdou, kdež
to už tak dlouho nebyli se dali viděti.
Polekaný a pověrčivý Irčan ukázal
inu z dálky blížící se ten hrůzný
zjev — paromuže.
Jak paromuž přiběhl až k nim a
jak se tu shledali s Holohlávkem, vy
psali jsme už na počátku své povídky.
Když jim byli Holohlávek a Johny
všecko vysvětlili a vypověděli, co vě<děti chtěli, a když se byli odebrali do
své skalní skrýše, jali se radi ti, jak teď
si to naříditi, aby co nejdříve nahraba
li hodně zlata, uhájili se před Indiány
a dostali se bohatí zpět do vzdělaného
světa.
Usnesli se na tom, že Johny, kte
rý nebyl schopen těžce pracovati při
•svém slabém a nerovném těle, bude s
paromužem státi stále na stráži, kdežto
oni spojenými silami a bez vytrhování
budou moci pilně pracovat! a že co
nejdříve budou hotovi s úlohou svou,

rozdělí se poctivě mezi sebou a poje
dou zpět.
Pojedli společně a vyspali se doko
nale.
Druhého dne ráno, nežli se ode
brali ku práci, byl Johny už u svého
stroje, cídil a mazal všechny jeho části
a přivedl jej úplně do pořádku. Pak
rozhlédl se kolem krajinou.
K jihu a východu rozkládaly se rovné
nedohledné prerie, a k západu asi 20
mil v dáli byly značně vysoké hory
a modrající se lesy na nich.
Mladý Brainard dostal chuť podívati se k horám tem, aby pobavil se
poliledem, kterému nebyl uvyklý v
městě, pohledem na hory a lesy. Zá
roveň myslel, že by se mohla nějaká
zvěř tu loviti.
,,Pro zvěři nemusíme chodit tak
daleko,“ pravil Bicknell; ,,vezme to
mnoho času a pak je jisto, že jsou tam
divoši.
,, Vždyť je můžeme odtamtud’ vy
hnat naším paromužem, že se tak brzo
nevrátí. ‘ ‘
,,Ano, a zaženeme ši také všecku
zvěř a nebudeme mít co jíst.“
,,Však můžeme ji honiti, jako jsme
honili toho Indiána minule. “
,,To je pravda — poleze-li paromuž tvůj také do hor.“
,,To nepoleze, arci. Avšak u hory
slezeme s vozu a budeme zvěř honiti.
,,A necháme divochy chytrácké,
aby nám odjeli s naším strojem.
,,Myslíte žeby to bylo možno?“
,,Nevím, ale to vím, že jakmile tě
uvidí, že budeš mít hlavu holou rychlé
jako blesk.“
Bicknell pozoroval, jak Jolmyho
tím postrašil spasitelně a dodal:
,,Dáš-li si pozor, hochu, tož se po
kus o to, abys tam dojel sám. Ale
pamatuj si, že musíš dbáti toho, bys
neslézal s vozu, neb bude s tebou pak
zle. “
Johny obdržev takto dovolení ne
rozmýšlel se dlouho a vypravil se na
cestu do hor.
Den byl krásný, jasný a tichý.
„Kdy pak tě máme čekati zpět?“
tázal se Ethan.
,,Někdy odpoledne.“
„Vrať se před západem slunce,

jako moje nebožka matka říkávala, dej mů, aby ukázal přátelům svým hrdin
jí pánbů nebe, “ podotkl Mickeyt
ství své.
Tuři neutíkali příliš rychle na krát
Hoch slíbil, že dá pozor na sebe
a odjel vesele k horám.
kých nohách svých a Johny je rychle
Půda byla velmi pěkná. Tvrdá doháněl. Zůstávali všichni tří pohroma
rovná a bez průtrží. Jako parostroj na dě až na sebe naráželi ve spěchu svém
dráze uháněl paromuž a Johny uměl urychlujíce stále více svých kroků.
Po nějakém však čase zůstával je
ním teď vlasti dokonale dle libosti.
Poznal, že pracuje velmi zdařile a že den z nich pozadu za ostatními a Johny
neopomenul ani toho nejmenšího k řád si teď na něho zamířil.
nému jeho sestrojení.
Byl to silný a veliký býk, jen že
První tři neb čtyři míle ujel klid poněkud kulhavý, že nemohl druhým
ně a rychle, a sedě pohodlně na voze stačiti. Ač byl poplašen necítil přece
obdivoval se dokonalému pracování onoho slepého strachu, jakým Indián
každé Části svého stroje. Tu však v se dal poclěsiti když viděl paromuže so
nejlepším běhu zarazil se stroj ná bě v patácV* Tur byl však odvážnější.
hle, tak že hoch sletěl po hlavě ku Vida že už tak blízko za ním nalézá se
předu s vozu a padl pod nohy obra, nepřítel, nerozmýšlel se dlouho ale po
který však sebou ani nehnul, jako by jednou se obrátil čelem proti němu.
Na to nebyl Johny připraven. Aměl rozum slona, jenž nezašlápne tla
pou velikou svého pána.
však už měl v ruce pušku a mířil, my
Sebral se však hnedle a seznav, sle že musí jednou ranou z ní skoliti
:že mimo malé pohmoždění nic si neu sebe větší zvíře, ať jej střelí kamkoli.
blížil, prohlížel celý stroj, hledaje co
Střelil.
mu schází.
Bána vešla turovi do předního steh
Po delším hledání konečně se na ale nepoškodila jej leč rozdráždila
přesvědčil, že celé nehody té byl vi jej ještě více. Obořil se .teď tím zuři
nen jeden šroub, který při cídění věji na nepřítele svého. Johny měl
ráno rozmlouvaje s Holohlávkem, za toiik ducha přítomnosti, že zarejdoval
pomenul pritáhnouti a ten teď rozvi- rychle stranou, ale ujeti už nemohl —•s
klav se a uvolniv hlavní části, překazil býk vrazil čelem paromuži v bok se
•další pohyb. I spravil to zase dobře silou takovou, že by to jiný muž žádný
pomocí náčiní, které v truhlíku na vo byl nevydržel.
ze s sekou stále vozil a pak všedná
Paromuž bez zaražení se byl vy
ma vůz chtěl jeti dále.
zvednut silným čelem býka nejméně
na stopu do výše od země a dopadl
hřmotně
na zem. Johny myslel že se
VII.
přiblížila jeho poslední hodinka a že
Paromuž lioni tury.
bude od býka sežrán.
Avšak neopustilo jej štěstí. Paro
Co se rozhlíží prérií před ním se
muži
nebylo nic poroucháno a hýbal
rozestírající, zdaliž by nebylo mu v ces
se stejně dále. A co býk učinil něko
tě nebezpečí, zahlédl nedaleko před se
bou tři tury (bufťalo), • kteří s hlavami lik kroků zpět, aby se rozběhl na útok
ve výši s udivením zřeli na nevídaný nový ještě mocnější, pustil Johny ce
ten zjev pohybující se jich královstvím. lou páru najednou a muž upaloval, ja
,,Počkejte hoši,“pomyslilsi Johny, koby cítil velikost nebezpeč .
Byla to podívaná. Lístek se obrá
„vás proženu. “
til.
Tur
honil lovce se zuřivostí neví
A zahvízdav silně na nos paromudanou. Než nadarmo se namáhal. Lo
•že pustil se přímo za tury.
vec
unikl přece pomocí stroje svého,
Tito zabručeli si mrzutě a zvednuv
še chocholaté ocasy do výše, pelášili kterým se nikým předbělmouti nedal.
Kdyby byl trochu jen porouchán býval
prérií. Paromuž za nimi.
Hoch neopomenul vžiti s sebou prvním nárazem, bylo by po všem bý
pušku, a myslel, že jednoho z nich za valo veta.
Když se za chvíli odvážil Johny
střelí a přinese z něho aspoň kus do
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obrátit! se nazad, spatřil zuřivé to zví
ře cupati prudce za sebou s hlavou k
zemi skloněnou a z jeho zraků sálala
rozkacená zuřivost.
Za několik minut jén vyvázl Johny
úplně z dosahu jeho a zmýlený býk
cválal pak jiným směrem za svými dru
hy a nezdálo se, že by si tu ránu z puš
ky bral k srdci.
Když Johny spozoroval, že vyvázl
z nebezpečí zarazil běh svůj a nemeš
kal prohlídnouti si dříve svého muže,
zdali není na něm nic poškozeno.
Prohlížel jej dokonale a shledal že
mimo jedné vtlačeniny na břichu nemá
pražádné známky uškození. Přislat rá
na býkova šťastně na široké místo, kde
mohla se rozděliti na hodnou plochu a
nespůsobila škody.
Zaradoval se nad tím štěstím a
obrátil se teď znovu k horám aby došel
přání svého seznámiti se s nimi a přinésti nějakou zvěř s sebou přátelům v
zlaté sluji.
Spěchal teď a netrvalo to hodinu a
nalézal se při úpatí značného lesem po
rostlého vrchu.
Zastavil a rozhlížel se kolem po
prérií a do lesa před sebe. Nemohl
však spozorovati toho nej menšího, co
by mu hrozilo nebezpečím, a proto slesl
s vozu, vzal pušku, nabil ji, nechal
svého muže státi na místě, spravil oheň tak, aby až se navrátí za hodinu,
jak myslel měl páru připravenou a ne
dbaje napomenutí Holohlávka, pustil se
chutě do vrchu a do lesa.
Zapomenul na vše nebezpečí a ko
chal se požitkem tím novým — býti v
pustém lese na honu sám a sám. Aby
byl tušil, co naíí čeká!

tolik přece, že zvedl rychle pušku k
líci a střelil.
Avšak výstřel jeho měl asi týž úči
nek jako před dvěma hodinama u tura.
Jen jej více podráždil a medvěd zuři
vě řva bral se zdlouhavým krokem s
jiskřícím zrakem k Johnymu.. Nebál se
že mu taková nepatrná korisť bude mo
ci uklouznouti. Bylo mu to malichernéhnáti se za ním.
Co by byl teď za to dal Johny, aby
měl svého paromuže při sobě a mohl
uniknout! medvědu tak, jak to učinil tu
ru. Rozhlédna se, poznal, že jest od
něho příliš daleko, nežli aby se mohl k
němu dostat!. Co teď.
Nerozmýšlel se dlouho.
Mrštil puškou o zemi a vyšvihnul
se na nejbližší statný strom.
A; měl Čas. Jen okamžik a byl by
upaal v drápy rozkaceného zvířete, které
vyskočivši za ním ještě tlapou podráplo*
jej na noze ale nezachytilo to jej více.
Johny vylezl si na horu do koru
ny stromu a pak Čekal, co asi medvěd
učiní. Ten poradil se klidně pod strom
na své tlapy a chvílemi vrhal zlostné
zraky vzhůru za svou obětí.
Johny byl rád, že unikl opětnému,
nebezpečí a s radostí pohlížel na bez
mocné zvíře dole pod stromem čumící.
Když však uběhla půlhodina a celá ho
dina, a medvědovi ani nenapadlo, aby
se hnul s místa, tu teprvé počal tázat!
se sám sebe, jaký asi konec to vezme.
Jolinv-ho přešla trpělivost — med
věd Čekal na svůj oběd trpělivě, věda,
že mu neujde.Teď byla dobrá rada drahá.
Se stromu svého nemohl viděti své
ho paromuže tak nedočkavě čekajícího
na návrat pána svého. Zlatokopy na
pomoc zavolati také nemohl, neb byli
asi 10 mil vzdáleni od něho.
VIII.
Přemýšlel dlouho, co tu dělati, až
Šedivý medvěd.
konečně důmyslnost jeho podala mu
Když byl asi půl hodiny bloudil výhodný nápad, který mu pomohl z
mezi stromy seih a tam; zaslechl neda nesnází. I utrhl kus ze svého kabátu a
leko od sebe hluboké zabučení a pohléd naškubal z něho provázků, které když
nu směrem po hlase, spatřil obrovské navázal na sebe, měl provazec dosti
ho šedivého medvěda nedaleko před dlouhý, aby ním dosáhl na zemi. Na
sebou státi.
jednom konci udělal oko a sestoupiv
Takové setkání oylo by poděsilo na nejnižší větev spustil jej dolů háze
zkušeného lovce, neřkuli nezkušeného je ním tak dlouho, až zachytil pušku,
hrbácka. Avšak měl duchapřítomnosti která šťastnou náhodou ležela na zemi

f

tak, že hlaveň strměla poněkud nad
pevnou půdu pod ní do výše.
Podařilo se mu, zachytil pušku do
oka a už radostné táhl ji do výše, když
medvěd hrábnul po ní tlapou a vyškrábnul ji opět z oka, nežli ji mohl Johny
vyzvednouti, však neztratil chutě k opětování svého pokusu.
Hodil oko několikráte poblíž med
věda, jenž vždy tlapou po něm lapil.
Avšak Johny vždy obratně uškubnul,
že medvěd nikdy nezachytil. Když se
to několikráte opakovalo, omrzel se
medvěd, obrátil hlavu stranou a ne
všímal si hračky té více.
Johny viděl, že se spása jeho blí
ží. 1 pokoušel se stále, až se mu poda
řilo konečně lioditi oko na hlaveň, za
táhnou ti je za muškou a už počal s
tlukoucím srdcem táhnouti pušku svou
k sobě do výše.
Medvěd zvědavě pohlížel na všec
ko a jednou se také pohnul už, aby
zamezil to, co se mu zdálo býti nebez
pečné snad, avšak nežli si to důkladně
rozmyslil, byla puška vzhůru zdvižena
a nalézala se v rukou Johny-ho.
Ten ji nabil opatrně a ostře a
když měl vše připraveno, zašramotil
větví, aby obrátil pozornosť medvěda
na sebe vzhůru.
Medvěd skutečně se zvedl a upře
ně hleděl vzhůru. V tom padla rána
a kule mu vjela okem do mozku.
Zařval bolestně, vyskočil a svaliv
se dodělal brzy ve svíjení život svůj.
Mladý Brainard čekal, až nabyl
úplného přesvědčení, že medvěd se nepřetvařuje, a pak teprvé slezl se stro
mu, sotva moha dokonale uvážiti své
vítězství nad tak mocným nepřítelem,
jehož skolil u svých nohou.
Byl na to teď hrdým více nežli kdy
by byl postřílel tucet turů.
,, Kdybych ho jen mohl dostati na
vůz, “ pravil sám k sobě, ,,sice by mi
to ani neuvěřili, že jsem zabil medvě
da. u
Nemoha však k vozu jej vléci, uřízl mu dvě tlapy a zastrčil je do ka
pes. A jelikož slunce už značně se chý
lilo k západu, obrátil své kroky k vozu.
Útěk před medvědem poněkud mu
spletl v hlavě místnost a teď nevěděl
kterou stranou by se měl dáti, by k
vozu svému se dostal. Jda ku předu,
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nenacházel ničeho, dle čeho by se byl!
mohl správo váti že tudy přišel.
Cestou ale byl poděšen, když za
slechl nedaleko od sebe hulákání Indiá
nů. Rozhlížel se, ale nikdy nebyl s tovyslíditi okem některého rudocha.
Půl hodiny to trvalo, nežli dostal
se na okraj lesa a tu teprvé rozhlížeje
se, poznal, že jeho parostroj stojí jen
několik set yardů před ním, avšak k
jeho největšímu zděšení spatřil asi tu
cet Indiánů, kteří obcházeli stroj, pro
hlíželi jej, dotýkali se ho, na vůz lezlii
atd.
Teď viděl že se nalézá v největ
ším nebezpečí, neb nevěděl, jak se do
stati ku svému vozu, jak rozdělati oheň
a ujeti, aby nebyl od Indiánů zastře
len.
Už to bylo neštěstím, že Indiáné
mohli si stroj prohlédnouti a přesvědčiti se, že to není nic strašného. Ti nejprvé jistě blížili se k němu s bázní a
strachem, ale nenalezše na něm nic
hrůzného, brzy se odvážili k samému
— a teď bylo po strachu. Lezli naň a
na vůz, prohlíželi jej a někteří i tomahawkem tloukli jej do břicha.
Každé takové udeření bolelo hocha
více nežli kdyby byl skutečně sám rá
nu til obdržel, a byl by bolestí při kaž
dé ráně vykřikl. Věděl že by některá
rána silná mu mohla Stroj učiniti neuži
tečným — mrzákem.

IX.
Nebezpečí roste.
Když se byli divoši pobavili s ne
známou tou bytostí železnou, odebrali se
do lesa, každý jinou cestou. Jeden z
nich bral se zrovna tou pěšinou, kudy
šel Brainard a tento musel se mu vylinouti v trávě z cesty. Ležel na břiše
sotva dýchaje, vida míjeti rudocha a
čekal, co se dále stane.
Divoch kráčel do lesa, až nalezl
pod stromem zabitého medvěda. .
To jej překvapilo. Prohledl si ko
lem všecko důkladně, prohlédl i ránu
medvědovu krvácející z oka, a hnedle
se ustanovil. Bral se stopu stále v trá
vě sleduje, zpět a netrvalo dlouho,
když Johny spatřil sláti nad sebou ru
docha toho s napřaženým tomahawkem..

Johny nemeškal dlouho a vpálil
anu kuli z pušky do prsou, že divoch
(roztáhl ruce do výše, klesl a byl hned
le mrtev.
Teď ale Joliny sebral nohy na ra
mena a spěchal, ku svému paromuži.
Jak se zaradoval, když shledal, že pod
kotlem ještě doutná něco uhlí a voda v
kotli že jest vřelá. Přihodil tedy něko
lik polen, vskočil do vozu, přidal vody
íi čekal. Kouř se hnedle valil z klobou
ku paromuže a netrvalo dlouho, stroj po
čal se pohybovati.
Avšak byl také nej vyšší čas, neb
o dvě minuty později byli by jej divo
ši přepadli. Blížili se z lesa v počtu
mnohem četnějším a tu shledali, že se
ta cizí bytost pohybuje. Hned se do
myslili, že tu musí bvti při tom nějaký
běloch a spustili se za ním. Arci mu
seli brzo zkusiti, že ho nedohoní a pro
to mrzutě vrátili se zpět.
Johny vida, že jim unikl, nemohl
se přemoci, aby nezůstal ve voze a neizamával kloboukem na Indiány jako na
důkaz svého vítězství nad nimi.
Byl
by to však málem draze zaplatil, neboť
lined zafičelo mu několik kulí nad hla
vou a on raději ve voze se přikrčil, by
se zachránil.
Večer se blížil a Johny celý vy
hladovělý si přál, aby už raději byl
mezi přáteli svými. Jel tedv rychle a
když slunce zapadalo, přiblížil se do
.sluji zlaté, do ležení, jak tomu říkali.
Nějaký nevyslovitelný strach skli
•čoval jej teď, když se ocítil na blízku
přátel, nějaké tušení neblahé jej tísni
lo. To jej přimělo, že zastavil z daleka.
'Co jej znepokojovalo, bylo, že žádný
íz nich nestál na obvyklém místě na
stráži.
Což aby byli zabiti — neb zajati
— aby takhle, sto Indiánů bylo v ůžlabině někde ukryto ?
Takové myšlénky jej znepokojova
ly a nevěda si rady, zahvízdal silně na
píšťalu parní, že se to v tichosti večer
ní rozlehalo na kolik mil do vůkolí.
Neobdržev žádné odpovědi, pískal
několikráte po sobě. Ale když ani teď
se nikdo neozýval a vidět! se nedal,
věděl, že je zle.
Co ale teď? Měl se odvážiti dolů
s vozu a vyzvěděti co to znamená? A

neb měl zůstati ve voze, aby se v pří
padu nebezpečí zachránil ?
Rozhodl se konečně, že sleze a učinil tak. Sotva však byl na zemi, za
slechl zvláštní znamení jako třesavé za
písknutí. Vlezl tedy hned do vozu zpět,
neb měl za to, že to platí jemu a dí
val se, odkud asi to může přicliázeti.
Tu spozoroval, že na jednom stro
mu v úžlabině, kde nalézala se jeskyně
zlatokopů, pohybuje se temná postava.
Bylo už příliš temno, aby byl mohl
rozeznati, zdali je to skutečně Holo
hlávek Bicknell, jak se mu zdálo.
Byl by celý svět za to dal, aby
mohl porozuměti, co to znamená. Avšak když zaslechl teď také palbu z
pušek, nerozmýšlel se dlouho a jel z
místa nebezpečného, aby aspoň nebyl
mu příliš na blízku.
Stále se ohlížel, ale nemohl spatřiti
ničeho. Teď teprvé dostal strach oprav
dový. Věděl, že divoši okolní nebojí se
více jeho paromuže, poznavše, že v něm
není nic nadpřirozeného a proto že ne
bude je moci zastrašit! ním. A na tom
mnoho záleželo.
Kdyby měl své tři přátele ve voze,
jak chutě by byl s nimi ujížděl z ne
bezpečí všeho. Ale nemohl k nim —
nemohl jim pomoci — ba i sám byl u
velikém nebezpečí.

X.
Lovec obr.

Teď však počalo jej tísnit i něco
nového mimo starost o jeho přátele.
Spozoroval totiž, že dochází mu vody
v kotli a zásoby více neměl. Vypočítal
si, že nemůže se strojem jeti déle než
li asi hodinu ještě a pak dost. Kde
vžiti vody. A kdyby Indiáné přišli, ani
by jim nemohl ujeti ani je pronásledo
vat!.
Bez dlouhého rozmýšlení tedy obrátil se k řece a hledal příhodného
místa u břehu, kudy by mohl k vodě.
Bylo to hledání dlouhé, nežli na
lezl břeh, kudy mohl sestoupit! k vodě
dolfi. Nalezl takové místo asi míli od
zlatodolu svých přátel. Zastavil tu a
slezl, nabíral vodu do malé nádoby a
nosil do kotle i do nádržky. Tu teprvé
vzpomenul si, že by to bylo pro něho

velikou výhodou, kdyby byl při stroji val, že mu Holohlávek zapověděl prozařídil si malé čerpadlo a rouru, jíž by zraditi jich skrýši a sluj zlatou, neb by
mohl jen vyhoditi dolů do vody a čer- se to hnedle rozneslo a zlatokopové by
pati vody z hloubky sebe větší. Teď byli hnedle houfy jiných lidí zahnáni,
mu to dalo hodně práce a unavil se zabiti a oloupeni. Odpověděl tedy po
velice.
chvíli:
Když byl s tím hotov a prohledl
„Holohlávek je odtud nedaleko v
si dříví, že mu vydrží ještě na jeden ležení. “
den, slyšel 2 pozdálí kroky.
„Jak daleko asi je?“
Vlezl na vůz a připravil vše k od
„Nevím určitě, a myslím, že to
jezdu.
není ani deset mil.“
Spozoroval, že se k němu blíží
„Pojedeš do ležení ještě teď?“
stezkou pobřežní postava vysokého mu
„Chtěl jsem.“
že obrovského těla.
Už chtěl spustit!
„Dobře, Hochu. Pojedu s tebou. A
stroj, když se přesvědčil, že to není je-li to pravda, jako že tomu nevěřím
rudoch aíe běloch v oděvu lovce.
že ta potvora zde umí běliati, tož bude
„Haló, člověče, co tu robíš?“ vo moje a budu s ní honit ty rudé mrchy.
lal lovec.
Ty pak máš dost dlouhé nohy, abys
Johny nevěděl, co by odpověděl. svůj hrb odnesl zase pěšky zpět domů.
Mlčel tedy.
Ale dříve'mi to ukaž, jak to běží.“
V nejbližším okamžiku byl lovec
Mladý Brainard nedal si dvakráte
u stroje a s udivením si to vše prohlí říkati, ale spustil hned plnou parou, a
žeje, pokud totiž noční tma dovolovala, nežli sě lovec z udiveni svého mohl
pravil:
probrati, zmizel paromuž s vozem i
„U všech medvědů — co to máš chlapcem hrbáčkem ve tmě noční a ne
cizince? Jářku, jak se to jmenuje?“
zbylo po něm nic než trochu kouře a
„To“, smál se Johny, jemuž se smradu — jako po čertu.
cizinec pranic nelíbil, „to jest chodící
Toť se rozumí, že po takovém vy
parosťroj. “
znání lásky se strany obrovského lovce
,,U všech medvědů — což to snad Brainard se více nevrátil.
chodí ?“
„Neviděl jste nikdy parostroj ?“
XI.
„Myslím že ano
tam dole v St.
Louisu. “
Útok ve zlaté sluji.
„To je asi totéž, jen že to chodí
Musíme se teď podívat! na naše
11a nohou místo na kolách.“
přátele
v zlaté sluji.
„Mně snad nebudeš míti za blázna
Toho rána co paromuž vyjel si k
chlapče — to ti neradím!“
horám,
vyšel Holohlávek by se rozhlédl
„No, jak bych sem byl s tím při
zdali by nebylo tu v okolí nebezpečí od
šel jinak, kdyby to nechodilo?“
Indiánů. Shledal mnoho známek, dle
„A kdo asi jsi, hochu, pověz.“
Johny udal lovci své jméno a ro nichž soudil, že tu Indiáné nedávno
byli, ale soudil, že dnes se jich nebude
diště
co obávati, a proto že bude se moci
„A co tu děláš?“
„Cestuju s tímto svým strojem.“ pilně na zlatě kopati.
Prostředkem sluje tekl malý potů
„A sám?“
„Nikoli. Přijel jsem s jedním lov ček a po obou jeho březích bylo v pís
ku hojně zlatých zrnek, jako by někdy
cem.“
tudy byla těkávala větší řeka, která
„Jak se jmenuje?“
na
dně zlato ukládala pro budoucí chti
„Holohlavý Bicknell. “
„U všech medvědů ! kde pak je vý svět.
Nedaleko kopaniny odkryli zlato
ten chlap?“
kopové
jeskyni ve skalách, kde ihned
Johny Brainard nevěděl teď co odpověděti. Tento cizinec mohl zlatoko rozbili svůj stan. V ní nalezli pramen
pům by ti velkou pomocí teď v jich ob dobré studené vody, což jim bylo velmi
ležení Indiány, ale zároveň si pamato vítané. Okolo ní bylo několik stromů a

vchod do ní byl pevně chráněn před
Indiány barikádou z klád nanesenou.
Celý den měli přátelé naši pokoj
a pracovali všichni tři. Až k večeru,
když právě mluvili o tom, že přestanou,
zahučela rána a kule z pušky vryla se
do držadla u lopatky Bicknellovy zrov
na pod rukou.
„U sta hromů
odkud to jde?“
zvolal Bicknell, mrštiv lopatou a chopiv se pušky při něm hned nabité sto
jící.
Rozhlížel se ale nenalezl skrytého
nepřítele.
Vyběhl na břeh a viděl dole v údolí veliký houf rudochů se hemžících.
Zavolal tedy na své soudruhy a
ukryli se rychle do své jeskyně.
„Bigorrah!“ zvolal Irčan, ,,co pak
se stane s paromužem a s chlapcem*
„Jerusaleme!“ zvolal Yankee, „pak
li ho lapnou, je po nás — nebo jak
dovezeme to zlato domů?“
Bicknell aby dal chlapci výstrahu,
vylezl na nejbližší u jeskyně strom prá
vě když se paromuž blížil a hvízdal a
dal mu znamení, jak jsme byli už dří
ve seznali. Měl radost Z toho, že bed
livý hoch si toho povšimnul a když jej
viděl upalovati pryč lezl se stromu dolů.
Už se hodně setmělo.
Holohlávek, který v čas nebezpečí
měl všecky své smysly napjaté, zaslechl
pod stromem dole něco šustiti po
dezřele. Přihlédl a viděl rudocha přikr
čeného v nejbližším křovisku s tomahawkem napřaženým stati proti sobě.
Holohlávek nebyl bojácný a hnedle
se rozhodl. Už často se potýkal s rudochy osobně a věděl, jak to zacíti. I
seskočil tedy a vrhl se přímo na divo
cha připraveného k útoku.
Nastala potýčka prudká ale tichá.
Lovec oddolal divochu a hnedle do
kázal, že tento ležel před nim mrtev
na zemi aniž by byl vydal ze sebe nejnienšího hlásku.
Teď teprvé vešel Bicknell do jes
kyně a vypravoval udiveným soudruhůjn. co se bylo stalo.
Dnes nerozsvítili si světlo, aby se
neprozradili, ale usednuvše pojída'i svou
večeři a radili se, co teď začíti.
Věděli teď, že jsou obklopeni pře
silou a že jim bude těžko ubrániti se
divým rudochům.

Bicknell jen litovat, že nemají paromuže při ruce, neb doufal, že pomo
cí jeho by divochy jistě zahnali na
dlouhou dobu a pak mohli poklad v
zemi ukrytý dobýti a pokojně odjeti.
Nedalo mu to. Umínil si, že až
bude později na noc, vykrade se, by
vyhledal Johny ho se strojem, a že se
pak vítězně navrátí a rudocliy zaplaší.
Neradi to slyšeli soudruhové jeho,
avšak nevěděli jiné pomoci a přivolili
konečně, slibujíce, že dají pozor, aby
zatím sami nepodlehli nepříteli.
„Dej na sebe pozor, ať se ti nic
nestane, jak má nebožká matka říká
vala, “ podotkl Irčan.
Pamatuj, Holohlávku, že osud náš
jest s osudem tvým pevně spoután,“
napomínal Yankee.
„Jak dlouho zůstaneš venku?“
„Možná že se navrátím do rána,
možná že později 8 pomocí. Jen se
držte a ty tchoře dobře hlídejte!“
A lovec vykradl se z jeskyně.
Rozhlédl se nejdříve, zdali by ne
bylo nebezpečí na blízku jeskyně.
Nebylo ho.
Kradl se opatrně k potoku a pak
podél něho k řece. Neboť tušil, že
Johny nejspíše bude k nalezení u řeky,
an bude potřebovali vody pro stroj.
Noc byla tichá a trochu měsícem
osvětlená. Často se zastavoval naslou
chaje a vyhlížeje, ale nic nespozoroval,
co by jej bylo buď potěšilo neb po
strašilo.
Až konečně zaslechl z dálky při
teče vrčeti kolečka u parostroje, kte
rýžto známý zvuk jej občerstvil a rozradoval.
Hnedle viděl temný stín před se
bou z něhož při přiblížení vyvinul se
paromuž. Na štěstí neuviděl Johny
lovce z dálky, sice by byl jej považo
val za nepřátelského lovce a byl by
ujel. Až pojednou uslyšel známý hlas
Holohlávka a spěchal po hlase k němu
s radostí k nevypsání velikou. Nej
větší starost spadla mu se srdce.
„Kde jsou Mickey a Ethan? tázal
se Johny.
,,V jeskyni.“
,,A jak vy sem přicházíte?“
Lovec mu v krátkosti vypověděl,
co se ve sluji událo a jak se dostal ven.
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RadiU se teď, co počíti, aby po
mohli přátelům v jeskyni a zachránili
dobyté zlato.
XII.
Zahnání rudocliů.
Vedením lovce pohyboval se teď
paromuž ku zlaté sluji, ale držel se
dosti daleko, aby nebylo mu nebezpeč
no, jakož i dosti blízko, aby mohl při
spěli přátelům, kdyby toho potřebovali.
Paromuž několikráte zapískal na
znamení pro zlatokopy, že jest na blíz
ku. Za několik okamžiků bylo slyšeti
slabé hvízdnutí.
„To je od rohatého Yankee-ho,“
pravil lovec, ,,on umí výborně hvízdat
rozličným spůsobem.
„A co to znamená?“
„To značí, že je vše v pořádku.“
,,A kde jsou Indiáné?“
Lovec rozhlížel se, pokud noční
temno to dovolovalo, prérií a pravil,
že vidí na pokraji obzoru pohybovati
se temná tělesa a to že jsou rudoši.
Mladý Brainard ač měl bystrý zrak,
nespozoroval to až za dobrou chvíli,
kde se přesvědčil, že v hodné vzdále
nosti plíží se těla Indiánů sem a tam
v trávě.
„Co to asi počínají?“
„Nevím.“
„Což abychom raději ujeli ?“
„Ne dříve, až budou nás pronásle
dován.“
„Což ale pakli nás obklíčí — mně
se zdá, že se hemží kolkolem.“
Lovec neodpověděl ale už měl puš
ku svou při tváři a mířil.
Bána padla a výkřik smrtelný zna
•čil, že rána nepadla na prázdno.
V témž okamžiku ozvala se střelná
rána a podobný výkřik po ní.
„Ti >tam moc pevně nespí,“ pozna
menal lovec a nal íjel znovu.
Hoch byl pln netrpělivosti chtěje
odtud odejeti, tím více, když několik
ran bylo proti nim vystřeleno a kule
jim fičely nad hlavami.
„Nebesa, my musíme odtud!“zvo
lal Johny a spustil muže.
„Jen asi padesát stop, nic dále,“
velel přísně lovec.
Měsíc teď jasně svítil a žádný rudoeh nebyl by nepozorován mohl se

přikrásti k paromuži. A pakli se ně
který opovážil nechati se vidět, lovec
hnedle poslal mu olověnou kuli do těla,
že víčekráte nechodil.
Avšak byť Indián mnohé snesl,
střílet nepřítele svého přece nenechá,
a proto střílelo se chvilkami pořád dále
až do svítání.
Když pak bylo už dosti denního
světla, že bylo lze viděti kolem, dalo
se znamení přátelům v jeskyni, že se
paromuž hýbe a popojelo se ku samé
sluji. Tu spozoroval lovec, že několik
ruďochů nalézá se v okolí jeskyně na
číhané. I nařídil Johnyrau, by také
vzal pušku do ruky a teď do nich stře
lili oba. Dva rudoši padli.
V tom
zahučely rány z jeskyně a jiní dva
padli, a tak se střílelo na tu hrstku, až
většina jich padla a ostatní, stále stříle
jíce, utekli.
Jakmile některý Indián padl, ihned
jej druzi jeho sebraii a odnesli, aby
nestalo se mu Čeho se nejvíce báli, —
aby nebyl skalpován od bělochů.
Paromuž pak za nimi sledoval da
leko, pukud mu cesta dovolovala a Ho
lohlávek stále do nich pálil dobře míře.
Když pak byli rudoši zahnáni dosti
daleko, tu teprvé obrátil se lovec s
Johnym k jeskyni, aby přispěli svým
přátelům.
Rudoši byli náležitě zahnáni a po
děšeni. Ten paromuž, do kterého neu
stále stříleli, aniž by jej byli poranili,
zdál se jim býti nějakou nadpřirozenou
bytostí, s kterou nechtěli další boj podnikati.
„Teď jsme je zahnali na dlouhou
dobu,“ chválil si lovec.
„No byl také už čas, neb jsme
spálili poslední poleno dříví a už by
chom nemohli ani hodinu dále jeti bez
paliva. Bylo by s námi zle.“

XIII.
Cesta k domovu.
Potrestání divochů, bylo náležité
a zlatokopové měli teď pokoj na delší
dobu. Dlouho nenechal se žádný vi
děti u zlaté sluje.
Přátelé naší toho také použili a
Íiracovali s pilností mravenčí od časnéío rána do noci. Holohlávek postaral
se čas od času o nějakou zvěřinu.

Johny nemohl sice kopati, ale za roztluče na kaši a nechá ho zde zpět.
to tím více jim pomohl svou domysl Usmířil je a vsedli do vozu.
ností. Zbudoval v potoce hráz, roz
Když všichni vsedli na vůz, bylo
množil vodu a její sílu, sestrojil stroj málo místa na dříví, tak že mohli vžiti
kolébací hnaný vodou ku cídění zlata s sebou zásobu jen na dvanáct hodin,
od písku a země a tak mohl všecken což jim vadilo.
písek, který oni nakopali sám bez ve
Avšak co v na plat. Johny spustil
liké práce vyčistiti.
stroj a paromuž ujížděl s mlži i s poHolohlávek očekával, že obrovský kladem. Irčan ještě zpíval ná rozloulovec, jehož potkal Johny tehdy u řeky čenou :
v noci, jej tu vyhledá a obával se jej
„Adie indiánská země,
více nežli rudochů. On však se neu
vandruiem do Ameriky ! “
kázal.
Šlo to dobře a rychle.
A tak uběhly dva týdny a bohat
Odpoledne překvapila je dešťová
ství sluje bylo značně vyčerpáno, tak bouře. Natáhli plátěnou střechu nad
žé naši přátelé chystali se teď k odcho vozem a když dojeli do nejbližšího háje,
du. Chtěli se teď s dobytými poklady zůstali tu, neb paromuž neuměl dobře
navrátiti do světa vzdělaného zpět.
pracovati v dešti, nejsa ve svých všech
Nevěděli mnoholi asi mají, ale Ho údech na to připraven a kryt.
Bouře byla dlouhá a prudká. Pré
lohlávek počítal, že to stačí, aby když
rie
rozmokly
na dobro a nebylo lze
se rozdělejí, každý si mohl koupiti řád
druhý den jeti dále pro bláto a vodu
nou farmu.
„Jerusalem!“ zvolal Ethan Hop- v cestě. Musel; tedy přátelé naší vykins, utíraje si s tváře pot při tom po čkati až slunce poněkud vysuší zemi.
čítání. „Teď se budu moci přece jenou Majíce teď s sebou značný poklad zla
oženiti. Už jsme 10 roků zasnoubeni tý a vědouce, že i v západních prériích
se Serafinou Pike-ovou, teď ať visím, potuluje se četně rudých i bílých lupi
čů, věru měli stálý strach o jmění to a
když šiji Devezmu!“
„A já udělám totéž !“ zavýsknul cesta zpáteční nebyla ani tak veselá,
Irčan skákaje při tom vesele jako po jako cesta do hor, když neměli při sobě
žádný poklad, o nějž se museli obávati.
sedlý.
Holohlávek Bicknell co nejzkuše
„A kde máš nevěstu?4, tázal se nější ze všech na západě, byl jich vůd
Holohlávek.
cem a rádcem a obyčejně byl celou noc
„Daleko, daleko.
V Ballyduff, na stráži odpočívaje si jen ve dne spán
King County, tam je to děvče rozto kem . Avšak ani tu neužil ho mnoho.
milé, buclaté, které bude mít tu čest Neb kdykoli měli potkati nějakého
býti pí. Mc Squizlovou a matkou svých jezdce neb vůz, zbudili jej a tázali se
vlastních dětí. Arrah, to bude krása ! o radu.
Ona bydlí se svou matkou a s dvěma
Aby vyhnuli se všem nepríznivoprasaty hned za městem. To budou stem cestou, stranili se obyčejné cesty
časy ! “
vystěhovalecké a brali se pustější kra
A tak bavili se, vychvalujíce syé jinou více k severu kde nikoho nepovyvolené, co zatím Holohlávek a Johny tkávali. Chtěli tak dostali se k řece
připravovali paromuže na dalekou cestu Missouri, tu vyčkati na nějaký parník
zpáteční.
dolů plující, rozebrati paromuže, a svě
• Hnedle ale by se bylo stalo neště sti se po vodě dolů beze všeho pode
stí. Irčan chválil svou vyvolenou nad zření a prozrazení svého pokladu.
všecky jiné a Yankee nechtěl dopustiti,
Avšak čím více se vyhýbali ne
že by byla krásnější jeho Serafíny. To bezpečí od bělochů, tím více jim hro
dopálilo Mickey-ho, že hned shodil ka zilo nebezpečí od rudochů, kteří obje
bát, kasal rukávy a Yankee učinil to vovali se velmi často na blízku. Měli
též. Už jen se do sebe dáti.
tedy noce zlé a nespokojené, musice se
Holohlávek ale obrátil se přísně a velmi bedlivě hlídati ve voze.
Pak je to unavilo ve voze stále
pohrozil jim, že toho, kdo první uhodí

dřepěti, že bylo jim potřebou každému vanou k večeři. Rozdělali tedy oheň a
střídavě několik mil denně jecliati pěš upekli si zbytek ten k příjemnému po
ky za vozem.
chutnání. Oheň jejich byl kryt, kdežto
Vody měli stále dosti ale často o v prérii by se byli ním daleko široko«
dříví byla nouze. Jednou však byli v vyzradili.
nebezpečí býti rozbitu. Neboť pukla
Po večeři natáhli se pohodlně do
jim nádržka na vodu ve voze a voda trávy, kouřili a vyprávěli, jak to byl
do poslední kapky jim vytekla u pro jich obyčej.
střed prerie.
• Večer jim pěkně uběhla když ko
To byla ta největší obtíž, která je nečně počínali usínati, nastala otázka,
mohla potkati. Neb museli choditi s kdo zůstane na stráži. Až do dnes mla
belíkem pro vodu dále nežli dvě míle dý Brainard ještě nebyl stál ani jednou
k nej bližší řece a trvalo to celý den, na stráži v noci, ač častěji toho žádal.
nežli nanosili tolik vody, by dostali to I dnes si toho přál. Po delší domluvělik páry, co by dojeli k řece pro větší konečně mu to bylo svěřeno. Lovec byl
zásobu. Až večer teprve dojel si paro- velmi ospalý nedostatkem spaní za mi
muž sám k řece a zásobili se.
nulých nocí a byv přesvědčen vlastním
zkoumáním,
že žádné nebezpečí není
NIV.
na blízku, neobával se svěřiti se stráži,
Zajetí .
lirbáčka.
Jednoho odpoledne už pozdě dojeli
V pozdní hodinu natáhli se tedy
do údolí které mělo rovnou pěknou pů všichni tří muži v trávě, přikryli se po
du a jedouce ním, ucítili se hnedle se krývkami a hnedle těžce usnrli, kdežto
vřenu v údolí dosti hlubokém, tak že Johny cítě velikou odpovědnost na so
neměli ani místa, aby obrátili, kdyby bě, neměl na spánek ani pomyšlenínemohli údolím tím dále. A skutečně Troufal si probdí ti i více nocí po so
dojeli cíle, nemohouce se lmouti. Neboť bě, když by toho bylo zapotřebí.
cesta jejich pojednou se zvedala do vý
Jako strážný vojín přehodil si puš
še k prérii a po té nemohl páro muž ku přes rameno a kráčel sem a tam
nahoru, sice by se byl překotil, neb nej při uhni dohořívajícím, hledě na všec
větší potíž byla u něho, že mohl jen po ky strany, aby mu neušlo ani to nejrovině neb po’ velmi málo nakloněné menší nikde hnutí.
ploše jeti, jinak ztratil rovnováhu.
Měsíc svítil jen velmi slabě a ne
Teď nebylo jiné pomoci, nežli o- bylo mnoho viděti. Johny chvilkou vy
brátiti paromuže s velikým namáháním lezl na břeh vzhůru a rozhlížel se. Aneb neměli nástrojů k jeho zvedání a- však když po několikráte nenalezl nic
ni dosti místa k otáčení se. Byl to pěk podezřelého, mrzelo ho to a obmezil
ný kus práce a vzalo jim to pozdě do svou stiáž jen na dolejšek v nejbližším
noci, nežli to vykonali.
okolí spících přátel.
Na prérii nahoře vál silný vítr a
Hodina míjela zdlouhavě za ho
Ilopkins navrhoval, abv nocovali v údo dinou.
lí tom, kde jsou tak dobře kryti před
Johny upadl v hluboké přemýšlení
větrem.
Holohlávkovi to nevonělo, neb u- o svém páro muži a počítal v duchu jak
važoval, že by to bylo pro ně velmi by se dalo docíliti, aby mu chodil ku
nebezpečné, kdyby tu měli býti přepade předu i zpět, aneb snad i do vršku a
ni od Indiánů. Proto nežli svolil, vyšel s vršku dolů.
V přemýšlení to zabrán zapomenul
dříve na horu na prérii a přes půl ho
diny hledal a šukal zdali by nalezl ně konečně na celý ostatní svět, na svotr
jaké mámení podezřelé blízkosti Indiá povinnost, na své přátelé, a ani nevě
nů. Nenašel však ničeho a povolil, a- da, usadil se u dohořívajícího ohně.
Co tak zadumán tu seděl hledě do
by tu zůstali noclehem.
Radost všech byla značná nad tím ohně, nespozoroval že veliký vlk při
zvláště když shledali, jak výhodné jest blížil se až na okraj údolí a jiskřícímajim údolí to k udělání ohně. Cestou zrakoma hleděl dolů na špicí přátele.
zastřelili gazelu, jíž polovinu měli scho Učinil tak několikráte po sobě; vždy

na chvilku a ucouvnuv, pak ale se na hocha Johny-ho. Viděl ho pevně
«vzdálil.
spícího. A rozhlížeje se dále, poznal
To také nevidel Johny, že sotva při temném svitu stěnu zbudovanou
vlk ten od hráze ušel rěkolik kroků, údolím. Zalekl se. Protřel si oči, aby
že se zvedl na zadní nohy, svlékl se se se přesvědčil, že ho zrak nemýlí. Vě
be vlčí kůži a teď vyloupnul se z něho děl, že před několika hodinami nebylo
radoch, který pádil k nedalekému lesí tu takové zdi a nemohl pochopiti, co
ku, kde nejméně padesát jeho druhů by to mělo znamenati. Avšak hnedle
se úplně uvědomil a poznal, že v tom
naň čekalo.
Johny nic o tom nevěděl. Vždyť nemá rukou nikdo jiný leč Indiáné,
usnul pevně na stráži sedě u ohně v kteří jej konečně přece obelstil’ a do
myšlénkách.
pasti dostali.
Uplynula opět hodina, a na místě,
Nejprvé rozhořčil se proti chlapci
kde objevil se byl prvé vlk veliký, u- nebdělému, 'kterýž neopatrností svou
kázalo se několik hlav a opět se vzdá dovolil, že se mohlo něco takového státi.
lily.
Avšak už to bylo pozdě zlobiti se; mysl
A za nedlouhou chvíli — Johny to jeho obrátila se hnedle k tomu, co teď
arci neviděl — valili Indiáné několik počíti.
těžkých balvánů k břehu údolí a dova
Zahleděv se nepohnutě ku stěně
livše je až na okraj, svalili je jeden po
druhém do údolí. Bylo jich as tucet. A té spozoroval, že se to za ní hýbe sem
nikdo z přátel našich se neprobudil; a tam. To mu jeho doměnku opodstat
nilo. Poznal, že rudoši mají v úmyslu
spali.
Indiáné seřadili pak balvany ty v je všecky pobyti. — To by byli mohli
ihradbu, kterou zabrániti chtěli bezpo učiniti již dávno, když je viděli v údolí
chyby zpáteční cestu podivnému tomu všecky pevně spáti, ale že chtějí dostati
<muži černému a když to v potu tváře do své moci páro muže. A to se jim
«dokonali, položili se za tuto zeď, čeka podařilo.
jíce co budou běloši dále dělati.
Byl teď v pasti té nejtěsnější,
Za celou tu práci ani slova hlasité v jaké kdy se nacházel. Věděl, že In
ho mezi sebou nepromluvili. Měliť mezi diáné mají na blízku skryté koné, kdež
sebou všecko už umluveno.
to on neměl ani pro sebe ani pro své
Věděli, že teď jsou běloši uzavře lidi nižádného, raromuži nebude mož
ni ve svém údolí a že nedovedou si ná projiti z pastě přes nahromaděné
pomoci nikterak, ale že zůstanou jich balvány, neb věděl, že skákati nedove
oběťmi, Da kterých si bez milosrdenství de. Ať tedy cokoIí se dělo, tolik mu
pochutnají, jak mile nastane den.
bylo zřejmo, že musejí paromuže opustiti a pak spolehuouti se na holé své
XV.
nohy—Půjde-li to. Éeka Missouri ne
byla už daleko a kdyby mohli uprchKonečná osndná rána.
nouti, byli by se tam lehce dostali.
Holohlávek byl první, který se Avšak ani na to nebylo vyhlídek, že
probudil ze svého spánku a poznal hned by Indiáné nechali je v pokoji odejiti,
na první pohled celé nebezpečí, nímž když jim nechají tu paromuže.
jsou obklopeni.
Lovec si pomatoval, že když včera
Když Indiáné dokonali své dílo,
scházelo jen malo už do svítání. Upra večer prohlížel prérii, spatřil nedaleko
vivše si pevnou svou hradbu, ukryli se odtud lesík. Věděl teď, že divoši tam
za ní, ležíce na břichách, tak že nebyli nechali své koně a jsou teď skrytí za
vidíni od bělochů, sami však mohli po- hradbou.
Co takto přemýšlel, počalo svítati.
zorovati každé jich hnutí.
Když se lovec probudil, nehnul ani Lovec jako by se byl probudil teprvé
údem—byl tak zvyklý probouzeti se od a jakoby nebyl nic spozoroval, zazývnul
dávna po dlouhé zkušenosti na západě. si, protáhl se a hned se obrátil k ohni,
Pošinoval pouze hlavu se strany na aby jej rozdělal a přiložil.
. „Na mou duši já, usnul?“ zvolal
stranu a tu bylo první jeho pohlednutí
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teď Jolniy Brainard, probudiv se a pro
tíraje si oči.
„Ano, tys pěkný strážce, liocliu.
Na tebe se můžeme spolehati,44 odpo
věděl lovec.
„Nestalo se přece nic zlého, 44 pra
vil Joliny, věda, že zaslouží velké po*
kárání.
„Ne moc — nežli že nás Indiáni
chytili do své pasti, cos ty pěkně chru
pal. 4 4
íloch myslel, že Holohlávek žer
tuje, ale když se inu podíval do vážné
tváře, shledal, ze to nemluví ze žertu.
„Bylo by to možno, Holohlávku?44
„Jen se podívej tamto,44 pravil lo
vec, ukazuje na stěnu, kterou hoch te
prvé teď spozoroval.
„Jak to sem přijde?44
„Ty rudé kůže to upravily; no —
což tvůj paromuž to dovede také pře
skočit?44
„To arci ne, ale můžeme to odvá
let. Já hned pomohu.44
„Jen to zkus, hochu. Leží tam asi
100 těch smradlavých koček čekajících
na nás, abychom se o to pokusili.
„Nebesa, je to možné?4
„Nevěříš-li, jdi se přesvědčit.44
Teď teprvé poznal hoch nebezpečí,
do kterého uvedl své přátele svou ne
dbalostí a vy čítky jaké si činil, byly tak
těžké, že zapomenul sám na sebe a na
nebezpečí svého života.
Zatím probudili se také Ethan a
Mickey a dověděli se, jaký osud jim
rudoši připravili přes noc. Arci ihned
byli pohotově činiti- největší výčitky
Jolmy-inu avšak vidouce jej celého zdr
ceného a poznavše, že je na to už po
zdě, zanechali toho brzo.
„To je teď pozdě hádati se jak jsme
se sem dostali. My jednou jsme zde a
musíme poinýŠleti, zdali a jak se do
staneme odtud.44
„Teď jsme to dopracovali tak dale
ko, jako prorok svátý Jonáš, když byl
ve velrybě,44 zvolal Mickey.
„Jak to přijde, že na nás nestříle
jí,44 tázal se Ilopkins. „Vždyť jsme v do
sahu jich střelby a nemůžeme se nikam
zachrániti.44
„A proč by si kazili radost. Oni
nás mají jisté. Kdyby nás postříleli, bu
de po radosti, ale teď nás mohou míti

živé a budou okolo nás, až se budeme
za živa peci, tančiti a zpívati,44 odpo
věděl utěšitelně lovec.
Všichni se otřásli při vysvětlení
tom.
„Jerusaleme, co bych za to dal, abycli byl už v Connecticut!44 zvolal Ethan.
„A já abych seděl za kamny se
svou Bridžetkou v Balliduff,44 dodal Irčan.
„Ale což nemůžete v paromuži zatopiti
tak, aby ty balvany přeskákal?“
Ani neodpovídaje zavrtěl Johny
hlavou na důkaz, že je to nemožné.
„No teď vidím že je po paromuži.
Odtud se nedostane a my také ne. Ško
da toho zlata, co máme u sebe každý!44
naříkal Ethan.
„Marný nářek. Tu nám pomůže jen
jedna věc, pakli se podaří,4* pravil lovec.
Všichni vyjma Johny-ho, který ješ
tě stál tu hluboce zamyšlen, přiblížili se
k lovci, aby slyšeli o tom prostředku.
„Víte co. hoši; nedaleko odtud je,
lesík a v něm koně indiánští. Podařili
se nám doběhnout! tam dříve, nežli
Indiánům, vsedneme na koně a ujede
me.
„Ale pakli se hneme, oni nás po
střílí, jako psy,44 klel Irčan.
Tu teprvé obrátil se mladý Brai
nard k ostatním a pravil:
„Já vás přivedl do těchto nesnází
— já vám zase musím pomoci a to také
udělám!44
Všichni nedočkavě naň hleděli.
„Nemyslíte že na nás budou stříleti?4 4
„Dokud nebudeme utíkali,44 odvě
til lovec.
„Dobře. Dáme se tedy do práce.
Vy zaopatřte si zlato každý k sobě, jak
možno a o to ostatní se postarám.4u
Přistoupil pak k paromuži a rozdě
lal oheň. Přikládal pilně až počaly jed
notlivé Části červenati. On však ještě
přikládal a udržoval málo vody v kotli
až byl tlak páry nesmírný.
Když naházel všecko dříví pod ko
tel, a tento byl celý skoro rozžhavený,
tu teprvé počal zkoušeti páru.
„Mnoholi pak vydrží?44 tázal se
Ilopkins.
„Sto a padesát liber.44
,,Kolik je teď ?4t
„Sto a čtyřicet pět a ještě vstoupá.44
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,,Nebesa — toť praskne?“ zvolal
Yankee a uskočil uděšeně zpět.
,,Až za několik minut. — Jak mi
le uvidíte ho letět do povětří, popadně
te své pušky a zlato a utíkejte.“
Připravili se.
Paromuž čelil přímo naproti hrad
bě balvanové a Jolmy jej teď pustil do
skoku proti ní.
Paromuž s ohromnou rychlostí při
skočil ku zdi, narazil, rozbil vůz, vy
skočil a přeskočiv zeď, svalil se na
druhé straně na zem a v tom děsný
výbuch — a byl na tisíc kusů roznesen
na všecky strany. Kotel praskl zrovna
uprostřed. Indiánů, na něž sypala se
záhuba neočekávaná pojednou.
Spadl zrovna do prostřed hloučku
rudochů, kde -se tlačili dohromady ukrývajíce se za zdí a pobil jich velký
počet, kdežto ti co unikli s malým po
raněním, byli celí pobláznění nad celou
tou událostí.
Na to počítal byl mladý Brainard.
Když viděl letěti stroj neodolatelně ku
zdi, věděl co musí následovati a velel
přátelům svým, by popadnuvše pušky
utíkali.
Uposlechli všichni tři a dostávše
se nahoru na prérii, uposlechli Holo
hlávka, jenž velel :
,,A teď do lesa tamhle!“
Když dostali se do lésa a ohlédli
se, neviděli za sebou nikoho z Indiánů.
Byli ještě příliš poděšeni, kteří na živu
zůstali.

Neváhali tedy. Bystré oko lovce
rozeznalo hnedle nejlepší koně a osed
lavše je všichni Čtyři uháněli směrem
k řece Missouri.
Kolik Indiánů bylo výbuchem za
bito nikdy se nezvědělo. Ale muselo
jich býti hodně, neb se nezpamatovali
více a naší přátelé neměli se více Čeho
obávati. Ani nebyli pronásledováni.
Přátelé naší majíce dobré koně teď,
dojeli až do Independence a odtud po
lodi do St. Louis, kde rozdělili se o
zlato a rozešli se aby se snad vícekráte nespatřili.
Mickey McSquizzle navrátil se do
Bally duff v Irsku ku své lásce; žijí teď
z těch třech tisíc liber sterlingů, které
s sebou byl přivezl.
Ethan Hopkins usadil se v Con
necticut a oženil se, jak si sliboval.
Vede se jim dobře.
Holohlávek, ač značně bohatý, ne
může už vzdáte se potulného života a
tráví větší část svého žití v prériích.
Jolmy Brainard ale obdržev též
svůj podíl zlata, navštěvoval pak školy
strojnické, by se důkladně vzdělal, a
až dokončí své učení, chce vystavět i
opět jednoho paromuže, který bude
mnohem dokonalejší prvního.
Dejme si tedy pozor. Co nevidět
budeme míti příležitost spatřiti podivný
stroj ten.

Žert ec pravda.
Důslednost.
Švihák (kvapně), ,,Prosím mů
žete mi půjČiti na čtvrt hodinky pět set
dolarů?‘ í
O b c h o d nik: ,,Prosím, venite
místa; napíšu pouze list a jsem hned k
Vaším službám.
(Po malé chvíli vytáhne obchodník
hodinky): ,,Jak vidím, čtvrt hodiny mi
nulo — nyní již nepotřebujete žádaných
pět set dolarů.“
Není to tak přísné.
M a n ž e 1 k a : Poslechni starý, ne

mohu si nyní vzpomenout! připadnou-li
mé narozeniny na 22. neb 26. tohotoměsíce.
Manžel: A co na tom, u tebe
na několik dní již nepřijde.

Útěcha.
Nemocný: Dobré jitro, milý do
ktore; nechal jsem vás žádati, byste
mne navštívil, neboť mně není příliš
dobře.
Lékař: Tak ? Jakou máte chuť k
jídlu?
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N e m. Dobrou !
L é k. Žízeň?
N e m. Také dobrou.
L é k . Spánek ?
N e m. Rovněž dobrý.
L é k . (chvíli přemýšleje). Buďte
bez starosti; přijdu k vám zítra a pozí
tří a vše pomine.
Ze školy.
II o c h : Tatínek se nechá pěkně
poroučet a posílá panu učiteli láhev vína.
Učitel: Tak můj drahý, vyřiď,
tatínkovi pěkné poručení a poděkování
za víno.
Hoch: A toho není ani zapotřebí;
tatínek ho dostal také darem a poslal
Vám ho jen proto, že bylo kyselé.

Dobrá otázka.
Paní: Jak božsky voní ta jablka.
Profesor. Aj! Jak pak víte,
jak bohové voněli?

Má své obecenstvo.
É i d i t e 1 divadla: Ale dra
hý pane, já nemohu váš kus provozo
vali. Jméno vaše není rozhlášené a ni
kdo by nepřišel do divadla.
Spisovatel: O buďte bez
starosti, pane řiditeli; mojí věřitelově
pasou po příležitosti kde by mne uvi
děli i ručím za to . že přijdou jistě ku
představení a divadlo přeplní.
Slabý žaludek.
Lékař: V tomto případu mohu
Vám odporučiti co nejlépe obkladek z
hořčice na žaludek.
N e ni o c n ý: Ach, pane doktore,
hořčice příliš táhne, nemohl bych obložiti žaludek zevnitř kusem hovězího v
hořčici namočeného ?

Vhodný ucházeč.
Otec: Zde v listu jest oznámka:
,,V cukrářství příjme se clo učení hoch
kterýž může se vykázati potřebnou před
běžnou znalostí.
Hoch: To bylo by něco pro mne;
znalost zboží mám a nalézám v něm
také zálibu.

S m u t e k.
P á n : Vy máte kojnou černošku ?
Paní: Ano, neboť mám smutek.
Dobrá -výmluva.
Stará panna: Prosím, pane,
můžete mi říci, je-li toto místo zde ono,
kde se minulého roku uvrhlo nešťastné
jedno děvče do řeky a mladým mužem
bylo zachráněno, kterýž si ho pak vzal.
Mladík: Ovšem že jest to ono
místo, má drahá, já však neumím plovati.

Vysvětlení.
O n: Víte-li pak, slečno, že jste se
prohřešila proti sedmému přikázání bo
žímu?
Ona: Jak to ?
O n : Vy jste kradla —- uzmula
jste mé srdce.
O n a: O prosím, sedmé přikázání
mluví pouze o věcech majících nějaké
ceny.

Něco jiného.
Kde pak jsi se včera opět toulal,
V áclave ? “
společnosti, drahá ženuško. Ta
ké jsme si zahráli v karty a —“
,, V karty jste hráli ? — již opět —
vždyť přece víš jak jsem zaujata proti
hře v karty!“
,,Ale drahá ženuško, tak pak mne
nech domluvit; — hrál jsem a strašně
jsem vyhrál. Koupím ti z výtěžku své
ho klobouk a — “
,,A, to je něco jiného — proti vy
hrávání jsem ještě nikdy nic nenamítala. “

Pokynutí hostinským.
Host: ,,Kolik soudků piva vy
cepujete denně ?“ .
II o s t i s k ý:,, Dvacet, milý pane.ť,
II o s t: Znám prostředek, jak by
ste mohl vyčepovati dvacetpět soudků
denně. “
Hostinský: J ak to ?
Host: Naplňte každou sklenici
ak jak se sluší a patří.“
4*
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Časové.
Soudce: „Soudní spisy jsou uzavřené; máte ještě něco říci, obžalo
vaný ?cc
Obžalovaný: ,,O ano, pane
sudí; jsem dnes odsouzen, po pětadva
cáté a tu bycli prosil pana sudího o
nějakou malou slavnost.“

Lékařské dobrozdání.
,,Obžalovaný jest tak sláb, že ne
bude moci vydržeti doživotní uvěznění
v káznici. “

Zvláštní hostina.
P r á v n í k : „Proč pak jste včera
nepřišel ?‘
V e 1 k o o b c h o d n í k : ,, Ne
Otcovská rada.
měl jsem času, neboť jsem byl pozván
Otec: „Až se jednou budeš chtít k večeři. Měl jste býti přítomen — to
oženiti drahý synu, dám tijdobrou radu. “ bylo něco neobyčejného! Tak výborné
pokrmy a nápoje! Ani za dvě stě do
Syn: „A jakou milý otče?“
Otec: „Abys se raději neženil. “ larů bych nepořídil takovou večeři.“
Právník: Není možno! A čí
hostem jste to byl?“
• Závistivý soused.
V e 1 k o o b c h o d n í k : Byl
„Ne, má ten Houžvička z pekla
jsem
hostem
mého knih vedoucí ho — a
štěstí! Zena mu zemře, kráva se dvakrát
do roka otelí a blesk mu zapálí pojiš co jest nej divnějšího na věci té, jest
to, že má chuděrka jen pět set dolarů
těný statek.“
ročního služného.

Jeden, den. ze života lávky v parku
Heslo: Abys mohla, vše co slyšíš, napsati.
nemoh1 by se mnohý — mnohý vyspat!.

Jitro.
Ranní ptáče dál doskáče !
učili mne ve škole,
kéž by pomohla mi voda,
běhal bych jak pachole.

1) o poledne .
Jak ty chůvy vždy se chlubí,
že maličké hlídají;
zatím po těch větších stále
jedním očkem mrkají.
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PoIedne .
Boháči nechutná ani
při vínu ta pečeně :
chudý chlebem se spokojí
při dítku a při ženě.

Odpoledne.
Staré tety odpoledne
když na kávu nemají,
rády v tomto klidném hájku
pilně si poklepají.

Večer.
Měsíček jak maza necek
po nebíčku tam plyne:
Milenec svou roztomilou
srdečně k sobě vine.

V noci.
Je to radost v tom životě
když je můj ten celý svět,
všude doma, všude dobře,
nemusím nic v kapse met.

KZsižclý počátek je téžk_ý.
Pravdivé vypravování ze života prvních českých vystéhovalců v New Yorku.
Sestavuje F. B. Urubek.

Jak krůtě se zmýlí, když přijedou
do Ameriky ti, kteří nechali si zdáti
ve své vlasti ztrýzněné a zubožené, že
v Americe lítají pečení ptáci do huby,
knedlíky se švestkami že rostou už va
řené na stromech a pod stromy že jsou
louže másla, do nichž se mohou kned
líky namáčeti a jisti! Každý vystěliovaíec zkusí více méně útrap nesnází a
bolestí, a slýcháme od nynějších při
stěhovalců veliké nářky, bědování a
zoufání nad prabídnými poměry, ve
kterých se octli a z nichž si nedovedou
pomoci. Jen kdyby měli peníze na
cestu zpáteční, aneb kdyby byl vysta
věn most přes oceán, aby mohli pěšky
zpět. Žebrotou a největším sebezapře
ním chtěli by zpět se dostati a zulíbali
by půdu drahé vlasti, kterou byli třeba
neprozřetelně a lehkovážně opustili.
Avšak ono to nejde více. Musí
trpěti a musí se tužiťi při stálé snaze
a práci aby dodělali se lepšího posta
vení a zaopatření sebe i svých dítek.
Kdo nedovede se povznésti k tomuto
předsevzetí, ten zhyne. Kdo však má
pevnou vůli a síly vytrvalé, zvítězí
každý.
Ano zvítězíkaždý! Zvítěziti musí, tak jako tisícové před námi
zvítězili a jsou teď mezi předními ob
čany americkými i co do svého posta
vení, jmění a vlivu; tak podaří se všem,
kdo mají pevnou vůli a vytrvalosť.
Podáváme tuto pravdivé vypravo
vání ze života prvních přistěhovalců
českých do Ameriky do New Yorku,
pokud naše hodnověrné prameny stačí
aby byly ku povzbuzení a poučení
těch slabých, chudých, bědujících a zou
fajících rodáků našich, kteří nikdy ne
zkusili a nezkusí více tolik bídy a útrap,
jako oni první.
Učme se jen od nich a nejen že
poznáme pak, že náš osud trpký dale
ko se nevyrovná trpkosti osudu našich
předchůdců, ale naučíme se od nich
přemáhali, snášeti, bojovati a pracovati
vytrvale a povznésti se k výší žádoucí

hmotně i duševně. P r á c e v A m er i c e spasí každého.
Sporé jsou naše prameny, málo
času popřáno nám k důkladnému spracování, ale doufáme, že tím položíme zá
klad k dílu lepšímu a obšírnějšímu pro
budoucnost, které tím bude užitečnějším
čím bude možno někomu vývažněji je
spracovati.
Nebědujme a nezoufejme v nesná
zích naších, kteří teď počínáme zakládati si domoviny ve svobodné této
zemí. Neb poměry nynější, v něž při
cházíme my Cechoslované, jsou proti
poměrům, do’ nichž přišli první vystě
hovalá Čeští, pravým nebem. Ejhle!
Ceclioslovan připluje do New Yor
ku teď a nalezne tu na 15000 svých
rodáků, mezi nimiž jsou známí, přátelé
ba i příbuzní. Může smluviti se v
mateřštině, může kupovati a opatřiti se
po česku mezi Cechy, nemusí se necliati odírati a šiditi od cizinců, jichž,
jazyk nezná, jímž neumí své neštěstí
svěřiti, od nichž nemůže dobrou radu
přijmouti, aniž se jí nadíti. Nalézne
tu hojné příležitosti k uchycení se.
hojné pomoci, dobré rady a vlastenecké;
upřímnosti.
A ať z New Yorku obrátí se kam
koli na západ, do kteréhokoli sebe vzdá
lenějšího státu, nalezne všude české
osady neb jednotlivce, české spolky,
české školy a kostely, česká divadla,,
český život a mrav— českou upřímnost’.
Ach ! kde bys byl hledal něco po
dobného tehdy v roku 1848 a v něko
lika následujících letech, kdy počali
první Cechové stěhovati se do Ameri
ky a ti rozešli se po širých pláních,
její, nevědouce o sobě.
Neblahé udalosti politické r. 1848
vypudily velmi četné upřímné a horlivé
vlastence české z vlasti do ciziny a z.
těch někteří klestili si dráhu přes da
leký oceán do neznámé Ameriky, uka
zujíce jiným cestu za sebou.
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Dne 1. listopadu 1848 přibyli do
přístavu New Yorkského po plachetní
lodi dva upřímní tací vlastenci, Ondřej
JlubáČek, zlatník, 36 roků starý, z
Prahy a J. Gubín též zlatník, mimo
dva české židy. Přišli bez peněz, chu
dí, ale přinesli pevnou vůli a chuť ku
práci.
Ohlíželi se po velikém tom městě,
kde živilo se na statisíce čilých dělníků
všech národností. Nadarmo se rozhlí
želi po krajanech po slastném zvuku
své mateřštiny, po upřímné radě a po
moci. Až konečně pov delším zde po
bytu nalezli jiné dva Cechy, kteří byli
sem o nějaký měsíc neb dva dříve při
pluli. Byli to Jos. Ciiinský, zlatník
z Prahy a Fr. Tvrdý od Brandýsa.
Bylo tu sice asi 20 českých židů, avšak
ti hledíce si svého obchodu, nehlásili
se k Cechům nikdy a neměli s nimi
nic společného tehdy.
Octli se tu tedy Čtyři Cecliov é pospolu pokud vědě i i, samojediní
v Americe. I objali se vroucně a slí
bili si vlasteneckou věrnosť a bratrství
a věrnost k řeči mateřské. Scházívali
se aspoň v neděli, vypravujíce si o
svých osudech, o svém utrpení, o svých
nesnázích—a ulehčili trudu svému spo
lečně, když plakali nad neštěstím dra
hé vlasti opuštěné.
Velikou radostí byli naplněni, když
asi za měsíc přijel do New Yorku k
rozmnožení jich počtu Vojta Náprstek,
študující prav z Prahy, který unikl
politickému pronásledování útěkem z
Vídně a Fr. Červený, zhotovitel hudeb;
nich nástrojů z Králové Hradce, bratr
věhlasného Václava Červenýho^, Hne
dle na to přibyli tři bratří Čížkové,
obuvník, krejčí a truhlář, z Domažlic.
A teď s každou novou lodí přibylo
vždy několik Čechů, vesměs chudých,
kteří vyhledáni byvše, pokud chtěli
zůstati v New Yorku, rozmnožovali
kruh vlasteneckých Čechů a scházeli se
pilně držíce 'pohromadě svorně, pomáháhajíce si vzájemně a bavíce se po
spůsobu doma uvyklém.
Ond. Hubáček, o němž jsme se
prvně zmínili, zanechal v Praze man
želku a Čtyři dítky, z nichž syn jeden,
Josef, študoval techniku a druhý byl
též zlatníkem. Otec vzal si především

za úlohu, pilně pracovati a nastřádati
si tolik, aby svou milou rodinu mohl
dostati za sebou z Prahy. Avšak jak
bolestně byl sklamán ve svém očeká
vání, když ohlížeje se po městě a pilně
hledaje nemohl nalézti ani jediného
místa, kde by jeho zlatnické umění a
práci potřebovali. Vždyť by bylo mno
hému k zoufání. Avšak náš Hubáček
nepomyslil na nedůstojné člověka mu
že zoufání nýbrž hledal kde by se při
chytil práce jiné, aby se jen vyživil.
V domě kde bydlel, nalézal se v pří
zemí obuvník, který měl hojně práce.
Hubáček někdy jej navštěvoval a tu
jednot) mu napadlo, když viděl ševče
šiti holínky, že by to také dovedl.
I
vzal to do ruky a sešil řádně celou
holínku. Nabídl se panu mistrovi, že
když nemá jiné práce bude pro něho
evcovti a nabídnutí jeho bylo přijato.
Ze zlatníka stal se švec a po celou zi
mu šil samé holínky, arci jen v rukou,
bez šicího stroje. Byl to výdělek per
ný, a mnohý pražský měšťan a zlatník
byl by se zaň styděl, avšak (). Hubá
ček měl před očima svůj cíl vydělati
rodině na cestu peníze a ten jej tužil
v práci jeho. Dostával za dvé holínek
3 šilingy a když se trochu vycvičil,
vydělal si týdně $4 až §5.
Na jaře. teprve po trpělivém čeká
ní a hledání nalezl si práci u zlatníka,
kde dostal hned týdně §9 a když bě
hem roku poznal mistr, že jest v umě
ní svém dokonalý, učinil jej ,,foremanemu a platil mu §18 týdně. Teď arci
mohl těšiti se, že se vyplní jeho kýže
ná tužba, spojení s rodinou drahou, což
se i stalo.
Nebude od místa zmíniti se při
této příležitosti o jeho synu Josefu,
který zatím v Praze studoval dále tech
niku. Ten když dostal od otce první
psaní, z něhož zvěděl, že otec pracuje
na ševcovství, chodil k nejbližšímu
obuvníkovi a učil se též řemeslu tomu.
Jaká to byla radost, když mohl po
krátkém učení zhotoviti a matce v dar
přinésti nové střevíce vlastní runou dě
lané. „Teď se v Americe už neztratí
me,“ pravil. „Úřadníky tam nepotře
bují, nechám tedy studie, a boty už
umím dělat. Máme něco do začátku.
A neztratil se. Je teď v San Fran-

cisco bohatým majetníkem a otec jeho
Ondřej má v Chicago vinopalnu a ho
stinec, ač ztratil veliké jmění cizí vi
nou, přece neztrácí naděje a pracuje
v stáří svém dále.
Kdvž O. Hubáček v tu první zimu
ševcoval, chodil s několika . Cechy do
jistého hostince k obědu lacinému. Tu
stalo se, že když jednou hovořili ve
spolek, přisedl cizí pán ku stolu, ušlech
tilého vzezření ale s ošumělým oděvem,
který zřejmě na sobě jevil stopy ně
kdejší své pěknosti. Pán ten chvíli
poslouchal, pak ale v německé řeči
pravil k p. Hubáčkovi :
,,Sie sind wolil ein Boehme?“
„Jsem,“ odpovídal Hubáček též
německy, „směl bych se ptáti, odkud
vy jste, pane ?“
„Jsem z Prahy, ale Česky neumím
mluvit.“
,,I já jsem z Prahy.“
,,A kdo jste, mohu-li vědět.“ •
,,Ondřej Hubáček, někdy zlatník
v Praze a teď obuvnický tovaryš v
New Yorku. A co vy jste pane, dovolíte-li, jaké máte řemeslo?“
„Žádné.“
„Cím se tedy živíte, když tu člo
věk přece bez práce nevyžije..
„Cvičím koně v jedné nájemné
stáji. “
„A odkud jste z Prahy?
„Znáte se tam na Novém městě,
kde jest zahrada hrabat Salm-Salm?“
„Znám dobře. Je tam zahradní
kem dobrý můj známý, jistý Birnbaum. “
„To dobře tedy znáte. Nuže, tam
byl můj domov.“
„Snad byste byl syn hraběte Sa
lin á v ?“
„No, když to musíte věděti, tedy
ano.4 •
„Jaké to shledání, jaká to zkuše
nost?“ Mladý hrabě pacholkem u koní
v Nevv Yorku! Ač se poněkud upejpal a nechtěl dlouho s pravdou ven,
přece se přiznal a nestyděl se za svou
práci, věda, že se v Americe neztratí.
Měl hlad a pracoval. Zapomenul na
svou modrou krev, na vznešený stav’ a
stal se prostým dělníkem. Teď má
v Michigan ve spolku se dvěma jinými

šlechtici rozsáhlé lesy, a pily, někde v
East Saginaw.
V o j t a N á p r s t e k (Fingerhut)
z Prahy měl též těžké počátky v Ame
rice. Přinesl s sebou peněz málo a
když ty došly ohlížel se po práci. A
však nebylo jí k nalezení pro študenta.
Zil nějaký čas na úvěr, avšak nemohl
dlouho na to spoléhali. I nalezl mu
Hubáček místo na dělání škatulek le
penkových, při čemž vydělal si vzdělaný
mladík, posluchač práv, za týden dva
a půl dolaru, tak že musel se spokoj iti
s tou nejlacinější výživou, jako každý
chudý a sprostý dělník. Ani on ne
zoufal, ale pracoval pilně v naději na
lepší dobu. Vydržel v takovém posta
vení smutném skoro dva roky. K. 1850
odjel na západ do Chicago a do Mil
waukee, kde pracoval dále pilně. O
jeho osudech a pracích neúnavných bu
deme mí ti příležitost zmíní ti se až v
budoucím ročníku kalendáře, kde bu
deme pokračovat! ve vypravování svém.
F r a n ta Červen ý brzy vzmolů
se a zavedl si pěkný' a rozsáhlý obchod
a dílnu na hudební nástroje. Poně
vadž však nemohl tak lacino vvráběci
v Americe, jako v Čechách, objedná
val si plechové nástroje od bratra Vá
clava z Králové Hradce a dovážel je
v bednách. Z nástrojů hotových platilo
se 30 ze sta ceny jejich, z kousků ne
složených jen 12 ze sta. Bylo to tedy;
velmi výhodné pro něho dovážeti ná
stroje rozdělané na kousky, na tucty
každý kousek zvlášť, číslované a na
značené, že bylo lehce lze je složití.
A tu zbývalo mu pouze cídit je a skládati a zavedl si hnedle obchod rozsáhlý,
že posýlal velikou sílu nástrojů těch
po celém západě, do Chicago a do
Milwaukee,va věhlasné nástroje českého
vyrábitele Červeného rozšířili se tak
po Americe dříve nežli Čechové sami.
Červený brzy si dobře stál a je teď v
New Yorku velmi zámožným občanem.
Lépe vedlo se z počátku V á clav u P c h 1 o v i z Plzně, který byl obratným řezbářem a přijel sem se svým
bratrem Vojtěchem, krejčím. Václav
dostal hned po svém příchodu dobrou
práci, neb řezbářů bylo tu málo a vy
dělával týdně 812 a 814. Byl to vla
stenec veselý' a dobrosrdečný, rád sebe
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i jiné bavil, rád pěl České písně a ne
seli ázel při žádné schůzi a zábavě vla
stenecké.
„ Už tehdy nedovedli Cechové bez
zábav nevinných se obejiti, ač nouzi
trpěli většinou, alebrž každý týden v
sobotu scházeli se s rodinami svými ku
společné zábavě, zpěvu, deklamacem a
tanci. Ke tak dobře dařilo se- Václa
vovi později. Když zlaciněla jeho prá
ce, stal se mlíkařem (rozvážel na vo
zíku mléko po městě), pak se obrátil
do St. Louis, měl grocerii, a když ani
to se mu nevydařilo, šel na farmu.
Avšak ani tu po tříleté zkušenosti ne
nalezl, co hledal. Nespustil se naděje
a touhy po blahobytu. Přišel do Mil
waukee a zavedl si salon, a později se
usadil v Kewaunee Wis., kde si stojí
výborně, zůstávaje vřelým národovcem.
Jeho bratr Vojtěch Pohl,
byl v New Yorku stálým průvodčím
svého bratra, a milovali se věrně. Ná
sledoval jej na všech jeho cestách a ko
nečně odebral se do Californie, odtud
do Oregon, kde dělá teď lékaře s dob
rým úspěchem.
Jos'ef Dout býval zahradníkem
ve vlasti, avšak nestyděl se v Americe
za práci a začal zhotovovati čepice na
tucty. Dostával 18—20 centů za ušití
v ruce jednoho tuctu čepic, a vydělal
si takto týdně $3—84. V letě pak se
stal natěračem.
On pomohl paní Hubáčkové, kte
rá zatím byla se svými dítkami připlu
la ku svému manželi do New Yorku,
ale nalezla jej ještě při slabém výděl
ku, že jí zaopatřoval šití svršků k če
picím, při Čemž pečlivá hospodyně ta
to, když pracovala od rána pilně do
večera, vydělala 14 šilingů za týden.
Bylo to málo, ale v rodině to velpii
pomohlo. Když bylo zle, museli se všich
ni přičiniti.
Poměrně netěžký počátek měl Jan
Kohout, který v letě byl natěračem
a v zimě kde nebylo práce, maloval na
lepence tvrdé panáčky, kominíky har
lekýny, atd. vystřihoval je svýma ru
kama, skládal, na nitky věšel a prodá
val. Jelikož se tehdy ještě podobné vě
ci nedovážely z Evropy, měl na tyto
hračky dobrý odbyt, tak že nikdy ne
mohl stačiti objednávkám. Na celé bed

ny toho prodával najednou. Měl ruce
už plné mozolů od nůžek. Tu jednou
mu poradil Hubáček, aby si nechal u-dělati řezací formičky na jednotlivé
části panáčků těch. Uposlechl a pak
měl pravou továrnu, neb mu práce při
bývalo a s ní jmění.
Josef U r b a n o d Králové
Hradce byl výborný houslista, zhoto
vitel hudebních nástrojů a hodinář.
Byla to duše jemná, citlivá a básnická,
mravů přísných a ušlechtilých, začež
často zkusil všelikých útržků od někte
rých bujnějších mladíků, s kterými ni
kdy nechtěl clioditi za holkami. Nalézá
se teď ve velmi dobrém postavení v
San Francisco Cal. a je dosud vážným
a národně vřelým Čechem.
F r a n t a T v r d ý z Roudnice byl
pokud prameny naše sahají, prvním Ce
chem v New Yorku, neboť přibyl sem
už r. 1847. Byl muž dobrý a povolný
a měl četnou už rodinou. Radostně při
družil se k Čechům po něm přišlým a
pěstoval s nimi život národní.
Všichni Čechové tehdy v New
Yorku se sešedší byli rozhodní svobodomyslníci a ani jeden nešel do kostela
a nevěřil na kněze, až naFr. Tvrdýho
který své dítky pósýlal do německé ka
tolické školy až do roku 1849. Jeho
přátelé mu to vyčítali a kárali jej z to
ho, on však nedal si říci a vždy jen
odpověděl: ,,Nechte je, víru nějakou
mí ti musejí.4 4 Pak ale stalo se, že mu
knězi něco vyvedli, což jej velice ura
zilo ale nechtěl s nikým, o tom mluviti. I vzal hned své dítky ze školy ka
tolické a poslal je do školy svobodné.
Sám pak se stal rozhodně svobodomysl
ným a nepřítelem kněží nedobrých.
První Český Spolek.
Byl to krásný život Čechů prvních
v New Yorku ty první roky. Trpěli
bídu na mnoze, měli málo práce a
špatně se jim platilo, avšak co je bla
žilo, byla svornosť neporušená, spole
čenskost upřímná a láska bratrská, což
je pojilo všecky v štěstí i v neštěstí
v rodinu jedinou. Bavili se a veselili
pospolu ale i v bídě si vzájemně po
máhali. Když se stalo, že některý z
nich neměl práci, neb že byl silně dlu
žen za stravu a nevěděl si rady ani po
moci, složili se mezi sebou po čtvrťá-
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ku neb půldolaru a vypomohli si. Tak
obětavá byla ta láska, že když se vy
bíralo jednou pro nemocného soudruha
dal na příklad i čepičkář Josef Dout
ze své týdní mzdy obnášející $2.50 na
oltář bratrskosti 25 ctů.
Když rostl počet Čechů v New
Yorku neustále, nepřestali tito národní
myšlénkou nadšení muži a mladíci na
tom, že se scházeli, bavili a si pomá
hali ano oni povzbuzeni Vojtou Náprst
kem a několika jinými usnesli se založiti český spolek a založili skutečně po
čátkem roku 1850 ,,První Čechoslovanský Spolek v Americe,“ který
na svém počátku čítal 17 údů a počet
jich vzrostl během jednoho roku na 42
Účel šlechetný spolku tohoto byl pře
devším podporování p ř i s t ě hov 1 c ů chudých. Ti dělníci nebo
zí, kteří sami věděli ze zkušenosti, co
jest to veliká bída, a co zkusili sami
při svém příchodu do Ameriky, učinili
první krok spolkový tím směrem, aby
podporovali ty nebohé, kteří jako oni
přicházejí sem a jsou uvrhnouti v bí
du a nouzi. Bratří chudí starali se o
bratry ještě chudší. Ejhle,ovoce upřím
ného citu národního!
Prvními ůřadníky spolku tohoto
byli: Václav Pohl předseda, s Ondřej
Hubáček místopředseda, Fr. Červený
pokladník, Josef Cilinský tajemník,
Vojta Náprstek knihovník. Brzo po za
ložení spolku toho odbýval tento první
Český pohřeb ůda svého Fr. Šklíby.
Spolek tento založil se na City Ilall
Plače v bytu obrsta Burgthala od ra
kouského vojska, který r. 1848 uprchl
pro neznámé nám příčiny a měl paní
šlechetnou a vlastenecky smýšlející Češ
ku, která přála Čechům a mladistvé
mu spolku. U něho scházel se spolek
každé soboty. Vojta Náprstek hrával
na piano, pěly se České písně, pilo a
tančilo se do bílého vždy rána.
Později učinil spolek několik smut
ných zkušeností na přistěhovalcích, že
totiž vydávali se někteří boháči za chu
dé, přijali podporu od spolku a osvěd
čili se nevděčnými. To zabolelo tu vět
šinu chudých údů, kteří utrhli sobě a
rodinám od úst, aby pomohli jiným, a
pak přeměnil se spolek ve vzájemně

podporující v pádu nemoci, avšak za
nikl někdy r. 1855 neb 1856.
Ku památce zakladatelů a prvních
údů tohoto prvního spolku českého v
Americe podáváme tuto jména jejich,
pokud prameny stačí:
Vojta Náprstek, Ondřej Hubáček,
Franta Červený, Václav Pohl, Jos. Čilinský, v Franta Tvrdý ,,Táta, “ Josef
Dont, Šádek z Kutné Hory, tři bratří
Čížkové z Domažlic, J. Chvátal z IIostomic, Aug. Hlasivec z Prahy, Niko
dém Tábor, Jan Šmíd ze Strakonic, Jan
Plocek ’ krejčí a jiné.
Těžký počátek měl mezi přistěho
valci českými F r a n t a B r o d s k ý
z Roudnice, který přibyl do New Yor
ku r. 1851 co jurista, jako V. Nápr
stek, bez peněz. Poštěstilo se mu, že
se dostal brzo v Iloboken za učitele v
soukromé německé škole, avšak nejen
těžko mu bylo sloužiti Němcům, Slo
vanů nepřátelům, ale i špatnou mzdu
mu to neslo. Upadl v bídu brzo, v bí
du opravdu kantorskou.
Zanechal nevděčného vyučování a
hledal si práce v New Yorku. Nadar
mo. Tak daleko to s ním přišlo, že
nejsa v New Yorku znám a nemaje ůvěru ani co by oběd zaplatil, nosil ka
bát rozedřený a chodil bos. Poněvadž
ale nemohl toho snésti, nejsa zvyklý v
městě bos choditi, namaži si bosé no
hy na vrchu černidlem a vyleštil je,
aby nebylo zdaleka viděti je bez bot a
tak paradoval s ostatními po chodní
cích bohatého — největšího města v
Americe. Ale nezoufal, jak by mnohý
slaboch učinil. Chtěl pracovati a věděl,
že musí si prací pomoci, jen jak se za
chytí.
V této nouzi a bídě provázel Brodskýho jednoho dne přítel jeho „Ry
bář“ všeobecně zvaný, s nímž se hne
dle seznámíme, k bratru jeho Janu
Brodskýma, který si už dobře stál ale
do české společnosti chudých dělníků
se nehlásil. Zde prosili o nějakou po
moc a výtržení z bídy okamžité. Avšak
srdce bratra bylo železné — nepomohl.
Byli z domu jeho vyhnáni a v naději
poslední na pomoc sklárnám. Než ani
tu nezoufal Fr. Brodský. Hledal dále
práci a život.
Jednoho dne zmizel Fr. Brodský
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z New Yorku a s ním Jindřich ITlasivec, bratr Augustu, z Prahy. Přátele
jejich je brzy postrádali, avšak nezvě
děli až po delší době, že oba mladíci
tito nouzí donuceni nechali se najmouti na loď vypravenou k lovení velrybů
v severních mořích. Zůstal dlouhý čas
na výpravě té a otužil se velice i sesílil. Zároveň však jsa mladík bystrého
schopu a dobré vůle, naučil se mezi ostatními Angličany a Amerikány nejen
plynně řeči anglické v mluvení ale i v
písmě, tak že byl pak po navrácení se
do New Yorku uschopněn s větším ůspěcliem pracovati na svém zvelebení.
Navrátiv se přinesl s sebou asi $600.
Než jsa jednou zase po těžkých utrpe
ních a odříkáních mezi přáteli — mezi
(Dechy '— probubnoval brzo své peníze
v jich společnosti a nežli se nadál, by
lo ovoce jeho pracného namáhání to
tam. Tu teprvé si důkladně promyslil
celé své postavení a vydal se s nej bliž
ší výpravou na velryby podruhé s tím
pevným přesvěčením, že bude opa
trnější, až dobude si nějakého základu
peněžního. A odplul po druhé.
Tu musíme se zminiti o jeho pří
teli věrném Jindřichu Hlasivci, který
s ním vydal se na první velryboloveckou výpravu. Ten byv slabšího těla a
nemoha snésti těžké práce naň skláda
né, podlehl nemoci a byl pochoyán na
jednom z ostrovů studeného moře se
verního, oplakán jsa jediným přítelem
Cechem.
Když se vrátil Fr. Brodský z dru
hé výpravy do New Yorku a přivezl
peníze s sebou zase, založil si obchod,
který za pomoci dobré jeho znalosti an
glického jazyka prospíval a dopomohl
mu k blahobytu a čestnému postavení,
jemuž se dosud v New Yorku těší.

V roku 1852 přibyl do New Yor
ku s několika jinými už dříve zmíněný
a „Rybář“ všeobecně nazývaný J os e f F i š e r z Turnova, kraj Bole
slavský. Zkusili cestou dosti na plachet
níku. V Brémách nebyl ještě český
dopravčí na lodě. Nějaký Fisher tam
měl špinavé hnízdo, kde obyčejně Ce
chy ubytoval a bídně odíral. Teď z nich
má velké jmění. Náš Rybář byl z do
mova vyučen pekařem a perníkářem.

Přijda do New% Yorku, nale>l tu už
hezký hlouček Čechů při sobě věrně
stojících a mezi nimi vzbudil se v něm
cit národní, který ani ve vlasti své byl
nepoznal. Už tu mnohého nebylo z:
těch prvních 48cátníků neb už sě byli
někteří odebrali dále na západ. Ale by
lo tu už četně nových. Byl tu učitel
V. Sedlák z Domažlic, Fr. Chvátal z
Hostomic, „Honza“ z Domažlic, Jos.
Kříkava z Úhoře od Plzně, „Táta“ z
Domažlic, Jan Šmíd ze Strakonic, Fr.
Příbramský z Horažďovic, Kysela od;
Berouna, Fr. Kohout klempíř z Kutné
Hory, Jan Plocek krejčí, Fr. Brodský,
Kostlivý z Domažlic, Václav Kašpar z
Holic u Chudími, Fr. Korbel z Prahyy
Aug. Hlasivec, Fr. Kálal, Jos. Kolář,
Jos. Jirásek, a jiní, o nichž podrobněji
se zmíníme, pokud stačí prameny naše
sporé.
Rybář přivezl s sebou de New
Yorku svého jmění $9 — a to vímeas, jak dlouho ty stačily. Sotva se olilédl mezi krajany, bylo po nich a na
stala nutnosť vydělávati si a pracovati.
Než při nej lepší vůli nemohl ve svém
řemesle naíézti práci. Nejprvé vydělal
si tu a tam pomocí Cechů několik do
larů natíráním záclon na okna a malo
váním jich dle patron předložených.
Pak ale na zimu dostal místo u peka
ře Němce, který' jsa sám stár přene
chal veškerou práci dělníku. Ten mu
sel voziti si třísky*) a zaopatřiti všech
nu práci i rozvážeti ještě, tak že málo
se vyspal, a za to dostal při stravě bez
prádla nejprvé $4 na měsíc, pak $6 a
později $8. To bylo arci veliké sklama
ní pro mladíka, který přišel do Ameri
ky udělat štěstí» Sice mohl uspořiti ně
co, avšak toho nikdy mnoho nebylo.
Vida tedy, že pekařina mu k milionu
kýženému nespomůže, odebral se s ja
ra 1853 s několika rodáky svými do
Haverstraw do cihelen, kde se pilněpracovalo v letě a platilo se $16 na
měsíc při stravě. Koupil si za 50 ctů
modré šerkové kalhoty, vlněnou košili
za 50 ctů, střevíce sprosté za 57 ctů.
Za stravu pro dělníka platilo se tehdy
v New Yorku $1.50—$2.00 na týden.
♦) Topilo «e u pekarů pouze třískami, které od bedná
řů se kupovaly lacino, jsouce lepši, a od truhlářů z měk
kého dříví dostávaly se zdarma. Rybáři pomahal Franta
Brodský k třískám neb bednařil té doby.
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Sklenice piva stála 3 cty, kvart 9 ctů.
České hospody tu ještě nebylo žádné,
a v hospodách nebyl ještě zaveden ten
americký zlozvyk, to hanebné častová
ní, (trýtování, šlapání).
V cihelně byla práce velmi těžká
a pracovalo se od časného rána do ve
čera. Dělalo tu asi 10 Čechů v Haver
straw na cihlách, mezi nimiž Franta
Kohout, klempíř, který brzy dostal „vl
ka“ (opařil se v rozkroku) a nemoha
to vydržeti utekl, pak Nikodém Tábor,
pobožný katolík, který však měl své
vlastní náhledy o víře, nepodrobil se
žádnému knězi a čerpal všecko z bi
blí, čta ji pilně a v neděli ji sousedům
v lese na mechu okolo něho sedícím vy
kládal. V lese bylo jahod, malin a mo
ruší hojnost. Natrhali si jich a poslou
chali pak kázání Táborovo. Měli ho
rádi a pomohli mu, že nemusel pracovati při dělání cihel, ale dostal práci
lehčí u forem. Děkoval pak vždy bo
hu a Rybáři za tu milosť a lásku mu
osvědčenou.
Když dělníci na cihlách udřeli se
celý den až do čiré tmy a sotva se dovlékli k loži svému a něco snědli, co
jim společnost podnikatelů připravila,
spali tvrdě a zdravě. Avšak ráno o 4.
hodině nechtěl nikdo vstávati. Bylo to
příliš časně a společnost měla svého
dráha, který je jako otroky hned před
slunce východem honil do práce. Tento
dráb neb dozorce když některého ne
mohl vzbudí ti, popadl jej jednoduše za
nohy a shodil jej s postele dolů na
zem, nic toho nedbaje zdali si tento
natluče hlavu neb poláme ruce. A když
takový skutečně hlavu si natloukl, pro
budil se a vstal.

První český štrajk (stávka).
Takovéto otrocké nakládání s
dělníky mohli si dovolit! tehdy arci jen
s těmi „zelenými“ přistěhovalci, kteří
neuměli si lepší práci najiti, poněvadž
neznali řeči a nedovedli se také uhájiti
neb práva se dovolati. Avšak naším Če
chům to bylo přece tlusté a umluvili
se jednou, že učiní stávku práce.
Byl mezi n mi také jistý J a n
Š m í d ze Strakonic, který dělával do
ma někdy turecké fezy a dobře si stál.
V New Yorku nemoha nalézti práce
začal dělati také čepice, ale když to nic

neneslo šel na cihelnu. Dříve u něho
bydlel Rybář a Franta Bartl,
mladík asi 10 letý, který navštěvoval
školu a teď je usazen v Chicagu co
advokát.
U Šmída platili 18 šilingů za stra
vu a byt na týden. Bani Smídová by
la velmi vzdělaná a pořádná hospody
ně česká a líbilo se jim tam.
Na té cihelně ujímal se Smíd svých
krajanů co jen mohl proti Útiskům jim
činěným, když ale nemohl nic vyvěsti
po dobrém s majiteli, smluvil se s děl
ní kv českými i německými a ti zase s
anglickými, že udělají štrajk. Sli tedy
slavným průvodem od cihelny k cihelně
a vyzývali všecky dělníky, aby se k
nim přidali a nenechali ze sebe dělat
otroky a zedřít se. A jak skromné by
ly požadavky, které žádali od pracidajců :
1. Aby se nežádala práce od děl
níků delší nežli od slunce východu do
slunce západu. (Dříve pracovali od 4
hodin, jak počalo svítati, přes 9 až do
tmy.
2. Aby jim bylo dáno půl hodiny
času k snídaní, 1 hodinu k obědu a
půl hodiny k večeři. (Dříve jak jen
spolkli nějaké to sousto všeličehož, co
se jim podalo, a vyzunkli koflík čaje
neb kávy, byli hned hnáni do práce
zase, hůře nežli dobytek, kterému se
nechává aspoň 2 hodiny času k poho
dlnému zažití oběda.)
Toť se rozumí, že všichni dělníci
jinveh národností se k nim přidali a
společnost musela jim jejich dva pun
tíky povoliti.
Boněkud tedy si ulevili, ač ne pří
liš. avšak pracovali s chutí dále, dostá
vali pořádně vyplaceno každý týden a
spořili. Rybář přinesl si z cihelny uspořených $80. Jan Šmíd nalézá se
teď v Traverse City, Micli., má pivo
vár a veliké lesy a zůstal vřelým Če
chem podnes.
Rybář navrátiv se do New Yorku
zpět po několikaměsíčním dření v ci
helnách, brzy pracoval na pekařině,
brzy byl bez práce a hrál pak ferblíčka
neb šístku, v kterémžto řemesle se tak
dobře vyznal, že obyčejně své soudruhy
všecky obehrál.
Bydleli teď nějaký Čas u Jana
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Kostlivého na ulici Ludlow ve sklepě,
a když neměli peníze a Kostlivý jim
nechtěl na úvěr nic dáti, odehráli se
k Tledbávnému, do 5. patra mašináři.
Byli to ^soudruzi Rybář, Křikava, Táta,
bratří Čížkové, Chvátal, Petranové,
(kteří se brzy odstěhovali do Buffalo
N. Y.), Illasivec, Korbel. U Hedbávného jim to bylo krušné lézti tak vy
soko v létě, až jazyk vyplazovali, než
do svého pokojíka dolezli.
Platili za pokojík společně obývaný
aneb v němž se nemajíce jiného útulku
scházeli §4 měsíčně.
Zajímavé bylo
jejich stěhování. Dali závdavek a při
stěhovali se. Pak neplatili dva neb tři
měsíce nic, až jim hrozili vyhozením.
I poslali zase jednoho s §1 najmouti
jiný byt.
Ten dal závdavek, vzal si
klíč a slíbil, že se večer přistěhují,
jako pořádní lidé, až zaplatí v starém
bytu. Zatím po desáté hodině v noci
sebrali své,,médie“: dvoudolarová ku
chynská kamna s malou plotýnkou o
dvou kolech, několik sbitých nehoblo
vaných prken, která zastupovala lavice
a stul, více bedně na obou stranách
otevřené podobný, nějaký pár starých
bot, tiše to vynesli z domu a byli od
stěhováni, aniž to byl domácí pán je
jich spozoroval. Pak je více nenašel,
ba ani nehledal, byl rád, že se jich
zbavil.
A jaký byl ten jejich mládenecký
život, skoro jako chudých študentů.
Měli to zavedeno úplně komunisticky,
jako svati apoštolé v Jerusalémě. Sami
si na malých kamínkách vařili. II1 as i v e c byl kuchařem a „herbergsfotrem“, jak mu říkali. Každý mu dal
nějaký ten dolar na týden a měli za to
každý den kousek hovězího masa uva
řeného večer s bramborami v polévce
neb omáčce, kávu, bílý chléb (žitného
tehdy nebylo) a kousek másla na stole
nesmělo nikdy scházet. V neděli a ve
svátek byla pečeně a salát k tomu.
Pití bylo hojnost, na to se skládali zvlášť
a nosili je v belíkách do bytu nahoru.
Když přišel je navštíviť. někdo ze zná
mých, jako na příklad ,.Honza“, doutníkář z Brooklynu, Domažličák, platil
pivo pro všecky a pak se hrál íérblíČek. Do kostela nechodili nikdy, za
to ale scházeli se u J. Kostlivého,

z Domažlic, jemuž všeobecně přezdívali
J a n II u s. Byltě obuvníkem a filo
sofem. Nosil dlouhé vlasy až na rame
na splývající, plný černý vous a byl
velice výmluvným, zvláště u věcech
náboženských a znal výborně český dě
jepis. Arci byl rozhodný svobodář.
Co on řekl, to platilo a nikdo se ne
směl opovážiti mu odporovať, sice
hnedle napřáhl kopyto a volal: „Ry
báři už mlč—už toho mám dost — sice
tě hned „šmásnu lieraus“.
Jednou zašli na podívanou do ko
stela sektářů tak zvaných Jumpers (poskakovačů). Ti při pění písní tloukli
všemi prsty obou rukou na stolice před
sebe, jako při hraní na piáno. „Táta“,
řezník z Domažlic, následoval je, tloukl
na stolici vždy víc a více—až je všech
ny z kostela vyhodili.
Do hospody chodili ku „zlaté hvěz
dě“ na ulici Delancy, kde byl hostin
ským jistý Maďar, jenž uměl něco slo
vensky a česky. Tu scházívali se zná
mí v neděli z Newarku a z Brooklynu
a bavili se, pili, zpívali české písně a
tančili při hudbě českých houslí. Nej
častěji jim hrál Chvátal, za čež mu
zase museli nanosiť dřívi k topení v
zimě i v letě.
Tento F r a n t a Chvátal po
cházel z Ilostomic a byl mlynářem u
Ilostomic na potoku Chnmavě. Nena
lezna práci sobě přiměřenou v New
Yorku učil se u učitele V. Sedláka na
housle. Byltě silný člověk nevelký a
měl silnou ruku. Nicméně dobrý sluch
a píle učinila z něho hnedle mistra na
houslích a na několika jiných nástrojích.
Seznámil se s velmi hezkým děvčetem,
které žilo v jedné restauraci a vydáva
lo se za Uherku. Měla mnoho kořitelú
ale zůstala věrná svému Chvátalovi a
pak se stala jeho manželkou.
Když
byla co Uherka v restauraci, přišli tam
tři Uliři jednou a majitel hostince maje
proti ním nějaké podezření, chtěl se
přesvědciti jsou-li skutečně Uhři. Za
volal tedy svou krásnou Uherku, aby
s těmi pány promluvila, umějí-li po
uliersku. Hezká spustila— arci po čes
ku, neb po uhersku neznala — a oni ji
nerozuměli. A když oni spustili z*se
ona nerozuměla. Když viděl tedy ho
stinský, že jí nerozumějí — a on věřil
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více jí nežli jim — pustil se do nich a
nechal je co podvodníky a lháře z do
mu vyhoditi. Všecko jejich basamtění
nic nespomolilo. Neuměli ,, uherský“.
Bylo to jednoho večera zimního,
když naši mládenci seděli pohromadě
ve své komůrce, topili v kamínkách,
povídali, hráli ferblíčka a Rybář je
•obehrával. Neměli nic k večeři a dří
ví už také docházelo. Právě přišel
také Honza z Brooklynu a pivo, které
přinesl bylo v bázni bóží vypito. Tu
'Chvátal se ozval řka: ,,Bratři, navrhuji,
aby někdo z vás šel najít nějakou baxnu, bychom měli čím topit na noc a já
uvařím čaj, abychom měli co k večeři
a nemuseli nic dělat a dobře se míti
až do rána. Je moc zima dnes. “ Honzza i hned se nabídl, že přinese masa
kus a trochu mouky, když Chvátal za
opatří dříví, a že si udělají dobrou ve
čeři — maso a knedlíky.
Chvátal byl hotov hned. Netrvalo
dlouho a rozbitá bedna byla při n eše o a,
rozštípána a oheň rwzdélán. Honza,
taškář když viděl, že se už voda na
plotně vaří, čekajíc na to maso toužeb
ně, a nadělav hladovým žaludkům
všech přítomných steré laskominy na
dobrou večeři, odešel pro maso a mou
ku, jak pravil, avšak nepřišel toho dne
už více. Chvátal chuděra přikládal, aby
udržel vodu ve varu; vyhlížel zamrzlým
oknem ven, dýchaje stále na ledovou
jeho pokrývku, vybíhal chvilkami ze
dveří, aby viděl, jde-li Honza. Ale
kdo nepřišel, byl Honza. Udělal si z
nich dobrý den. Měli k večeři vařící
vodu a dost.
Když ,,Honza“ přibyl do New
Yorku neměl ani centu peněz a nic na
sebe. Ujali se jej sice jeho krajané, ale
co mu mohli dáti, když sami ničeho
neměli a práce byla tehdy těžce k na
lezení.
V největší tísni vzpoiněl si Rybář
na hodného pana učitele, kterýyse svýjni§600 ročně byl nej bohatším Cechem
v New Yorku. Ivedl tedy přítele Hod
žu k p. Sedlákovi.
Zaklepali, otevřeli a mačkajíce klo
bouky v hrsti začali:
,,Poníženě prosím milost pane — “
,,Co milost pane — žádný milost
.pane — zde jsme všichni stejní a říká

me si „vy“, rozumíte“, obořil se do
brácký ale
na pravidla
uvyklý
pan učitel na nebohé prosebníky, kteří
třesouce se pokorně sotva ze sebe dosta
li ven:
„Jsem v nesnázích velikých, pane
učiteli, a žádný z mých krajanů, nemá,
čím by mi přispěl.“
„Dobře, dobře, krajane — tu má
te.“ A desítidolar zlatý zableskl v
ruce Honzy.
,
Uměltě Honza doutníkář vyváděti
častěji veselé žerty, kteréž k zaváněli
někdy i darebáctvím a kterými hleděl
získati si peníze v čas nouze.
Přiběhl jednou do hostince ku ,,Zla
té Hvězdě“ nesa 500 doutníků pod pá
ží a volal:
,,Dejte mi honem §10, potřebuju
na dobrý tabák, který se mi tu nabízí
velmi lacino. Nechám vám tu těchto
500 čistých ha vanových ^zástavě. Stojejí §75 bratru. Vrátím se hned a za
platím vám.“
Maďar dal si říci a sehnal hnedle
§35 ze všech šuplíků a kapes.
Víc
neměl.
,,Jen sem s nimi!“ zvolal Honza
a letěl.
Kdo ale nepřišel pro doutníky ani
s penězi byl milý Honza.
Hostinský si z toho mnoho nedělal.
Měltě doutníky do zástavy a také ve
čer jednu škatulku hned otevřel.
Na povrch nalezl pěkné doutníky
,,smetanu,“ dobrá havanna.
Druhá
vrstva a třetí už byly sprostší a dále
vespod bylo napěchováno sena. Nebylo
v ni více nežli 30 doutníků.
Zaklel a otevřel druhou. V té by
lo totéž. A tak ve všech. Prodaltě Hon
za seno za doutníky. Arci že nesměl
nikdy více do té hospody vkročiti.
Jiný Cech Franta P ř í b r a ms k ý velmi dobrý zakázkový krejčí,
měl hnedle po svém přijetí do New
Yorku práce dost a vydělal $10 až §12
týdně.
Měl velmi hezkou ženušku,
která na počátku, nežli si pomohli k
vlatní domácnosti, Šla sloužiti na nějaký
čas.
Jeden z bratří Čížků, V oj t a,
který byl obuvníkem, zlámal si nojiu,
museli mu jí odníti a nosí teď dřevěnou.

Nalézá se teď v Californii a jeho bratr Zahálel týden a pak našel si nové mí
sto, kde měl $3 na měsíc při stravě,
Josef, krejčí, vBuffalo.
Veliké vážnosti mezi našimi přá z toho musel si ještě platit prádlo.
teli požívali V. Sedlák, z Domažlic, První měsíc mu mistr vyplatil, ale dru
učitel, který hrál na varhany v jednom hý měsíc mu dal jen 12 šilingů za ce
německém v kostele, začež dostával lý měsíc a žádal od něho, by se mu
ročně $600, jenž žije teď v Oregonu a upsal, že u něho zůstane dva roky v
F r. Ko rdi e 1, který študoval v Pra-' práci. Když nechtěl učiniti ze sebe
ze techniku a v roce 1848 k vůli poli otroka, vyhnal jej. S trápen a v hlubo
tickým poměrům musel z Prahy utéci, kých myšlenkách pohřížen jel V. Kaš
nechal se v sudu vyvézti do Litoměřic par ještě naposledy mistru pro třísky,
a odtud dostal se šťastně do Ameri když tu jej vytrhne někdo z myšlének
Ohlédne se a
ky. Nezůstal ihned v New Yorku, ale ‘ voláním jména jeho.
najal se s Augustem Hlasivcem do Pa spatří jednoho Němce, s nímž na prv
namy, kde se stavěla právě železnice ním hostinci stravoval. Vyprávěl mu
panamská a sbíraly se dělnické síly z svůj osud.
,, I jdi, hochu, vrať mu koně a vůz
celé Ameriky za dobrý plat. Avšak
poměry pro dělníky ty byly hrůzné. a ať ti fouká hoblík. Pojď se mnou,
Obyčejně třetího dne po přijetí sem já ti práci naleznu.“
Tak ho potěšil. Kašpar věrně. do
rozstonal se každý příchozí zimnicí, a
ta pohltila tu na tisíce dělníků, kteří vezl ještě třísky a pak teprvé šel s
padali jako mouchy, tak že společnost Němcem do Brooklynu, kde dostal mí
ani nestačila dovážeti stále nové síly. sto u pekaře za $4 měsíčně, a při tom
Fr Korbel byl slabého těla a ne měl tu výhodu, že dostal v neděli za
snesl práci těžkou, pročež pomáhal při vycídění bot mistrových 10 ctů.
Zatím seznámil se 6 více Cechy
kuchyni kuchaři, kdežto lllasivec jsa
přes
zimu a když na jaře slyšel,
těla silnějšího, pracoval na dráze. Ne
vydrželi to dlouho alebrž byli rádi, že že se stroj ej i do cihelen, kde se vydělá
se dostali zpět do Nového Yorku, kde čtyřikráte tolik, co v městě při řemesle,
se na delší čas usadili a z nemoce se brzy se rozhodl, že půjde na cihly též,
probrali zase. Učili se dělat doutníky. • aby už co nejdříve mohl něco uspořiti
V listopadu 1853 připlul do New a posaditi kvočnu na ty dolárky, by se
Yorku Václav Kašpar z Holic mu vylíhly sta a tisíce.
Octnul se tedy mezi jinými v ci
u Chrudimi. Nalezl arci už hezký po
helně.
Dření bylo hovadské, že málo
čet vCechů zde. Měl odporučení na
Fr. Cervenýho od jeho bratra a na žida který vydržel celý den neustále praco
Schnurdrehera. Tento poslední se jej vat!. Byl tu s ním Josef Jirásek,
ujal a vzal jej sebou do strávního do hudebník nyní v Chicago, Grellert, Ce
mu, kde se platilo §3 na týden, zaru ká, Zika, Korecký, a F r . K á 1 a 1,
čiv se za něho. Avšak brzy spozoro (kterýž loni zemřel a jehož rodina je
val, že ručitel jeho sám nemá za sebe teď v Chicago). Tento poslední bydlel
úvěru, neb neplatil řádně, tím mohl s rodinou svou v malé bídné cliýži z
méně tedy ocekávati od něho pro sebe. prken zbyté a bylo tu v létě tolik ště
Byl tři týdny bez práce, až konečně nic, že musela pečlivá matka dítky své
chytil se pekařství a dostával §1 týdně obkládati na noc zvláštním lepkavým
ku stravě. Neutratil ani centu. Šaty, listím, které štěnice zdrželo, aby ne
které přinesl s sebou brzy spotřeboval mohly na spící dítky lézti.
při těžké práci, svážení třísek a rozvá
Pak sem přišel v doby tyto také
žení chleba, a když uplynuly dva měsí J o s. Kol á ř (který teď v Chicago
ce a on dostal za ně $8, koupil si za má značný majetek). Desátý den po
§5 střevíce, modrou košili, kalhoty la příjezdu jeho narodilo se mu dítko,
ciné atd., a s §3 zbývajícími šel platit nynější syn Ondřej J. Kolář v Chicago.
dluh do prvního hostince, kde byl tři Jos. Kolář a Fr. Kálal byli hudebníci,
neděle stravoval na úvěr. Za tím jeho a když nemohli dostati jinou práci, vy
mistr učinil úpadek a bylo po práci. dělávali si pro rodiny své hudbou. Byli
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však šizení velice od Němců a Irčanů,
jelikož neznali reč. I vzali s sebon
židáčka Českého II a li n a, který znal
už liezky anglicky a ten s nimi chodil
na výdělek. Poněvadž ale neuměl liráti
a přece to mělo platit, že jsou všichni
tři hudebníci, dali mu starý hluchý
klarinet a on vždy dělal jakoby také
hrál, a pak vybíral na partesy a byl
vůbec pokladníkem.
Fr. Partl z Bechyně u Tábora
nalézal se v New Yorku tyto doby co
desítiletý hoch, který pilně navštěvo
val školu, an se jeho bratr učil zlatní
kem u A. Hubáčka.
Abycchom navrátili se k Vác.
Kašparovi. Pracoval na cihlách po
celé 4 měsíce a uspořil §15, což mu
bylo už hezké jmění. Odešel teď do
Kew’ Yorku zpět, pracoval tu v pekár
ně za §2 týdně. Pak v 1856 odejel
do Kingston Mass., kde měl §9 týdně, a
zdržel se tu do války občanské, kde
sloužil při 4. Massachusetts Co. I. Po
válce usadil se v Chicago, kde jest vše
obecně ctěn a vážen.
Navrátíme se ještě jednou k naše
mu Rybáři. Nalezneme jej r. 1854
zase bez práce. „Táta“ věděl hnedle
rady. „Pojďme na železnici.“ A šli
spolu. Táta už byl byl zkušený ve vše
likých chytrostech. Udělal sobě jeden
uzlík a Rybáři jeden uzlík—ač neměli
doň co svázat. Ale uzlík musel býti,
sice by jim nevěřili, že jsou počestní
dělníci a nedali by jim lístky. Rybář
by lístek svůj byl rád prodal a šel zpět,
aie nešlo to. Už byl na vlaku a ne
mohl dolů. Přijeli na místo, kde se
stavělo na trati a dali se do práce.
Toť se rozumí, že v ruce zvyklé
kartám po nejvíce jako hraběcí dostaly
hned mozoly a milí hoši naši to nevy
drželi ani týden ani do výplaty—práskli
do bot s prázdnem. Byli od New Yor
ku 45 mil daleko, a to se dalo co ujiti
za jeden den. Šli po trati chutě ku
předu. Několik centů, které se včera
od spol udě Iníků byly vy dlužili, je uži
vilo za ten den. Cestou byli v nebez
pečí velikém. Právě když kráčeli po
trati hlubokým průkopem, po obou
stranách majíce strmé stěny skalní, bou
ří tu vlak proti ním. Co teď dělat.
„Přitlač se ku skále, skrč břicho

a koukej pořáde do nebe — nic se ne
boj!“ velel zkušený Táta. A skutečně
to byl zkušený recept. Jen s velikou
opatrností a touto radou zachráněni
byli od roztrhání.
Přišli do města bez centu peněz.
Táta byl silně zarostlý zrzavými vousy,
měl široký slaměný klobouk a byl z
něho strach, když počal po anglicku
švadrončit. Teď mu napadlo, že se
nechá oholit. I zašel s Rybářem bez
rozmýšlení do nej bližší liolírny, kde
obratný černoch oba řádně oholil, vlasy
namazal, krk napudroval a když byl
hotov, žádal 60 ctů za oba.
„All riglit!“ odpovídá Táta po
anglicku. „Máte drobné na dvacítku'“
„Nemám tolik.“
Táta obrátil se k Rybáři a dával
mu kus papíru do ruky pravil :
„Feč mi čénž. “ (přines drobné) a
pak po česku dodal: „jdi a nevrať se
více. “
Rybář mu rozuměl. Cekal za nejbližším rohem na Tátu.
Když se rybář dlouho s drobnými
nevracel, počal Táta býti netrpělivým,
počal klíti, liromovati, tlouci rukou o
stůl, a konečně zvolal: „Však já toho
darebáka ještě chytím,“ a vyběhl z
liolírny, aby se více nevrátil.
Mnoho švandy měli s F r . Ko
houte ni. klempířem z Kutné Ilory.
I ten zkusil mnoho na počátku, ale byl
vždy vesel a dobré mysli a nepřipustil
si starost nižádnou. Jednou učil se také
potýkati se pěstěmi (boksova’i) a chlu
bil se pak, že ho žádný z Čechů nespere.
Tu přišel do hospody krejčí
Jos. Kaňák, velký silák, a tomu Ko
hout ukazoval, jak se to vše dělá.
A když mu to ukázal a cvičili se, do
stal od Kaňáka tolik modřin okolo očí,
že to skoro odstonal a ostatní se mu
vysmáli. Kaňákje časté zachránil z
nebezpečí. Jednou šli také Rybář, Ka
ňák, Kohout a Hubáček pozdě z ho
stince domů a byli přepadeni něko
lika irskými pobudy. Nejprvnější utekl
Rybář, neb nerad cítil prach; ostatní
utekli za ním a jen Kaňák zůstal. Avšak ubránil se všem třem a zmaloval
jim nosy a hlavy, že utekli když na něm
roztrhali šaty všechny.

Jednou se také předbíhali o závod telům do New Yorku, že jest tam lépe
na délku 4 bloků k zanradě, kde stál práce placená, budil v nich laskominy
nedávno Castle Garden, a kde bylo po větším výdělku.
ještě prázdno. Hubáček běžel nejrych
Jos. Fišer (Rybář) odejel r. 1854
leji a vyhrál sázku.
do Chicago, kde hned první den dostal
Táta měl dobré nápady někdy. práci skládání prken s lodí a měl 50ct.
Jednou šel s několika známými okolo za hodinu. Kdo to vydržel 10 hodin
obchodu dražebního (auction), kde stál denně, měl $5.
Hezký to výdělek,
právě .jistý zelený Němec, jenž koupil ba neslýchané bohatství pro ty nebohé
si tu za $16 ve zlatě hodinky tumpaš- počátečníky, kteří za $4 museli se dříti
ky, které stály bratru za $2.
Ošidili celý měsíc často.
ho tak. Ukázili mu hodinky opravdu
Není tedy divu, že se táhli jeden za
zlaté a když mu je prodali a balili pod druhým na západ hledajíce své štěstí a
strčili mu ty špatné. Táta vida to da blahobyt.
rebáctví, poradil mu: ,,Zde se postav
Mezi prvními, kteří přijeli, do Chi
a křič anglicky: tihle zloději kradou—
cago
pak byl JanPlocek, původ
mně také okradli“ a radil mu, by tu stál
celý den a zítra zase, že se s ním spo ně krejčí, dobrý hudebník, jenž hrál na
řádají. A kdyby chtěli jej honiti, ať housle a flétu a velmi rád zpíval. V
zavolá jen na policii. Němec uposlechl New Yorku spřátelí1 se s Urbanem,
a volal to neustále. Ani jeden člověk shotovitelem hudebních nástrojů a byl
toho dne nevešel do krámu. Když dru jako onen velmi řádný mladík přísných
hý den časně ráno přišel, dali mu chla mravů, jinak ale ve společnosti veselý.
pi ti $16 zpět, a on jsa rád, odešel. V Chicago byl zakladatelem prvního
Takové byly ty počátky českých pěveckého spolku českého.
V New Yorku tvořila se společnost
přistěhovalců prvních a všichni z těch
nová,
neb tu z těch původních zaklada
jmenovaných, kteří tak těžce začínali a
zůstali pilní a vytrvalí, stojí si dnes telů národního života zůstalo uch jen
velmi dobřt. Většina jich dosud žije málo, spolek zašel a nastalo přetvoření
a může bližším příkladem potvrditi, že všech poměrů — k lepšímu,
jen z práce jsou koláče.
velmi povděčni každému rodáku,
R. 1854 započalo stěhování Cechů ÍSg^Budenie
který zná o těchto věcech, když nám sdělí
z New Yorku na západ. Sice každý
některé opravy, dodatky, životopisy a po
rok některý ukápnul a každý psal přá
pisy, do doby této spadající.

Všehochuť.
£ Na pařížskou výstavu bude po
slána opice,, která .mní Hkati „papa“,
„mama*4 a Brazil“.
ení to pokrok?
í To by bylo na světě velmi smut
no a ticho, aby každý člověk mohl
mluviti jen to, co si smyslí. Mnohý
by musel nositi řetěz při sobě, aby ho
někdo přece slyšel, že žjje.

J „Kolik je to hodin?44 tázal se
ve Virginii policista jeden druhého,
když se v noci potkali na stráži. —
-,Nevím44, odpověděl druhý, „Nemám
hodinky.44 — „Cože, tys už tři měsíce

přece policistou a ještě jsi hodinky ani
neukradl?44

J Při nedávné zkoužce školní vy
znamenalo se bystré děvčátko odpově
dí na otázku od čeho má řeka Conecticut své jméno. „Od toho, že rozřezuje (comiects) Vermont a New Hampshire a pak že rozřezuje (cuts) Massa
chusetts.
£ Babička: Ty bys se měla stydět,
Matildo,že’s seděla ani jednu slzičku
neukázavši, když velebný pán tak do
jemně kázal a všichni lidé plakali.44—
Matilda : „Ale jak pak jsem mohlá
plakat, babičko, vždyť jsem neměla šá
tek na nos s sebou.44

Zkusil jsem to, když jsem jednou po celodenním lopocení po texanské prérii se pro
běhal a ani ptáčka ani léláčka niže by člověčíka uviděl. Hlad jsem měl jako vlk,
žízeň jako ryba, v brašně ani sousta. Prachu moc, broku moc, horka moc, sucha moc.
Tu jako anděl když se na mně zasměje, když jsem spatřil u lesa v koutě pěkně zastrče
nou obílenou chýši. Měla sice komín jen z proutí upletený, ale tehdy nevěděl jsem nač
z toho souditi. Těším se na to odpočinutí, na to napití, na to pojedení, na tu čistou
hospodyňku, slítnou dcerku domácí — atd%— a vejdu. Jaké bylo moje překvapení,
můžete si pomysliti, když se na obrázek věrně dle přírody kreslený podíváte. Šunky
moc, černě moc, pyskůmoc, očí moc, kluků moc, křiku moc, — nic jíst ani pít.

r

J V San Antonio se to událo v
saloně, že přišel opilec a nemaje už
peněz na pivo, vrhl se na luně, hroze
vyprázdniti všecky talíře. Hostinský
volá: ,,Nejezte to, člověče, jsou v tom
trichýny. u— Cože, colonel— že v tom
strycnnin? To jsem rád, doktor mi
ho předpisuje vždy, když nemám dobrou
chuť k jídlu. A nabral si plnou hrst
a jedl dále.

£ Dle básníka jest to jitřenka,
která budí lidi ráno ze sna. Dle jiných
stejně dobrých pramenů jest to křikla
vé dítě, které budí celý dům.
J Láska počíná vždy u sebe.—Ne
dávno porotce jeden v Illinois pevně
stál na tom, že obžalovaný jest nevi
nen, ač věděl určitě, že jest vinen.
Člověk ten byl inu dlužen 840 a kdy
by byl přišel do vězení, nebyl by mu
je mohl zaplatit i.
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Výstraha v čas.

Paní Strádalová byla dobrá hospodyňka. Časně ráno vstávala, když manžel ještě»
pozdě domů přišed, statně chrápal, a co jí bylo nej milejšího, prvně prohledati kapsy
své silné polovice a kde jaký čtvrťáčék uschovati. Aby ji to odnaučil, napsal si přejinačenou rukou zamilované psaní s podpisem „Ruce St. Rada Love“ a strčil si je do
kapsy večer. Ráno se octlo v rukou přísné paní manželky a bouře byla hotová. Div
si nezoufala a jemu div nevyškrábala oči. Až teprve když se ochladila a on jí podpis
vysvětlil, že jsou to „ruce Strádalové“ co to psaly, bylo zase dobře — ale vícekráte do
kapsy nesáhla.

I Modlící se dítě. Dívčina se modlí,
majíc ruce sepjaté, nábožným hlasem
„Otčenáš,“ „Co. pak ale to?“ přerušuje
matka, když jsi se pomodlila „Chleb náš
vezdejší dej nám dnes“ přidáváš ještě ně
co potichu, čemu já nerozumím, co je to?“
Malá je na rozpacích a mlčí. — „Inu?“
táže se matka ještě jednou. „Co se ještě
modlíváš více než „Chleb náš vezdejší
dej nám dnes?“ „Nehněvej se milá matinko, já se modlívám: ,,a co nejvíce mássla na něm !“ odvětila Aninka.

J Jeli to pravda, že budba okouzlí
a udobří i toho nej divočejšího lidožrou
ta. tož nevíme jak se mohlo stati, že
nedávno v New Yorku dva talijáni dali
do sebe z hádky, kterého housle jsou
lepší a rvali se tak dlouho, až jeden
zůstal na místě mrtev.

I ,,To si nemůžete pomyslit,“ vypra
voval starý Deacon Banes, „jak to bylo
ukrutné pro mně přemáhání, když jsem
měl plakati při pohřbu strýce mé ženy, jíž
odkázal $60.000.

I

Jak Indiáne obracejí misionáře.

Od té doby, co Indiáne poznali pobož
né bělochy, poznali v nich klam, lež, pod
vod, zlodějství, utlačováni ajiné ctnosti
vzdělanosti křesťanské. Vědouce, že se
běloši vAmerice neudrží, nenaučí-li se
•ctnostem a mravům indiánským, vysýlají
teď své misionáře, kteří plní lásky, radosti
a nebeské ochoty takovýmto spůsobem
dělají z pobožných bělochů d o br é Amerikány.
Uvidíme zdali to co
prospěje.

| V Severní Carolině černoch jeden
-chtěl běžeti s parostrojem o závod po tra
ti. Když se konečně sebral, jsa odhozen
20 stop daleko a padna zrovna na hlavu,
zvolal: Mordie, však ty mně víckrát ne
dostaneš. Štěstí ještě, že mi to neroztr
halo celé kalhoty/4 Více nic.
J „Ano, ano,4í bručel pro sebe a opí
raje se o lampu na ulici při měsíčku, obracel niklový pěticent v prstech. „Ano,
:ano — hik — Černé Vrchy — to je pěkná
•země — hik — moc zlata je tam a dobrá
— hik — společnost - hik, hik — ale já
bych tam přece nevydržel — hik — sklen
ka whisky 75 centů — hik — to není
místo pro toto — hik —dáte.“
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To je možno jen v Americe.

• Až budou rakušáčtí princové a potom
ci rodu panovnického všichni u otců a ne
bude míti říše rakouská—bude-li jí ještě
— kdo by ji tlačil ke zdi, odíral a ždímal,
hle tu musí obrátiti se do Ameriky,neb jen
zde dostane důstojné nástupce černožluťáků habspuráckých:
Ona černá, on je žlutý
věrnost, když si slibějí,
černožlutými potomky
Rakousko zapla věj i.
| Jest to nápadné, že si vrahové v
nynější době sami život berou, když mo
hou. Proč to chlapi neudělají dříve než
někoho zabijí? Co by tím uspořili světu
bolesti, zlosti a útrat !
| Tam v Černých Vrchách když si
poručíš polévku z bobů, shodíš kabát a po
topíš se do ní, abys nalezl nějaký na dně
bob a když ho přineseš na horu a chceš ho
sníst i, utrhne ti ho hostinský od huby,
žes prý platil jen za polévku a ne za bob.

— 69 —

První český časopis v Americe
„ N árodní ZtVoviny*"
Sestavil F. B. Zdrubek.

'
ô
v*
Dnes, kde máme my Čeclioslované
američtí 10 časopisů svých, mezi nimiž
3 denníky a 7 týdenníků, a v nich za
stoupené jsou všecky stupně pokroku
duchovního a všecky směry politické,
a kde máme nejméně 5000 čtenářů
českých, nemůžeme si představiti? jak
to vypadalo v Českých kruzích americ
kých od r. 1850 do 1860, kde nebylo
v Ameriee vytištěno ••ani slova českého,
kde nebylo ani české písmeny, a kde
žádný Cechoslovan neuměl-li anglicky
neb německy, nemohl se poučiti o této
své nové vlasti, o její politice, o její
pokroku a o jiných záležitostech
pro občanský život potřebných. Neby
lo tu žádného viditelného pouta vížícího Cechoslovany po široširé pevnině
americké roztroušené, nebylo střediště,
kde by mohli snášeti své myšlénky,
pocity, tužby a přáním věnovati si své
zkušenosti a dozvídati se o sobě vzá
jemně. Tím méně mohlo se pracovati
na. udržování a sílení národnosti naší
výdatněji, leda po jednotlivých obcích
Českými spolky. Byly to doby trudné
pro nás. Cítili jsme, že jsme jako ve
vyhnanství z vlasti milenné, jako uprch
líci od matky kochané, která nevěděla
o nás a my neměli příležitosti jí o sobě
dáti věděti, že žijeme a žiti chceme co
hodní potomci svých otců, těch veliká
nů v dějinách českých a moravských
Není divu, že se mladší naše síly
odnárodňovaly, neb jsouce mimo krb
domácí opuštění od matky ylasti, která
hovořívá sladkým jazykem k nim čes
kým, vrhali se mladý lid náš a naše dít
ky v náruč národnosti cize, stávali se
Němci a Angličany, aspoň co do řeči.
Národní povaha se tratila a na mnoze
nenahraditelně ztracenou zůstala. Sil
těch je škoda převeliká. . Mnoho
úsilí třeba, abychom dohonili, co tuto
bylo zameškáno.
Bylo to roku 1856 před volbou
presidentskou, kde byl čekancem re

publikánským J. C. Fremont, že vy
stoupili Čechové prvně na politické
bojiště. Byloť jich v Americe už znač
ná částka a nejvíce se počali usazovati
v četnějších osadách v státech Wisconsin, Illinois, Iowa a Missouri. Ve Wisconsinu může přistěhovalec voliti pre
sidenta, když jest rok ve státu, a protobyl tu veliký počet Cechů, kteří voliti
mohli a volili. Odbývali

první českou politickou schůzi
v Kosutlitown, okres Manitovoc, pod
širým nebem. Několik set mužů, žen
i dětí utábořilo se pod školní budovou
a občan Vojta Náprstek, který v době
té byl ušažen v Milwaukee a kde jen
mohl povzbuzoval živel národní, měl
tu delší řeč politickou, vysvětluje lidu
o svobodě americké a o otroctví.
Při tomto shromáždění lidu České
ho vznikla myšlénka u jednotlivců, že
bychom měli míti nějaké České noviny
také zde, a jelikož je tu země svobod
ná, že by mohl tu každý Havlíček psáti,
co* by se mu líbilo a jaká by to byla,
radost pro ty, kteří čítali r. 1848 Ná
rodní Noviny;, učiněno usnešení jed
nohlasné, že chtějí všichni pecovati o
vydávání českého listu a někteří zá
možnější nabízeli Náprstkovi značnější
sumy peněz na založení listu. On však
nepřijal ale slíbil, že dle možnosti bude
se o to starati.
Myšlénka se zrodila, slunéčko se
na ni usmálo a duch času co semínkoji zasadil do země, aby ujímalo se v
půdě českých srdcí. Jen teplo, vláhu
— ona poroste.
Až druhý rok (1857) v srpnu opět
přišla myšlénka tato na přetřes ^v St.
Louis, kde už byla hezká síla Cechů
usazena. Vojta Náprstek na cestách
svých po'jižní Americe zavítal sem a
pomocí novin německých ,,Die Westliclie Post“ svolal všeobecnou schůzi
českou do Biedies Garden, kde by se
rokovalo o vydání českého časopisu.

W se to rozneslo, byla sin prostran
ná Čechy obého pohlaví plná. S nad
šením poslouchal každý důkladnou řeč
V. Náprstka, jenž vykládal potřebu a
výhody vlastního listu českého zde a
po řeči své navrhl, aby se vydaly
dvoudolarové akcie za tím účelem a
aby se zvolil výbor, který by o věc tu
.se staral.
Rada ta se líbila přítomným a zvo
lili skutečně výbor 12 č 1 e n n ý,
v němž byli občané Václav Séry,
Vác* Kleisner, Franta Polák, Karel
Rotli, Jan Borecký, V. Sauer, Josef
Vod várka, Fr. Trešer, Vác. Boleška
a jiní. Tito sešli se po^ odchodu V.
Náprstka a zvolili si V. Saura za před
sedu, Vác. Kleisnera za pokladníka a
Jana Boreckýho za dopisovatele. Na to
se daly akcie litografovati a bylo jich
hnedle prodáno v St. Louis asi 100.
Jednatel Jan Borecký zaslal po ven
kově, kde se o Češích vědělo, ale oby
čejně došla odpověď, že není peněz,
že to nejde. Ba i z Kossuthtown ve
WiscoiisinUy_k.de chtěli Náprstka zakládati, aby vydal české noviny, odpově
děl V. Simonek: ,, Nelze porny sliti na
prodání akcií, poněvadž panuje velká
bída o peníze.44
Jaké to bylo sklamání těch horli
vých národovců, kteří nemohli se dočkati, aby měli buditele národního vě
domí, péstovatele vlasteneckého smý
šlení v časopisu českém. Když se sami
nejvíce napracovali a obětovali, viděli,
že to pro netečnost na jedné a pro
nemožnost, ba chudobu na druhé stra
ně nikterak ku předu jiti nechce. Byloť to zrovna v době zlé, kde velillý
počet státních banků k'esl, práce bylo
málo, plodiny měly ceny nízké. Nebylo
lepších vyhlídek do blízké budoucnosti.
Zatím došla však potěšitelná od
pověď z New Yorku, kde Voj. Ná
prstek rozohnil "své staré známé k čin
nosti pro časopis český a oznamovalo
se, že jest 60 akcií prodáno. Taktéž
z; velmi silné osady Česko-Moravských
Bratří v Caledonia (teď Táb«»r) u RaciJia, Wis. sdělilo se. že jest tu mezi
bodrými farinery 40 akcií.
Bylo by
tedy už-§440 pohotově, jen že na třech
místech, a jednalo se teď o sjednocení
peněz těch a vykonání podniku samého.
Avšak teď teprvé počaly ty pravé

obtíže, ba až nemožnost úplná se ob
jevila. New Yorkští chtěli míti novi
ny v New Yorku a nechtěli peníze po
siati d<> Saint Louis, Saint Louisští
nechtěli zase ve své horlivosti upustiti
od práce a poukazovali na větší svůj
základ peněžní, žádajíce, by list vydá
val se zde, a tak nastalo rozdvojení x
myslí úplné. Nesvornost tato rozbila
celý podnik na ^lelší dobu.
Druhá obtíž nastala, když se hle
dal redaktor pro nový ten list. Z po
čátku se mělo za to, že V. Náprstek
navrátí sev do Ameriky zase—býlť zatím
odjel do Čech—a že převezme redakci.
Považovali jej za jediného toho schop
ného ze svého středu. Avšak Náprstek
se nevrátil více a tak zůstal spor.
Tu jal sev výbor New Yorský dopisovati do Čech hledaje redaktora v
Praze. Obdržel nabídnutí od p. Straucha (Jičínského). On však požadoval
zaplacení cesty do Ameriky po parní
ku a všecky výlohy ostatní. Na to za
se nestačily peníze, neb by z těch upsaných $400 bylo zbylo velmi málo
na zařízení tiskárny. Výbor St. Louiský zase navrhoval, aby dopisovatel vý
boru New Yorského obč. Franta Mrá
ček převzal redakci neb důvěřovali v
něho, že by toho byl schopen. Shodnu
tí však nedocíleno a uplynul zase celý
jeden rok, kde peníze byly pohotově ale
nemohlo se pro nesvornost nic podniknouti.
Zatím rostlo pristěhovalectvo čes
ké ve všech městech větších i po venko
vě velmi silně. V St. Louisu čítalo se .
nejméně 8000 Čechů, byl tu založen
český spolek S 1 o v a n s k á Lípal.
Jedna 1859, pak tu stávalo už od 1854
Česko slov, podporujícího spolku, byl
tu též spolek katolický, založil kostel a
měl za kněze P. Lipskýho, Poláka ro
dem, vysvěceného v St. Louis. Pokra
čovalo se všude, ale jen s tím časopi
sem českým, kteréhož potřebu přece
každý uvědomělý Čech cítil, to ne
chtělo ku předu.
Jan Borecký, který ve své horli
vosti chápal se všech prostředků k cíli
vedoucích získal si četných protivníků
ba přišlo to tak daleko, že byl z výbo
ru časopiseckého vyloučen. Nicméně
myšlénka nenechala se padnouti a ně
kolik poctivých národovců stále o tom

pracovalo. Koncem roka 1859 byl před
sedou výboru Vác. Boleška, tajemní
kem Karel Kotli a pokladníkem Vác.
Bandhauer. Měli už 150 akcií rozprodá
no a vidouce, že to spojení s New
Yorkem, nevede k cíli, umínili si, že
podniknou věc sami.
V říjnu téhož roku zavítal do St.
Louis z Nového Orleansu občan Jan
Bole mil Erben, který byl St.
Louiskému výboru znám dle dopisů hor
livě se o vydávání časopisu ujímajících.
Jan B. Erben pocházel z Jičína stu
doval v Praze gymnasium, vstoupil do
kláštera, pak ale stav se svobodomysl
ným v náboženství, vystoupil, přestou
pil na víru evandělickou a byl v Ame
rice kazatelem německým. Byl výborný
řečník a dovedl zaujati každého kdo
jej slyšel. St. Louiští Čechové zamilo;
váli se do něho a chtěli jej dostati zá
redaktora. Slíbil, že vedení listu pře
vezme, povzbudil výbor k nové činnos
ti a na jeho návrh dávala se Česká be
seda ve prospěch listu českého, z níž
byl čistý užitek asi §200.
Bylo teď asi §400 v rukou St.
Louiského výboru, redaktor získán a
chutí deset. Hned dalo se uliti české
písmo v st. louiské pismolijně, opatřily
se jiné potřeby nevyhnutelné a od no
vého roku 1860 měl časopis počíti vy
cházet.
Jméno časopisu mělo býti ,,Ná
rodní Noviny“; tiskárna získala se v
tiskárně francouzské na ulici Markét a
pan Erben odjel zpět uspořádali si své
záležitosti. Navrátil se zase o vánocích
do St. Louis a uvázal se ve veškerá
práva i povinnosti vydavatele, redak
tora, administrátora a expeditora v jed
né osobě a slíbil pouze, že bude kaž
dého čtvrt roku klásti účty výboru.
Na nový rok učiněno provolání a
a rozesláno na všecky známé adresy
Čechoslovanům v Americe a dne 21.
ledna 1860 vyšlo první dlouho a tou
žebně očekávané číslo ,,N á rodních
Novin“. Byl to list týdenní vychá
zející v sobotu. Výpravna byla v č.
42 ulice Markét v 3. poschodí. Před
platné stálo §3 ročně, a jednotlivé číslo
bylo za 10 ctů.
Za oznamování platilo se za čtverec o
8 řádcích na jednou 40 ctů, na měsíc
§1, na rok §5. Anglické jméno bylo

pro list ,,The National Gazette“. Pa
pír byl 16 při 24 palcích, látka byla
rozdělena na 3 sloupcové strany, po
slední čtvrtá strana pro oznámky měla
velmi nepraktické dva sloupce široké.
Písmo s^ pří z vuky českými bylo brevier
(petit v Čechách) a bylo to jediné České
v St. Louis pro Národní Noviny ulité.
Ostatních písem užívalo se z anglických
fontů a přidělávali se přízvuky. Obsah
čísla prvního jest provolání: ,,Slova
néu— ,,Amerikánská Politika“ — ,,Te1 egraphické zprávy“ —,, Cizozemsko (z
Čech, Vlachsko, Francousko, Čínsko)—
Feuileton (Slepá paní, román od Mosera) —O Americe vůbec a Severo-amerikánských Spojených Obcích zvlášť (dě
jiny Ameriky a Soustátí v pokračová
ních)— Pohled na život Garibaldi-ho—
Směs a Oznámky.
Číslo 4. dne 11. února už mělo
sloupce o 2 palce delší a 4. stránku
též troj sloupcovou s oznámkami.
Číslo ,30. dne 12. srpna už mělo
papír 32 při 48 palcích, 6. sloupcové
stránky, sloupec o 13£ m pica, v hlavě
byla rytina představující amerického
orla se štítem v němž bylo vepsáno
,,Slavie“ a heslo pod ním „spojenými
silami“. Předplatné obnášelo jen §2
ročně a jedno číslo za 5 ctů. Jednatel
ství měl list v Illinois 6, v Missouri 6,
ve Wisconsinu 7, v Iowa, 6 v Ohio 2,
v Lousiana 1, v California 1, v Pennsylvania 1, v Michigan 1, v Texas 5, v
Maryland 1, v New Yorku 1, v Min
nesotě 4, v Massachusetts 2, v Nebrasce 1 a v Kanadě 2. V čísle tom
nalézá se tiketa republikánské strany
pro A. Lincolna, pro svobodnou práci
a proti rozšiřování Otroctví. Oznámek
jest v listu tom 14 sloupců, Čítací látky
9 sloupců.
Od č. 49 (23. prosince 1860) po
čínaje zmenšilo se číslo o jeden slou
pec na stránce a bylo pětisloupcové.
Předplatné totéž, oznámky čtverec na
týden 50 ctů, na měsíc §1.50, na rok
§10. Jednatelů přibylo v Misouri o 1>
ve Wisconsinu o 1, v Ohio o 1, a v
New Yorku o 1. Avšak ubylo v Iowa
o 1 a v Minnesotě o 1. Oznámek bylo
8 sloupců, čítací látky 12 sloupců. Re
daktor Fr. Mráček.
V p r v n í m č í s 1 e Jan B. Er
ben obrací se ku Slovanům úvodním

článkem, v němž rozbírá po kazatelsku mravní význam slavnosti novoroční
a ku konci rozhodně svobodomyslně
praví:
,,Bojujte přátelé, statně proti vše
likému zpátečnictví, postavte s neohro
ženou myslí svobodu a právo Člověčen
stva na svůj prapor co heslo a pusťte
se vždy směle do boje proti každé libovolnosti, proti všelikému utiskování,
pro svobodu, právo v politickém, v ná
rodním a náboženském životě. — O
kéž by slunce nikdy neuzřelo žádný
zpátečnický převrat!“ — A dále obra
cí se k milovanému národu Českému,
volaje:
,,Ano i tobě, český národe v staré
vlasti pějem naše přání. Ačkoli černou
zlobou ob těžkaná mračna hrůzyplné despotie nad tebou posud se pnou a po svo
bodě prahnoucí tvůj duch omdlévá,
ačkoli purpurem odění zločinci napou
štějí lidomorným jedem prameny tvé
svobody — a tebe v krvožíznivém chřtá
nu ukrutné absolutistické hierarchie a
despotie mrtvíce, žalolilasy z umírající
duše pěješ a tvá a naše milenná máti
posud smutečným rouchem se odívá —
------- Nezoufej ! ! — Doufejte krajané !
i vám vyjde opět slunce svobody!“
Ku konci pak vztahmo k listu své
mu dí:
,,Přítomný nový rokv jest nejkrás
nější okamžik z života Cechoslovanův
Spojených obcích Amerikánských. Ne
jen že zrození naších spolkových ,,Ná
rodních Novin“ o posud nevyhaslém
ano i mocně planoucím šlechetném
vlasteneckém citu mezi námi svědčí a
obětí spojenou činností podnikatelů na
še naděje na budoucí velkosť v roucho
jistoty se obléká, nýbrž i národ uveden
v nový mocný proud a postaven na sta
novisko samostatnosti v národním a po
litickém životě na nové dráze všestraného pokroku kráčí. Jeden vzájem vá
že nás v jednu rodinu, v kteréž bývalé
nepříznivé poměry zaniknou na jich
místo jednota, věrnost a svor
nost svůj chrám postaví. Kéž by se
naše vřelá přání vyplnila, jaká nyní
naším srdcem vládnou! — Tak i tento
lístek, první plod česko-amerikánského
tisku vrháme s blahým doufáním v lů
no tvé přízně a důvěry — národe slo
vanský! —“

Politické
stanovisko
prvního tohoto listu českého bylo roz
hodně nestranné a svobomyslné.
Pišeť v dalším úvodním článku ,,Ame
rikánska politika“ následovně :
,,Politika (zkažená) jest ta, kterou
od amerikánských řemeslo-politikářů
vykonávati spatřujeme, kteří svoji stra
nu za velkou armádu drží, s níž stát
vydobyti a státní statky mezi své pří
vržence rozdělit! má. (Říkají): Kdo s
námi nedrží, toho hleďme zničit!! A
to je ten roztomilounký způsob politiky,
kteráž veřejné poměry po každém ví
tězství v horší stav uvrhne, nežli pře-,
dešlý byl, a lidu obsahuprázdnosť po
litického pohybu ohňostrojem, hudbou
a bouchacířením se vynahradí, a druh ý
den po vítězství se opět na tom samém
stupni vidí, na kterém dříve stál.“
,,Tímto politickým způsobem vylže
strana v čas volby svého co čekance
přednešeného přívržence až na stupeň
božství, byť ten nejsurovější sprosťák
neb potměšilý lump byl, a muže z pro
tivné strany zhanobí a nestoudně za
taškáíe provolá, nechť si on nejpoctivěj
ší měšťan jest. Lže, pomluvy, štvaní
jsou zbraně, jichžto užívání za poctivé
uzná. Účel posvěcuje prostředky. Při
takové politice jedná se pouze o dosa
žení jistého sobeckého účelu, bez ohle
du na vlastnost užívaných prostředků
a na to, zdali se mravní, ekonomický
a duševní stav národa zlepší neb zhor
ší. A vezme-li některý poctivý jobcan
hospodářské zájmy lidu v ochranu svou
tu jej hned naši řemeslo—politikáři
přepadnou jako kočka myš. — — —
Pryč tedy s ,,amerikánskou“ politikou
a stůjme pevně při ,,lidské politice.“
v náboženské otázce by
ly ,,Národní Noviny“ od samého po
čátku svobodomyslné a přinášely Četné
články v duchu tom.
Sazeči českými prvními byli
Fr. Pešek, který jest teď v Clevelan
du notářem veřejným a.Jos. Procházka
který později v Novém Orleansu co lé
kař při lučebních nějakých pokusech
se otrávil..
Časopis Český tedy byl k největší
radosti všech probudilých Čechoslovanů
pořízen, započat a pokračoval mnoho
slibně,. neboť během 30 týdnů po dva
kráte se zvětšil a ještě předplatné sniž

s §3 ria §2 ročně. Arci neměl odběra
telů mnoho, asi od 4í'O do 500, neboť
nebyl jediným, an se hnedle po něm
počal v Racině Wisconsin vydávati
český list ,, Slovan Americký“ (o jehož
počátcích na přes rok budeme psáti).
Avšak vzdor tomu byl by se šířil a udržel, kdyby byl měl řádné muž- v če
le svém a kdyby ,,česká nesvornosť“
nebyla jej v nejkrutší době utlačovala.
Uplynuly tři měsíce a spolek pro
vydávání účtů žádal od redaktora Er
bena účty. Těch však nebylo. Redak
tor přijímal předplatné a nezanášel je
do kněli, nevedl žádný pořádek ani v
tiskárně ani v knihách, zanedbával prá
ce redaktorské, najal si koně a jezdil
po městě po hostincích, kde popíjel. A
když sazeči potřebovali rukopis, museli
za ním do hospody k Mottlovi ,,v Ber
líně“ a on nechav si* od Mottla dáti
kus papíru, něco napsal na spěch, od
bil sazeče a pil zase dále.
To bolelo všecky pravé přátele čes
kého listu, kteří nezištně obětovali svůj
čas, své peníze a vše co měli, jen aby
viděli vše zkvétati, a museli teď hleděti
na nedbalost redaktora i na úpadek vě
ci. Redaktor dostával §50 měsíčně, ale
nestačilo mu to. Svou výmluvností uměl si získati vždy vlivu na akcionáře,
kteří mu za 2 měsíce přidali ještě §5
a ma íce jej vzdor všemu rádi, snažili
se udržeti jej a povzbudí ti k horlivější
činnosti. Nic na plat. Po třech měsí
cích p. Erben se poděkoval z redakce
udávaje za příčinu, že mu služné toto
nestačí, že pojede raději k bratrovi do
Ruska kde bude míti lepší vyhlídky.
\ ýbor tiskárny skládal se z obča
nů Jos.. Bolešky předsedy, Karla Rota
tajemníka Vác. Bandhauera pokladníka.
Nejhorlivějšími podporovateli byli obč.
Vác. Šery, Franta Polák, Franta Trešer, J. Kleisner, J. Motl, a jiní; Jan
Borecký vzdálil se poněkud činnosti,
nemaje důvěry potřebné v Erbena.
Tak se stalo, že p. Erben odstoupil
po č. 15. a výbor vynalezl si nového
redaktora občana

Hynka Sládka.
Tento pocházel z Mirovic v Če
chách. Studoval techniku a přišel do
Ameriky hned mezi prvními českými
vystěhovalá r. 1849. Jeho bratr cu

krář v Louisiana Mo. jej odporučil a
výbor jej přijal. H. Sládek vedl dříve
obchod s kůžemi v Louisiana, znal do
bře anglicky a byl více Amerikánem,
nežli Čechem i ve zjevu svém i v jed
nání. Převzal redakci, administraci a
expedici ,,Národních Novin“ od č. 16.,
a sice opět beze všech závazků, jen že
bude měsíčně uveřejňovati účty v listu
a výbor že bude nad jich správností
bdíti.
Avšak, byl-li nepořádek za redakce
p. Erbena výboru nesnesitelný, bylo to
za nové správy p. Sládka ještě horší,
tak že během dvou měsíců byl list při
veden na pokraj záhuby.
P. Sládek měl v písárně své sklad
kůží a s těmi se více obíral nežli redi
gováním. Hleděl udělati při novinách
co nejvíce peněz pro sebe a nedbal jich
zdaru. Když se přiblížily městské vol
by, počal mezi čekanci sbírati nějaké
poplatky na jich podporování a ty všec
ky schovával do své kapsy. Předplat
né bylo vyčerpáno, výdeje a dluhy se
množily a důchodů nebylo žádných.
Ti nejhorlivější dříve podporovatelé lis
tu ochladnuli ba i odvrátili se od něho,,
obětavost pominula a jen nedůvěra Čer
ná podrývala tak trapně počaté dílo
národní.
Z výboru pro časopis zůstali věr
nými už jen dva, a sice občané Franta
Trešer a Franta Polák. Ti vidouce, že
je zle, hleděli s redaktorem učiniti ně
jaký pořádek ale jen s ostrými výstupy
se jim to podařilo, že list z jeho rukou
dostali. Když přišli pro knihu správ
ní k němu do písárny (V. Bandhauer
je provázel) zavřel on knihu.do stolku
a V. Bandhauer násilně musel mu ji
ze stolku vžiti, začež mn Sládek ješ
tě pohrozil, že jej dá policií z.atknouti
pro zmocňování se cizího majetku.
Když pak od něho chtěli peníze které
od politických čekanců byl obdržel pro
list pravil:
,,Zde jsou v kapse §200 a opovaž
te se mi do kapsy sáhnouti. “
Tak sé rozloučili s druhým redak
torem považujíce jej za nepoctivce. kte
rý národní věc okrádal a zúmyslně ka
zil, neb sám veřejně po hopodách říkal
že ,,Národní Noviny za 14 dní už pad
nou.
Byly to kruté zkoušky a bol né u-

trpení pro ty upřímné a obětavé národovce. Časy byly zlé v oné dobé za
vlády Buchanana, po celé zemi byl ob
chod a průmysl na mizine, všude samý
úpadek; lid neměl výdělku ani peněz,
nových oběratelů nepřibývalo, starých
bylo 400, kteří měli většinou na celý
rok předplaceno, a tak byly všecky pra
meny k dalšímu vydávání vyčerpány.
' Avšak národovci ti nespustili se ješ
tě naděje. Chtěli pokusiti se ještě o
další práci.
Franta Polák, Fr. Trešer a Vác.
Bandhauer byli teď skoro jediní, kteří z
celého výboru St. Louiskélio se o ,,Ná-’
rodní Noviny“ starali, aby nezahynuly.
I přiměli Jana Boreckýho, aby zatím
nežli se nalezne redaktor nový, převzal
redakci, jelikož se nejlépe z nich ještě
v péře vyznal, Borecký kterému zále
želo upřímně na listu, odložil jehlu a
chopil se péra v naději, že předrží nej
větší bídu u listu, nežli nalezne se no
vý redaktor. Číslo 30. prvního roční
ku vyšlo pod vedením jeho 12. srpna
1860. Jedinou výdatnou pomoc mohli
poskytnouti akcionáři Českého časopisu
v New Yorku, kteří peníze na časopis
dosud v rukou drželi, avšak ti považu
jíce se za zrazené samostatným vystou
pením St. Louiských akcionářů, zdrá
hali se list odbírati a podporovati.
Redaktor Borecký, aby osvědčil
dosavádní poměry ,,Národních Novin“
a přiměl všecky národovce k jeho pod
porování, uveřejnil v Č. 33 dne 1. září
1862 následující provolání, stanovy a
osobní vysvětlení ohledně osoby pana
Erbena :
PROVOLÁNÍ
Na všechny Čechy v Americe.
Když se před čtyrmy roky z mno
hých míst veřejné mínění proneslo, že
nevyhnutelná potřeba káže pro nás
Čechy abysme české písemnictví v Ame
rice založili, bylo toto mínění ze všech
stran s horlivou nadšeností přijato, a
zdálo se, že v krátkém čase tento návrh
„ v y d a t i č e s ké noviny v sou
státí americkém“ skvělého účele
dosáhne. Ale bohužel, hned po ne
dlouhém Čase musela naše dobrá věc
s mnohými obtížemi zápasiti.
První byl veliký Amerikánsky ban

krot v roce 1857; od té doby co ob
chody a výdělky se ztenčily, takže
materielní podpory se nedostávalo. Ko
nečně když po mnohém působení hor
livých vlastenců k opětnému působení
přišlo a peněžité příspěvky tak dalece
stačovaly, že se věc statně započíti
mohla, byly opět místní nedorozumění
příčinou všelikých roztržek: otázka
stranu redaktoru a místo kde noviny
vycházeti mají; po dlouhém dopisovaní
všech akcionářských spolků nedalo se
nic určitého provésti, rozličné stranné
a osobní náhledy přivedly na rozpaky,
takže nedočkavost s jedné, váhavost s
druhé strany k rozhodnému kroku byly
příčinou rozdvojení.
Konečně v té samé době vyskyt
nul se p. J. B. Erben z Nového Orleanu, který s jeho* fantazickou přemrštěností nehledě na udržení základních
spolkových pravidel, použi v horlivé
nadšenosti St. Louiskélio obyvatelstva
vehnal zdejší akcionářskou společnost
v odhodlaný krok samostatného sobě
počínání; tak že se ostatní akcionářské
spolky netoliko překvapeny viděly, ale
i za urážku celého národního snažení
to považovaly; následek z toho byl, že
povstaly mimo jedněch, dvoje noviny,
kteréž až doposavad s nemalými ne
snázemi zápasiti musejí.
Nicméně upřímná vůle a šlechetná
národní snaha naších rodáků ozývala
se vždy po národním spojení; s tím
úmyslem býl druhý redaktor II. Slá
dek za prozatímního redaktora usazen
dostatečné svědectví podávají ,,Národní
Noviny“ sami pod jeho vedením, co
vlastně za sásadu měl, a protož ne
třeba nám mnoho slov o něm šířiti;
toliko jest jisto, že místo zvelebení
,,Národních Novin“, hleděl více osobníhoprospěchu. Jeho národní cit jeví se v
tom, že sebrav asi -U00 přes jeho pa
třičnou mzdu, Národním Novinám, za
nechav tak tento základ občanského
blahobytu v stavu zoufalém, tak že to
dalo nemalou práci naším pro věc hor
livě a spravedlivě zaujatým krajanům,
by věc v stálém pokroku se udržela,
nemalé obě tě to stálo, nežli se rány
opět zhojily, jež tito dva předešlí re
daktoři společné věci zasadili.
Byvše takto všestraně poučeni, za

nechavše vsecli dosavadních nedorozu
mění nahlédnout! musíme, že když
všecky síly dohromady spojíme, ještě
tenkráte se dost slabými vidíme, v těch
to rozsáhlých končinách, jsjuce jedni
od druhých roztroušeni po rozličných
místech a protož podejme sobě bratrské
ruce, uzavřem jeden národní spolek,
přestaňme pronásledovat! sinejšlení jed
ni druhých, zanechme všech posuzo
vání osobních náhledů a učiňme z na
šich novin dle jejich prvního základu
co mají býti chloubou a školou náro
da“, zanechme vší žárlivosti a s vrhnem
se sebe všecky svéhlavé předsudky po
litických stran, nebluďme ani v zasta
ralých předsudkách strany demokra
tické aniž chtějme souhlasiti s přemr
štěnými zásadami abolitionistů; nýbrž
postavme se v jistý střed zákonitosti
nám konstitucí spoj, obc zaručenou,
nečiňme nadpráví jiným a postavme
se tam ostře, kde se nám nadpráví
činí, naše heslo budiž pokrok, pravá
osvěta, čistota národní, snášenlivost a
základ Národních Novin budiž přijat
dle spolkových pravidel ponavrhnutych
od akcionářského spolku z nového Yor
ku, které byly tenkráte i od ostatních
spolků akcionářských uznané jmenovitě
článek 15. který o účelu a směru N.
Novin zvlášť jedná.

STANOVY
Akcionářské společnosti pro vydávání
českých novin v Soustátí
americkém.

O d d ě 1 e n í I.
Akcie a a kcionáři.
L Noviny se zakládají na akcie
každá za §2.
2. Akcionářem se může státi kaž
dý Slovan v Americe.
3. Každý akcionář má to právo
více nežli jednu akcii zákoupiti; však
požívá při všech debatách a návrhách
jednoho hlasu.
4. Akcie jest prodejná.
5. Zakoupené akcie přichází
v
platnost ode dne registrování při hlav
ním výboru neb nej bližší filiálce pod
pisem nového majitele.
6. Každý akcionář jest spoluinajetníkem akcionářského jmění.
7. Výhody akcionářů jsou : zlep
šování a zvětšování novin a jejich ma
teriálu, a v nejpříznivějším čase dílem
levnější předplácení dílem zdarma,
dokud akcionářská společnost to vydržovati může.
O d d ě 1 e n í II.
Výbor neb ředitelstvo.
8. Vedení novin (v materielním
S tímto vyzýváme všechny akcio spůsobu) řídí výbor, pozůstávající z
nářské spolky pro České noviny v třech mužů: předsedy, tajemníka a po
Americe, by ony, kde ještě jejich orga- kladníka.
1. Předseda vede přísný pořádek
nisace stává se bez odkladu na výbor
při přijmu a vydání akcionářského
v Novém Yorku obrátily a své náhledy jmění a potvrzuje to povždy svým
sdělily. Otázka, kde noviny vycházeti podpisem.
2. Tajemník dělá vydání s při
mají, budiž již rozhodnutou, aby vždy
volením
předsedy a uvádí všechny pří
totiž jak až dosavád v St. Louis vy
cházely, toliko otázka stranu redaktora jmy pokladníka do své knihy. Tentýž
vede všechny výborové práce písemně.
jest všem akcionářským spolkům k roz
3. Pokladník přijímá vše a nechá
hodnutí předložena, poněvadž toto mí vá potvrditi od předsedy. Onť nemá
sto, nyní neobsazeno jest. Zároveň se více nežli §20 u sebe podržeti, nýbrž
vyzývají ostatní s národní wěcí šlechet je povždy na jeden k tomu určený bank
ně smýšlející vlastenci, by seč jejich složití. — Výbor vykonává svůj úřad
bezplatně a volí se každého čtvrt roku.
síly stačí k zdokonalení Národních No
Oddělení III.
vin přispívali.
Personál.
Takto skládáme důvěru v šlechet
9. Akcionářská společnost má to
nou snahu a vůli našich rodáků a oče právo sobě spisovatele neb redaktora,
káváme zdaru pro naší národní věc.
jehožto schopnosti za nej lepší uzná,
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sama voliti. Jiný personál k vydávání býti musí, který se o zaražení českých
potřebný, volí místní akcionářský spo novin v Americe starat! bude — bylo
mu na to v přiměrném spůsobu ode
lek.
10. Redaktor jest zavázán noviny psáno, načež od něho podněcující fantana základě platformy pod § 15. uve zické psaní končící s jeho životopisem
dené vydávali; ve všem ostatním poží následovalo, který tuto na posouzenou
vá neodvislého práva. Tentýž potahuje všem naším krajanům podáváme, po
dotýkajíce by jej každý dobře proštu.
co týhodní mzdu $12.
11. Sazeč a dle okolnosti poma doval a zdaližby s námi nevidouce oso
hač jsou též týhodně placeni a sice ob bu o které tolika pronásledování tolika
cestování a študování na více universi
drží první §10 a druhý §•-’.
12. Poněvadž začátkem akcionář tách čtouc, aspoň za 40ti letélio muže
ská společnost žádnou vlastní tiskárnu nebyl drže1 — ale jaké překvapení když
zřizovati nehodlá, nýbrž cizí požívat! p. J. B. Erben se osobně do St. Louis
chce, pronajme si malou místnost, v dostavil, představujíc jinocha dle jeho
kteréžto se sázeti a i noviny rozesílati vlastního udání 22*tiletého.
mají a ta samá co expedice poJonžiti
Životopis p. J. B Erbena
má.
Ve vlasti po skončených študiích
13. Expeditor, který v expedici
umístěn jest, obstarává vše rozesílání školních vstoupil jsem v řád Benedik
novin přijímá dopisy a korespondence, týnů — byl jsem kněz akat, — vlastně
kteréžto na expedici nadepsané jsou a ne zcela. Svědomí a jiné věci mne
stranu novin jemu přináležející, zodpo- však brzy vyhnalo z prašivého hnízda
vídati. Co týhodní mzdu obdrží §6. pacholků římských; na to pronásledo
14. Však tato mzda jakož i pře ván, prchl jsem do Prus k příteli mé
dešlého personálu může se dle okolno mu bývalému katolickému knězi, nyní
evangelickému pastoru v Lužici. Co 19
stí změnit!.
letý jinoch prchl jsem přes hory Krko
Oddělení IV.
nošské v nejkrutší zimě v stálém zápa
su se sněhem a se smrtí. — Prusko se
N oviny.
15. Noviny vychází týhodně na mne ujalo a dokudž mohlo proti úsko
jednom archu. Účel jejich jest pona- kům jezuitské policie rakouské chráni
učující neb vzdělávající. Co se týká lo Ve Vratislavy (Brešlau) v starém
jejich směru spočívá tento na základě městě českém jsem přestoupil k církvi
zákonních práv naší Severo-Americké evangelické a veřejně Bábelu římskému
republiky a hlavní cíl jejich jest: stej jsem odřekl, a na zdejší universitě dlou
né právo neb rovnoprávnost (bez roz hý čas evang. theologie študoval. Kodílu) pro každého. Co do jejich jed aecně se o mne policie rakouská do
notlivých článků drží se tyto následu zvěděla a když ti svati mužové uslyšeli
že jsem evangel. theolog — tu mne
jí cíli o pořádku:
Úvodní Články— Politické týhodní počali teprv pro následovat i. Všemožně
zprávy.-—Zprávy z venkova. —Dopisy se přičinili, mne na vždy zničit!. V ro
neb korespondence z Evropy.—Zprávy ku 52 a 53tým měl jsem v Praze dva
literární. — Články o vědě a umění. — politické výslechy soudní, a byl jsem
Průmysl a hospodářství, řemeslo a rol dvakráte zatknut — vždy jsem se ale
nictví.— Směs.—Zábavné čtení.—Poesie vysekal a jen pod policejní dohlídku
i na Časopisu ,,Lumír“
—Lokální neb místní zprávy.—Zprávy vehnán byl
byl
jsem
krátký
Čas spolupracovníkem
tržební a z bursy. — Ohlášení neb an— potom jsem vydal malé manuscripty
nounce.
a v posledním čase mého přebývání ve
Výbor akc.
vlasti leckdes lidu trochu světla dal.
Když jsme před rokem od p. J. B. Vše tyto hříchy si napsali a mne nejú
Erbena z Nového Orleanu první psaní hlavnějším nepřítelem a škůdcem Ra
do St. Louis obdrželi, mělo se za to, kouska a Říma nazvali a jiných vymy
dle jeho slov, že jeden z těch nejhor šlených lží do Prus na tamní policii
livějších a nejupřiilínějších vlastenců poslali a o mé vydání hrůzně veleli.

Pak se odvolávali na souvazek státní a
Prusko bylo nuceno mne vydati t. j.
vydán jsem nebyl, ale do Švýcar na
universitu Bazilejskou poslán, — napott>m mne rakouská policie dvakráte již
chytila, auto jsem se odvážil do Cech
incognito vklouznosti. To vše Vám
oustně sdělím. Šťastně jsem věcné zká
ze své ušel
a opět do Prus, a odtud
do G-yóně se odebral, studie mé dokonČiti. I zde mne po dlouhém Čase
vymakali a Hamburg mi asyl svolil.
— O tom budoucně. Konečně vzdor
všemu namáhání slovutných mužů o
mojí ochranu musel jsem navždy vlasť
opusti ti.
To jest ta láska v Kristu! Kdo
slovo jeho miluje a hlásá, tomu nástup
ce ďáblů v Rímu na hlavu šlápne!
Rodina má jest dosud katol. —
Předkové mojí však byli protestanté, po
Bělohorské bitvě riiečem od Jezovitů
ku katolicismu přinucení. I mé jméno
nám dle všech svědčících známkách
historických zněmčili — pocházíme ne
pochybně z rodiny pánů z Dědic, hor
livých hájitelův sv. pravdy a bojovní
ků na osudné hoře Bělohorské. * Jiní
potomci tohoto kmene na Moravě a v
(Jhřícli žijící jméno i víru uchránili. —
To jest spravedlnost jezuitská !“ —
Nic méně přijda do St. Louis
pravil že je jeden rok v Americe a po
byv kratičký čas zde, svým licoměrným
a lstivým jednáním .brzy sobě vzdor
všemu podezření více naších krajanů na
svou stranu naklonil, a redakci N. N.
obdržel za tři mesíce pobytí při redak
ci viděl se výbor nucena za příčinou je
ho lehkomyslného a marnivého živoby
tí jiného redaktora hledati. Od té do
by co redakci N. N. opustil, provozo
val zde p. Erben ty nejodvážlivější
kousky zběhlého tuláka, žebrotou u protestanských pastorů, chytrými a pod
vodnými lžemi mezi našinci uměl sobě
peníze dobý váti, hlavní však jeho za
městnání bylo dělati všude dluhy, až
konečně byla dána proti němu výstra
ha v anglických a německých novi
nách. Dalo by se o něm mnoho co
povědíti; avšak pro uvarování všech
jeho na mravocitu urážlivých výstupů
raději pomlčíme.
Budiž to výstrahou všem rodákům

by se žádný více do jeho ďábelských
osidel nevpletl by toho pozdě hořce
želeti nemusel.
Následkem provolání toho byli
newyorkští akcionáři pohnuti k spolu
působení a poslali 13. září výboru v
St. Louis §230 na pomoc pro vydávání
listu a sice pochodily p *níze ty z Caledonie, Wisconsin §101 a z New Yorku
§129. Zároveň navrhli za redaktora
obč. Frantu Mráčka, který byl tajem
níkem výboru New Yorkského a měl
v městě zavedený obchod. St. Louisky'
výbor přijal navrženého redaktora, avšak ten se nemohl ihned vydati do
St. Louis, nýbrž přijel až ku konci lis
topadu. Musel tedy J. Borecký vésti _
redakci dále s nesmírným sebezapíráním
a při bídě té největší. Neboť nejen
že byly špatné časy a z peněz na po
moc zaslaných po zaplacení dluhů málo
jen zbylo, měl Borecký a s ním list
v samém domově nepřátel četných,
kteří proti oběma neúnavně pracovali.
Celé spiknutí še sosnovalo proti listu
a mezi nepřáteli jeho byli i lidé, kteří
dříve horlivě pracovali na jeho založéní.
A to bylo právě ta nej smutnější a nej
trapnější okolnosť. Neb hlad a nedo
statek lehce snese se mezi přáteli, když
však jest s hladem spojeno i protivenství
proti dobré věci a pronásledování, bý
vá to nesnesitelné.
Největší zásluhu
o udržení listu až do příchodu občana
MráČka vydobyl si obč. Franta Polák,
jenž téměř jediný jeho byl přítel a obě
toval vše proň. Měl zavedený na Cen
tral Place pěkný krám řeznický a da
řilo se mu dobře.
Když však bylo
jeho péče třeba pro list, věnoval se mu
a zanedbával tím vlastní obchod. Ne
chával v krámě chlapce a sám běhal a
staral se o časopis. Tím obchod jeho
hynul Mimo to měl to štěstí zvláštní,
že mu bylo požehnáno od nebe skoro
neustále dvojčaty, tak že za 6 roků
blaženého manželství čítal 11 dítek.
Veliké ty starosti a náklad na rodinu
tížily jej velice.
Musel -konečně ob
chodu svého v St. Louis zanechati a
odstěhoval se, když byly ,,N. N. “
pojištěny, do Louisiana Mo., kde zalo
žil si obchod nový. Než vraťme se k
„Národnín Novinám“ zpět.
Aby časopis tedy vydá váti se mohl.
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muselo býti zaopatřeno jiných prame
nů nežli předplatné; když rodáci svým
vlastním tiskem pohrdali, vzalo se úto
čiště k Amerikánům ; list náležel stra
ně pokroku a nesl v čele volební lístek
pro Abrahama Lincolna, protož bylo
se lze nadíti, že svobodomyslní Ameri
káne list tento podporovali buuou. Kdo
však ale měl k nim jiti? Redaktor
anglicky neznal, výbor se tomu zcela
též věnovati nemohl, i naskytl se tu
jakýsi Slezan jinenem Kolačný, který
s redaktorem dělával návštěvu u zná
mých politiků Amerikánů; zvláště po
sloužili jim v tom velmi dobře redakci
zaslané přípisy z jižních států jmeno
vitě z Texasu, kdež byli rodáci naši
pro Nár. Noviny od otrokářů proná
sledováni. V Austin Co. Texas jedna
teli “N. N.“ obč. Josefu Lešikarovi
oběšením hroženo, kdyby se jednatel
ství neodřekl; poštovští zasílali balíky
N. Novin s přípisy redakci zpět, aby
se tam více nezasílali. To když Amerikáné viděli, jakož i ztrátu odběratelstva, přispěli každý pěti i desíti dola
ry. Ovšem, že se prostředků těch
mírně užilo a když jen toho nutná po
třeba vyžadovala; sebralo se tím spůsobeirt §130, z kterýchž jakož i z kolektovaných ohlášek měl za svou služ
bu p. Kolačný 25 procent. Déle dvou
měsíců vydržovalo se vydávání Nár.
Novin na tento spůsob; výbor nechtěl
dopustit dělání dluhů a protož museli
oba tito muži redaktor s kolektorem
Kolačným prostředky k udržení časo
pisu sami vytloukáti. Výdeje měsíčně
byly asi následující; papír, tisk a ná
jem §^5, sazeč 35—40; čtvrtinu z kolektovaných peněz Kolačnému; redak
tor, který měl §8 týdne, dostal je jen
tenkrát když byly, bylť on vždy až
poslední. Následující událost sloužiž
k objasnění jeho postavení: Jedné ne
děle z rána setkal se redaktor s výbo
rem Fr. Trešerem na ulici. Trešer: Co
ti schází? vyhlížíš jaksi smuten. Re
daktor: Manželka má churavá leží v
posteli a včera neměli jsme ničeho k
večeři, dnes jsme nesní dali a na oběd
není zač koupiti.
Trešer sahaje do
kapsy: Tu vezmi, nemám více u sebe
než 50 ctů. zaopatři sobě aspoň oběd.

Byloť to již po volbě presidenta a

Amerikáni neposkytovali již žádných
příspěvků Nár. Novinám a p. Frant.
Mráček též posud prodléval v N. Yor
ku. Až teprvé v listopadu vydal se
p. Fr. Mráček na cestu z New Yorku
do St. Louis. Na své cestě stavil se
v Clevelandu, Detroit, Milwaukee, Caledonii a Chicago, povzbuzuje rodáky
k četnějšímu odbírání časopisu, až 2z.
listopadu do St. Louis se dostal. . Přijda přímo do tiskárny a seznámiv se s
rod. Boreckým tázal se nejprvé jaký
jest majetek Nár. Novin; Borecký oká
zal mu jeden stojan s dvěma příhrádkama a psací stolek; to bylo vše, co
jak se zdálo, již tolik peněz stálo. Byl
tím překvapen, ale nerozmýšleje se
dlouho, pustil se do práce, a od čísla
45. ujal se redakce. Snahou jeho byle
uvésti v život znova organizaci akcio
nářů, aby se časopis ne jako dosud,
na základě akcionářských stanov vydá
val. Svolaná schůze k účelu tomu ne
byla od akcionářů navštívena a místo
co se měli St LouisŠtí s Mráčkem o
zvelebení a prospěch Časopisu starati,
tropili si z něho mnozí sprosté žerty
a nectné vtipy, a tak při vší jeho dobré
vůlí, aby list náležel akcionářům, stal
se on tu opět sám jediným správ
cem celého závodu, leda že účty k na
hlédnutí předkládal Fr. Polákovi a Fr.
Trešerovi. Poměry # časopisu za jeho,
redakce počaly se značně lepšiti; v
krátkém čase vzrostl počet odběratelů
asi na 500 i kalendář úpravně vydaný
nar. 1861 byl zúplna rozebrán, a časopis
by se byl nejen udržel, ale i zvelebil,
kdyby nebyla přišla nová pohroma veš
kerého obchodu a živností —jižní rebe
lie otrokářů. Z jara 1861 rozmohla
se po celé Unii taká bída, že i při nej
lepší vůli odběratelé platit nemohli;
k tomu neslýchaná Šidbá s penězi; dnes
dostal někdo papírový dolar (jiných
peněž ani nebylo) zítra platil buď 20
až 30 centů aneb do konče nic. Obchod
byl na mizině a výdělky žádné, jmeno
vitě v St. Louisu Mo., kde dvě silné
strany otrokářů a republikánů chystaly
se k tuhému zápasu. V dubnu nastalo
verbování a cvičení ve zbrani, a v květ
nu byl již takořka každý v St. Louisu
vojákem; tím také přerušeno vydávání
časopisu a v posledním čísle 21. Nár.
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Novin od 24. června 1861 uveřejněno
následující :
Slovo к akcionářům a čtenářům
Národních Novin.
Doba nynější jest doba mimořádná
a laskavé čtenářstvo raciž prominouti,
když se mu noviny v pravý čas nedo
stávají. V severní části našeho sou
státí, kdežto občan s tíží vojáka vidí,
sotva na to pomyslí v jaké bouřlivé
době my se nacházíme. Docela jinak
to však vypadá u nás kde takřka u
středu zuřící války stojíme a kdežto
každý pravý občan pokud mu jen mož
ná jest, podílu na nynějších vojenských
událostech béře, vida že svobodě ob
čanské aspoň poněkud prospívá, a ha
nebnému otroctví hráz staví. Tak i já,
odloživ obyčejnou spisovatelskou zbraň
—péro, a chopiv se pušky, stál jsem
tyto dny neustále ve zbrani a nelze
mně bylo mému povolání na druhé
straně vyhověti. Odejetím naší Saint
Louiské ,,Domácí obrany44 do Jeffer
son City (hlavní město státuv Missouri)
ku které četná čásť našich Cecho-amerických občanů (spolu já a sazeč N. G.)
přivtělena jest, jsem sám na sebe od
kázán. Ačkoliv jsem bolně své spoludruhy opustil, nebylo mně možná je
dále sprováděti; neboť věc akcionářská,
věc národní požadovala stráž domácí a
nemohla zcela opuštěna býti. -Isa te
dy, jak pravím, sáni na sebe odkázán,
nemohu laskavé čtenářstvo ujistiti, v
jakých odstávkách ,,Národní Noviny44
jemu docházeti budou.
Chci se
tedy sám přičiniti a z nedostatku sa
zeče sám v prázdných mých hodinách
sázeti. Nebudu-li moci do 14. dnů no
viny sesaditi, — vydám každý týden to
lik, kolik sesaditi mohu — doufaje, že
nedostatek tento svým časem vynahra
dím— žádám tedy ještě jednou laskavé
čtenářstvo o všestrannou shovívavost a
podporu. S úctou
Franta Mráček.
Však stále se vzmáhající boj vyža
doval četnějších sil a tu musel i Fr.
Mráček s jiným oddělením ,,Domácí
obrany4 4do pole. Vrátil se po několika
týdnech nemocen, silná horečka upou
tala ho к loži na více týdnů a na další
vydávání časopisu nebylo ani pomyšle
ní. Všecky prameny к vydávání byly

přerušeny a Mráček sám nehodami a
nemocí zbaven všech materielnícli prosředků.
Splynutí „Národních Novin6* se
„Slovanem Amerikánskym“
ve „Slavii66
Jak už jednou podotknuto vycházel
zatím v Racine Wis. druhý Český časo
pis, ,,Slovan Amerikánskýík vydávaný
od Fr. Kořízka a redigovaný od Jana
Bárty LetQYskýho. I tento list trpěl
na počátcích svých velice nedostatkem,
o čemž doufáme přes rok podati zají
mavý popis. Když viděl Jan Borecký,
jenž se zatím odstěhoval s rodinou svou
do Milwaukee, že se i racinskému listu —
špatně vede, dal návrh, aby se oba
spojily a vzájemně si pomohly k životu.
Návrh jeho nalezl ohlasu, tím více,'ano
v St- Louis nebylo na to lze porny sliti
v zmatcích války vydávati časopis čes
ký v městě, které bylo středištěm rejů
válečných.
I uzavřeno tedy pře^těhoyati NzNi s redaktorem ze St. Louis dp. Racina
za pomoci občanů českých v Caledonii,
a o sv. Václavu 18j61 odbývala se za
tím účelem velikáTscliůze v. Caledonii
v bytu p. Jana Eliáše. Sešli se tu
občané kaledonští, někteří racinští, J.
Borecký z Milwaukee, redaktor a vy
davatel „Slovana Am.44, Rus A. Mali- •
novský a Vojta Mašek, kteřížto poslednTSva pám ] >ráve toho dne z Evropy
byli zavítali do Racina. Zde bylo uza
vřeno přestěhovati sem ,,N. N.44 ze
Saint Louis na útraty občanů kaledonských. Dne 5. října odbývala se
druhá schůze u p. Eliáše v Caledonii
kde už N. N. byly přestěhovány a re
daktor jejich Fr. Mráček byl tafcé pří
tomen. Zde jednalo se o spojení obou
časopisů, což se docílilo po delším jed
nání a nový časopis z toho povstalý,
jeho první číslo vyšlo 13. října 1861rbyla , j
byl vydava
telem, Fr. Mráček prvním a J. B. Letovský druhým redaktorem.
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Statistický přehled zemí na zeměkoul
Celý povrch zeměkoule počítá se na okrouh
lých 200,000.000 čtverečních — anglických —
mil. Z těch jest n£co přes 50,000.000 čtver. mil
pevná Země a ostatní jest voda.
Zeměkoule měří kolem sebe na nejširším
místě, na rovníku, 24.900 mil; průměr země od
točny k točně obnáší 7,900 mil, průměr na rov
níku 7,925 mil.

Švýcary
Dánsko
Řecko
Malta, Gibraltar a
Helgoland
18. San Marino, Andora
•a Monaco
14.
15.
16.
17.

8,934.169

58,841.682

1. Venezuela
368.220
2. Soustátí Columbia
514.000
3. Ecuador
285.350
510.100
4. Peru
5. Bolivie
565.000
6. Chili
132.609
7. Argentinská koufed. 542,800
8. Uruguay
71.737
89.252
9. Paraguay
10. Brazílie
3,430.000
76.000
11. Britická Guiana
58.800
12. Holandská Guiana
13. Franc. Guiana
35.080
14. Patagonie
356.000
7.600
15. Folklandské ostrovy

1,565.000
2,794.473
1,040.371
2,500.000
1,987,352
1,908.350
1,465.000
240.965
1,337.439
11,780.000
155.026
110.118
24.430
200.000
592

Amerika Jižní.

7,042.548

27,109.118

Evrop a.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Rusko evropské
2.266,982
Německo
210.211
Francie
204.071
Rakousko
240.371
V. Britanie a Irsko
121.112
Itálie
114.297
192.959
Španělsko
199.290
Turecko evropské
Belgicko
11.372
Švédsko
170.651
Norvéžsko
122.323
Nizozemí (Holland)
13.678
Portugal s Madeirou a Azory
35.811

145

157.500

183

22.430

Asie.

Severní Amerika měří 8,934.169 čtver. mil,
má 58,841,682 obyvatelů a dělí se na následu
jící státy:
1, Dánská Amerika :
Greenland
720.000
9.880
Iceland
39.753
66.987
2. Britická Amerika 3,524.095
3,886.798
3. Soustátí s Alaskou 3,611,849 38,923.210
4. Meksiko
761.G40
9,173.052
5. Střední Amerika
171.003
2,665.000
O.Západní Indie
92.248
4,087.149
7. Balize s ostrovy
13.581
29.600

Celek

2.669.095
1,794.733
1,457.894

Celek 3,9o3.o55 300,390.304

Amerika severní.

Celek

15.991
14.752
19,352

71,195.394
40,115.748
36,594.845
35,904.435
31,817.108
26,775.000
16,374.944
16,342.000
5,021.336
4,168.882
1,729.691
3,888.295

4,360.974

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Čínská říše
Hindustan
Japonsko
Turecko asijské
Zadní Indie :
Birmah
Siam
Anam
Malacca a j.
Persie
Turkestan
Rusko asijské
Turkestan vých.
Arábie
'Afghanistan
Belučistan
Celek

3,663.000 469,508.000
1,652.272 198,128.000
169.000 37,000.000
672.486 16,463.000

184.000
261.800
174.000
89.095
648.000
493.000
5,861.248
490.000
982.000
210.000
192.000

8,000.000
6,000.000
16,000.000
2,176.000
10,000.000
8,000.000
7,925.000
5,500.000
4,300.000
4,000.000
2,000.000

15,742.000 795,000.000

Afrika severní.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Moroko
Alžír
Tunis
Tripolis
Sahara
Egypt s Nu bií
Habeš

303.100
258.305
43.204
344.401
2,000.000
659.073
97.000

8,500.000
2,921.000
950.000
750.000
1,500.000
7,366.000
4,500.000

120.000

30.0000

287.037

1,000.000

223,237

820.000

144.000
240.000

800.000
300.000

Afrika východní.
8. Zanguebar
9. Mozambique, Zambezia atd.

Afrika jižní.
10. Osada Předhoří -Capa Natal
11. Cafraria, Orange a
Transval
12. Damara, Namaqua

Afrika západní.
13.
14.
15.
16.

Senegambia
Liberia
Guinea
Osady britické, ho
landské a franc.

200,000 12,000.000
20.000
718.000
747.463 29,458.000

97.014

665.000

Afrika střední.
17. Sudan
18. Etiopie a nevyzkoumané kraje
19. Madagaskar
20. Ostatní ostrovy

4,100.000 46,000.000
240.000 4,000.000
10.000
1,700.000

Celek

11,733.834 174,239.000

1,600.000 50,000.000
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Australie.
Malaysia ;
„1.
2.
3.
4.
5.
6.

260.000 3,000.000
125.000 2,500.000
51.980 16,000.000
65.637 4,319,000
45.709
341.000
70.000
1,000.000

Borneo
Sumatra
Java
Filippiny
Celebes
Ostatní ostrovy

Australasia.
7.
8.
9.
10.

Austrálie
Tasmánie
Nový Zealand
Papua a ostrovy

2,449.596
26,215
106.259
347.000

1,551.000
29.000
238.000
600.000

7.631

63.000
17.000
10.000
20.000
12.000
18.000
17.000
100.000
18.000

Polynesia.
Ostrovy Sandwichské
Society a Georgian
Ladrones
Carolines
Central Archipelago
Washington a Marquesas
Dookovy, Australy atd.
Navigators
Přátelské ostrovy

Fižijské
Ostatní ostrovy s předešlými

•
144.000

107.000
62.000

Celek 3,699.027 30,102.000

Souhru.
Severní Amerika
Jižní Amerika
Evropa
Asie
Afrika
Austrálie
Točnové země

8,934.169
7,042.548
3,953.555
15,742.000
11,733.835
3,600.027
100,000

48,841.682
27,109.118
300,390.304
795,000.000
174,239.000
30,102.000
—

Celek 51,205.133 1,385.602.104
'
Nejnovější sčítání obyvatelstva zeměkoule
německými statistiky udává počet všech oby
vatelů zemských následovně v souhrnu :
825,548.590
Asie
309,158.300
Evropa
199,921.600
Afrika
;
85,519.800
Amerika 4,748.600
Australie
Celek 1.423,9170.00

Mohly se nimi platiti všecky daně vyjma
clo, které musí platit se zlatém; a vláda
nimi může vypláceti všecky požadavky
Peníze.
vyjma úroky z národního dluhu. Mimo to
Národní měna Soustátí má za jednot užívá se též bankovek národních banků
ku dolar a dělí se takto:
zřízených státními zákony. Avšak jen
1 centu
10 millů rovná se
vládní noty jsou zákonitou měnou od $1
1 dimu (čti: dajrn) nahoru a pak drobné půldolary, a čtvrt10 centů „
»
10 dimů „
1 dolaru
,,
dolary, patnácti a desíticenty.
10 dolarů „ »j
1 orlu eagle (igl)
Národní úpisy, hondy. — P ě t a
Milí se nerazí, jeť příliš malý. Ostat
d
v
a
c e t k y (Five Twenties) mají své
ní peníze razí se ze zlata, stříbra, niklu a
jméno od toho, že jsou splatitelné po
bronzu.
Ze zlata se razí: dvoj orel ($20) orel, tém roce svého vydáoí a do dvacátého pápůlorel, čtvrtorel (2^), troj dolar a dolar. roku od dne vydání musejí býti staže
Ze stříbra se razí: dolar, půldolar, čtvrtdo* né. Nesou úroky ve zlatě 6 ze sta piatilar, dvaceticent, dirne, půldime a troj cent. telné půlletně. Deset Čtyřicetky
Z niklu
čistý nikl a £ mědě) razí se (Ten Forties) jsou pěti procentové úpisy
pěticenty a třícenty. Z bronzu (5 procent které vláda může stahovati po 10, musí
zinku a cínu při 95 proč, mědě) razí se stáhnoutia vyplatiti ve 40 letech od dne
centy a dvoucenty.
vydání. Úroky na stovky a padesátky pla
Zlaté peníze a stříbrný dolar jsou zá tí se ročně, na ostatní půlletně. — Sedm
konitou měnou ve všech obnosech. Půldo- aTřicetky (Seven Thirties) jsou po
lary a ostatní drobné peníze jsou zákoni kladniční úpisy, z nichž platí se úrok půl
tou měrou jen do pěti dolarů. Niklové letně v papírech a sice sedm a tři desítiny
pěticenty jsou zákonitou měrou až do 1 ze sta, jsou splatítelué ve 20 letech od vy
dolaru; niklové trojcenty do 60 ctů, bron dání a mohou se pak změuiti za úpisy Pěta
zové centy a dvojcenty jen do obnosu 4 dvacetky. Byly vydané 15. července
ctů.
roku 1865. Na ty poslednější může
Papírové peníze. — Počátkem po vláda platiti 6 procent úroků ve zlatě. —
slední občanské války byly prohlášeny Š e s t k y na 1891 jsou úpisy spolkové,
kongresem za zákonité peníze také noty které nesou 6 ze sta úroků ve zlatě a jsou
Soustátí nenesoucí žádných úroků. splatitelné r. 1891 též ve zlatě.
7

Americké peníze, míry a váhy.
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Americké i anglické váhy.
a) V á h a avoirdupois (obecná.)
Této váhy užívá se ku vážení věcí hrubých,
jako sena, masa, grocerií, lnu, másla atd. a všech
kovů mimo zlato a stříbro.
1 ounce (oz)
16 drams (drachem) činí
1
1 libru (ib)
16 oz (uncí)
))
1 čtvrt, quarter (qr)
28 ib
)>
1 cent (cwt.)
4 qrs
>>
1 tonu
20 cwts
1 cental
100 lb
>>
144
ib
avoirdupois
175 liber troy *
>>
5.760 zrn, grains
1 Ib troy
>>
7.000 „
„
1 ib avoird
>>

Váha troy (zlatnická.)
Touto váhou
hokamy.
24 zrn, grains (gr.)
20 dwt
12 oz

váži se zlato, stříbro a dra
činí
,,
,,

1 pennyweight (drôt.)
1 ounce (oz)
1 libru (ib)

Váha lékárnická (Apothecaries.)
Této váhy užívá se výhradně v lékárnách
a u lékařů ku připravování léků.
1 scruple
činí
20 grains, zrn
1 dram
3 scruple
1 ounce
8 drachem
1 libru
12 uncí
> 1

7 >

D

Míry americké.
a) Míra délky.
Míry této užívá se ku měření vzdálenosti,
kde se hledí pouze na délku.
3 zrna ječmene (barley corns) činí 1 inch, palec
12 čárek (lines)
»» 1 >>
>,
,, 1 foot (ft) stopa
12 palců
„
1 yard (yd)
3 stopy
1
rod,
perch
neb pole
činí
5i yardu
1 furlong (fur)
40 rodů
>)
1 míli (m.)
8 furlongů
n
1 fathon
6 stop
>>
1 ligu (league)
3 míle
)>
60 mil zeměpis, neb plaveckých činí 1 stupen
(degree)
1 dlaň (palm) míra koní
3 palce činí
4 palce ,,
1 pčsť (hand) ,,
,,
1 píď (span) „
9 palců ,,
b) Míra čtvercová (square, čti: skvejr.)
Míry čtvercové užívá se ku měření ploch
na délku a šířku, jako polí, vod, stěn atd.
144 čtver. palce
činí
1 čtver. stopu
9 čtver. stop
,,
1 čtver. yard
30| čtver. yardů neb )
,, 1 čtv, rod,perch, pole
272| čtver stop
j
40 čtver. rodů
1 rood (rúd)
>>

4 růdy neb 1
160 čtv. rodů j
640 akrů

>>
,,

1 &kr
1 čtver. míli

c) Kostková míra (cubic.)
Míry kostkové užívá se ku měření celistvých
hmot, těles na jich délku, šířku a výšku neb
hloubku, jako dříví, kamene, beden se zbožím,
prostranství v síni neb v lodi atd.
1728 kostk. palců činí
1 kostk. stopu
27
,,
stop
1 kostk. yard
40 stop kulatého neb
Činí 1 tonu neb ná
50 stop štípaného dříví
klad (load)
42 kostkové stopy činí
1 tonu nákladu
128 kostkových stop
1 cord dříví

d) Míra střižní.
Užívá se při měření sukna, plátna a jiných
látek.
2| palce
Činí
1 nail, hřeb
4 hřeby
,,
1 quarter, čtvrt4 čtvrtě
,,
1 yard
3 čtvrtě
,,
1 loket flemský
5 čtvrtí
,,
1 loket anglický
6 čtvrtí
,,
1 loket francouzský
37.2 palce
,,
1 loket skotský

e) Míra papíru.
24 archy papíru (sheets) činí
1 knihu (quire)
20 knih
,, 1 rys (ream, čti: rým)
2 rysy
,,
1 balík (bundle)
f) Míra vinní.
4 gills
činí
2 pints
,,
4 quarts
,,
24 gallons
,,
li tierce neb 63 gallonů
,,
1| hogshead, neb 84 gal.
,,
li puncheon neb 126 gal.
,,
2 pipes
,,
231 kostkových palců
,,
31| gallonu
•
,,
g) Míra pivuí.
2 pints
činí
4 quarts
,,
9 gallons
,,
36 gallons
,,
li soudku, 54 gallony
,,
li hogshcadu, 72 gallonů ,,
1| puncheon, 108 gallonů
,,
282 kostkových palců
,,
h) Míra suchá.
2 pints
činí
4 quarts
,,
2 gallons
,,
4 pecks
,,
36 bushels
,,
268 kostkovýoh palců
,,

pint
1 kvart
1 galon
.1 trierce
1 hogshead
1 puncheon
1 pipe
1 tunu
1 gallon
1 vinný sud
1 quart
1 gallon
1 firkin
1 soudek
1 hogshead
1 puncheon
1 butt
1 gallon
1 quart
1 gallon
1 peck *
1 bushel
1 chaldron
1 gallon.
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Hodnota zahraničních peněz
v měně Soustátí ľzlatal jak byl prohlásil tajemnik pokladny spolkové dne 1. ledna 1875.
Peníz

Země

Kov

Cena amer.

$ 1.00
Zlato
Argentina
Pesofuerte
19.3
frank
zl. a str.
Belgie
96.5
dolar
Bolivie
19
))
54.5
Brazílie
Milreiso 1000 reis zl.
91.2
peso
zl.
Bogota
1.00
dolar
zl.
Canada
91.8
Centrální Amer, dolar
stř.
91.2
peso
zl.
Chili
92.5
zl.
Cuba
peso
26.8
zl.
Dánsko
koruna
91.8
dolar
stř.
Ecuador
4.97.4
libra 100 piastrů zl.
Egypt
19.3
frank
zl. a str.
Francie
4ß.6
Indie
rupie o 16 annas stř.
19.3
Italie
lira
zl. a stř.
99.7
zl.
yen
Japonsko
1.00
zl.
Liberia v Africe dolar
99.8
dolar
stř.
Mexiko
23.8
marka
zl.
Německo
38.5
zlatý
stř.
Nizozemsko
26.8
koruna
zl.
Norvéžsko
1.00
peso
Paraguay
zl.
91.8
dolar
stř.
Peru
1.08.4
milreis o 1000 reis zl.
Portugal
45.3
zlatý
Rakousko
stř.
73.4
Rusko
rubl o 100 kopejkách stř.
19.3
zl. a stř.
drachma
Recko
1.00
zl.
Sandvičské ostr. dolar
Španělsko
19.3
peseta
zl. a stř.
Švédsko
26.8
koruna
zl.
19.3
frank
Švýcarsko
zl. a stř.
04.3
Turecko
piastr
zl.
Velká Britanie libra šterlingu zl.
4.86.6/e

Peníze anglické.

Národní měna Velké Britanie jest sterlingová. Třídí se následovně :

4 farthings činí 1 penny (d) v naší měně zlaté $0.02,03
1 groat
4 pence
0.08.11
11
1 shillling (e) „
12 pence
0.24.33
11
11
2 shilling^
1 tlorin (zlatý fl.) ,,
0.48.6?
,,
1 korunu
1.21.66
5 shi lingů
»1
20 sbillingů 1<
1 libru siferlingu „
4.86.66
11
neb souvereign
21 shilling- ,,
i niinea
,,
5.10.09
11
>1

1 1

>1

V celnicích Soustátí xpřijímá
„
se 1 libra ster
lingu v zákonní ceně $4.84,
84, ostatně
ostat
v trhu však
je buď cena ta něco vyšší neb nižší dleceny
zlata.

Váha bušte obilí a semene
jest v rozličných státech podle zákona domácí
ho rozličná a sice váží jeden buši;
Ječmene v 111., Ind., Ia., Ky., Mich., Minn.,
Mo., N. C., N. J., Ohio, Wis. 48 liber. Mass.,
Or., Vt. 41 liber. W. T. 45 liber. La. 32 liber,
Pa. 47 liber. Gal. 50 liber.
Pohanky v Mich., Minn., Or., Wis. 42 lib.
Ia., 111., Ky., Mo. 52 liber, Ind., N. C., N. J4
50 liber. — Cal. 40 liber. Mass., Vt. 46 liber.
N. Y., Pa. 48 liber. Conn. 45 liber.
Jetelového semene v 111., Ind., Ia., Ky.,
Mich., Minn., Mo., N. Y., Ohio, Or., W. T.,
Wis. 60 liber. N. J. 64 liber.

Kukuřice v Conn., Del., Ind., Ia., 111., Ky.r
La., Mass., Mich., Minn.,N. J., Or., Ohio, Pa.,.
Vt., W. T., Wis. 56 liber. — Cal., Mo. 52 lib..
N. C. 54 liber. N. Y. 58 liber.
Ovsa v Cal., 111., Ind., La., Mich., Minn.,.
N. Y., Ohio, Pa., Vt., Wis. 32 liber. Me.
Mass., N. C., N. H., N. J. 36 liber. Ia., Mo.
35 liber. W. T. 36 liber. Conn. 28 liber. Ky.
100 liber 3 bušle.
Žita v Conn., Ind. Ia., 111., Ky., Mass.
Mich., Minn-, Mo., N. J., N. Y. Ohio, Or. Pa.,
Vt., W. T., Wis. 56 liber. Cal. 54 liber. La.
52 liber.
Semeno timotliy v 111.. Ind., Ia., Ky., Mo.,
45 liber. N. Y. 44 liber. Wis. 46 liber.
Pšenice ve všech státech 60 liber, vyjímá
je Connecticut, kdež váží 56 liber.
Hrách, boby a zemčata mívají 60 liber na
buši. Mouka čítá 196 liber na bečku, maso na
ložené 200 liber na bečku.

Zajímavé bodyteploty.
Dle teploměru Fahrenheitova jsou
následující stupně tepla pamětihodné:
Nejnižší teplota v Irkutsku, v Sibiři
obnáší 84 st. pod nulou.
Domnělá průměrná teplota na severní
točně 13 8t pod nulou.
Slaná voda zmrzne při
14 8t.
Víno zmrzne
„
20 )í
Krev „
„
25 jjMléko „
„
30 »
Voda „
„
32 jj
Líh v prázdnin# vře „
36 jj
Hniloba počíná
„
50 Jí
Nej lepší teplota pro obydlí
65—68 JJ
Teplota krve v lidském těle
98 JíZvířata se studenou krví zmírají při 106 „
Nej vyšší teplota lidského těla při
nemoci
110 »
Teplota horké lázně
110—130 JJ
Čaj a káva se pije při
140—150 JJ
Teplota vařící vody
150 Jj
Vosk taje při
155 fy
Mléko se vaří při
199 'f
Škrob změní se v cukr při
160 f
Síra se roztaví při
226 J«
Teplota chlebové pece
320—400 J
Žár obyčejného ohně
1000 ?
Náboženské sekty v Soustátí Dle útadního sčítání 1870.

Metodisté
Baptisté regulární
Presbyteria né regul.
Římští katolíci

6,528.200
3,997 lig
2,198.900
1,990.514
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Congregationlisté
Episkopálé
Luterán é
Christiane
•
Presbyteriané nepravidelní
Reformité
Baptisté nepravidelní
Reformité holandští (dutch)

1,177.212
991.351
977.332
865.602
499.344
4 31./00
363.019
227.228

Přátelé
Universalisté
Uniteriané
Mormoné
Židé
Moravští bratří
Svedenborgiané

224.664
. 210.884
155.471
87 838
73.265
25.700
18.755

IDrolonosti| Bavorský sudí prehrabávaje se v
aktech aniž by vzhledl vzhůru, koho před
sebou má, staví dle zvyku své otázky :
„Obžalovaný, vaše jméno?
„Emma Walter.“
„Stáří?“
„26 roků.“
„Zaměstnání?“
„Švadlena.“
„Poměry k službě vojanské?“
Obžalovaná mlčí.
„Prosím, poměry k vojanské službě?
Obžalovaná stydlivě: „No, když to
musíte vědět, „jedno s majorem a jedno s
kaprálem.
Ted’ teprvé viděl 3udí, že stojí před
ním ženština, a ne muž.

| Venkovský grocerista k farmáři:
„Hle, příteli, všecky ty hroudy másla, kte"
ré jsem koupil minulé soboty za liberky
jsou každá o 3 unce lehčí.“ — „Jak by to
mohlo býti,“ odvětil nevinně farmář,
„vždyť jsem je vážil dle kusu mýdla, kte
ré jsem koupil V pátek od vás za jednu li
bru/6

. J Nejlepší příležitost pro člověka
cviČiti se ve svaté trpělivosti dle pří
kladu svátého Joba jest, když se ponejprvé umyje ráno doma dělaným mý
dlem a se zavřenýma očima klopýtá
přes židlice hledaje ručník a hospodyně
naň křičí, žé je v prádelníku v dolením
šupleti ale že děti ztratili klíč od něho.

| Jak 83 dají dělat peníze: Jdi do
bohatého hotelu k večeru v dlouhém ka
bátě, vysokých botách, ale bez kalhot, aby
to však nebylo viděti. Ráno vstávaje sil
ně zvoň, svolej čeleď a majitele, a naříkej
si, že ti někdo přes noc ukradl kalhoty i
s $50 v nich. Majitel hotelu, aby jeho
místnost nepřišla v pověsť zlou, dá ti nové
kalhoty a $25 k tomu.

t O zemřelém senátoru Saulsburgu z
Delaware vypravuje se ve Washingtonu
následující anekdota. Senátor ten každé
láno při probuzení musel míti dvě sklen
ky „cocktailu.“ Jednou tázal se ho přítel
jeden, proč pije vždy dvě po sobě. „To je
£ „Je to těžká, přetěžká zkouška“, tak,“ odpověděl tázaný, „Když vypijú
praví jeden, jenž to zkusil, ,,když člo jednu, cítím v sobě hned jiného člověka,
věk má představiti svou druhou man a tu bych se styděl pro nezdvorilosť, aželku .17 let starou své vlastní dceři, bych toho druhého člověka hned nepočastoval se mnou zároveň.“
která čítá už 20.“ To se dá věřiti.

Popis českého života
W
CHICAGO.

Město Chicago jest nejen svou po
lohou, ale svou i velikostí a činnou
podnikavostí, jakož i soustředěním ob
chodu a železuic svých pravým hlav
ním městem Ameriky. Co pak nás
se týká Čechoslovanů amerických, jest
nám též Chicago městem hlavním, nej
více Cechů ze všech měst obsahujícím,
nejvíce národního života jevícím a v
každé téměř národní záležitosti jiné
dobrým příkladem předcházejícím. Od
roku 1853 počínali se sem Čechové
stěhovati a usazovati a jakmile jich tu
bylo větší počet, jali se pěstovati ná
rodní život čile a obětavě.
Jelikož zamýšlíme budoucím rokem
podati obšírný dějepis národního života
Čechů Chicagských v kalendáři tomto,
obmezíme se tentokráte pouze na vy
psání jak český živel vyhlíží dnes v
Chicago.
Chicago čítá letos asi půl milionu
obyv. a mezi těmi nalézá se asi 25.000
Čechosjovanů. Podrobné a úplné se
psání Čechoslovanů bylo podnikáno už
po dvakráte, a na posledy i za pomoci

veškerých spolků, avšak nedocílilo se.
Jednotlivci jest to nemožné, více osob
po delší dobu platiti za práci tu není
z čeho, a práce jest ohromná, tím více
když mnoho jest tu rodin, které se bojí
nechati se zapsati, nerozumějíce účelu
toho, a stalo se nejednou, že horlivý
spisovatel v pravém smyslu slova byl
z domu vyhozen.
Nejvíce Čechů jest osazeno ve
wardácli 9. a 6 , něco méně ve wardácli-8., 15. a 16., ostatně pak jsou
jednotlivé rodiny české roztroušené po
všech wardácli a ulicích. Živel český
nepřevládá sice ve wardě žádné, aby tu
rozhodoval v politice, avšak jest ho. ve
wardě 6., v tak zvané Plzni, na poměr
nejvíce, neb tu tvoří dobrou třetinu
všech voličů.
Spolky.

Národní život soustředí se v Chi*
cago hlavně okolo dvou národních síní
a sice síně ,,Tělocvičné Jednoty Sokol44
a síně Č,, esko-Amerického Sokola4 \
jichž vyobrazení podáváme.
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Sin Tel Jed. Sokol Č. 74 a 76 již.
Taylor ulice, jest bezpochyby největší
českou národní síní v Americe. Byla
vystavěna ,,Slovanskou Lípou“, kteráž
přešla v T. J. Sokol. Má podstavec
zděný, v němž nalézají se obydlí a skle
py, pak první patro v němž nalézá se
sborová síň, nálevna, knihovna, obydlí
a cvičírna Sokolů; v druhém patře pak
jest prostranná síň s jevištěm a s ga
lerií s nálevnou a pokojíkem pro dámy.
Sbor sám Tel. Jed. Sokol čítá 80
členů a páčí majetek svůj na 20.000,
na čemž dosud lpí čásť nesplaceného
dluhu. Sbor byl založen 13. března
1871 a nynější jeho úradníci jsou: V.
Němeček předseda, Ant. Legro námě
stek, F. P. Barcal tajemník, Jos. Pav
lík pokladník. Správní výbor: JoseíSkalický, Ant, Jelínek, a Er, Cilík.
Náčelník Sokola Jan Cížkovský; jed
natel síně J. Koštu er.
Divadelní představení za minulý
rok obstarával na jevišti tomto dram.
klub ^Thalia“ pod ředitelstvím p Fr.
P. Barcaía. Na jehož místo poslední
volbou byl zvolen p. Fr. Iless. Klub
byl závazkem vázán liráti každých 14
dní ve prospěch síně Těl. Jed. Sokol,
ale z ohledů osobních odepřel vzdor zá
vazku své spoluúčinkování většinou 2
hlasu a když 11 údů klubu, kteří byli
zároveň údy Těl- Jed Sokol, povinno
sti své dostálo, byli několika údy vy
loučeni, podrželi ale právem šatnici a
účinkují dále pro siň. Úředníci jsou: M.
Poláček, předs., G. B. Reišl, taj., J.
Steindr, účet., TL Vávra, řiditel, A.
Purer, režisér. Čítá 22 údů a vlastní
šatnici v ceně $600.
V síni ,,Tělocvičné Jednoty So
kol“ jest hlavní střediště národního
života českého v Chicago, četné spolky
české i polské scházejí se tu, odbývají
se tu časté přednášky, různé . zábavy,
plesy a «divadla hrají se vyjma sésonu
letní každou druhou neděli Sbor pra
cuje všemožně, aby udržel síň tuto
Češstvu chicagskému a jeví vzorné smý
šlení národní, obětavost a horlivost
Sin , Cesko- Amerického Sokola“,
druhé to střediště národního života, ve
dena a spravována poctivými a oběta
vými národovci, nalézá se na ulici DeKoven č. 106 a 1"8. Jest o něco menší
nežli síň ,,T. J. S. “, má jen jedno

patro, v němž nalézá se prostranná síň,
s jevištěm a před ní dvě místnosti,
jedna pro nálevnu, 2. pro potřeby ved
lejší a nad těmi jest prostranná galerie.

(Sin Česko-Ainerického „Sokola“.)
Podporujici Sbor Č. A. Sokol
čítá 85 členů. Účel sboru jest tělocvik,
divadlo české a podporování vzájemné.
Majetek svůj páčí sbor na $15.000 mi
mo budovu spolkovou, která se může
ceniti asi $12.000. Příspěky ku sboru
obnáší $1.25 čtvrtletně a nemocný ob
drží od sboru $5 týdně. Úradníci ny
nější jsou: V. Ledvinka předseda, T,
Můller náměstek, J. Fučík tajemník,
V Klimeš pokladník. Náčelníkem jest
Tom Kallas, praporečníkem J. Napíralský, a jednatelem síně Jos. Kop ta.
Divadlo v síni této obstarávali ochot
níci sboroví, kteří 29. ledna 1877 zalo
žili ochot, samostatný spolek pod jménem
„Tyl“ čítající teď v červ‘. 30 údů. I ten
to sbor ochotníků čítá několik výborných
sil pro jeviště a hraje divadla každé
druhé neděle vyjma sésonu letní.
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Až dosud platilo pravidlo, mezi stel a schází se v té škole na ulici Detěmito ochotnickými sbory, že nesmí Koven. Údů čítá 253 a majetek jeho
člen jednoho účinkovati se členy dru obnáší §5.200. Úřadníci jeho jsou nyní:
hého v jiné síni. Vývojem doby po Fr. Bartík předseda, Jos. Saur námě
slední zdá se, že nepraktické to ob- stek, Prok. Fišer tajemník a Jos. Cinkl
mezení odpadlo.
pokladník. Příspěvků platí se 49 ctů.
Úřadníky ochot, sp. ,,Tyl“ jsou měsíčně a podpory se vyplácí nemoc
nyní: Ed. Uhlíř řiditel, Tom. Miller nému §6 týdně a po úmrtí úda obdrží
předseda, Voj. Janeček tajemník, Mat. vdova neb sirotci od každého úda §1.
Krištůfek pokladník a Karel Tichý kni
Škola sv. Václavská na ulici Dehovník.
Koven, jesti dřéverTá”Umdova o dvou
Spolky dělnické a podpůrné.
patrech. Nahoře nalézá se síň veliká pro
Dělnických a podpůrných spolků školu dobře upravená a dole jsou sině
jest v Chicago následovně:
dvě vším školním nábytkem opatřené.
Česko-délnlcký Polp. Sbor s úče V jedné třídě vyučuje se pouze česky
lem podpůrným, byl založen 23. pro od učitele p. Roberta L. Pítťe, v třídě
since 1866. Čítá 132 údy, schází se v druhé vyučuje učitel p. A. Purer an
síni Těl. J. Sokol a čítá svého majetku glicky na základě češtiny. Počet dítek
v každé třídě jest průměrně 85. Škola
§3.571. Příspěvek obnáší ročně §5,
podpory platí se týdně nemocnému §5 je vydržovaná spolkem sv. Václava,
v pádu úmrtí úda dá každý úd §1 jeho dítky platí měsíčně 50 ctů školného,
ípanželce, v pádu úmrtí manželky 50 c. chudé dítky však vyučují se zdarma.
Úřadníky jeho jsou právě Jos. Matou Denně se vyučuje 5 hodin, a sice ná
šek předseda, Vác Topinka náměstek, sledujícím zástojům : čtení, psaní, po
Voj. Šilhá a J. Hájek tajemníky, Jan čítání, mluvnici, pravopisu, zeměpisu,
Nikl pokladník, Jan Hausknecht jed dějepisu, zpěvu a názornému vyučování.
Mimo to drží se tu večerní anglické
natel a Jos- Ilolub praporečník.
Č. Krejčovský Pod. Sbor má za vyučování pro odrostlejší a nedělní
Česká škola pro kreslení.
úěel udržovati řemeslo na dobrém
Podpírající spolek sv. Jiří má
stupni a podporo váti se vzájemně. Byl
založen 17. prosince 1870, čítá 102 údy. svou místnost roh ulic 19. a Hoyne,
Má majetku §2.035 a schází se v síni čítá 117 údů a má majetku §1.148.
Č. A. Sokola. Příspěvků platí údové Předsedou jeho jest Jos. Krejčí, ná
25c. a týdně vyplácí se podpory £6. městkem A. Vlasák, tajemníky Jan
Jen krejčí může býti přijat do sboru. Burián a A. Matoušek, pokladníkem
Úřadnící jsou právě následující. Před Fr Baudiš. Příspěvků se platí 30 ct.
seda Mart. Baumrucker, náměstek V. na měsíc a podpory §5 na týden v ne
Topinka, tajemník K. F. Šťastenka, moci.
pokladník M Hejduk, úcetník K. MilČesko Národní Podporujíc ^bor
Iota, praporečník M. Telant, jednáte
na straně severozápadní, schází se v
K. Chaloupka.
Northwest
Halí, Č. 17, ulice Cornell.
Č. dél. pod. sbor Rovnost podpo Byl založen H72 čítá 60 údů, mí ma
ruje v nemoci a v nedostaku" práce. Byl jetku as §1000 a platí podpory §5 týdně.
založen 1. ledna 1877, čítá 80 údů, — Přispěvků platí se §5 ročně, pod
schází se v síni J. Krejčího Č. 756 ul. pora nemocným jest §5 týdně. Úrad
18. a má majetku §! 18. Podpory platí níci nynější jsou: Jos. Dostal předse
se §4 týdně a příspěvků dle potřeby. da, Josef Koželuh náměstek, Fr. Fenzl
Úřadníci jsou A. F. Vališ předseda, tajemník, Jan Kuna pokladník, Vác.
V. Mis náměstek, Jan Morava tajem Roušek jednatel.
ník, Jos. Novák pokladník.
,, VlasjJnpilP č. N. Pod]?. Sbor
Svatováclavský Podporující Spo
lek, založený 1. ledna 1866, kterýž má založen "Byl na severozápadní straně
za účel poaporovati v pádu nemoci a 13. května 1877 a čítá 37 Členů, ma
úmrtí. Má svou školu, vystavěl ko jetku §78. Účel jeho jest vzájemná

podpora. Schází se v síni p. Josefa
Bartušky č. 100 a 102 ulice Wade. Pří
spěvků platí 25 ct. měsíčně podpory,
nemocnému $5 týdně. Nynější úradní
ci jsou: Jan Stejskal předseda, Fr. Kříž
náměstek, Anton Černý a Fr. Duha
tajemníci a Fr. Dvořák pokladník.
český výpomocný spolek číslo I,
má za účel peněžně vypomáhati svým
členům. Byl založen 1. května 1873,
čítá 65 údů a měl 1. května 1877 ma
jetku svého $51.032. Schází se č. 31
záp. ul. 20. Viktor Petrtýl jest před
sedou, M. Hlávka náměstkem, Prokop
Hudek a Fr. Mencl tajemníky, Robert
Pitte pokladníkem a mimo to jest 9
ředitelů.
Podporující Sbor sy. Prokopa byl
založen v měsíci srpnu^IBTO' čó sbor
kostelní katolický, avšak po sporu s
kněžími, když nechtěl majetek svůj,
školu a kostel, upsati biskupovi, vzdal
se kostela, ztratil §636.96 na tom a
přetvořil se ve spolek podporující. Čítá
196 členů, má majetku §893.40 a schází
se v síni p. Mart. Čecha na 20. ulici.
Příspěvků platí se měsíčně 30c. a pod
pory §4 týdně. Úradníci nynější jsou:
Jan Houdek předseda, Anton Havlík
náměstek, Vác. Zabranský a Voj. Fremer tajemníci, Mart. Růžička poklad
ník, Jan Fric jednatel.
Podporující Spolek v pádu ohne
byl založen 12. úhora 1876, čítá 29 údů
a jmění §899.96. Spolek ten podpo
ruje v pádu ohně, dávaje za vklad §25
. náhrady §1000. Udové přispívají 500.
měsíčně k jeho účelu. Úradníci jsou:
Jos. Matoušek předseda, Frant. Pošta
náměstek, Prok. Fišer tajemník, V.
Topinka pokladník.
Moravsko Slovanský Podp. Sbor
byl založen ~ČIhé Í5. dubna 1877 a čítá
25 členů, Moravanů rozených. Béře
ročních příspěvků §5 ročně a platí v
nemoci §5 týdně, po smrti §50. Schází
se u p. Taubra na 20. ulici. Úřadníci
jeho jsou právě: Jos. Dostal předseda,
Jos. Štefek náměstek, Fr. Harašta taj.
a Jan Denemark pokladník.
,, Pakroky^d.pln.ídk.ý podp. a politic
ký Sbor byl založen 12. února 1875 a
čítá 105 údů. Účel jeho jest podpo
rování v nemoci a při úmrtí a pěsto
vání politických hlavně dělnickými zá

sad, povzbuzování spoluobčanů k po
litické činnosti.
Majetku svého má
spolek §809.46 (31. č’ce 1877).
Pří
spěvky obnáší 40c. měsíčně, podpora
§5 týdně a v případu smrti každý úd
dá §1 a z pokladny dá se §50 na po
hřeb. Schůze své odbývá spolek v síní
p. M. Zahradníka č. 125 19. ulice 2.
neděli v měsíci. Nynější úřadníci jsou
Martin Baumrucker předseda, Fr. Vy
tlačil náměstek, Ant. Kozel a Fr. Rink
tajemníci, Rud. Vopat pokladník a Fr.
Tříska jednatel.
Ces. Pár. Podp. Sbor
byl založen 8. října 1876 a schází se
v č. 1189 Wentworth ave. Účel jeho
jest podporující. Příspěvků platí se 30
centů měsíčně, podpory platí se §3 tý
dně nemocným.
Čítá 58 údů a má
jmění svého §300. Jména nynějších
úřadníků jsou: Tom. Čáp předseda,
Mik. KoČina náměstek, Jan Červený
tajemník Jos. Hodoval pokladník, V.
Šulda účetník. Mart. HajiČ jednatel.
Pevecká Společnost „Lyra“ byla
založena 15. listopadu 1872, čítá 18
členů, schází se ku cvičení každý pa
tek v síni pana Jana Koláře roh ulic
Bunker a Jefferson, má své melodeon
a hojnou zásobu hudebnin a pilně se
cvičí. Účinkuje často k dobrým úče
lům a při národních slavnostech s ji
nými spolky a sama nestřádá žádného
jmění, leč na kupování a rozepisování
zpěvů. Úřadníky jsou právě: Éeditel
Jan Geringer, Předseda R. L. Pitte,
tajemník Fr. B. Zdrůbek, pokladník
J. Beneš a knihovník J. Slanec.
,, Beseda* \ která má za účel šířiti
vzdělanost- a uvědomění národní, sbírati knihovnu a pěstovati ušlechtilou
zábavu, jest založena 31. ledna 1877,
má 62 údy, schází se v domě J. Ko
láře roh ulic Jefferson a Bunker a čítá
majetku svého v knihovně hlavně a
obrazech §600.
Příspěvek obnáší §3
ročně. Úřadníci jsou právě : Fr. B.
Zdrůbek starosta, A. V oleu ský jednatel,
Kotzum pokladník, J. Slanec knihov
ník, A. Purer ředitel anglického odbo
ru. Správní výbor : F. Kolář, A. Novák,
J. B. Bělehradský.
Knihovna Besedy jest přístupna
každému, neboť půjčují se knihy každé
soboty i neúdům za nepatrný příspěvek.
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..Česká Setnina“. Setnina III.
pluk pěch. státní obrany má za účel
cvičení vojanské a vzájemnou podporu.
Založena byla 1875, čítá 30 údů, schá
zí se v síni p. Mart. Čecha a v síni T.
Jed. Sokol. z Příspěvek platí se 25ct.
měsíčně. Úřadníci: Fr. Trnka předse
da , Vác. Pečený taj., P. Hudek po
kladník a setník, Voj. Vaška 1. poru
čík a Fr. Dvořák 2. poručík. Byla roz
puštěna o červencovém hnutí dělnickém
bez udání příčin a pokračuje co Střelec
ký Sbor s těmiže úřadníky v čele.
Svobodná Obec má za úkol klestiti
cestu myšlénce svobodné a vzájemně
se podporo váti, byla založena 1871 a
čítá letos 15 údů. Má knihovnu svou
v ceně §150, pořádá každých 14. dní
nejméně přednášky veřejne a schází se
měsíčně v síni Těl. Jed. Sokol. z Pří
spěvků platí se 20 ctů měsíčně. Uřad
níci právě jsou: Fr. B. Zdrůbek před
seda, Tomáš Petrtýl důvěrník a kni
hovník, J. Hausner pokladník.
Česko Anglická Svobodná Škola
má svou místnost na ulici 18. blíž May
ulice. Jest vydržována dobi ovolnými
příspěvky přátel svých a školným. Pa
tronem školy té jest velkořád Č. S. P.
S., Blinois. Učitelům jest p. Leopold
Dvořák. Žáků čítá 50. Školné obnáší
50c. měsíčně, chudé dítky však»’vyučují
se zdarma.
česko Národni Hřbitov založen
byl v lednu 1877 ve schůzích při svo
bodomyslných přednáškách v síni Těl.
Jed. Sokol, koupil pozemek 7 mil od
města při osadě Jefťerson, 50 akrů pů
dy za §10.000, pracuje teď pilně a
svědomitě za pomocí několika národ
ních spolků k zařízení hřbitova svobod
ného, který by nebyl podroben žádné
církvi ani samovůli kněží, aby byl pří
stupný každému Čechoslovanu bez
rozdílu vyznání a přesvědčení. Nyněj
ší úřadníci jsou: Matěj Karásek před
seda, Fr. Úencl tajemník, Jos. Dostal
pokladník, Fr. Pracna účetník, Josef
Matoušek a Št. Šrámek správní výbor.
Úřadníci jsou pod těžkými zárukami a
letos ještě jest naděje, že podnik bude
proveden úplně.
Tajné spolky.
Z tajných spolků českých máme

v Chicago zastoupené lože Č. S. P. S.
a pak jednu loži I. O. O. F.
Česko Slov. Podp. Spolek čítá v
Chicago 3 lože a sice:
1. Velkoloži Státu lllinois. Vernosí, 6. VIII. Účel řádu Č. S. P. S.
jest podporovati své údy v nemoci a
v jiném neštěstí a pečovati o vdovy a
sirotky po zemřelých bratřích. ,,Věr
nost“ byla založna 18. září 1874, čítá
teď 72 údy, majetku má §500 v hoto
vosti a §500 v movitostech, a schází
se v č. 780 jižní ulice Halsted. Pří
spěvků platí se 50c. měsíčně a podpo
ra vdově po zemřelém bratru §400.
Úřadníci nynější jsou: J. S. Fišer před
seda, Jiří Šindelář dozorce, Fr. Vy
tlačil tajemník, Ant. Skalický účetník.
2. ..Praha'" č. XIII. jest založena
11. října 1876, čítá 54 údy a §650
majetku svého. Schází se č. 632 jižní
ulice Canal. Měsíční příspěvek 50 ctů,
podpora nemocným §5 týdně, velkobratřím §6. týdně. Úřadníci nynější
jsou; Jindřich Kolín předseda. Jan
Bouše náměstek, Mat. Vrána tajemník,
August Loula pokladník, býv. předse
da Jos. Šteffek, Jan Mendlík účetník.
3. ,, .Rovnost' ‘ číslo XIV. byla za
ložena 1. ledna 1877, Čítá 45 členů, a
§239.69 majetku. Schází se v č. 490
ulice Union. Podpory vyplácí bratřím
v 1. stupni §4, bratřím v 3. stupni §5
týdně. Úřadníci jsou následující: Fr.
Pracna předseda, Jan Beneš dozorce,
Vác. Klefiha tajemník, Kar. Novák
účetník, Vác. Němecek pokladník.
4. Čtvrté číslo zdejší lože „Jungman“ č. XX. právě se zakládá.
^Podivni Bratří“ (Odd Fellows)
mají tu jednu českou loži pod jinenem
Palacký lože Č. 630 Neodvislého íiádu
P. B., založenou 22. ledna 1877. Údů
čítá'33, majetku §500. Účel spolku
tohoto jest podpora v nemoci a neštěstí,
vdovám po zemřelém bratru, vychová
vání sirotků po údech a šíření bratr
ství, lidumilství i osvěty. Příspěvky
obnáší §6 ročně, podpory uděluje se
od 2 do 6 dolarů týdně, dle stupňů.
Úřadníci nyní jsou: Frant. Vondřejka
předseda, M. Šikyta náměstek, Fr. No
vák a Fr. Fučík tajemníci, Jos. Dostal
pokladník.

Spolky kostelní

,
.
nalezají se v Chicago 3, které mají tři
kostelní budovy, 5 česko-anglických
škol, 2 učitele, 5 učitelek a tři české
kněze. Jsou to následující:

má za faráře p. P. Jos. Molitora, který jest rozen 1836 na Morave, studoval gymnasium v Kroměříži, bohosloví
pak v Holomuci a Lovani v americkém
koleji. Nastoupil na faru zdejší 28.
Hjna 1866, jest teď vikářem českých

(Sv. Václavský kostel jak bude vyhlížeti až bude dohotovený.)

Nový sv. VáPLavshý římsko-katolic- a osada jeho zde čítá 350 rodin.
ký spolek, který povstal 1. kv- 1876 roz
Skota jest rozdělena na tři třídy,
tržením se sv. Václavského a má údy jedna Česká, kdež vyučuje učitel p. Jan
kostelu oddané, čítá 95 údů, vy Geringer a dvě anglická, kdež vyučují
držuje kněze, kostel a školu • Česko-an- po anglicku dvě jeptišky. Počet žáků
glickou i vzájemnou podporu.
Toto Českého oddělení obnášel letos 70, an
léto právě přistavěl pod kostel podsta glických oddělení 131. V české škole
vec zděný, abý nabyl místnosti pro se vyučuje : náboženství, hláskování a
školu. Majetek spolku obnáší §500, čtení, psaní, počítání, pravopisu a po
schůze odbývají se ve škole. Příspě čátkům mluvnice, počátkům přírodopi
vek obnáší $4 ročně a podpora nemoc su a zeměpisu a zpěvu. Těmže před
ným §4 týdně. Úřadníci nyní jsou: mětům vyučuje se v odděleních anglic
Fr. Musil předseda, Jan Pinč náměs kých a mimo'to ženským ručním pra
tek, Jan Kálal tajemník a Jos. Roubík cím.
pokladník.
Farnost, spolek a Škola sv. Pro
Kostel i se školou přinášíme ve kopa má na 19. ulici dřevěný chrám,
vyobrazení. Kostel byl zbudován roku pod ním školu a vedlé iaru. Osada
1866 od prvních osadníků zdejších a Čítá asi 200 rodin a byla založena 1.

telem jest p. Jan Petrů, jenž přibyl
do Ameriky 1876, v anglickem oddě
lení vyučují dvě jeptišky. Kostel byl
koupen od metodistů na ulici Halsted
a byl přetažen na své nynější místo
r. 1876. Spolek Podporující sv. Pro
kopa čítá 130 údů.
Farnost, spolek a Škola sv. Jana
nalézá se na jižní straně města Chicago .
na ulici 25. Farnost byla založena r.
1871 nastoupením p. P. V. Čoky a
má teď za faráře p. P. Jiřího Weidlicha (roz. 1823), jenž nastoupil v dubnu
1877. Údů osadnícli jest 95 rodin.
Spolek sv Jana Nep čítá asi 120 ůdů.
Škola česko-anglická jest v jedné síni,
čítá 32 dítky, kdež vyučují jeptiška
jedna anglicky a p. farář česky. Kostel
byl vystavěn r. 1871. Dodatek.
Počátkem srpna ode šel P. J. Weidlich
z Chicaga pro nedohodnutí se s dru
hými kněžími českými.

(Kostel sv. Prokopa.)
srpna 1870 nastoupením faráře p. P.
Vilíma Ôoky (rozen 1840 na Moravě.)
Škola sv. Prokopa nalézající se pod
chrámem, Čítá dvě oddělení, jedno Čes
ké, druhé anglické. Každé čítá prů
měrně po 100 ^dítkách. Českým uci-

(Kostel sv. Jana Nep.)
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Spolek česko polského katolického
hřbitova (Bohemian-Polish Catholic Cemetery Society) má za účel pochovávati katolické Cechy a Poláky v městě
Chicago zemřelé.
Spolek byl založen
v říjnu r. 1872 a čítá svého majetku
$15.000. Úřadníci spolku toho jsou
dotyční faráři osad katohckých a každý
má jednoho laika ze sboru, kteří spo
lečně záležitosti hřbitovní spravují.
m C<^o-bratrský ref.
Sbor“ evandělíků založen 1. Ie3na 1866 ku vzdě
lání se u věcech víry a náboženství,
má místnost svou ve škole roh ulic
Brown a Taylor a má svého majetku
v ceně $800. Nynější jeho úřadníci
jsou Jan Beran předseda, Jos, Trojan
náměstek, Vác. Morava tajemník a Jan
Bernliardt pokladník.
Tím bychom byli vyčerpali české
národní spolky a seznavše jich jména
a účele, prostředky a síly, můžeme si
učiniti pojem o stálém ruchu národním,
kterýž mohutně provívá tělesem 25.000
Cechů v Chicago.
Přejděme teď k životu národohos
podářskému a spočítáme dle spolehli
vých a správně sebraných pramenů
počet Cechů, kteří mají samostatné zá
vody, krámy, dílny, a kteří pracují při
těch kterých povoláních.
Z třídy školně vzdělaných jsou tu
3 redaktoři, 2 lékaři, 3 právníci, 2 kně
zi, 6 učitelů, 3 učitelky 3 stavitelově.
Dále máme tu v rukou českých 7
samostatných strojníků a 13 pomocníků
2 puškařské krámy, 9 řezbářských děl
níků, 2 samostatné zlatníky, 4 hodiná
ře samostatné, 1 fotografa ve vlastní
elegantní dílně, 3 lékárny, 10 pomoc
nic ku porodu, 7 notářů a pojišťujících
jednatelstev.

Mezi dílny větší Čítáme české zá
vody: truhlářskou dílnu Matuška, Craig
a Stejskal se 120 dělníky; rámcovou
dílnu s 23 děl. Lhotky a Švarce; dílna
pozlacovaČská na rámce s 23 dělníky;
parní tiskárna a kněhkupectví Aug. ’
Geringera s 23 zaměstnanými; dílna na
plechové římsy s 12 dělníky; malá tis
kárna J. Langmayera s 3 zaměstnaný
mi. Dále máme Českou továrnu na
černidlo na kamna (stove polish) Briggs
a Bělohradský, 2 barvírny na látky,
v nichž pracuje 6 barvířů, 1 brusírnu,
1 prádelnu.
Další obchody české v Chicago
jsou: 95 hostinců, 53 grocerie a 10 po
mocníků českých v nich, 27 expresních
vozů, 2 zámečníci, 3 kotláři, 4 obcho
dy s uhlím a dřívím, 4 holírny, 2 ob
chody s hudebními nástroji, _1 knihku
pectví české, 3 pohrobníci, 2 vodaři
samostatní, 15 mlíkařů, 7 krámů se
střižním zbožím, 3 obchody Čepčářské.
Nejvíce samostatných řemeslníků čes
kých jest krejčí, kteří si průměrně do
bře stojí, a sice jest jich 235, mají 175
pomocníků a 500 děvčat. • Obuvníků
samostatných jest 60, mají 83 pomoc
níky a 23 děvčata. Truhlářů samo
statných jest 18, pomocníků 120. Doutníkářů samostatných 13, pomocníků
27. Řezníků samostatných 26, pomoc
níků 47. • Pekařů samostatných 20,
pomocníků 77. Natěračů samostatných
5, pomocníků 18.
Sedlářů samostat
ných 5, pomocníků 9. Kovářů samo
statných 12, pomocníků 47. Klempířů
samostatných 4, pomocníků 26. Kolá
řů samostatných 9, pomocníků 13.
Soustružníků 11, tesařů 45, bednářů
15, zedníků 37, bíličů 11, kamenníků
8, sazečů 14.

Clevelandajeho Čechové.
(Podává V. Šnajder.)

Cleveland náleží k nej starším mě
stům amerického západu. Nyní ovšem
pošinul se ten západ až za reku Missoun, takže jedva dovoleno počítati
státy Michigan a Illinois k státům zá
padním, ale před osmdesáti lety byl
Cleveland nej západnějším „městem“

americkým. Co do lidnatosti zaujímá
místo jedenácté nebo dvanácté ve státu
Ohio pak druhé, co do krásné polohy
a úpravy, šířky a čistoty ulic má snad
v jedinémv Washingtonu soupeře.
Pro Čechy má tu zvláštní zají
mavost, že živel český tvoří v něm

93 téměř sedminu všeho obyvatelstva, i
nebude tedy nezajímavo čisti o městě
tom zprávy zevrubnější.
Původně psalo se Cleaveland, ne
boť obdrželo pojmenování po generálu
Mojžíši Cleavelandu ze státu Connecticut. O prvotních dějinách jeho sdělu
jeme následující:
Před osmdesáti lety, dne 22. čer
vence 1796, vplul generál Cleaveland,
provázen družinou měřičů vyslaných
od pozemkové společnosti Connecticutské, z jezera do ústí řeky Cuyahoga
(Křivolaká). Generál, kterýž měření
řídil, dal postaviti pro měřiče několik
chýší, sám ale s některými ještě do
San Sušky, 30 mil západně od Cleve
landu se odebral. Vyměřování prová
děl Augustus Porter.
Vyměřil as
čtvereční míli půdy, hraničící na zá
padě s řekou a na severu s jezerem —
a na tomto povrchu vzalo město svůj
počátek. Měření a rozvrhování ulic a
stavebních míst skončeno dne lT.Jíjna
1796. Měřič Holley (dle jména Cech)
nazývá vyměřené místo v zápiskách
svých New Connecticut. Měřiči po vy
konané práci odcházejíce zůstavili v
Novém Connecticutu tři obyvatelé, dva
muže a jednu ženu. Jeden z nich Jo
sef London, záhy skrovnou osadu opu
stil; avšak brzo na to nahražen byl
Edwardem Poinem z Nového Yorku,
kterýž se odvážil na pustý západ, aby
tu kupčil s Indiány, kteříž tou dobou
ještě v končině této se zdržovali. A
tak v zimě 1796—97 čítal Cleveland 3
celé obyvatele.* Paine byl první obchod
ník a zakladatel obchodu v Clevelandě.
Následujícího roku osada vzrostla
o 4 rodiny.
Slečna Cloe Inchesová,
kteráž s rodinou mayora Lorence Cur-*
tera přišla, byla první a jediná svobod
ná dívka nové osady. Nathan Cliapman přistěhoval se do osady se spře
žením volů a Čtyřmi dojnými kravami.
Byl to první dobytek osady, a tu ne
bylo divu že uvítán byl s upřímnější
radostí, než slečna Inchesová.
Kok
1797 jest v dějinách Clevelandu památ
ný prvním porodem, třemi úmrtími a
jedním sňatkem, jemuž padla za oběť
častěji jmenovaná slečna.
Osada stále vzrůstala, zprvu nenáhle sice ale později kvapně. K. 1798
čítala 15 obyvatelů, roku následujícího

již 24. Noví příchozí strávili devade
sát a dva dni na cestě z Cbnnecticutu;
nyní může za ten čas téměř celý svět
objeti.
Koku 1800 přibylo několik
nových rodin, načež zřízena první ško
la a za učitelku ustanovena Sára Doane-ová. Tento rok byl i tím paměti
hodný, že tnisšionář Jos. Badger od
Connecticutské misionářské společnosti
vyslaný na západ, měl v. osadě první
kázání.
Jaksi historickým domem mladin
kého Clevelandu v prvních dobách jeho
vzrůstu byl dám majora Curtera; bylo
to stavení roubené, i stálo na kraji
osady, když se k ní z- jezera ústím
řeky Cuyahogy přicházelo.
V něm
odbývali osadníci své porady, spole
čenské schůze i zábavy.
Když osada 5 roků stará byla —
věk to zajisté útlý — r. 1801 slavilo
necetné obyvatelstvo její ponejprv —
,,slavného dž ulaje“ velikým plesem.
Všecka honorace Clevelandu-- se v slav
nosti súcastnila, a k ní každý bílý
obyvatel náležel, sešlo se všecko oby
vatelstvo, čítajících 30 dospělých a do
spívajících osob. Mayor Sam. Gones
hrál na housle a vyvolával figury v
čtverylce. Když tanečníci byli una
veni, občerstvovali se wiskou sloučenou
s javorovým cukrem. Skvělejšího bálu
Cleveland od té doby zajisté neměl!
Koku 1803, po přijetí Ohia do svaz
ku státu, konána v Clevelandě první
volba. Následujícího roku zřízena po
šta, ovšem jen týdenní. Koků 1805
úpravno ústí řeky a téhož roku před
pověděl státní komisař Gideon Granger,
že za padesát let při ústí Cuyahogy
rozkládati se bude lidnaté město a že
z přístavu jeho plouti budou lodě pří
mo do atlantického moře.
Proroctví
•toto na slovo se splnilo neboť roku 1855
čítal Cleveland téměř 30.000 obyvatelů.
Okres Cuyahoga byl organizován
1809 a město Cleveland učiněno sídlem
úřadu. První soud držán byl r. 1810
v dřevěném stavení na severní straně
ulice Superior. Po dvou letech posta
ven první soudn dům na Public Square
a téhož roku konána první poprava na
Indiánu Omiku, kterýž dva bílé trape
ry blíže Sandusky zavraždil. K. 1812
přistálo v přístavu loďstvo Hullovo s
vojskem Spoj, státu; osadníci, mající

lodi za nepřátelské (britické), poslali
ženy a děti do lesů, sami ale chystali
se přivítati domělého nepřítele střelbou.
Roku 1815 stal se Cleveland městysem,
za jehož představeného (jen tolik jich
bylo odevzdáno) zvolen Alfred Kelley.
Zdá se, že první Clevelanďané byli
větší milovníci pálenky než nábožen
ství, neboť, kdežto první vinopalnu již
po pěti letech si vystavěli, zřídili si
první obec náboženskou teprvé 1817,
tedy po 21 letech. První osadníci byli
rozhodí nevěrci. Zaznamenáno o nich,
že jedenkráte nesli v procesí obraz
představující Spasitele, tropíce si z něho
žerty. První obec byla episkopální;
na kostel zmohla se teprvé po 11 le
tech, 182S, kterýž na rohu ulic Saint
Clair a Seneca postaven. Se vzrůstá
ním obyvatelstva nabývali věřící pře
vahu, takže v následujících letech pres
byteriáni, methodisti a baptisti obce
své tu zřídili.
Tolik o prvotních dějinách Cleve
landu.
Nyní jest důležitým městem ob
chodním a průmyslovým, čítajícím asi
150.000 obyvatelů. Obchod jeho po
vznesl přístav a. potom četné železnice,
hlavně Pittsburgh & Cleve'and, Lake
Shore a Michigan Southern, Atlantic
a Great Western a Cleveland, Colum
bus, Cincinnati a Indianopolis. Hlavní
průmysl jest železářský a čistění pe• troleje. Ve válcovnách, železolijnách,
šroubovnách, podkovárnách, hřebíkárnách a šrůtovnácli zaměstnáno jest přes
3000 a v olejnách Standart k 6000
dělníků. V závodech těchto, hlavně
ale ve válcovnách a olejnách zaměst
náno jest asi 2500 dělníků národnosti
české. S olejnou jsou spojeny rozsáhlé
dílny bednářské, v nichž 1.500 dělníků
se zaměstnává, z nichž jest nejméně
1000 Čechů. N edávný po čtyry ne
děle trvavší štrajk bednářů provedli
skoro výhradně Češi, pohříchu nezví
tězili. Počet Čechů v Clevelandě ne
bylo lze přes několik pokusů, vyšetřiti
a zjistiti. Dvakráte uvázali se v sepi
sování Čechů někteří horliví národovci
z ochoty, ale nepřivedli dílo to ku
konci pro různé překážky, z nichž ne
vědomost lidu asi hlavní byla. Nyní
páčí se počet Čechů na 20.000, nám
však zdá se číslo to příliš vysoké; po-

chybujem, že jest více Čechů než 15.000 na nejvýše 18.000. Bydlíť ve vět
ším množství v následujících wardách :
šesté, kteráž nej staršími osadníky čes
kými jest osídlená a jaksi jádro České
populace tvoři o odtud od Amerikánů
„Bohemian settlement“ nazývána jest,
dvanácté, kteráž složena jest z někdej
ších předměstí Brooklyn a Cuba, Čtr
nácté, již přezdívá se po Česku ,,Kozolupy“ a po němečku „Hexenbuckel“
a šestnácté, kteréž též Východní Cle
veland (East Cleveland) se říká. Kro
mě těchto ward roztroušeno jest nemálo
Čechů i po jiných wardách jako 10.,
13. a t. d. Největší hromady soustře
děny jsou v 12. a hlavně 14. wardě;
v této české hlasy rozhodují.
První čeští osadníci rozbili tu stán
ky své asi před 25 lety. Myslíme, že
Josef Havlíček z Varvažova u Písku
byl první český osadník; přibyl sem
p i ed 25 lety a dopracoval se za ta léta
značné zámožnosti. Rovněž tolik let
bydlí tu Vác. Žák, Jos. Mucha a B.
Weidenthal (český žid). Po 24 léta
bydlí tu: J. Kieger, J. Éehák, K. Furest. M. Krejčí, Jan Kopfstajn a A.
Vodička.
Ze všichni vesměs přišli sem s
holýma rukama a požehnáni Četnými
rodinami netřeba ani zvláště podotýkati Z nich nejzámožnější bude asi M.
Krejčí, který má na rohu ulic Croton
a Forest krásný dům a v něm rozsáh
lý v zboží kupeckým, tabáku, mouce
a krmivu, železném a střižném zbo
ží a t. d.
Nejhojnější stěhování do Clevelan
du začalo v letech 1865—66 a trvalo tu
silněji tu slaběji až do osudného kra
chu r. 1873. Od té doby jakož proud
přistěhoval stna se ztenčil i stěhování
Cechů do Clevelandu velice osláblo.
Nejvíce Čechů jest tu z Písecká, Tá
borská a Pražska; z Vodňan a vůkolí,
z Milevska a okolí a z Berouna á okolí.
Že městský lid jest vzdělanější a vzdě
lání přístupnější, rozumí se samo se
bou.
Národní život soustředí se ve spol
cích a síních. Spolků napočítali jsme
17, z těch jsou nejstarší: Slovanská
Lípa, kteráž byla založena roku 1861,
potom Perun založený asi r. 1867 a
Svatojanský spolek založený téhož roku.

— 95

Vedle těchto spolků jest v Clevelandě
více čísel bratrstva Č. S. P. $., a sice
nej starší: Svornost č. III., potom Žižka č. IX. a Lidumil č. X VI. Bratr
stvo to těší se veliké přízni a jest jedi
ným skoro spolkem, kterýž tu utěšeně
vzkvétá a se rozmáhá. Slovanská Lí
pa má svojí síň na rohu ulice Croton
a Čase ave., budovu cihelnou a velmi
sličnou a prostrannou; zasvěcena byla
před 6 léty dne 24. května 1871. Pe
run postavil si budovu o dvě léta dříve,
r. 1869 v ulici Croton; tato budova
náleží k nejprostranějším českým síním
v Americe. Kromě těchto nalézá se tu
ještě sífi V. Rychlíka, na rohu ulic
Croton a Humboldt stojící, v níž se
schází - více spolků a sice ochotnický
Budivoj, Svornost č III., Čtenářský
spolek, Lumír a ženský sbor Libuše.
V Slov. Lípě schází se ženský spo
lek Libuše č I a Česká dělnická sekce
a v Perunu Záložna a Sokol. V 14.
wardě jsou nej četnější české spolky:
Záboj a Lidumil, vedle nich trvají tam
ještě dva a sice: Čechoslovan a Kruh
českého lidu. V 12. wardě jest Bratrs
ká Jednota nejčetnější, potom spolek
sv. Prokopa. V 16. wardě zakládá se
nové číslo Bratrstva Ô. S.
S. Kro
mě národních síní jsou tu dva českokatolické kostely, jeden v 6. wardě a
sice u sv.Václava a v 12. u sv. Prokopa.

Národní život pěstuje > se hlavně
hraním ochotnických divadel, koncerty
a besedami a někdy poučnými a po
vzbuzujícími přednáškami a slavnostmi.
Divadlo hraje se v Slovanské Lípě,
Perunu a u Rychlíka. Poslední dobou
nejeví se veliká horlivost ani pokrok.
Budivoj opatřil během málo let boha
tou šatnu a četnou knihovnu divadelní.
Éiditelem jest V. Rychlík, horlivý toČech. U Slov. Lípy stará se o divadlo
zvláštní- sbor ochotníků na spolku zá
vislý; rovněž tak jest to v Perunu, kde
právě nyní zřízen sbor ochotníků pod
názvem „Thálie“ a za^režie pp. Ed.
Vopaleckýlio a L. J. Čapka.
Před
lety hrálo se s větším nadšením a obětavnost byla značnější.
V Perunu za dřívějších let sou
středila se téměř veškerá Olevelandskáinteligence, byltě spolkem svobodomy
slným, Činným a rázným, kterýž dů
stojně representoval Čechy. Poslední
léta ochabnul. Slovanská Lípa má ve
dle pěstování národnosti a života spo
lečenského za účel podporu. Čtenář
ský spolek u V. Rychlíka má pěknou
knihovnu již stále rozhojňuje nově vy
danými zábavnými spisy českými. Nej
velkolepější slavnost národní uspořádal
Perun r. 1869 oslavením památky Hu
sovy, potom všecky národní spolky
dohromady oslavením Fr. Palackého

(Sin V. Rychlíka.)

r. 1876. Zasvěcení síně Perunu 1869
a Slov Lípy r. 1871 slaveno bylo rov
něž okázale z účastenství téměř všeho
ponědud svobodomyslného a probudí
lého lidu českého.
Krásná slavnost
konána při příležitosti svěcení praporu
pěveckého sboru Lpmíra
O duševní zájmy českého obyva
telstva pečují dva české týdenníky,
„Pokrok^ list radikální, kterýž ze Cedar Rapids r. 1870 do Clevelandu pře
stěhován byl, a Dělnické Listy“, r.
1875 založené. Vydavatelstvem první
ho jest Společnost České Tiskárny,
jejímž předsedou jest M. Krejčí a re
daktorem listu jest přítomně V.
Šnajdr. Dělnické Listy jsou v rukou
kooperitivílího družstva složeného z vydavavatelstva Fr. Skardv, redaktora L.
J. Paldy, spolupracovníka J. Bufíaty
a tří sazečů. Oba listy mají zdá se
trvání zabezpečené.
Dříve vycházely
tu L. J. Čapkovy „Národní Noviny“
a téhož týdenník liumoristicko-satirický „Diblík“, obé obrázkové. Důleži
tým článkem národního života jest čes
ká kapela J. V. Mudry, malebně uni
formovaná a výborně řízená, kteráž tu
vedle Germania Band (z polovice z
Čechů složené) největší obliby dochází.

Co clo povolání jest aspoň devět
desetin Čechů zdejších námezdních děl
níků, hlavně bednářů, krejčů, ševců,
truhlářů a tesařů, zedníků, cihlářů,
doutníkářů a j. v. Skoro není řemesla
a živnosti, jež by od Čechů nebyly
provozovány. Obchodů českých je tu
síla, ale až na dva nebo tři jsou všecky
malé a nejvíce grocerií spojených s hos
půdkou. Hospod napočítali jsme tu
silu ohromnou — 86, grocerií 90, řez
nických krámů 14, atd. Největší ob
chody mají M. Krejčí a V. Procházka.
Z tak zvaných ,,vyšších’4 povolání za. ujímají Češi malé procento: dva redak
toři, dva lékaři, dva advokáti, jeden ar
chitekt, tři učitelky a tři kněží — toť
asi vše. K těm bychom mohli přidati
dva městské úřadníky na místech pod
řízenějších.
Průměrná zámožnost Čechů zdej
ších není veliká, což ostatně z té okol
ností vysvítá, že devět desetin jich jsou
dělníci. Ale veliká část má vlastní
loty a domky ; jest to jediné město
americké v němž Čechové větší kom
plexy pozemkové zaujímají. Krach a
nedostatek výdělku nejednoho o maje
tek připravily, ale celkem drží přece
jen většinou loty’ a domky, ovšem ne
veliké a v místech odlehlejších.
Řevnivost mezi jednotlivými spol
ky a síněmi a svobodomyslnými a vě
řícími roste i chábne dle příležitosti a
pohnutek. Během posledních tří let
národní život ochábnul, ač nemyslíme
že trvale.
Na 15.000 (nebo 18.000) Čechů
není zde ani jediná česká škola, neboť
školy česko-katolické českými nemôžem
nazvati, jelikož v nich vyučují osoby
jazyka vlastenského jen z části znalé
a i na prosto neznalé.
Zlé časy i na Čechy zdejší krůtě
dolehly a v tom sluší hledati příčinu,
že národní život ochábnul a hnutí děl
nické se zmohlo.
K vůli úplnosti poznamenáváme,
AŽe z Clevelandu málo Čechů se jinam
stěhuje, čehož příčinou jest, že většina
mají vlastní gruntovní majetek Též
sluší podotknouti, že v nejbližším okolí
města usazeno jest na 30 farmářů vět
šinou zámožných a s clevelandskými
Čechy jednu rodinu tvořících.
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Církevní život v Clevelandu mezi
Dodatkem tuto podáváme, že dne
17. června světil dobročinný spolek ,,Zá- Cechy jest vesměs katolický a jsou tu 2
boj“ krásný prapor svůj za velikého farní chrámy české, sv. Václava a sv.
účastenství spolků a jednotlivců. Dne Prokopa, které mají své fary, školy a
1. července konáno slavnostní uvedení faráře. Faru sv. Václava spravuje p.
řádu ,,Lidumila“ Č. XIV. .Č S. P. S. P. Ant. Hynek. Kostel jest založen
do bratrstva. Dne 5. srpna slavně 1876 a obec čítá na 400 údů. Školu
instalován byl řád ,,Přemysl“ Č. XVII. sv. Václavskou navštěvuje průměrně
C. S. T. S., takže mohutné toto bra 150 dítek českých. Učitelem řídícím
trstvo čítá v Clevelandu čtyry čísla. jest p. A. Baumgarten Němec, a uči
Letošní rok tu panovalo velmi četné telkou sl. Em. Matějova, uvědomělá
zakládání spolků.
Během několika Češka; náboženství vyučuje p. P. Hy
měsíců založeno tu kromě jmenovaných nek. Farnost na západní straně sv. Pro
čítá 230 údů při kostele,
dvou čísel ještě 8 spolků nových a kopa
sice Čechoslovan, Bratří Jednoho Kru kostel byl založen roku 1874, správcem
hu, Krnka (střelecký), Spolek mladíků duchovním jest p. P. M. Koudelka.
(ochotníci divadelní), Thalia, Spolek Ve škole vyučují dvě jeptišky, národ
bednářů, Spolek krejčovský a Spolek nosti jak se sděluje holandské, a p. P.
katolických žen a dívek.
Rozpadl se Koudelka, který mluví a píše správně
jen jediný spolek a sice tajný řád K. česky. Má při kostele tři spolky cír
Č. L. (Kruh českého lidu) založený kevní, 1 mužský sv. Josefa, 1 ženský
na základě tajností zednických. Nej- sv. Anny a 1 panenský panny Marie.
Četnější spolky jsou: katolický sv. Ján
ský, Bratrstvo Č. S. P. S. 230 členů, S dítkami provozuje téměř každé čtvrt
Slovanská Lípa, Bratrská jednota, Zá- letí divadlo, což jest velmi chvalitebné.
boj a spolek sv. Prokopský. Nové Bylo by v zájmu české národnosti žá
české divadlo zřídil u p. K. AI bia spolek doučí a svátou povinností i chválou
Bratří Jednoho Kruhu a novou spol pp. farářů, aby ve školách od českých
kovou budovu postavil p. V. Prošek,
oba ve 14. wardě. Na západní straně farníků vydržovaných zaměstnávali čes
slouží národnímu životu dvě síně, a sice ké pouze síly učitelské anglického ja
na Kúbě síň p. Sprostýho a na Brook zyka schopné, aby se školy ty -mohly
z váti českými.
lynu síň p. A. Pintiuera.

STRUČXÁ STATISTIKA
osad, míst, měst a okresů ve Spojených Státech Čechy obydlených.
(Jak daleko námTbylo možno letos dopátrat! se dát. Budoucího roku budeme pokračovati.)

Arkansas.

>

Ĺittle Rock, okres Pulasky, má asi
20.000 obyvatelů, mezi nimiž jest Če
chů asi 12 rodin. Z těch má 1 samo
statný závod obuvnický a druhý jest
krejčovský dělník, 5 Čecho-Němců má
grocerie, 1 Čecho-Němec má hostinec,
pak jsou tu čeští Židé a sice 1 lékař,
1 rabin, 1 doutníkář, 1 má střižní ob
chod a 1 je klerkem v střižním obcho
du. Všichni mluví Česky.
Prvním
osadníkem z Čech byl zde S. Furth,

žid z Přeštic, který sem přišel ze St.
Louis 1871 a vede obchod s doutníky.
Pak přišel A. Pochman z Kutné Hoiy
r. 1873, obuvník a na to hnedle J. v .
Doubek, krejčí z Plzně.
Z jiných osad českých v Arkansas
nedošly nám zprávy.

Californici.
San Rrancisgo hlavní město státu
čítá 240.000 obyvatelů, mezi nimiž je
asi 100 českých rodin. Z těch má Í5

své vlastní závody a sice: 1 veliká
továrna bratří Korbelů s lesy, s loděmi
a s parní tiskárnou litografickou, grocerii 1, hostince 2, střižní obchod 1, řezník
1, obuvníci 3, krejčí 3, kovář 1, řemenáři 2, truhláři 4, rolníků 5, dobytkář
1, lekárnik 1, lékaři 2, fotograf 1, ma
líř 1, strojníci 3, mechanik 1, doutníkářů 5, bednář 1, zlatníci 2, rytec
I, hudebníci 3. Všichni zdejší Cecho
vé jsou rozhodně svobodomyslní a ne
dají církvím žádný výdělek.
Spolek
jest tu 1, a sice zábavný a vzdělávací
,, Beseda“ zvaný. Má 15 Členů. Před
seda jest J. Baloun a ostatní členové :
J. Šťastný, Ant. Sladký, Jos. Sladký,
Vác. Jiran, M. Šula, J. Sula, L. Ká
rá, Cen. Urban, K. Zdráhal, J. Ple
cháč, V. Pařík, L. Vostrovský, S.
Holubář a L. Lota.
Spolková síň nalézá se Č. 155 New
Montgomery. Každé čtvrletí pořádají
české zábavy s dobrým úspěchem. Prv
ní Če dioslované sem přišli r. 1848, a
sice byli to J. Bílý a J. Ilanes, 1849
J. Urban, 1853 J. Hubáček, 1863 J.
Baloun a bratří Korbelové. Čechů sem
přibývá neustále.

Connecticut.
Ilartford jest jediné město státu
toho, odkud se nám letos dostala zprá
va o českých osadnících. Jsou tam 4
rodiny a sice 2 krejčí a 2 obuvníci.
Bylo jich tu více ale stěhují se vždy
na západ dále.
•

od Yankton na půdě Jos. Nedvěda
(z Chynavy v Čecnách), jenž dal na to
2 akry a otec jeho 2 akry na hřbitov.
Kostel ten není vysvěcený a je dosud
spor o to, má-li z toho býti škola čes
ká aneb máli se to dáti biskupovi za
kostel. Kněze tu není ale dojíždí sem
2kráte za rok p. P. Šula, (dříve prý se
jmenoval P. Zástěra) avšak nemá příz
ně an béře 84 za zpověď, což se nelíbí
těm, kterým kobylky mnoho snědly.
Spolek je tu jeden církevní Svatojanský.
Prvními osadníky v okresu byli Fr.
Nedvěd s rodinou, Jos. Pechan, Jan
Píšek, Tad. Píšek, Jos. Hrdlička, Alois
Chládek a Fr. Bém. Čechů sem sil
ně přibývá a okres je skoro celý
osazený.
Tábor, okres Bonhomme.
Okres
sám má 135 rodin českých mnoho
polských a ruských, a stále sem ještě
přibývají. V městě Tábor jsou 4 ro
diny České. Pan Janda má poštu a
grocerii, p. Jos. Heřman a pí. Holecká
mají hostince a p. Petráš je kovářem.
Do anglické školy zde chodí asi 50
českých dítek. Letos učila tu slečna
Josefa Výborná. Kostel je zde založe
ný ke cti sv. Václava a spolek sv. Václavský čítá na 50 údů. Druhý spolek
nedávno zaražený jest spolek Hospodář
ský a čítá 60 údů, schází se ve škole.
Do kostela někdy dojíždí P. Šula.

Illinois.
Alton, okr. Madison má asi 1100
obyvatelů a jen 3 Čechy mezi nimi,
Dakota Territory.
kteří jsou tu od mnoha let stále stejně.
Ya/nkton, okres Yankton, hlavní Jsou to pp. Vine Hájek, Jos. Černý
město území Dakota, čítá 3,500 oby a Jan Karel.
vatelů a mezi nimi 55 Cechů i s dětmi.
Bellville čítá 12 českých rodin.
Z těch má 6 své vlastní závody a sice:
Jeden
je mlíkař, jeden obuvník a ostat
2 hostince, 1 grocerie, 1 obuvník, 1
řemen ář, 1 lekárnik a 1 koželuh. První ní rolníci.
osadníci čeští zde byli J. Dušek, Voj.
West BeUville, okr. St. Clair, čítá
Žemlička a Fr. Bém r. 1870 s českou 1300 obyvatelů a mezi těmi 13 českých
osadou z Chicago přišlou. Přibývá tu rodin. Jeden Čech má ulilodol najatý,
jeden jest mlíkařem a jeden rolníkem,
Cechů stále.
Okres Yankton v okolí města Ostatní jsou havíři v uhelných dolech.
Yankton čítá asi 4000 obyvatelů a mezi Prvním osadníkem zde byl p. Josef
nimi 3500 Čechů, mimo ony v městě V otava.
vesměs farmerů, ač každý dospělý z
Galesburg, okres Knox, čítá 19.nich zná nějaké řemeslo. Školy jsou tu 000 obyvatelů. Jsou tu dvě české-ro
dvě anglické, do nichž chodí 60 dítek diny, oba kožešníci, bratří Charvátové,
českých. Je tu český kostel asi 8 mil kteří přistěhovali se sem 1867 a 1868.
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Braidwood, okres Will, čítá 6000
obyvatelů a mezi těmi 450 Cechů. Z
těch má 9 své vlastní závody a sice 4
hostince, 2 grocerie, 2 obuvnici a jeden
krejčí. Ostatní jsou vesměs horníci v
uhlodolech. Cechové tu mají 2 spolky
a sice Česko-národní podporující Sbor
a Unie havířů. Dne 19. června světí
se tu památka založení spolku národní
ho posvícením. První Cechové Sem
přišli r. Ib69 a sice Jan Fořt, F. Zi
ma, Vác. Sinkula, Fr. Levy. Za rok
1877 utrpěli havíři čeští i obchody veli
ce havířskou stávkou a bída byla nes
mírná.
Collinsville, okr. Madison má 2200
obyv. a mezi těmi 52 rodiny české.
Z těch má 15 jich vlastní závody a sice
6 obchodů střižných, 5 grocerií, 2 ho
stince, 2 řezníci, 1 pekař, 2 krejčí, 1
kovář, 1 řemenář, 2 truhláři, 2 rolníci,
2‘ právníci, dvě bednářské dílny, 2 češ
tí barvíři, většina ostatních jsou havíři
a bednáři. Čechové tu mají kostel sv.
Josefa a faráře p. P Frant. Trojana.
Málo Čechů však náleží ku chrámu, ale
jiné národnosti ho používají zároveň.
České spolky jsou tu dva. Zpěváčky
spolek „Slávoj“ a řád „Svatobor“ Č.
S. P. S. č. Iv. Pořádají se tu plesy
a výlety čas od Času. První Čechové
sem přišli r. 1851 a sice: Jos. Kalina,
kovář, byl první, načež přibývali stále
ponenáhlu až do dnes.
Edwardsville, okr. Madison, Čítá
300 obyv. a z těch 18 rodin (68 duší)
českých. Vlastní závody má 8 Čechů,
a sice 2 koláři, 2 hostince, 2 kováři,
1 řemenář, 1 truhlář, 2 klerkové a
ostatní většinou havíři.
Spolek jest
zde řád „Rolník“ Č. S. P. S. č. Vil.
Pořádají se občas plesy a výlety. Prv
ním Českým osadníkem byl tu Václav
Štís 1865, na venkově ale mezi Český
mi rolníky (na Bluffu) byl Vác. Smola
prvním neb přišel r. 1851.
JerseyviUe, okr. Jersey, čítá 3500
obyv. a v městě nalézá se jen jedna
česká rodina, v okolí však je asi 10
českých ťarmerů. Mezi prvními osad
níky byli Jan Bílek, Jos. Pták, Ant.
Knicel, Fr. Komárek a Jos. Kálal.
Za minulých 5 roků odstěhovalo se
odtud 5 českých rodin.
Moms, okr. Grundy, čítá 3000
obyvatelů a mezi těmi jsou jen 2 Čeští

osadníci, p. Jos. Veverka a Jos. Múd
ra od r. 1874.
Peovia, okr. Peoria, čítá 30.000
obyv. a mezi těmi asi 125 Čechů, z
nichž má 9 své vlastní závódý. a sice
2 doutníkáři, 2 hostince, 2 obuvníci,
1 grocerie, 2 střižní obchody, vlastně
polské. Mnoho řemeslníků pracuje tu
pro jiné. Školních dítek českých je asi
45. Avšak žádný národní život, žádný
spolek, žádné národní zábavy se tu
neodbývají.
Z prvních osadníků kte
ří sem přišli přeu 20 roky, jsou Kalistové, Kučerové a Charvát.
Čechů sem nepřibývá, spíše odjíždí
odtud na západ po nenáhlu.
Pittsburg, okr. Belleville, čítá 30
obyv. a mezi nimi 11 Čechů, kteří jsou
havíři v uhlodolech. První Češi přišli
sem 1862 a sice byli to pp. Josef Šťast
ný a Vác. DubáČ. Stálého usazení tu
není, any domky náleží společnosti
uhlodolní. Nepřibývá tu Čechů.
Ramsey, okr. Fayette Čítá mezi
120 obyvateli jediného Čecha však ale 4
míle od města západně 7 českých rodin,
kteří mají své farmy. Nej starší jsou tu
od r. 1867, a sice Jan Vojták, Josef
Krákora a Fr. Fuks.
Winzer, okres Richland Čítá mezi
200 voliči 8 Čechů, z nichž jsou dva
dobytkáři a 6 rolníků. První Čech sem
1868 přibylý byl Fr. Šucha.

Iowa.
BotmeviUe, okr. Dallas má mezi 26
osadníky 1 Čecha Ignáce Leache.
Carróll, okres Carroll čítá asi 1000
obyv. V městě mají svůj závod p. Ji
ří Egermajer, sedlář a p. Ignác Smut
ný truhlář. Pak jsou tu 3 rolníci. Ne
daleko odtud v okresu Saque bydlí 2
Čeští rolníci a v okr. Crawford má p.
Alois Smutný pivovar v městečku Vail.
Nejprvnějšími tu byli pp. Kicperger a
Egermayer, a přibývá tu Čechů, neb
čítají rodiny tyto 32 dítky.
Cedar Rapids, okres Marion, čítá
mezi 10.000 obyv. asi 2000 Čechů a z
těch mají 32 Češi vlastní závody, a si
ce 12 hostinští, 8 grocerií, 1 střižní ob
chod veliký, 2 pekaři, 8 řezníků, 8 obuvniků, 3 krejčí, 2 kováři, 2 řeinenáři, 1 truhlář, 2 klempíři, 2 klerci. Je tu
český právník p. Jos. Sosel. P. Jakub
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Polák má velikou vápenku a vyrábí a mezi těmi 25 Českých rodin, které
ve velkém výborný cement nedaleko se tu počaly osazovati od roku 1854.
od města. Ne j staršími osadníky 22 až 23 Tehdy přibyli sem: Martin Haberda,
leta jsou tu pp. Sosel, Šváb, Polák, Fr. Cinadr, Fr. Plouhar a Jan TrníŽidek, Štěpánek, V. Vitoušek, Gregor. ček. Mnoho jich odtud již odešlo na
Národní život jest tu velmi čilý, neb farmy. Samostatné závody tu mají 3
všichni Cechové starší jsou probudilý čeští obuvníci, J. V. Virtl, závod kumi národovci a vedou mladší pokolení frářský s mnoha dělníky, pak jsou tu
za sebou vzorně. Spolky české jsou: 2 strojvedoucí (Fr. Cinadr a Jos. Vor1. Čtenářský spolek, 54 údy, který má .ki), 4 zedníci, 1 doutníkář, 1 sazeč, 1
pěknou síň vlastní, má odbor Soko natěrač, 1 sládek, 5 krejčí a 3 truhlá
la, dramatický odbor, pěvecký odbor ři. Národní život se tu nepěstuje, leč
a teď pracuje na pořízení české neb čes že se čtou české časopisy.
ko anglické školy, která jest tu veli
Des Moines, okr. Polk, čítá mezi
kou potřebou. Dříve vyučoval tu sou- 2O.< 00 obyv. 10 českých rodin, vesměs
kromně p. Jos. Šuster české dítky. Čt. prací se živících. 4 jsou krejčí. První
spolek stojí si dobře a je z dluliú dáv Čech zde byl p. Josef Vosecký r. 1869
no venku. Divadlo se hraje měsíčně.
ostatní přibyli do 1871 a od té doby
2. Spolek Thalia má svou síň, 10 nepřibývá sem Čechů.
údů a hraje divadlo. 3. Č. Bratrsko
Faulkn&r, okr. Franklin čítá ně
podporující spolek má 50 údů a svou
sin. 4. Kostelní spolek sv. Václava, kolik českých rodin v městečku i v- o-má 120 údů. 5. Jednota Sokol má 80 kolí, a sice přistěhovali se sem r. .871
údů a cvičí se v síni,,Thálie. “ Spolek první: Jan Kolář kovář, Jan Beneš
sv. Václava má kostel svůj český a fa rolník, Jos. Kulas rolník, Vác. Střeba
rář jmenuje se P. F. Chmelař. Čecho zedník, pak Jan Kuděj. Jos. Zeman,
vé počali se tu osazovati od r. 1853. Jak. Hrudla, *td, celkem 16 rodin, jen
Národní práce v Cedar Rapids jest že nejsou všichni pohromadě a neschází
se často.
mnohoslibná.
(Finell. okr. Poweshiek, čítá me
Clidsea, okres Toledo, čítá asi 400
obyvatelů a mezi těmi na 50 Čecho- zi 2000 obyv. 4 rodiny české, z nichž
slovanů. Z těch mají 2 obchody gro- 1 má svůj obchod. První tu byl osaze
Martin Vondrášek 1878 a má svou
cerní, 1 hostinec, 4 střižní obchody, 1 ný
dílnu.
řezník, 2 obuvníci, 2 krejčí, 2 kováři,
Iowa City v okresu Jolmson jest
1 řemenář. 1 klempíř, 4 lékárníci a 2 *
lékaři. V okolí^pak jest asi 400 íar- krásné město v pěkné poloze, plno
merů českých. Školu českcanglickou stromů a zahrad a Čítá 7000 obyvatelů,
nemají tu žádnou, ale kostely tři, a mezi nimiž se osadilo 800 Čechoslovasice stojí jeden f míle od Clielsea, dru nů. Z těch má 31 jich vlastní své zá
hý 6 mil, třetí 9 mil. Jeden sv. An vody a sice: 2 kořenářské, 2 hostince,
tonína, druhý sv. Trojice, třetí panny 1 pekař, 1 hodinář, 1 bednář, 1 sládek,
Marie. Duchovním správcem jest zde 1 řezník, 2 obuvníci, 3 krejčí, 1 kovář,
p. P. J. Žlebčík a má přes 500 rodin 1 řemenář, 3 stavitelově, 1 kolář, 1
česko-slovanských nalézajících se tu po doutníkář, 4 salonisté, 2 puškaři. Mi
hromadě. Jiné spolky národní neb mo to jest tu vyrábitel patentovaného
podniky se tu nedějí dosud, ale pone- linementu, p. Benda, pak vyrábitel
patentovaných kohoutků čepovních.
náhlu se lid počíná buditi a nejdříve Národní
život Čechů těchto počal se
asi vymůžeme se na školu česko-an- buditi teprvé ubytováním se tu tiskár
glickou zde, které jest velice zapotřebí, ny české p. J. B. Letovskýho a synů
aby se dítky naše neodnárodnily. Nej r. 1870, kteří vydávají český týdenník
starší osadníci zdejší jsou : Fr. Matula, ,,Slovan Americký“, velký 8 stránkový
M. Musil, Fr. Kološ, p. Budka — ti list s předplatným §3 ročně.
Školy
všichni přijeli sem před 20 roky a po Česko-anglické ještě tu není, ale po
nich sem přijížděli stále noví osadníci. mýšlí některé spolky na zřízení jí po
Daven/port, čítá 22.000 obyvatelů mocí města, aneb aspoň na zařízení
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české školy nedělní. Kostela tu ne
mají Českého ani kněze. Mají ale ná
rodní sífi v budově p. J. Slezáka roh
ulic Linn a Bloomington. Zde jest
střediště České ušlechtilé zábavy, neb
se tu hraje asi 4kráte do roka od
ochotníků a každý měsíc skoro dává
se tu ples. Spolky jsou zde 4, a sice :
^Slovanská LípaV spolek vzájemně
podpornjící. „Záštit“ spolek podpo
rující. „Ochotnik“ spolek divadelní a
vzdělávací. „Čecho slovanský sv. Vác
lavský. Římsko Katolický Podporující
spolek“, církevní a podporující. Zdejší
Cechové domáhají se stále platnosti
své i v politickém zastoupení a letos
jest jeden opět zvolen do městské rady
(J- B. Letovský ml.) a jeden jest ces
tovním dozorcem v okresu. Mezi nej
starší zdejší české osadníky čítáme ty,
kteří osadili se r. 1853 a 1854, a sice
Jan Černín, Josef Konvalinka, Josef
Charvát, Jan Hamlík, Jan Černý, Jan
Mudroch, Fi. Zika. Jos. Sosel a jiní.
Českého života zde stále ponenáhlu
přibývá.
kbiount Ayr, okres Ringgold, čítá
značný počet Čechů, kteří se tu schá
zejí i z okolí, a drží si tu pro četné
dítky nedělní školu. Taktéž odbývají
tu pravidelně na zlatou hodinku zabí
jení kohouta.
Něvo Port, okres Johnson má v
okolí svém 56 rodin českých vesměs
farmerů a jeden český hostinec. Každý
rok spíše nějaká rodina přibude.
Haquoketa, okres Jackson ,má asi
700 obyvatelů a mezi těmi asi 12 čes
kých rodin; z těch je jeden sládek, 1
doutníkář, 2 krejčí a 2 truhláři. Ne
daleko je městečko Baldvin se 100 oby
vateli i mezi nimi jest 10 rodin českých;
z těch drží 2 střižní obchod, 2 kováři
a 1 obuvník. A dále městěčko Joknson, kde mezi 60 obyv. bydlí asi 12
rodin českých, z nichž jest 1 lékař, 1
klempíř, 1 střižní krám, 1 obuvník, 2
obilní obchodníci a 3 salony. V okolí
těchto městeček nalézá se asi 120 ro
din českých, vesměs zámožní rolníci.
Z prvních Čechů, kteří se tu usadili
r. 1854 jsou Fr. Kubrt, Josef Kobza,Fr. Foral, Fr. Prokop, Václav Prokop,
Josef Šeda a Josef Kot. R. 1862 tu
vystavěli kostel český ,,Sv. TrojiceUí

ale z těch co jej založili pro samou
nesnášenlivost málo který do kostela
už chodí.
Ridgevoay, veliká česká osada roz
kládá se na částích 4 okresů, a sice:
Floyd, Winneshiek, Chikasaw a Howard, a měří 18 mil do délky a 12 do
šířky. Celý ten kraj je skoro výhrad
ně Čechy osazený, jen málo který Ně
mec je zde a ten musí tičiti se česky.
Dvě * městečka jsou tu vystavěna v
osadě té, a sice Spillville a Fořt Atkinson. V těch ovládají češi skoro
vesměs. Jest tu asi 500 Českých rodin
a z těch jest asi 360 farmerů samo
statných. V celé osadě jsou 2 české
kostely katolické a třetí se bude stavětí
asi 8 mil západně od Spillville. První
Čechové přistěhovali se sem r.1853 a
1854 a sice: Fr. Bouška, Voj. Jaroš,
Fr. Hrneček, Martin Lukeš, Fr. Má
lek, Fr Mykota, -Jan Mykeš, V. F.
Lukeš, Jos. Linhart, Ignác Benda, F.
Pecinovský, Fr. Švehla a Jos. Zahajský. Přišli sem všichni chudí. Dařilo
še jim dobře, neb měli jen 2 roky
neúrody, a to byly 1858 a 1876 Všec
ko je tu už osazíno a špekulantské po
zemky tu více nejsou žádné.
Spillville, okr. Winneshiek, čítá
mezi 500 obyvateli 470 Čechů, a z těch
jsou obchodníky grocerními 1, hostinští
5, sládek 1, řezník 1, obuvníci 3, krej
čí 1, kováři 2, řemenář 1, truhláři 2,
mlynáři 2, lékárníci 2; rolníci mají tu
od 40 do 400 akrů polí. Jest tu kos
tel sv. Václava ve Spillville a kostel
sv. Jana ve Fořt Atkinson. Jména
Českých kněží jsou: P. Fr. L. Mikota
P. É. Ehrenberger.
Škola katolická
jest velmi nákladná, čítá průměrně 85
dítek a jméno učitele jest. p. Jan J,
Kovářík. Co se týká spolků jsou tu
kostelní některé, a býval tu Česko-bratrský Podporující Spolek, který však
se rozpadl nepřízní se strany kněze.
Počet církevních údů jest na 1 500
s okolními.
Mimo to jsou tu 2 České síně, p.
Mart. Dvořáka a p. Jos. Švehly. V
obou jsou úpravná jeviště, kde dva
kráte neb třikráte do roka ochotníci
připravují příjemné zábavy.
Rich/and, okres Keokuk Čítá čes
kých rolníků 16, kteří mají po 80 neb

40 akrech.
První Češi, kteří se tu Žižka, Ježkové, Kavkové, atd. Výroč
usadili jsou: Jan Houska a Karel Vint- ní posvícení slaví se tu vždy zabíjením
kar, kteří přibyli sem r. 1853, ostatní kohouta.
pak rok po roce přibývali.
'WiUiams, okr. Hamilton, Čítá asi
St. Ansga/r, o. Mitchel čítá v okolí 150 rodin, mezi nimiž jest 7 českých.
21 českých rodin vesměs rolníků, kte Z těch jest 5 samostatných rolníků, 1
ří počali se tu osazovati od r. 1862. obuvník.
První Čech se tu osadil
Mezi prvními byli Jos. Volný, Frant. Blažej Haychman 1872 a od té doby
Maděra, F. R. Pěšák, J. F. Pěšák, Ig. jich přibývá ponenáhlu.
Šiká, Jakub Šiká, Fr. Zemánek a J.
Wright township okr. PottawattaJedlička. Přibývá sem ponenáhlu čes mie čítá 5 Českých rodin, které počaly
kých osadníků.
se tu usazovati r. 1874.
Tanut, okres při Belle Plaine čítá
York township, okres Tama mezi
asi 400 Českých rodin.
České školy 211 obyvateli Čítá 136 Čechoslovanů,
tu není, ale jest tu 9 obecných škol kteří počali se tu osazovati roku 1856
anglických, kamŽ dítky chodejí. Ko Mezi prvními byli J. Čech, J. Ruka
stely jsou tu tři české, farářem jest P. vička, J. Musil, Jan Budka* Jos. HaJos. Zlebčík. Spolek jest tu jen jeden rouš. Z těchto Čechů jest 130 rolníků
a sice ,, Pojišťující spolek česko-slo- a pak jest tu 1 grocerie, 2 hostince,
vanský z okresu Tama Iowa. “ Osazo 3 obuvníci, 2 krej'Čí, 3 kováři, 2 tru
vání Čechů zde počalo r. 1856 - 1857 hláři, 1 bednář a lékárna česko anglic
Mezi prvními byli Jan Budka, M. Mu ká. Školy tu není. Skoro všichni ná
sil, Jak. Kučera, Vác. Kesl, Alb.Mach, leží k církvi p. P. Jos. Žlebčíka v Ta
Jan Loevenburg, Fr. Vávra, Fr. Ma- ma. Spolek založili si tu hospodáři
tula, Vác. Blažek, Karel Odvárka, F. čeští a sice ,,Ohněm spůsobené škody
Beneš, Jos. ELarouš. Osadníků sem z nahražující.u Český živel dosud roste.
ech stále přibývá.
Kansas.
Viktor, okr. Poweshiek, čítá 10
českých rodin a 5 svobodných mladíků,
Bellecille, okres Republic, čítá 11
z těchto je 1 sedlář a 4 jsou na far Českých rodin a z těch máme 1 ho
mách. Ž oněch jsou 2 bratři Michál stinec, 1 grocerii, 1 kováře. Společen
kové na svém mlýně, mají i pomoc ský, národní a náboženský život Čechů
níka Čecha. 7 jich má své farmy a 2 jest ve spojení s městečkem N. Tábor.
jsou v nájmu. Nejdříve se tu osadili
New Tábor, české město, okr. Re
Jan a Anton Novotný asi 1862. V po public, jest středištěm českého obyva
sledních 5 letech je tu počet Čechů
telstva okresu tohoto, kteréhož čítá na
stále stejný. v Asi 8 mil odtud v městě 150. Z těch jest tu v okolí 122 rolníků,
Brooklyn je Čech a má střižní obchod. v New Tábor pak 3 obuvníci, 3 truh
Waltham, okr. Tama, čítá mezi 24 láři, 3 krejčí, 1 kovář, 1 řemenář, 1
obyv. 3 České rodiny a jeden, jenž si grocerie, 1 střižní obchod. 3 zedníci,
místo Rukavička říká Glover mezi Če 1 kolář, a 1 hostinský. Národní život
chy se nehlásí. Prvním osadníkem tu zastupuje ,,Čtenářský' spolek“, jenž se
byl Jos. Vávra r. 1861, teď už zemřelý. těší značné přízni a život náboženský
Vashington township, okr. Ring- jest zastoupen evangelickým kazatelem
gold, čítá 17 českých rodin, z nichž 3 Rev. Janem Rundusem, jehož církev
mají své vlastní závody obchodní, a čítá 16 rodin. Katolíci chodí do chrá
sice: 2 obuvníci, 1 kovář a 1 truhlář. mu, kde slouží francouzský kněz. Osad
Ostatních 13 jsou rolníci samostatní. níci první osazovali se tu 1876 a k
Čechové tu mají svou školu, jíž navště těm patří Jan Houdek, s celou rodinou
vuje asi 30 dítek a scházejí se do bu 16 dítek, Jos Mlejnek, Jan Pachta, J.
dovy té také v neděli k pobožnosti. Ferina, J. Drábek, J. Strnad, a t. d.
Učitelem jest tu p. Jos. Doleček. Prv Osadníků tu stále přibývá.
ní Čechoslované osadili se tu r. 1865
Seneca, okres Nemaha, má v mě
a to byli ,Jos. Toman, Jos. Uma, pak stě 1 Čecha Fr. Přibyla od r. 1867 a
přes rok Kodvtkové, Holečkové, Jan v okolí asi 12 rodin rolníků.

Severance, okres Troy, čítá 4 čes
ké rodiny mezi 500 obyvateli a sice
jsou to vesměs obchody 1 hostinec, 2
" řezníci a 1 střižní obchod. Jména Če
chů jsou: Jan Holub, Karel Kopěc,
Jan Marek a Arnold Adler, jenž je
zde od 1869.
Blue Ra/pids, okr. Marshall, čítá
mezi 189 obyvateli 11 českýeh rodin,
vesměs farmerů.
Z prvních Čechů
zde přibyl sem r. 1869 Jan Budka. V
okresu je více Čechů.
Cuba, okr. Republic, Čítá 160 čes
kých rodin, vesměs tarmerii, ale mají
někteří tu obchody, a sice: 1 grocerii,
1 střižní obchod, 2 hostince, 4 obuv
níci, 3 krejčí, 1 řemenář, 14 truhlářů
Národní život soustředí se v městečku
New Tábor v tomto okresu (viz toto).
Mezi prvními českými osadníky od ’ r.
1869 jsou : Jos. IIoud<*k, J. Pachta,
Jos. Mlejnék, Voj. Kasl, J. Loevenburg, Frant. Janásek a A. Stránský.
Osadníků přibývá.
Fairview township okr. Republic,
obsahuje mezi 500 obyvateli 256 Čechů.
43 rodin jsou farmeři, někteří mají též
jiné povolání jako: 1 grocerie, 1 ho
stinec, 1 střižný obchod, 2 obuvníci,
2 krejčí, 1 kovář, 1 řemenář, 2 truh
láři. Mezi nejstaršími obyvateli od
r. 1869 jsou : P. Pintner, J. Šplíčhal,
G. Sháněl, M. Morávek, V. Saip, J.
Rundus, Jos. Kučera, V. Sekadlo, G.
Severa. Národní a církevní život sou
středí se do JNew Tábor.
Ilanover, okr. Washington, čítá
mezi 525 obyvateli 4 české rodiny přibylé sem r. 1869, a sice Jan Turek
obchodník s obilím a dřívím, J. Hora,
Fr. Klacan a Fr. Bešťák. V okolí se
nalézají 32 samostatní rolníci, kteří mi
mo farmu pracují na následujících ře
meslech : kolář 1, cihlář 1, obuvníci 3,
krejčí 1, truhlář 1, zedníci 4, tesař 1.
Osadníků sem přibývá.
Jackson township, okr. McPherson
čítá 15 Českých rodin vesměs rolnic
kých a pak dvě Češky provdané za
Němce z Chicago. Počali se tu osazovati r. 1871 a byli vůbec prvními zde
osadníky, neb r. 1872 měli nejbližší •
sousedy od 9 do 15 mil daleko od sebe. Teď ale přibývá ?em stále nových

osadníků a je to hezky zalidněno. R.
1871 v říjnu sem přibyli: T. "Kučera,
Mat. Kubín a Jos. Kubín.
ddarak, okres Brown, malé mě
stečko obdrželo své jméno od 2 bratří
Moravanů, kteří se tu osadili asi před
20 roky. Jsou to Jos. a Frant. Marakové.
V okolí usadilo se mnoho
rodin vesměs Moravanů.
Z těch jest
v Maraku 1 grocerie, 1 střižný obchod,
1 obuvník, 2 truhláři, 1 krejčí, 1 ko
vář, 1 řemenář, 1 lekárnik á asi 45
rolníků. Osadníků tu přibývá.
Šumava, okres Ottawa (Amerikáné obec tu nazývají Bohemian Creeld)
j est městečko Čechy založené a čítá 21
rodin neb 60 osob. Z těch jest 16 dí
tek škole podrobených.
Většina jest
svobodomyslných a od církve neodvislýcli. Jsou to vesměs rolníci, kteří bý
vali dříve řemeslníky, ale jen 4 provo
zují při farmě své řemeslo, a sice : 1
obuvník, 1 krejčí, 1 ková* a 1 truhlářJsou vesměs počátečníci, kteří počali
se osazovat tu roku 1874.
Mezi prv
ními byli A. Košář, M. Sledař, F.
Bunderle (z Alleghany, jenž zase odjel)
pak J. Černý, J. Antene atd.
Osadníků každým rokem přibývá.
Wilson, okres, Ellsworth, čítá mezi
124 obyvateli 70 Čechoslovanů, z nichž
jest 66 rolníků,a přitom 2 grocerie, 2
střižní obchody, 1 měřič a inžinýr, 4
hudebníci, 2 sládci, 2 obuvníci, 2 krej
čí, 1 kovář, 2 truhláři, 4 zedníci, 2
tesaři. Cechové ti pořídili si česko-anglickou školu, v níž vyučuje p. F. J.
Švehla průměrně asi 15 dítek.
Jest
tu též založen spolek český hospodář
ský pod jménem ,,Blahobyt4'. vPrvní
zakladatel osady zde byl F. J. Švehla
r. 1874 a výhodná poloha zdejší vábí
sem četně nových přistěhovalců.
Massachusetts.
Boston Čítá veliký počet Cechů,
avšak neobdrželi jsme letos žádnou po
drobnější zprávu. Necháme to probudoucí rok.
Easthampton, chová též několik
českých rodin, o nichž nemáme bližší
zprávy,
Haydenville, okres Williamsburg,
čítá mezi S00 obyvateli jediného Čecha
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p. Matouše Duchoslava, jenž je tu
osazen od dubna 1876. Druhý Čech,
který tu byl, odstěhoval se západně.
Somervilde, okres Somerville, mo
stem od Bostonu oddělené město, má
20.000 obyvatelů a mezi těmi jest je
diný český dům, krejčovský krám a
dílna p. A. Jv Hadrbolce, u něhož
pracuje druhý Cech p. J. Kulda. Zá
vod ten jest zařízen 1875. Pan Iladrbolec má věrnou Češku za manželku a
vychováva dcerušku svou Boženku po
Česku.
Michigan.

Adrian, město o 11.000 obývatebeh má pouze 2 České rodiny, jich ot* cové jsou zedníci. P. Martin Clauda
usadil se tu 1876 a jeho 2 synové jsou
též zde, oba klempíři.
Bay City, okres Bay, má 27.000
obyvatelů, mezi nimiž 27 dospělých
Čechů, a mezi těmi 3 rolníci, 1 hosti
nec, 1 střižní obchod, 1 lékař, 1 mly
nář. Nejstarší osadník Český jest
Fr. Bátovec r. 1860 a p>> něm Václav
Sýkora. Mnozí Čechové tu drží s Něm
ci v ohledu společenském a nábožen
ském a národnímu živlu našemu to
škodí.
Detroit. okres Wayne, největš^
město v Michigan, v čítá 115.000 obyv.
a mezi těmi 1500 Čechů. Tito počali se
tu osazovati hned r. 1853 a sice náleží
k prvním českým zde osadníkům. Po
spíšil, Hudila, A. Bauer, Jan Ilropík,
Ig, Melzer, V. Iless, Hulánek, V. Ku
liček, Jos. Nosek, Jelitovský, Ant.
Cinadr. Fr. Heřman. Simon, Hošna,
Němeček a V. Bluma. Od té doby při
bývá. V ohledu obchodním stojí si
Češi tu poměrně dobře, neb mají 52
vlastní své závody obchodní, a sice jsou
tu 2 grocerie, 13 hostinců, 1 střižní ob
chod, 6 řezníků, 3 obuvníci, 2 krejčí,
1 truhlář, 1 klempíř, 1 maljř, (fresko)
1 malíř podobizen, 1 hodinář a zlatník
a 19 rohlíků. V ohledu církevním jest
rtu český kostel sv. Václava, jehož fa
rářem jest p. P. Frant. Tichý a čítá
při církvi své 32 rodiny. Škola česká
není dosud žádná, ale doufáme, že se
brzo učiní pokus. Národní život sou
střeďuje se v 8 spolcích, jichž jména

jsou: Slovanská Lípa, Budivoj, Svor
nost, Éád Č. S. P. S. č. V. Havlíček,
Katolický sp. sv. Václava, Zpěváčky
spolek, Sokol a 2 dělnické sekce. Di
vadlo české se hraje jen asi třikráte
do roka, výlety jsou 4 do roka a plesy
časté.
East Saginaw, okres Saginaw, čí
tá mezi 19.000 obyvateli 322 Čechy.
Mezi těmi jest 8 rolníků, 1 hostince a
2 obuvníci.- Nejprvnějším Čechem zde
byl Fr. Kafka, jenž se tu osadil 1856.
Potěšitelně působí jediný spolek český
zde. ,,Spolek Čtenářský,4‘ který nejen
dospělým slouží ku pěstování národnos
ti a vzdělání, ale dítkám připravuje pří
ležitost naučiti se čtení, zpěvu a počí
tání v nedělní škole. Spolek schází se
v domě p. Vaňka.
Fayette,' okres Delta, má mezi 300
obyvateli 4. české rodiny. Jeden je
strojvedoucí na dráze, ostatní jsou v
hutích. Místo to celé jest majetkem že
leznicemi. Nejprvnější kdo se tu osa
dil z Čechů, byl p. Á. Benyšek r. 1869.
Good Barbor, okres Leélenaw, čí
tá v okolí svém 26 českých rodin, kte
ré vesměs živí se rolnictvím až na Ja
na Krubnera, jenž jest^hotovitel kober
ců. On byl prvním Čechem zde, neb
sem přišel r. 1855, a za ním téhož ro
ku Ant. Kučera. Karel Vyskočil, Fr.
Kraje, V. Musil, F. Musil, Jos. Krubner a Jan Kulanda.
Leland,
okr. Leelenau chová ve
svém okolí 26 českých rodin vesměs
farnierů, z nich zatím dva bydlí v Chi
cago a jeden v Detroit. Bližšího styku
a národního života mezi nimi nestává,
ac někteří probudilejší občané počínají
ostatní poněkud dobrým příkladem povzbuzovati, aby dítky nezůstaly odro
zenými.
ALenomonce. okres téhož jména,
má 2000 obyvatelů mezi těmi 2 české
usazené rodiny a průměrně 20 mladých
dělníků, kteří na zimu se obyčejně od
stěhují po práci. Nejprvnější usadil se
tu p. Vaněk, jenž má sedlářský svůj
závod a přibyl sem r. 1876.
Nile8, okres Berrien, mezi 5500
obyvateli má 1 českou rodinu, p. Jos.
Skalu, se 6 dítkami, jenž přibyl sem
už r. 1854 a zůstal zde.
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Patersburgk, okres Mónroe mezi
700 obyv.má 2 české rodiny a sice
farmery. Jos. Haman přibyl sem r.
1866 a Jos. Švehla v s Frant Švehlou
r. 1873. Co tu byli Čechové, vyprodá
vají se a stěhují se na západ.
Traverse City, okres Grand Tra
verse, čítá 1800 obyvatelů a mezi těmi
60 duší českých, z nichž mají následu
jící své závody: 1 Šatní závod ,,Red
Star“ Vilém Oliva a Spol. se 6 dělní
ky; 1 barvírnu vozů a kočárů, 1 grocerie, 4 hostince, 2 sládky, 1 řezník,
4 obuvníci, 2 truhláři. Národní život
se tu čile pěstuje, zvláště svobodomy
slnost;, neb jest tu spolek Svobodná
Obec o 6 údech, kteří jsou probudilí
národovci. Zábavy národní jsou asi 3
do roka, plesy. Nejprvnější češi přišli
sem r. 1857 a sice byli to Fr. Krato
chvíl, Ant. a Jos- Wilhelm, Jos. Ky
selka a Fr. Lada. Čechů sem stále při
bývá.
Ypsilonů, okres Washtenaw, čítá
6000 obyv. 6 Českých rodin. První se
tu osadil z Čechu Vác. Dušek r. 1866
bydlel ale dříve od r. 1854 v Kanadě
a v Detroit. Měl v poslední válce dva
syny v poli a starší z nich přišel k za
bití. V. Dušek je truhlář. R- 1871 při
byli sem Ant. Vácha, obuvník s třemi
syny, 2 ženatýma, pak Fr. Mařík a
J'os. Klika r. 1874. 4 Češi pracují v pa
pírně.

níků jest 31 a ti mají dohromady 3.900 akrů; mimo to jest 1 sládkem (Ja
kub Pfeifer v Rushťord) 2 truhláři, 3
krejčí, 1 kovář a 1 obuvník. První
Čechové osadili se tu 1859 a sice byl
to Jan Fr. Steinbauer s rodinou z Trho Svinu kraj Budějovický v Čechách.
Od té doby stále sem osadníků Českých
přibývá.
Heidelberg, okres LeSueúr, čítá ve
svém okolí, hlavně townu Lanesburg,
177 rolníků, 1 kováře, 1 řemenáře, 2
truhláře, 1 obuvníka, 1 krejčího. Mezi
prvními českými, osadníky zde byli
Ant. Rynda ze Záblatí od Budějovic
jenž sem přibyl v září 1856, a od té
doby přibývá sem každoročně 15—20
rodin českých. Jest tu český kostel sv.
Skolastiky, kde jest správcem duchov
ní P. Roman Kimmel a čítá k osadě
52 rodiny. Pak jest tu spolek sv. Vá
clava podporující v nemoci, kterýž má
sídlo v Montgomery, ale zde má též
něco údů. Školy české není ještě ale je
naděje že bude.

Jordán okres Scott má* v okolí 4 ob
ce, v nichž jest 43 česko-slovanských
rodin, a sice jsou to Jordán s 26 rodina
mi.
Čtyry míle od Jordán 10 rodin,
Helena 6 rodin a Saint Joe 1 rodina.
V Jordán jest 1 lékař (dr. LLabenicht)
2 hostinští, 1 pekař, 1 zedník, 3 k ejčí,
1 obuvník a ostatní rolníci. První Če
chové zde osazení byli Josef a Frant.
Vosynek r. 1857 a Jan Pilný. Není
Minnesota.
tu ani školy, ani kostela, ani spolku
Chatfiéld, okres Fillmore čítá me nižádného, ba málo který odbírá Časo
zi 1400 obyvateli 20 českých rodin, pis, neboť většina jich říká „bez no
které počaly se sem stěhovati v letech vin jsme vyrostli můžeme bez nich
1855—57 a stále jich přibývá Nejprv- býti”. Jest tu zapotřebí, aby upřímný
nější byli: Fr. Andrlík, Fr. Pavelka, některý národovec pohnul srdcem lidu
Fr. Jelínek, Jan Oermák, Fr. Šetka, toho a povzbudil je, by dbali vice o
Jos. Kadlec, Ant. Stránský a Fr. No pokrok a vzdělání, bez čehož se v
votný. Z Čechů zdejších jest 15 rolní Americe těžko obejiti lze. Doufejme.
Lake (Minnesota) okres Faribault,
ků, 2 truhláři, 1 sládek, 1 zedník, 1
Čítá mezi 40 rodinami 3 české rolníky,
tesař a 1 grocerie.
Hart township, okres Winona, čí 1 truhláře, 1 sedláře. 30. Června odje
tá L86 osob českých, ä sice. 73 dospě li 2 Čechové do Nebrasky odtud Nej
lých a 113 dítek. Jsou mezi nimi též 4 starší český osadník zde jest Kašpar
Češky provdané za Němce, které mají Penhajter z r. 1864 a Alb. Krejčí z r.
1865.
dohromady 26 dítek, jež mluví vesměs
česky. Čechové ti jsou všichni rolníci a
Long Prairie okres Todd má dva
kteří umí řemeslo nějaké, jen mimocho české farmery při 27 rodinách jiných
dem je provozují. Pozemkových vlast národností.
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bek veřejný notář má kněhkupecství a
pojištujíci i přeplavní jednatelství. Spol
ky české jsou tu tři. a sice: divadelní
,,Thalia“, podporující ,,Č. S. P. S. Jan
Amos Komenský a cirkevní sv. Vá
clavský. Kostel sv. Václava obsluhuje
p.P. Roman Kuemmel, a má 300 údů
osady své. Nejstarší Češti osadníci jsou
zde Martin Bárek, Fr. Brožek, Mař.'
Heřman a Vojt. Vrtoš. Čechů sem
přibývá Jest naděje, že se tu rozvine
utěšený život národní, jakmilé i škola
česká se zřídí.
Owatona. okres Steele, čítá asi
4000 obyvatelů a mezi těmi jest Čechů
50 osob, vesměs řemeslníků. Českých
závodů samostatných jest 6 a skoro ve
všech obchodech jsou čeští prodávačí,
že lze se tu domluviti i rodině přistě
hovalců. Hostince jsou tu 3, řeznici 2,
obuvník 1, krejčí 4, kovář 1, koláři 2
a sedlář 1. Rolníků Českých v okolí
města jest 130 a asi 30 jednotlivců
pracujících na farmách cizích. Školy
výhradně české zde není, proto ale
české dítky přiučují se češtině aspoň
2 měsíce v roce na útraty rodičů u
učitele p. Vojt. Kašpara. Kostel ka
tolický tu mají Češi s jinými národ
nostmi dohromady ale kněz je Čech
jmenem p. P. Fr. Přibyl. Český hřbi
tov mají tu též svůj. Ťéž tu květe je
den český spolek ,,/Slovanská Lípa“
založený r. 1866 s hezkou knihovnou,
která čítá na 400 svazku. Jiné spolky
zdejší jako Svob. Obec, a Sv. Václav
ský spolek zanikly. Jsou tu dva hu
dební sbory, jed‘en pod kapelníkem
Vác Bělinem 10 osob, druhý pod ka
pelníkem Vine. Klererem 6 osob. Prv
ní Čechové zde usazení byli r. 1856
Nonllcéllo, okres Wright, čítá 15 Jan Zedník, A Kubát, Jan Pichner,
českých rodin, 1 obuvníka. 1 krejčího Benj. Fišer, Jos. Kaplan, bratří Šim
a ostatní rolníky. První Čech tu byl kové, počtem asi 30 osob. Po několik
Martin Kotylínek 1857, pak 1866 při roků nepřibyl žádný, až 1860 počali
šel Jos. Novotný a 1869 Albert Koti se tu silně usazovati, zvláště za posled
ních 5 let.*
li nek atd.
okres Pope, čítá 27 českých
Nová Praha, okres Scott a Le rodinReno,
o
140
duších. První Čechové
Sueur. jest celé české město o 1000
obyvatelích. V městě je 30 českých zá- * byli zde Jos. a Fr. Biser r. 1867.
vodů a obchodů a v okolí 400 rolníků. Osadníci jsou vesměs rolníky ale někteří
Jest tu 7 hostinců, 1 grocerie, 2 řez provozují též některé řemeslo; 2 jsou
níci, 4 obuvníci, 4 krejčí, 2 kováři, 1 zedníci, 2 obuvníci, 1 krejčí, 1 kovář
remenář. 10 truhlářů, 1 klempíř, 2 a 6 hudebníků.
mlynáři, 2 lékárníci, 2 lékaři Fr. VráRushford, okres Fillmore, má ve

ItLaple Lake okres Buffalo čítá 13
českých rodin, z nichž první byl zde
osazený Mart. Kotilinek r. 1861. Jsou
vesměs farmeři.
ALarysTrarg, okres Blue Earth, čítá
9 českých rodin o 42 osobách. Jsou to
vesměs rolníci. První osadil se tu Fr.
Brejha r. 1861. Poslední dobou odstě
hovalo se 5 českých rodin na západ.
MillerviUe, okres Douglas čítalo
několik Českých rodin, avšak jen jedna
tu zůstala a ostatní se odstěhovaly zá
padně.
JM-inneapolis, okres Hennepin, čítá
mezi 34.500 obyvateli 165 Čechů (33
rodiny) z nichž jsou 2 obuvníci 1 cu
krář, 1 soustružník a ostatní rolníci.
Prvním Čeehem zde byl 1856 obuvník
Jan Petráš. Jsou většinou chudí ještě
a nemají mezi sebou žádných spolků,
ani kostela, ani školy. Čechů sem při
bývá.
Nlnnetonka Mills, okres Henne
pin, Čítá 68 rodin Českých, a sice 2
krejčí, 1 zedník a ostatní farmeři. Prv
ním osadníkem zde byl Čech Jan Pe$ek r. 1849, pak přibyli r. 1855 Jan
Částek, Jos. Holásek, Filip Dominik,
Jos. Břen a Jos. Vakovský. Přibývá
jich stále. Národního života tu není
mezi nimi.
Montyorrery (Nové Budějovice)
okres Le Sueur, má asi 1G0 rodin čes
kých, a první znich byli Fr. Mauser
1856, Jan Faktor 1857 a Vojt. Dolejš
1857. Jest zde spolek národní a sice
Čtenářský spolek, jest tu če<ký kostel
Panny Marie, který čítá 80 členů a
národní život se tu počíná probouzeti.
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svém nejbližším okolí 20 českých ro
din, znichž nejstarší jsou zde Jan Kahoun a Blažej Vrána přišli r. 1862.
V Rushford jest jeden sládkem a jeden
má obchod.
---- Bt. Paul, okres Ramsey, hlavní
město státu, čítá 35.000 obyvatelů a
mezi těmi 665 Česhoslovanů. Většina
jich jsou řemeslníci, a z těch nejvíce
jest krejčů. Samostatné obchody české
jsou tu 3 hostince, 1 řezník, 3 obuvníci.
Škola Česká tu byla do nedávna ale
není jí více. Spolky české jsou Čtyři a
sice: Slovanská Lípa o 35 Členech,
Svobodná obec a Rád Čech č. XII.
Č. S. P. S. ó 22 údech, a kostelní spo
lek sv. Stanislava, který vydržuje zá
roveň s Poláky kostel sv. Stanislava
Česko-polský s polským knězem. V
poslední době zanikl tuBpolek ,,Sokol“,
jakož i rozpadla se česká kapela, která
bývala chloubou Češstva zdejšího; zbyl
jen pouze kvartet šmytcový. Slov. Lí
pa pořádá ročně 1 neb 2 výlety a ple
sy; Sád Čech ujal se divadla a hraje
4 neb 5kráte do roka. Nej staršími osa
dníky českými zde jsou: Michael Kartáš 1860, na podzim, a Tomáš Heráf
s jara 1861. Českého živlu tu nepřibývá
nově, spíše ubývá.
MISSOURI.

Cainesville, okres Harrison, má,
mezi 400 obyvatelů 25 českých rodin
asi 54 duší. První Čech tu osazený
byl Jan Posler r. 1857. Osadníci ti
živí se rolnictvím.
Gasconade, okres téhož jména, čí
tá 88 Čechů, mezi nimiž jest 18 rodin
rolnických, 1 krejčí, 1 kovář, 1 zedník
a 2 truhláři. Mají tu český kostel sv.
Trojice, kdež posluhuje jim p. P. Ma
toušek. Počet’údů církve, zaujímaje
Čechy z okolí obnáší 136. První Češí
osadili se zde r. 1850 a sice jsou to J.
Vavříšek, V. Kozák 1856, F. Vlček,
J. Zeman, A. Pešek; J. Mertl atd.
Osadníků přibývá.
Lingen^ okres Bncklin, Čítá 2
české rodiny. První tu byl Jos Peika
r. 1870.
St. Plisabeth, okres Miller, Čítá
4 rodiny svobodomyslné. Bylo jich tu
více před válkou, ale byly rozehnané.

Počali se Češi sem stěhovat! r. 1869' a
první byli: Mat. Zech, Fr. Malý, Fr.
Jičínský a M. Šimek. Všichni 4 nynSjší
osadníci jsou farmery.
St. Louis, veliká česká osada bu
de popsána důkladně v budoucím roční
ku.
St. Maryš, okres St. Genevi^ve,
má dvě české rodiny v sobě, Fr. Zišku a Jana Tlapka.
Union Star, okres Dekalb, mělo
dvě České rodiny, zbyla letos jen jedna
Fr. Kloučka, jenž přibyl sem 1868 z
Iowa City.

NEBRASKA.
Benton, (bývalá pošta) má v okolí
svém v tak zvaném Douglas precinctu
mezi 820 osobami 16 » Čechů, z nichž
jsou 4 kováři, ostatní rolníci, 45 na po
čet.
Cedar Pili, okres Saunders jest osada česká úplně, o 69 rodinách rolnic
kých. Jeden Čech je hostinským, a 2
kováři. Je tu 5 obecných škol anglic
kých v okolí a do některých z nich
jdou dítky vesměs jen české. Národní
život jest slabý. Jeden spolek český je
tu založen a sice pojišťující vzájemně
proti škodám z krupobití. První Čecho
vé přišli sem 1869, a sice: F. Kaucký,
Jan Kilián. Jos. Šavlík, od té doby
stále přibývají.
Cottonvjoody okres Sounders, čítá
ve svém okolí asi 600 českých rodin,
vesměs rolníků dobře stojících. Mimo
to má 1 českou grocerii, 2 hostince, 1
střižní obchod, 1 řezníka, 1 krejčího a
6 kovářů. Život církevní tu počíná se
vzmáhati a sice utvořil se tu spolek sv.
Čiřila a Metoděje, mající pres 100 Čle
nů, a chystá se stavětí na podzim Čes
ký katolický kostel. Z prvních osadní
ků 1868 přibyli sem: Petr Ka^tl, Vác
lav Novák, J. Vafíous a Vác. Kašpar.
Ořete, okres Salině, čítá co město
mezi 1500 obyvateli 250 Čechů v so
bě a z těch má 16 své vlastní závody
obchodní, a sice: 5 hostinců, 1 řezník,
1 obuvník, 2 krejčí, 1 kovář, 1 řemenář, 1 truhlář, 1 klempíř, 2 koláři 1
natěrač, 1 hodinář a 1 Česká slévárna.
Národní život však má své činitele
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hlavně v českém okolí města, kde se
nalézá na 4(>0 rodin českých rolníků v
dobrém stavu a značně probudilých národovců. Majít 2 česko-anglické školy;
v jedné učí si. J Jelínkova a v druhé
p. F. Franci. Většina rolníků zdejších
jest svobodomyslná a nepěstují nižádné
spolky kostelní. Spolků tu pozůstává jedi
ného a sice:,, Tělocvičná Jednota Sokol4 4,
která dáyá také někdy divadelní před
stavení. Cechové počali se tu osazovati
1865 a prvními bylí Ant. Křtěn, Vác.
Šesták, Fr. Jelinek, Kováříkové a jiní.
V městě Crete nejdříve se osadili: Fr.
Franci, Jan Svoboda, J. Neděla a jní
1870, kdež město bylo založeno. Čechů
sem stále přibýváFairbury, okres Jefferson, čítá mezi.
1200 obyv. 107 českoslovanských rodin,
z nichž jest 101 farmářů, 2 mají samo
statné obchody. Národní život budí se
tu českou školou, v niž vyučuje p. Josef
Kesl asi 30 dítek, pak spolkem ,,Soko
lemu v Rose Creek City. První Čechové
přišli sem 1869 a sice následující: Fr.
Závodský, J. Vopal, H. Taler, F. B.
Sadil, C. Slejtr, V. Závodský, F. Tů
ma, F, Havlík, atd.
Prenont, okres Dodge, čítá mezi
1800 obyvateli 8 Českých rodin, z nichž,
2 mají hostince, 1 truhlář, 1 stavitel
(J. Tůma), 1 řezník, 2 klerkové a 1 do
hazovač a všeobecnv výdělkář ,,smart
Ellick“. Čechové počali se tu osazovati
r. 1868.
Glencoe, okres Fremont, čítá 60
Českých rodin mezi 136 rodinami. Češi
jsou vesměs rolníci, z těch ale jsou
mimo to 3 hudebníci, 2 řemenáři, 1 ko
vář, 1 krejčí, 2 obuvníci, 1 sládek, 1
hostinec a 1 střížní obchod. Český spolek
jest tu jeden a sice ,, Výpomocný pro
ti škodám z krupobití“. První Čechové
zde se osadili: Josef Pert 10. února
1868, Josef Havel. Fr. Uhlíř a Jan
Majer. Přibývá sem Čechů značně
stále.
Hurnboldt, okres Richardson, čítá
mezi 500 obyv. 6 českých rodin v
městě a 26 rodin v okolí. V městě je
5 českých obchodů, a sice: 1 grocerie, 1
řezník, 1 řemenář, 1 obuvník, 1 krej
čí a ostatní jsou rolníci. Mají založený
,,Spolek český poučující“, jenž pořádá
každý čtvrt roku zábavy. První čeští

osadníci byli zde 1865 Karel Zuber,
Fr. Skalek, Jan Vokoun a V. Prachejl.
Čechů sem přibývá stále.
^iiobrara, okres Knox, čítá 70
Českých rodin, z nichž jsou 53 rolníci,
3 krejčí, 4 obuvníci, 1 mlynář, 1 ho
stinec, 1 řemenář, 4 truhláři, 1 klem
píř, 1 kovář. Mají tu 4 obecní anglic
ké školy. Osadili se tu roku 1869 co
česká osada z Chicago vypravena a
sice byli prvními: Fr. Janoušek, Vác.
Randa, Jan Schraier, Ant. Pišl, Josef
Šedivý, Jan Holeček, Jos. Krupička,
atd.
Čechů sem přibývá a dělají do
bré úspěchy.
North Fork, okres Pawnee, čítá
16 českých rodin a v okolí blízkém 70
rodin rolníků Českých. V městě jest
5 obuvníků, 2 krejčí, 2 kováři, T truh
lář. Drží spolek církevní a dosluhuje
jim sem občas p. P. Boubela. ,, Spo
lek poučný“ se tu právě založil. Prv
ní Čechové se tu osadili r. 1867 a sice
byli to: Fr. Blaha, Fr. Hurka, Patera,
Hrdlička, Klíma, Kubíček, Koranda,
Verner Vrtiška, atd. Čechů sem při
bývá stále.
Omaha, okres Douglas. Čítá mezi
25.000 obyvateli asi 600 českých duší.
Z těch má 11 Čechů své vlastní závo
dy. První z Čechů přibyl sem 1863
Eduard Rosewater (český Israelita Ro
sen wasser od Plzně), pak J. Dvořák
(nyní v Schuyler 1865, Vác. Tuček a
bratří Marušákové 1866 (teď v okresu
Buttler Neb.) Největší česky závod je
p. Rosewaterova tiskárna veliká, v níž
mimo denník a týdenník ,,The Omaha
Bee“ tiskne se český ,, Pokrok Zápa
du^, pak jiný list německý. Jest to
zároveň největší tiskárna jobová zápa
dně od Chicago.
Mimo to jsou tu ‘4 České hostince,
2 grocerie, 1 střižní obchod, 1 řezník,
1 obuvník, 1 krejčí, 1 doutníkář, asi
20 dělníků krejčovských, a asi 100 ná
deníků a jinýcn řemeslníků. Život ná
rodní se tu pěstuje hlavně zábavami,
kde se česky přednášívá, ba někdy i
divadlo hraje, za kterýmž účelem byl
tu založen dramatický spolek ,,Klicpera“, avšak zašel. Byl tu založen
,,Sokol44, ale i ten neosvědčil 'se schop
ný života. Posledně založena tu lože
řádu Č. S. P. S. pod jménem ,,Palac-
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ký“ a prospívá. Jest naděje, že spo
lek tento až se pořádně zakotví, bude
národnost buditi a pěstovati. i v jiných
odborech. V církevním ohledu nepra
cuje se tu mnoho, ani rodiny chudé
nemohou míti a zámožnější nepřejí si
kostela a kněze, jsouce svobodomyslné.
Dojíždí sem ob -as p. P. Boubela z
riattsmouth Neb. — V poslední době
stal se vydavatelem a majitelem „Po
kroku Západu“ dřívější jeho redaktor
p. Jan Rosický.
Pleasant Hill, okres Salině, čítá
asi 20 Čechů v městě a asi 50 českých
rolníků v nejbližším okolí.
Samostat
né obchody tu má 1 k«vář a 1 obuv
ník Spolkovým životem náležejí zdej
ší Čechové do Crete Přibývá sem co
rok Čechů.
Schuyler, okres Colťax, čítá mezi
700 obyvateli zoo Čechů, z nichž 15
má své vlastní obchody, a sice 3 ho
stince, 2 grocerie, 2 střižní obchody, 2
elevátory (špýchary), 1 řezník. 2 obuv
níci, 1 krejčí, 4 kováři 1 řemenář, 1
truhlář, 1 fotograf, 1 mlynář. V kaž
dém pak jiném závodu jest český po
mocník V okolí města a okresu na
lézá se nejméně 250 rodin českých
rolníků. Celkem čítá okres Colfax
4583 duší a mezi těmi 1031 v Čechách
rozených, any dítky počítají se ůřadně
za Amer kány. Mezi učiteli na obec
ných anglických školách jsou též dva
Češi. Spolky jsou v Schuyler dva a
sice : Západní Jednota, spolek vzdělá
vací podobný čtenářskýmu a spolek
kostelní, který Čítá údy své hla mě po
venkově a má sebrané peníze na sta
vění kostela českého katolického neda
leko od města. V. okresu jsou 2 české
hřbitovy katolické. Protestantů hlavně
Moravanů, jest v okolí malý počet.
První Čechové sem přibyli 1869 jsou
Foldové, Sobotové, Lodlové, Dvořáko
vé a jiní.
Slovania, okres Howard, osada
česká založena z Omaha, jejímž první, mi osadníky byli 1873 V. Dobeš, M.
Vacek, V. Toman aj., Čítá 32 rodiny
vesměs rolníků a má 94 dítky. Zalo
žili tu sbor církevní a staví kat. kostel.
Osadníků sem nepřibývá.
Verdigris Valley, okres Knox, jest
osada česká nedaleko od Niobrary a

. čítá 45 rodin českých a 7 jiných. Z
těch jest 35 rolníků, 4 obuvníky, 2
krejčí, 1 kovář, 1 řežmk, 2 truhláři,
a 1 klempíř.
Církevního spolku tu
není, školy české též ne, ale 2 anglic
ké, dítek jest asi 80 ve školách těch
Pak jest tu spolek český rolnický po
jišťovací proti škodám z krupobití. Če
chů sem ‘každým rokem přibývá.
West Point, okres Cuming, čítá
asi 300 rodin a mezi nimi 25 českých
z těch má 15 Čechů vlastní své závody
a sice 2 hostince, 1 grocerie, 1 střižní
obchod, 1 pekař, 2 sládci, 1 řezník, 2
obuvníci, 2 krejčí, 2 kováři, 2 řemenáři, 1 truhlář. V okolí města jest na
60 rolníků českých, kteří chovají mno
ho dobytka, poněvadž se tu dobře vy
plácí. Národní živor se tu soustředí
v působnosti spolku Česko-čt.enářského.
Drir ý spolek jest Vzájemně výpomoc
ný proti škodám a krupobití, jehož
zakládalelem a ředitelem jest Josef
Hanzl v Scribner, DodgevÓo., Nebr.
Spolek je na mnoho osad Česko -do vanskýi h po Nebrasce rozšířen a zdárně
pokračuje. Nejprvnější Čechové osa
dili se tu r. 1867 a byli to Jos. Malý,
Jan Malý, Josef Novák. Jos. Hanzl,
Josef Brázda, Fr. Wala,v Josef Vlna,
atd Teď přibývá sem Čechů asi dvě
procenta do roka.
Wilber, okres Salině, obsahuje ve
likou osadu českou, která pozvedla se
tu k nemalé znamenitosti tím, že tu
vychází český časopis zábavný týden
ník „Beseda“ vydávaný od p. Josefa
Novinskýho. Celý okres Salině čítá
9479 obyvatelů a mezi těmi mají Češi
dobrou třetinu. Prvně se tu osadili Če
chové r. 1863 a 1864, pak silně jich
tu přibývalo, zvláště když byla dráha
z Omalía do Crete dohotovena, 1869
až 1871. Tu založili se osady Crete,
Pleasant Hill a Wilber při dráze. Ve
Wilber je asi 700 obyvatelů a mnoho
Čechů, kteří tu mají samostatné ob
chody, (ako jsou: 1 střižní obchod, 2
kovářské dílny, 2 obuvnické krámy,
pěkná a prostranná sin česká s jeviš
těm, atd. Veškeří Čechoslované s okresu drží svorně pohromadě a když
•se něco dobrého podniká neb nějaká
slavnost se světí, sejdou se ze všeeh
míst.
.

NEW YORK.
Haverstravo, okres Rockland, čítá
mezi 4000 obyvatelů asi 35 českých ro
din, z nicliž 4 mají své vlastní obchody,
a sice 2 doutníkáři, 1 likérník a 1 střížní
obchod. Tři jsou v okolí rolníky. Město
toto jest Čechům známo od prvního po
čátku přistěhovalectví r. 1848 a 1849,
neb tu pracovávalo velmi mnoho Čechů
v uhelnách, když v New Yorku přistáv
še, neměli výdělku. Stálého usazení
•docílili zde 1856 Jakub Hobizel, 1868
Josef Burda, Josef Ptáček, Josef feíha,
Ant. Vlček, Vilím Levý, Eduard Kauda, Eduard Kibler (1863) a Jan Kostíř
(1867) atd. V posledních 5 letech tu
Čechů ubývá, neb jdou na západ.

1 lékař, 1 řezník a mnoho dělníků při
řemeslech rozličných. Spolky České
jsou tu dva, a sice: Slovanská Lípa,
spolek podporující a druhý dělnický
Eolitický spolek. České divadlo se tu
raje obyčejně 2kráte do roka a pak
jsou 2 plesy do roka. První Čechové
se tu osadili, pokud lze vyskonmati
1853, a sice isou tu nejstaršími osadníky:
Jos. Matuška, Vác. Klika. Fr. Horák,
Jan Kopřiva, Fr. Paris, Vác. Králík.
Fr. Pěnkava, Jan Hronek a Jan Partl.
Za posledních 5 roků nepřibyl žádný,
ale někteří zemřeli, jiní se odstěhovali.
Českého živlu tu tedy ubývá.

Defiance, městečko čítá v sobě na
nej bližším okolí 33 rodiny České, ve
lYorrisanza, 12. okres v New Yorku směs rolnické. Nejstarší zdejší Čecho
Čítá 5300 obyvatelů a mezi těmi 112 Če vé přišli sem 1865 a jsou to Vojtěch
chů, 43 rodin. Poláků je tu 6 rodin Frank a Jiří Steífel. Přibývá sem Če
(18 duší). Nejprvnějšími stálými osa chů ponenáhlu.
Dayton, okres Montgomery, Čítá
•dníky byli tu Češi r. 1862, Jos. Lhota,
Jan Dvořák a Jan Dušánek, pak sem 38.000 obyvatelů a mezi těmi žije 13
přibývalo, ale za posledních 5 roků Českých rodin, vesměs dělníků, a sice
ubylo tu Cechů, 26 rodin pro nedosta 3 krejčí, 4 truhláři, 1 bednář a 2 obuv
tek práce. Čechové s vlastními obcbo níci. První Čech zde usazený jest
dy zde jsou: 4 hostince, 1 řezník, 1 Martin Brabec, který přišel sem co
obuvník, 1 bednář a více doutníkářů. svobodný r. 1872. Za posledních 5 ro
Život národní jest tu čilý a soustředí se ků přibyly sem 3 rodiny, žádná neu
v působení spolkovém a školním.’ Ško byla.
la jest tu česko anglická, nedělní, v níž
PENNSYLVANIA. J
vyučuje velmi vzdělaný a řádný Čechoslovan a kazatel evangelický Gustav
Alleghany City Čítá na 60.000 oAlexy, rozený v Uhersku. Škola jeho byvatelů. a mezi těmi 300 rodin českých.
čítá na 60 dítek. Spolky jsou tu dva a První Cech zde byl Fr. Jílek r. 1849
sice: 1. Jednota Svornost, spolek tělo (který nalézá se teď v Nebrasce, Frecvičný v nemoci podporující, scházejí mont, pod jménem Ellick), a po něm
cí se u p. F. Kuděry, 2. Č. Slov. Svo hned 1850 přibyli Josef Kalina, a J.
bodní Střelci, scházející se u J. Karás Hanzlík, pak 1852 tři jiné rodiny. V
ka. Časem se tu dává divadelní před městě má 11 Čechů samostatné obcho
stavení a častěji se pořádají věnečky, dy a sice: 5 hostinců, 1 kněhkupec,
a české zábavy nalézají hojné obliby. 1 grocerie, 2 pekaři a 2 obuvníci. Ná
N&uo York do šel nás příliž pozaě rodní život jest tu čilý a soustředí se
a proto podáváme jej na konci.
ve 4 spolcích českých a sice: 1.) Ná.
rodní sbor Slavoj, spolek ochotnický a
OHIO.
vzdělávací, 2.) Kád Čechů Č. S. P. S.
3.) Svato Václavský katolický podporu
Cleveland. Popis jeho přinášíme jící spolek a 4.) Spolek dělnický, české
na jiném místě.
sekce mezinárodní. Církevní život sou
Cincinnati, okres Hamilton, čítá asi střeďuje v katolickém chrámu svátého
230.000 obyvatelů a Českých rodin jest Václava, jehož farářem jest p. P. On
tu 123. České závody a obchody jsou dřej Klíma a čítá 5u údů sboru svého.
.tu: 2 truhlářské, každý asi se 3 dělní Každý rok hraje se tu dvakráte české
ky; 4 hostince, 1 obuvník s 5 dělníky divadlo, pak se pořádají národní plesy
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a výlet spolku sv. Václava, Čechů
sem přibývá co rok.
Latrobe, okres Greene, Čítá asi
3000 obyvatelů, mezi těmi 7 českých
rodin se 26 dítkami. Jsou to vesměs
dělníci, havíři, 1 karpetář, 1 natěrač,
a 1 doutníkář. Zábav národních arci
není, jen že docliázeií k sobě a pěstují
soukromé zábavy. Čechové přišli sem
prvně 1867 a to byli Fr. Froška, Ondříškové, Vác. Hacha, Fr. Pacovský
a Jos. Blahník.
Meadville, okres Crawford, 15.000
obyvatelů. Češi jsou tu jen dva, krejčí
Jan Kořán a Jiří Hašek, kteří sem
přibyli 1875.
Philadelphie čítá dle posledního
popisu 1876 sebraného 817.448 obyva
telů a mezi těmi jest asi 150 Čechoslovanů. Samostatných obchodů čes
kých je tu 10, a sice: 4 krejčí, 2 obuv
níci, 1 řemenář, 1 řezník, 1 lékárník,
1 lékař; 2 Češi jsou bankovními úřadníky (Lékárník Moric Eisner a lékař
dr. Feldstein jsou israelité Čeští). Ná
rodní síně nenf zde, a Čechoslované
scházívají se po nejvíce v Northliberty
Halí 347 North 3d street, jejíž nájem
níkem býval někdy Čech, teď je Ně
mec. Spolky národní jsou dva, a sice:
Česko-americký podpor, spolek nVla
stimil“ a pak jest tu letos zařízen
nový spolek ,,Moravan“ tajný to řád.
České zábavy pořádají se tu asi 4kráte
do roka. Nejprvnější Čechové zde byli
Jan Jarolímek a Jan Brunner. Nezdá
se, že Čechů sem přibývá, spíše ubývá.

2 krejčí, 3 kováře a 2 truhláře. 77 je
tu farmerů. Do školy česko-anglické
chodí 54 dítky. Je tu též od Poláků
založený kostel Panny Marie Růženecké, kde vysluhuje p. P. C. Rogozinský.
Čechoslovanů sem přibývá.
Brenham, okres Washington, čítá
4000 obyvatelů. Čechoslovanů je tu 16
osob. Mají tu 2 střižní obchody své a
1 sládka. První se tu osadili 1868
Čechové Čeněk Mašík, Fr. Haubelt
1874, J Marek, Fr. Klukan a Fr. Votýpka 1876. Čechoslovanů sem přibý
vá. Letos založili bratři Jos. a Čeněk
Mašík rozsáhlý obchod všeobecný.
New Prague, okres Fayette, jest
osada Česko slovanská neb čítá mezi 800
obyvateli asi 700 Čechoslovanů (200 ro
din asi). Skoro všichni hledí si polního
hospodářství, někteří vedle toho provo
zují řemeslo a obchod, tak že tu jsou 2
české hostince, 2 grocerie a střižní ob
chody, 1 sládek, 2 řezníci, 1 krejčí, 1 ko
vář, 5 truhlářů, 1 mlynář. Život národ
ní jest tu čilý a mysl vlastenecká se budí.
Jest tu česká škola, kde vyučuje p. F.
G. Pešek asi 8o dítek průměrně. Jest
tu též hospodářský podp. spolek s 45 ůdy. Jest tu katolický chrám slovanský,
kde vysluhuje p. P. Felix Dombrovsky,
Polák. Zábavy české odbývají se často,
a sice asi 2 výlety ročně a 4 plesy. Prv
ním osadníkem českým zde byl Matěj
Novák s rodinou, jenž osadil setu 1855.
Za posledních 5 roků přibyla sem téměř
třetina nynějšího počtu Čechů.
Nový Tábor, okres Burleson, českoslovanská osada čítající na 50 rodin,
'TENNESSEE.
a ležící asi 3 míle od okresního města
Tamarand, okres Schuylkill, jest Caldwell. Z těchto Čechoslovanů jest
malé místo o 16 rodinách rolnických 20 rolníků samostatných a asi 20 na náj
a mezi těmi jsou 4 rodiny české. Nej mu; pak jest tu 1 grocerie a 1 kovář.
prvnější z nich jest tu Fr. Blažek od Rodáci ti dají si velice záležeti na škole
r. 1871. Jedna rodina odjela do Texas česko-anglické. Vystavěli si budovu a
odtud.
drží si učitele p. Jos. Holleca, jenž má
průměrně 50 dítek ve škole. Taktéža
TEXAS.
založili tu čtenářský spolek ,,Moravan“,’
Bluff, okres Fayette, čítá mezi který odbývá své schůze ve škole kaž
200 rodinami přes 80 českoslovanských, dou 1. neděli v měsíci. Častěji se tu
které počaly se sem stěhovat! 1856. pořádá národní zábava menší. První
První tu byl Jos. Janda, Fr. Koza, Čechoslované se tu osadili r. 1870 a by
A. Kolíbal a B. Kli micek, a od té do li to: Jan Krejca, Fr. Mikéska, Jan Haby sem stále přibývají. V městečku verda, Tom. Ělšík, Jan Tičálek, Josef
mají Čechoslované 1 svou grocerii a Drgač a Jan Slovák. Stále pak nových
střižní obchod, 4 řezníky, 2 obuvníky, přibývá.
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Wesley, (mělo zníti Weselý) okres
Washington, jest malé místečko, ma
jící poštu, evandělicktf chrám a faru,
národní spolkovou sin, dva obchodní
krámy, 1 parní mlýn s pilou a ginem,
1 kovárnu, 1 řemenářský a 1 kolářský
závod. Ostatní sousedé v okolí přes
100 rodin, jsou farmeři zámožní. Čechoslované počali se tu osazovati od
1854, vesměs evandělíci obého vyznání.
Mezi nejprvně jšímí byli: Jos. Mašík s
rodinou, učitel, J. Skřivánek, J. Ježek,
P. Mikeska, Šebestové, Jan Havlík,
atd. Založili církevní sbor, a vydržují
kazatele svého i českou školu v chrámě.
Kazatelem jest nyní Rev. J Chlumský.
Národní život soustředí se v Čtenář
ském Spolku založeném 1869 a mají
cím značnou zásobu vybraných kněh a
pak velkou síň pro zábavy, která byla
zasvěcená o Husově slavnosti 1872
velmi okázale. Čechoslovanů sem při
bývá stále.
Zbudejov, okres Fayerte, čítá me
zi 156 obyvateli 112 Čechoslovanů,
vesměs rolníků, z nichž 1 má parní
mlýn. Mezi první zdejší osadníky,
kteří přibyli sem 1855 čítají se: V.
Hajdušek, vJan Sedláček, Ig. Pustějovský, Ig. Šrámek. Národní život se tu
vzmáhá. Jest tu jedna česká škola se
42 dítkami a druhá se staví. Učitelem
jest p. Englbert Ježíšek. Mimo to jest
tu hospodářský podp. spolek. Osazo
vání se stále vzmáhá.

cký. První Čech se tu osadil 1867 p.
Fridrich a počal farmeřiti, ti ostatní
přibyli sem za poslední 3 roky.
Armaton, okres Grant, má 3 čes
ké rodiny rolnické, T. Lehovce, M.
Lepešku a Fr. Jelínka.
Apvleton, okres Outagamie, čítá
mezi 7000 obyvateli 5 českých rodin,
které mají 18 dítek a jsou vesměs pro
budilí a svobodomyslní národovci.
První tu byl Fr. v Němeček r. 1871,
pak přišly K. Čínský, P. Terž, A.
Schleis, Tomáš Schieis, a tak přibývají
stále.
Avoca, okres Iowa, čítá mezi 200
rodinami 18 Čechů, a sice: 13 rolníků,
4 nádeníky a 1 řezníka. První přiby
li sem 1856 Jos. Ku mera a Fr. Jašek,
od té doby stále přibývá.
Caritou > okres Kewaunee, čítá 95
rodin hlavně rolnictvím se zabývajících.
Při tom ale mají někteří následující
obchody. své: 1 grocerie a střižní ob
chod, 5 hostinců, 2 obuvnici, 2 kováři,
2 truhláři, 1 mlynář, 1 dobytkář. Ško
la tu dosud není, ale mají svůj vlastní
kostel farní sv. Josefa, kde jest duchov
ním správcem p. P. Vojtěch Cipín a
má 90 rodin při kostele. Spolky jsou
tu 3 kosteleí české a sice: „Sv. Cecilie“
pěvecký spolek, který pěstuje český
zpěv a dává 2 zábavy ročně pěvecke,
hudební a deklamatorní; pak nábo
ženský vzdělávací spolek sv. Václava,
který se právě tvoří. Mezi první Ce
chy
asi 1855 zde usedlé Čítáme: Šimo
WEST VIRGINIA.
na Kubíčka, Jos Bohmana, Jos. Meli
Rock Ca/ve, Upshur Co, má od chara a jiné. Čechů sem přibývá stále.
třech roků tři české pilné rodiny a
Colby, okres Marathon, jest nově
slibuje si, že se tu česká osada roz ji teprvé založené městečko, a má asi
množí neb jest tu kraj krásný, zdravý 300 obyvatelů, mezi nimiž jest 5 rodin
a pozemky výborné po 8 8 za akr v českých, a sice: 2 dělníci, 1 grocerista,
hojnosti s pěknými lesy. První rodina 1 kovář a mašinista a 1 rolník. Json
tu byla p. Vlacha, kteiý koupil 240 tu teprvé poslední dva roky.
akrů a vzdělává je s jedním synem.
Oooperstown, o. Manit owoc, má 250
Zet jeho žije v městě a má svou dílnu
obuvnickou. Dvě rodiny z Clevelandu rodin a mezi těmi 120 rodin českých. Z
si tu zakoupily a brzy se přistěhují (p. těch jsou 103 farmáři, 4 mají hostince,
2 grocerie, 2 střižní obchody, 1 řez
Hofman a Josef Chadima).
ník, 2 obuvníci, 3 krejčí, 3 kováři,
1 řemenář, 4 truhláři, 1 klempíř, 1
WISCONSIN.
mlynář, 2 dobytkáři, 2 koláři, 4 ze
Almond, okres Portage, čítá 6 če dníci, 1 hodinář, 3 tkalci, 1 fotograf,
ských rodin. 4 z nich živí se rolnictvím, 1 zahradník, 2 vrtací studní, 1 pošto
1 má obchod klempířský a 1 obuvni vní, 1 lékař. Osazování tohoto townu
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Čechy započalo 1852, a. sice přišli sem
první: S. Zhruba, V. Zeman, M. Bílý,
V. Doubek, Jan Kohout, Fr. Škvor,
J. Líbal, Fr. Marek, Jan Sladký,- atd.
Národní život jest tu velmi čilý. Neb
jest tu Česká soukromá škola, kde vy
učuje učitel p. Vojtěch Harouš asi 40
dítek. Pak jest tu Český kostel sv.
Václava, v němž přisluhuje jednou za
měsíc p. P. Jos. Malý a má 64 údy
církve. Odbývají se tu pak schůze
besední ku čtení novin a pohovoření o
běžných záležitostech každé neděle a
třikráte do roka české plesy. Čechů
zde přibývá dosud.
Dartford, okres Green Lake, má
1400 obyvatelů mezi těmi 8 Čechů, z
nichž tu byli nejprvnější 1863 bratří
Kožíškové.
Franklin, okres Kewaunee, čítá v
celém townu 120 rodin českých, které
počaly se tu osazovati r. 1852, a sice
byli prvními osadníky zde Jos. Konop
(f), Šimon Konop (jj, J. Anderle, Fr.
Volák a jiní, a přibývá sem stále. Čes
ké obchody j*ou tu 2 grocerie, 2 ho
stince, 1 střižní obchod, 2 obuvníci, 1
kovář a 1 truhlář. Dítek jest asi 200
ale české školy tu není ještě. Kostel
však jest vystavěný již delší roky a je
věnovaný sv Vavřinci. Vysluhuje zde
obřady náboženskými p. P. V. Cipín
Highland, okres lowa má 300 oby
vatelů, a mezi těmi jest 25 českých
rodin v okolí.a pak jest asi 500 Čes
kých rolníků. . První Čechové se tu.
osadili 1858 a jsou to Pavel Moravec,
Fr. Podhola, Jos. Novotný, Jos. Štěch
a jiní, a od té doby stále sem přibý
vají. České obchody a závody tu jsou:
2 střižní, 2 krejčí, 4 kováři, i řemenář,
5 truhlářů, 2 klempíři, 5 mlynářů, 18
dobytkářů, 2 lékárníci, 4 lékaři. Uči
telem Českým jest p. Karel Vaněk a
dítek českých asi 80. Kostel Češi tu
mají s Němci společný.

Kewaunee, okres téhož jména, čítá
na 1000 obyvatelů a mezi těmi 350
Čechů, kteří počali se tu osazovati v
letech 1856—57. Od té doby jich stále
přibývá. Obchodů českých je tu více
a sice 4 grocerie, 2 hostince, 3 střižní,
1 pekař, 1 sládek, 2 řezníci, 4 obuvní
ci, 7 krejčích, 2 kováři, 2 řemenáři,

10 truhlářů, 1 inodní obchod, 1 hodi
nář, 2 tesaři, 2 koláři, 1 holič a 1
mlynář. Školy tu není, ale kostel jest
tu katolický český, kde vysluhuje pan
P. Brunner a ma asi 100 údů při sbo
ru. Národní život soustřeďuje se ve
dvou spolcích, a sice: 1.) Spolek Slo
vanská Lípa a 2) Spolek Sokol. Ná
rodní zábavy se pořádají asi každý mě
síc a někdy dává se zde divadlo. Brv
ní osadník tu byl Vojta Stránský, jenž
teď bydlí v Kroktownu a přibyl sem
1853.'
Kossut/itown, okres Manitowoc čítá
mezi 140 rodinami 80 českých. Mezi
těmi jest 1 lékař, 3 grocerie, 6 hostin
ců, 2 střižní obchody, 2 sládci, 3 řez
níci, 6 obuvníků, 8 krejčích, 2 kováři,
5 truhlářů, 9 klempířů, 4 mlynáři, 2
dobytkáři. Čechové tu mají svou vlasrní školu, kde vyučuje p. V. Harouš
asi 40 dítek. Mají tu též kostel sv.
Augustina, kdež jest duchovním správ
cem p. P. Jos. Malý. Je tu též spo
lek pojišťovací český. Nejprvnějším
osadníkem tu byl Václav Vraný 1856.
Čechů sem přibývá.
Krokt' wn, okres Kewaunee, má
mezi 60 rodinami ^0 českých
oivyviij ostatní
Čecliové
mají
jsou Poláci a Němci.
Č
tu 1 grocerii, 1 hostinec, 1 střižní ob
chod, 1 obuvníka a 1 kováře; ostatní
jsou rolníci. Dítek jest asi 100 ale
české školy tu není. Je tu systavěný
český kostel sv. Jana Nepomuckého a
časem dochází sem p P. V. Cipín,
jenž čítá ku sboru svému 40 údů. R.
1856 počali se tu Čechové osazovati a
mezi těmi byli prvními Jos. Hvězda,
V. Horák, J. Kučera a jiní Vyhlídka
na zařízení českých a česko anglických
škol v tomto okresu jest dobrá, jakmile
jen lid méně pokročilý nechá se pře
svědčit! o potřebě toho.
Za Grossey okres téhož jména, čítá
13.000 obyvatelů a Čechoslovanů mezi
nimi na 600, v okolí pak v okresu tom
to a Vernon jest 100 rolníků. V mě
stě jest rozličných Českých řemeslníků;
avšak své vlastní závody mají jen 3,
a sice : 1 řezník, 1 obuvník a 1 mouč
ný obchod. Národní život jest ve sta
vu smutném, vzdor tak veliké síle Če
chů, neboť ani pomocí církevního spol
čování se tu na národní roli nic nepra8
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čuje spíše hubí. Neb jest tu sice čes
ký kostel a Česká škola, kostel sv. Vác
lava z cihel a počet dítek ve škole
přes 50, avšak knězem jest Němec P.
Baumworth a učitelkami anglické jep
tišky, tak že ani v kostele ani ve škole
českou řeč nelze slyšeti. Spolek jest
tu jediný kde se Česká řeč pěstuje, a
ten jest sv. Václavský římsko-katolický
podporující. Po České síni národní
,, dalek á cesta, marné volání“. Zábavy
národní není leč asi 4kráte do roka
pro pití a tanec*). První Čechové usa
dili se v městě 1856 a 57 a sice byli
to Josef Lukáš, Jan Kuchař, Jan Debner, pak 1859 Vác. Kocanda, Mat.
Jelínek, Fr, Beránek. Jak. Dvořák, a
Fr. Krása. Na venkově se usadili pak
Nedvíkové, Lusk, Brázda. Šedivý, Bezpalcovi, atd. Od té doby stále sem
Cechů přibývá.
Medford, okres Taylor, jest mě
stečko teprvé 2 roky staré a čítá mezi
600 obyvateli také už 10 českých rodin,
Z těch jest 1 rolníkem, 2 kováři, 1 tru
hlář a ostatní pracují na pile. Při po
čátcích arci ještě chudoba ale slibuje
si tu každý polepšení.
JZecÁzú^-town, okres Manitowoc,
čítá na 130 českých rodin vesměs rol
nictvím se živících. Nejprvnější přišli
sem Češi už roku 1853 a 1854, a sice
w byli to Jos. Slangl, J. Holub, J. Záhořík, J< s.. Maleček, atd., a přibývá
jich stále. Českých obchodů jest tu
málo, a sice 1 grocerie, 3 hostince, 2
obuvníci, 2 kováři, 2 truhláři a 1 krej
čí. Život náboženský jest tu značně
vyvinutý, neb všichni náleží ku koste
lu, který si sami vystavěli pod názvem
Panny Marie, kde vysluhuje p. farář
P. V. Cipín a pak se tu tvoří kostelní
a vzdělávací spolek sv. Václava, který
hodlá spojití se se spolkem téhož jména
a účelu v Carltonu.
Školy tu není
české dosud ale jest naděje, že se spo
lek nový o ní zaujme.
*) Dopisovatel nás z La Crosse vylévá svůj stesk o
stavu tamní národnosti následovně: „Věřte přátelé, že
srdce mé krvácí při pomýšlení, že nemohu vám z našeho
mě*ta, kde iak veliká čásť rodá ů našich žije, utěšenější
zvěBt ode*lati. O my nešťastní, že cítíme-li v sobě vřelou
krev vlasteneckou a národní důstojnost svou, musíme se
nad sebou zas yděti, když jsme tak povoláni, abychom
účty kladli před celým českým národem ze svého pokusu
národohospodářského a z činnosti národní. A máme špat
né vyhlídky na zlepšení stavu toho smutného, pokud lid
náš nebude podporovati obchodní pouriky svých krajanů,
národní spolky a česko anglické školy. Ty tři věci jsou
nám nejvíce potřebné a těch zanedbávajíce hyneme.“

M.ontpélliery okres Kewauuee. Čítá
62 rodiny české, má nedostavený kostel
sv. Václava, kapli Bolestné Panny Ma
rie, 2 hostince, 1 grocerii, 2 kováře a
1 truhláře. P. V. Cipín sem dojíždí.
Muscoda, okres Grant, čítá mez*
3000 obyvateli 27 českých rodin, mezi
nimiž jest 50 dítek. Čeští obchodníci
jsou: 3 hostince, 2 řezníci, 2 obuvníci,
2 krejčí, 2 kováři, 3 truhláři a 1 po
mocník v grocerii. Českou školu tu
ještě nemáme, ale už několikráte se o
tom mluvilo a odkládá se na lepší ča
sy. Doufáme, že se jí brzy dočekáme.
Máme tu jeden spolek kostelní sváto
Václavský a kostel je německo-český
katolický, kde jest knězem Polák P.
Rademacher.
Čechové počali se sem
stěhovati 1865 a byli to Laurencové,
K. Adamec, J. Pánek, F. Novotný,
J. Semerad a jiní. ' Od té doby stále
ještě přibývají. — V okolí města je asi
na 150 českých rodin, mezi nimiž mno
ho protestantů < bého vyznání, kteří
mají^také svůj chrám a faru. Nejvíce
jest Čechů v Blue River, kde mají Čes
ký parní mlýn velký a Český pivovar.
•Je tam odtud asi 1Ó mil.
Newburg, okres Washington, čítá
65 českých rodin, z nichž jest 54 rol
níků, 1 grocerie, 2 hostince, 1 střižní
obchod, 1 kovář a 6 truhlářů. Národní
život pěstuje se hlavně v ,,Čtenářském
spolku“. První Čechové, kteří přistě
hovali se sem r. 1>52, byli Jos. Mra
zík, Josef Davídek, Vác. Smith a Jan
Krejčí. Od té doby stále jich přibývá.

Oconto, okres Oconto, čítá 4000
obyv. a mezi těmi 80 rodin Českých,
bujarých a svobodomyslných, kteří po
čali se sem stěhovati rokem 1863, Prv
ní byli Frank a Josef Fišerové Od té
doby stále Čechů přibývá. Vlastní ob
chody mají 4 Češi, 1 hostinec, 1 ko
vář, 1 obuvník a 1 řemenář. Většina
jest lid pracovný. Velké lesy zdejšího
okolí vábí mnohé k honu a v celém okolí jest tu znáni A. Lažanský pod jme• nem ,,Big Hunter. “
Prairze du Ckien Čítá na 4.800 obyvatelů a mezi těmi jest 67 českých
rodin a v okolí 95 rolníků. V městě
mají Češi 2 grocerie, 4 hostince a 1 jest
krejčí. Jest tu založen 1 spolek pod-
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pórující v případu blesku a ohně. Prv
ní Čechove sem přišli r. 1856 byli: Ja
kub Bauer, M. Bečvář, M. Hadáček,
Fr.- Marvan a Jos. Sprostý. Od té doby stále přibývá, a jest naděje že se
národní život trochu rozmůže zde česko-anglickou školou a národním spol
kem, na které pomýšlí někteří probudilejší národovci.
Racine, okres téhož jména, město
přístavní, Čítá asi 15 000 obyv. a mezi
těmi v městě 13 českých rodin. První
osadníci se tu osazovali r. 1853, a sice
byli to Ant. Kroupa, Jos. Novotný,
Fr. Kořízek, Jan Liegler, Jan Stříetcky, M. Zika. Od té doby stále sem do
okresu i do města přibývají. Zdejší Čeohové ač malý jich počet, pěstují vzor
ně národní život, k čemuž nejvíce napoárnhá, že nalézá se tu česká tiskárna
kde se vydává Český týdenník „Slavie“
vedením p. Karla Jonáše a bratra je
ho Bedřicha; České obchody jsou tu
značné. Největší závod má M. M. Zi
ka, velikou to dílnu na kufry asi se 100
•dělníků, pak 1 železářský velký obchod
(A. Kroupy) 2 kožešnícké, 2 grocerie,
2 hostince, 2 střižní obchody, 3 závo
dy obuvnické, 1 lékárník. Čechové si
udržují též českou školu v najaté síni
na 6. ulici, kde vyučuje p. Fr. Palica
asi 45 dítek. Pak jest tu Podporující
Spolek ,,Národní Jednota,“ který po
žádá též zábavy, divadla (asi 5kráte do
roka) a plesy. V okresu na sever od
Racina nalézá se na 400 česko-slovanských rodin hlavně rolníků (viz Tábor).
Raci ne vším právem nazýváme Českoamerickým Betlémem, neboť odtud po
čalo se r. 1860 pracovati -usilovně a
pracuje se po dnes ku buzení a udržení
národnosti České po všech státech.
Sheboygan, okres téhož jména, pří
stavní město, čítá 8000 obyvatelů a
mezi těmi asi 25 Českých rodin. Prv
ní Čech tu bydlel už r. 1860, ale po
zději se odstěhoval. Teď jest tu mezi
Čechy asi 10 koželuhů, 1 krejčí, 1
punčochář a 1 v banku. R. 1870 při
stěhoval se sem Jiří Heller a od té
doby jich přibývá ponenáhlu.
Stevens Point, okres Portage, má
4000 obyvatelů a mezi těmi jest 15
Čechů, z nichž jen 4 jsou ženatí. Z
;těch jsou 1 obuvník, 1 tesař, 1 pekař,

1 kovář, 1 řezník, 1 obuvník, 3 hudeb
níci a ostatní dělají na pilách.
labor (dříve Caledonia), okres Racine, jest nejstarší a nejčetnější Česká
osada rolnická v Americe, kde shro
máždili se probudilí Čechoslované, ve
směs téměř protestanté, kteří počali se
usazovati u Racina v lesích a proměnili
je teď v krásné role a sady. Na 400
rodin, Čechů a Moravanů,- založilo tu
obec, a od prvních počátků byli Čin
nými na národním poli.
Oni nejvíce
se přičinovali o založení prvního čes
kého Časopisu v Americe a přispívali
k němu valně. Mezi sebou založili 2
národní spolky, vystavěli českou školu
na půdě Daniela Stříteckýho, později
vystavěli chrám evandělický, a drželi
se vždy svobodomyslných náhledů ná
boženských. Mají ve spolcích značné
knihovny, opatřené a darované Vojt.
Náprstkem z Prahy. Spolkový život
zdá se, že v posledních 1«» letech poně
kud ochabnul, ale jest ještě dosti upří
mných národovců, kteří jistě povzbudí
jej. Mají tu dva veliké o nehodní zá
vody se' vším zbožím a sice starobylý
závod Jana Eliáše a nově založený J.
Peťuiy. U jezera pak jest závod hrn
čířský od mnohých let Ant. Nováka,
jediného snad Čecha, který v Americe
zhotovuje české nádobí. Jeden z nej
starších osadníků a vlastenců, Daniel
Střítecký pěstuje včely a ovoce se zvlášt
ní pílí a mnoho jest mezi nimi též ře
meslníků, kteří vedlé rolnictví pracují
na řemesle. Ač každého roku odstě
huje se někdo na západ, kde jsou půdy
lacinější, přece přibývá stále nových,
kteří se tu osazují. Západní čásť osady
té nalézá se v krásném položení při
řece, jíž nazvali tamní Moravané „Mo
ravou“ a říká se tak celé té části. Po
slední dobou jest tu založen Český hřbi
tov od zvláštního spolku. Osada tato
zachovala české mravy vesměs a spůsoby, českou poctivost, vážnost, jen
přeškoda. že mladé pokolení vzrůstá
bez vlivu České národní školy, ač by
tu mohl býti dobře Český učitel vydržán třeba ve škole anglicko-České.

Trenton town, okres Washington,
čítá 38 českých rodin, 223 osoby, vět
šinou od Plzně v Čechách. Z těch jest
23 rolníků, 1 oční lékař (Tom. Částka),
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1 stavitel (V. Wachtl), 2 hostinští (J.
Wau2eha^ okres Crawford, 12 mil
Šmíd a Fr. Blecha), 1 tesař» 1 zámeč východně od Prairie du Chien, má 6
ník, 1 doutníkář, 1 krejčí, 1 hedvábník, českých rodin, které mají své spojení
1 kovář. Nejstarší osadníci čeští zde národní a kostelní v Prairie du Čhien.
osedlí přišli sem už 1848 a 4h, a mezi
Yuba, okres Vernon, Čítá na 500
ty patří Jos. Laur z Liberce, Benedict Čechoslovanů ve svém okolí, z nichž
Richter z Litoměřic. V letech 1850— jest 100 farmerů. 2 dobytkáři, 1 lékař,
53 sem přibyli Jan Hasák z Plzně, V. 2 truhláři, 4 kováři, 2 krejčí a 2 obuv
Prošinkl z Moravy, Jos. Mrazík z Plzně, níci. Čechové tu mají svou školu, jíž
Jan Kovanda z Plzně. Do 1857 při navštěvuje na 75 dítek. Zábavy pořá
byli Fr. Brun ze Slánská, Jos. Šmíd,
dají se skoro každý měsíc. Prvními
Fr. Padlovský, Jos. Hrom, Jos. Fiala, osadníky tu byli r. 1852 Josef Bárta,
K. Kiml, Jan Krejčí, Jos. Dáví dek. Ant. Sláma, Václav Hnilák, Jos. Urban
Nalézá se tu ku pěstování národnosti a Vojt. Janeček. Od té doby tu stále
Čtenářský Spolek český s malou kni
Čechů přibývá. Osada tato česká leží
hovnou a je naděje na pokroky.
ve dvou okresích a rozestírá se na 18
Washington tozon, okr. La Crosse, mil délky. Málo který Angličan neb
čítá mezi 155 rodinami 45 českých. Němec mezi Čechy tu bydlí. Ve škole
Vlastní závody neb obchody tu Čecho se vyučuje jen anglicky a národního
vé nemají, ale jest jich 40 farmerů, 1 života tu není. Kéž by se tu někdo
mlynář, 1 truhlář a 1 sládek. Prvním z upřímných četných vlastenců ujal
Čechem zde byl J. K. Nedvídek, kte svých rodáků a dopomohl jim k lepší
rýž se sem přistěhoval r. 1856. Spo mu zastoupení mezi osadami českými.
lečenského a národního života tu není. Češi tu mají svůj kostel katolický ale
kněze nemají. Jen asi 3kráte do roka
Watertown, okres Jefferson, čítá sem přijde některý. Spolky žádné. Je
10.000 obyvatelů a mezi těmi 85 čes
kých rodin, z nichž 17 jest farmerů, 1 tu smutno.
grocerie, 1 střižní obchod, 2 obuvníci,
NEW YORK MĚSTO*).
7 krejčů, 1 kovář, 1 truhlář, 2 koláři a
Město New York Čítá asi 15.000
1 bednář.
Nejprvnější Čech zde osačeských
obyvatelů, kteří se tu počali
dilý byl Leopold Kadiš, který přijel
sem 1850 a byl velmi činný. Založil usazovati od r. 1848 a stále se rozmno
trhy na dobytek a koně, měl tu střižní žovali. Z prvních osadníků jest jich
a železářský obchod, pak obilní skla tu velmi málo, neb se po nejvíce roze
diště. Když pak vyhořel a skoro vše šli po západě aneb zemřeli. Pokud
ztratil, odstěhoval se do Chicago a tu prameny naše sahají mají Čechové v
je do dnes. S ním tu byli f Anton New Yorku následující samostatné zá
Frencl, j* Výborný, A. Procházka a V. vody a obchody: 10 grocerií, 24 hos
Kois. Fr. Plachý přibyl roku 1855, a tince, 5 střižních obchodů, 10 pekařů,
pak přibývah stále. Za posledních pět 1 sládek, 8 řezníků, 4 obuvníci, 1 ko
roků však Čechů zde ubývá, ani se vář, 1 řemenář, 1 truhlář, 4 klempíři,
stěhují většinou dále na západ. Národ 1 mlynář, 1 lekárnik, 1 obchod s ko
ního života tu není, neb nechce nikdo berci a tapetami, 10 doutníkářů, 1 ob
se nějaké národní činnosti ujmouti. chod polirobnický, 1 lékárník. Pak tu
Letos založil se- tu kostelní spolek sv. jsou 4 lékaři, 2 právníci a 2 směnečný
Václava a má 31 údfi. S kostelem a obchody. Národní život jest tu velmi
školou jdou Češi k Němcům. Je to čilý a velikého povzbuzení dostalo se
tu celkem smutné s naší národností. mu založením „New Yorkských Listů“,
Více Čechů je osazeno v okolí města. které vycházely dříve co týdenník a
posledně od května co denník. Re
Waupun, okres Dodge, čítá 26 daktorem jest p. J. V. Čapek. Pole
českých rodin, mezi nimiž jest 1 lékař, působnosti má list veliké a bude se jistě
1 obr vnik. Prvním Čechem zde by l vždy šíře ujímati a prospívati, když
Jan Hybša, který se přistěhoval 1861.
Jelikož došla nás zpráva tato po vytištění archu
Cechů zde za posledních 5 roků ubylo,
předešlého, přinášíme popis tento na konci statistiky mi*
jdou dále na západ.
mo pořádek náš. Red.

bude řádně vedený. Českých spolků
jest tu veliký počet—asi 30—a sice jsou
to následující:
* Podporující spolky v nemoci a v
případu úmrtí. Těch jest 6 čísel, a
sice č. I. založeno 4. května 1863, Čítá
185 údů; č. II. založeno dne 11. list.
1870 a má 150 údů ; č. III. založeno
10. dubna 1871 Čítá 185 údů; č. IV.
zal. 24. března 1873 a má 60 údů; č.
V. založeno 12. prosince 1874 má 30
údů; č. VI. založeno 30. května 1876
a má 130 údů. — ftád C. S. P. S.
,, Svornost“ byl založen 9. dubna 1874
a má 90 údů. — Doutníkárský výpo
mocný spolek “Oékonom,, byl založen
20. ledna 1870 a má 90 údů. — Řád
Oddfellows čítá 4 České lóže, a sice
slují tyto : Hus, Zížka, Praha a Jiří
Poděbrad. Mimo to jsou tu dvě žen
ské lože pod jménem : Rebeka a Joha
na Podebradovna.
Poučné a zábavné spolky jsou tu
následující: Hlahol, pěvecký, drama
tický a v nemoci podporující spolek,
byl založen 6. června 1867 a čítá 100
údů.—Sokol, spolek tělocvičný založen
r. 1868 a čítá 90 údů.—Pokrok, zalo
žen byl r. 1869 a má 20 Členů. Tha
lia, byla založena 17. března 1874 a
čítá 35 údů. — Národní Jednota byla
založena 1875 a skládá se ze zástupců
všech ostatních spolků.—Klub „Záboj“
založen 1876 a Čítá 40 údů. — Klub
,, FZúwtámŽ“ založen 1874 a čítá 30
údů. — I. Střelecký Sbor byl založen
11. října 1874 a Čítá 100 údů.
Ďamské spolky jsou tu následující:
„ Libuše“ y založen 26. července 1868 a
čítá 150 členů. „Lada“, založen 10.
října 1868 a čítá 150 členů ; ,, Vlasti
mila“, za]ožen 6. května 1873 a čítá
90 členů; ,, Vlasta“, založen 1. prosince
1875 a čítá 114 členů; „Ladislava“,
založen 28. února 1877 a čítá 111 Členů.
Církevní katolické spolky jsou tu:
v. řím. kat. obec st. Cyrila a Meto
děje, založena 12. února 1871, má asi
150 členů. — Spolek v nemoci podp.
rytířů sv. Václava založen byl 6. červervence 1873. — Správcem katolické
církve české jest p. P. J. Vacula, kte
rý má kostel sv. Cyrila a Metoděje a
při něm školu katolickou, v níž vyu
čuje on a jedna učitelka. Dítek jest
ve škole průměrně 50.

Národní Škola česká jest tu též
jedna a v té vyučuje p. J. Matějka asi
20 -25 dítek průměrně.
Sine národní není tu žádné ač se
o ní již po delší dobu mluvilo a Národ
ní Jednota má v účelu o ni pracovati.
Měla by dobrého a hojného použití,
kdyby jí stávalo, neb se hraje téměř
každé neděle divadlo a dávají se časté
taneční a deklamatorní zábavy v síních
cizích.
Celkem lze říci, že národní živel
v New Yorku roste, jakož i přistěho
valců českých stále sem přibývá, tak
že mezery, které povstanou stěhováním
se na západ vždy se vyplňují.
Dodatečné upozornění ku statistice.
Statistika tato jest první pokus toho druhu
učiněny v Americe. Nemíníme přestati na
tom, ale pokračovati rok od roku dále, až bu
de statistika česká úplná. Nedostáváť se ještě
mnoho, jak každý pozná, vzdor práci kterou
jsme tomu věnovali. Avšak doufáme, že
milí rodáci v Americe čtouce toto, poznají,
jak důležito nám aprospěšno znáti se vzájemně,
svou silu a horlivost, znáti své slabosti i pře
kážky v národním snažení a pomáhati si
vzájemně k udržení a šíření národnosti.'A po
znavše to, že nám dopíši ze všech osad českýeh,
opraví všecky chyby dosud uveřejněné, doplní
nedostatky tu a tam se nalézající, přidají po
pisy těch osaď které jsou letos vynechané, tak
aby dílo budoucího roku bylo dokonalejší. A
tu prosíme, by páni dopisovatelé ve svých zprá
vách řídili se dle následujících otázek:

I. Okresní otázky.
1. Jméno místa, okresu a státu.
2. Kolik Českých rodin asi čítá celý okres
(county)?
3. Kolik osad, měst neb townů v tomto okre
su jest Cechy cele neb částečně osazeno?
4. Jaká jsou jména těch osad, měst neb
townu, v nichž Čechové bydlí v tomto okresu
a jak daleko jsou od sebe?
5. Kolik jest českých rodin asi v každém tom
městě, místě, townu neb osadě. (Kdo neví to
z dálky, může laskavě požádat někoho známé
ho v místě tom, by to sdělil.)

II. Místní otázky.
6. Kolik má místo to obyvatelů všech a ko
lik mezi nimi českých rodin neb jednotlivců
svobodných’
7. Kolik Čechů má samostatné obchody, zá
vody, a jaké?
8. Nalézají se tu mezi Čechy muži studova
ní, učitelové, kněží, lékaři, právníci, měřiči,
atd. a jak se jmenují?
9. Je tu české školy, českého kostela, české
národní síně a jaké má jméno? (Velice se za
vděčí nám každý, kdo by nám poslal nákres
neb obraz české školy,včeské síně, českého ko
stela, vůbec obecné Cechy vlastněné budovy
nějaké; neb my bychom obraz ten budoucího

roku v kalendáři otiskli. Ať se pošle jen na
Aug. Geringra 463. Canal str. Chicago 111. On
útraty zaplatí.)
10. Jsou tu české spolky národní, jak se
jmenují, jaké mají účely, kdy jsou založené a
jak silné?
11. Jsou v tom okresu, townu neb obci zvo
leni někteří čeští úřadníci a kteří?
12. Jak drahé jsou pozemky v okolí, Jak do
bré, co se nejlépe daří a nejvíce pěstuje, jsouli v okresu ještě nějaké vládní pozemky pro
homesteady neb jiné neosazené na prodej?
13. Jakých řemeslníků se tu nejvíce nedostá
vá, kteří by tu nalezli práce, a jaké dobré
podniky by se tu daly učiniti?
Prosíme, aby milý rodáci z vlastenecké lás
ky nám poslali z každého místa, kam tento
„Amerikán“ zavítá, zodpovídání těchto otázek
a třeba jiná sdělení, která za dobré uznají.
Jest to práce ve prospěch národnosti naší a
tu každá malá oběť nese vždy dobré ovoce.
Na zdar!
Fr. B. Zdrůbek.
Aug. Geringer,
463. 6o. Canal str. Chicago 111.
V Americe můžeme se pochlu
bili my Čechoslované, že máme Časo
pisů svých dosti a dobrých, které ves
měs slouží lidu a národnosti dle všech
sil svých.
Čítáme teď dva denní listy,
a sice:

1.
„Svornost“ v Chicago, redak
tor p. Fr. B. Zdrůbek, vydavatel p. A.
Geringer, založena 8. října, 1875.
2.
„New Yorkské Listy“ v New
Yorku, vydávané p. J. V. Čapkem od
21.

května

1877.

Troýtýdenník máme jeden a sice:
3. „Dělnické Listy“ v Clevelan
du, vydávané společností, redigované
p. L. J. Paldou.
Vycházejí též v tý
denním vydání pro venek.

1860 a re
digovaná p. Karlem Jonášem v Racine
Wis.

„Slovan Americký“,

6.
,, Pokrok Západu“, založený r_
1870 v Omaha a vydávaný teď i redi
govaný p. J. Rosickým.
7.
„Hlas“, katolický časopis vy
dávaný v St. Louis českou katolíckom
společností literární.
Redaktor není
jmenován.
8.
„Chicagský Věstník“, založe
ný r. 1873 v Chicago, vydávaný od p..
J. Langmayera, redaktor není jmeno
ván.
9.
„Amerikán“, veliký týdenník
založený při „Svornosti“, v Chicago,,
pod redakcí p. Fr. B. Zdrůbka r. 1865.

10.
„Duch Času“, obrázkový tý
denník svobodomyslný a zábavný za
ložený r. 1877, a vydávaný tiskárnou
,, Svornosti“.
ľ ľ.
„D nnice Novoveku“, týden
ník pro šíření zásad svobodomyslných,
založený po úpadku „Pokroku“ v Cle
velandu O. dne 1. října 1877.
Vyda
vatel p. Fr. Kořízek a redaktor p. VŠnajdr.

Měsíčníky:
12. „Hlas Jednoty Svobodomysl
ných“, list svobodomyslný, založen r.
1872, vydávaný p. Lad.
Milwaukee.

založený

Klečelem,

v

13.
Matice Svobody“, vydávaná
od p. Fr. B. Zdrůbka (dříve v Omaha.
teď v Chicago) bude od nového roku
1878 vycházeti zase pravidelně každý
měsíc.
o

Týdenníky jsou:
4.
,,Slavie“, založena
5.

1869 v Iowa City,
Iowa, redigovaný
p. J. Bártou Letovským mladším.

' 1

Ku dějinám českého vystěhovalství
v Americe, jest nevyhnutelno zná ti ži
votopisy českých redaktorů.
Vyhovu
jeme této potřebě, j>okud stačí našeprameny v následujícím :

ŽI VOTOFIS Y

českých redaktorů v AmericeLadimír KláceL
Redaktor ,,Hlasu Jednoty Svobo
domyslných“ a největší učenec Český
t Americe, narodil se v České Třebo
vé v Čechách (a nikoli na Moravě, jak

„Slovník Naučný“ dí), dne. 27. dubna

1808 a byl pokřtěn František KláceL
Školy německé a latinské odbýval

v Litomyšli u piaristů, kdež měl na
filosofii nezapomenutelného prof. Bonifacia Buzka.
Vděčně vzpomínal natohoto učitele, že jej přivedl na cestu
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osvojení ducha. „Arú dědictví to“,
praví Ladimír Klácel, „bylo pramenem
všeho mého všedního neblaha, neb ta
filpsofia nahodila se ještě do té doby,
ano ještě se nehodí; ale já ji za to po
kládám za nynější poklad života svého,
neb jsem jí nalezl sebe, ač vždy v bídě,
čím bych bez tebe byl, to nevíra, veak mráz mne pojímá,
Zřím-li co bez tebe jsou na sta tisíce jiných.
(Šiller. Purkyně,)

Když byl Klácel v logice, byl prof.
Bonifác odstraněn s učitelské stolice.
Nástupcem jeho byl hodný proí. Mosler, od něhož dostal Klácel tajné pri
vilegium napsati pro výteČnější spolu
žáky ve fisice dobrovědu ve smyslu
prof. Bonifáce. Na zkoušce dělali štu
dující ,, parádu“ Ipred biskupem hradec
kým a aěkanenr-Vorlem, jenž zvolal :
„to je filosofia!“ chtěje potupiti prof.
Bonifacia Buzka. Klácel sestavil dílo
to svobodomyslněji a prošpikoval to
biblick1pni texty.
Klácel záhy uvědmněl se národně,
o co nemalou zásluhu měl jeho strýc
gub. rada v Brně Anton Šmíd a pak
spisy Kollarovy. R. 1^27 vstoupil do
kláštera Augustiniánů v Starém Brně,
kdež obdržel jméno Matouš. Zdoko
naloval se tu v mateřštině pomocí čes
kých kněh po zemřelém prof. Nedělo
ví. R. 1830 složil řeholní slib, za rok
stal se bibliotékářem klášterním a 1832
byl vysvěcen na kněžství. K vyzvání
preláta Nappa, který si ho byl zalíbil,
učinil sice tři rigoroza z bohosloví
ale doktorátu nedosáhl, obdržev zatím
jiné povolání. Stal se totiž profesorem
filosofie 1835 na biskupském ústavu ▼
Brně, v kterémž úřadě dovedl sobě u
veliké míře získati lásku svých žáků.
V tom čase ponejprv vystoupil do ve
řejnosti co spisovatel svými básněmi,
kterým, jakožto plodu svobodomyslníka
slovanského dostalo se velikého uznání..
Působení Klácelovo na školní mlá
dež ve smyslu vlasteneckém a oblíbe
nost jeho spôsobilo mu mnoho nepří
jemností. Brzo bylo slyšet z V íaně
od hraběte Bombeílesa: ,. V Brně sedí
nebezpený člověk.“ Vyčítáno mu panslavistfi (jméno v dobách tehdejších
strachem v hrůzou naplňující), kacířů,
svobodomyslníků, atd., což bylo pro
Rakousko mnoho. Nejvíce se ho o Dá
vali, že prý ,,mládež na něm visí“.

Došlo to tak daleko až r. 1845 byl se
sazen se stolice učitelské, načež odebral
se do Prahy a odtud k šlechetnému
lidumilu p. Ant. Veitho-vi na zámek
Liběchovský, kdež ve společnosti faráře
Čermáka a mladého umělce Vác. Le
vého trávil život tichý. Liběchov ná
leží do diecese litoměřické
Tamnější
biskup starý, jenž byl dříve povolánvyčistit diecesi od Bolzanismu a svobo
domyslných duchovních, nestrpěl Klácela v útulku jeho a pravil o Veithovi,
že „Veith sám jest hrubý Husita“ a
vypudil Klácela z Liběchova, kde byl
žil o samotě s Veitem přísněji nežli v
klášteře—vědě a umění. Navrátil se
do brněnského kláštera a věnoval se
vědám přírodnickým hlavně pak rostlinoslovi. R. 1848 opustil opět klášter
brněnský a zdržoval se v Praze, načež
byl povolán od moravského sněmu k
redakci novin národních do Brna. Avšak nedařilo se mu, neb trpěl veliké
tísně duševní a když nastal zpátecnícký převrat, byla i jeho činnost zasta
vena a on se odebral zase zpět do klá
štera, zabávaje se studiemi soukromněSpisy Klácelovy vyšlé v Evropě
jsou: Básně, dva díly, v Brně 1826 a.
1837 ; Ferina Lišák v Lipsku 1845
Mostek v Brné, spis filosofický; Bájky
Bidpaiovy, 1845—50; Slovník pro Čte
náře novin v Brně 1849; Ô socialismu:
a komunismu; Dobrověda v Praze 1847Kromě toho napsal Klácel četné člán
ky do rozličných Českých i německých
časopisů.
,,Všude zmýlený o omrzelý v zou
falé nadějnosti“ vstoupil Klácel na loď,,
aby převezl se do světa nového, Ame
riky. Byl vyzván od p. J. Bárty v
Racine Wis., by přišel přišel do Ame
riky založiti s ním nový časopis. Roz
loučil se 8 Prahou 28 června 1869 a.
7. července vyplul z Břemen na lodi
,,Amerika“ do New Yorku, kamž při
byl 21. večer a za dva dny všedná na
dráhu, octl se v Raci ně 26. Tu počali
připravovati se s p. Bártou ku vydání
nového časopisu, který založili v Iowa.
City Ioa. pod jménem ,.Slovan Amerikánský“ jehož í. číslo vyšlo 6. listo
padu 1869. • Avšak i zkušen-st ame
rická byla mu trudnou, a přišel brzy
do ostrého sporu s vydavatelstvem, což
obě strany velice tížilo. Zatím byl za-

— 120
ložil F B. Zdrůbek, redaktor „Pokro
ku v Cedar Rapids Iowa Jednotu Svo
bodomyslných, a počal vydávati Organ
jednoty této. Když pak v září 1871
odjel z Ameriky do Cecil, požádal
KÍácela, by se ujal Jednoty a Organu.
Klácel učinil tak a započal vydávati
„Hlas Jednoty Svobodomyslných“, je
hož 1 číslo vyšlo 19. února 1872. 14.
února 1873 ztratil Klácel smrtí nejbližšího svého příbuzného jehož přivezl
s sebou do Ameriky, s oteckou láskou
jej choval a v něhož naděje své pro své
stáří kladl co do syna— Karla Powera.
V březnu počal vyjedná váti se Svob.
Obcí v Chicago o založení tu nového
časopisu a 25. dubna přijel do Chicago
a jal se vydávati troj týdenník „Svoja/nS
vedlé něhož i Hlas dále vycházel. 3.
června vyšlo 1. číslo „S vojana“. Než
i podnik ten měl sklamati starce věří
cího slovům lichometníků zlých, kte
rým ne prospěch" věci, ale sobeckosť
* byla hlavním cílem
„S vojan“ sotva
zaražen opět musel býti zastaven a
Kláce' s b deštným srdcem odjel na
p »zváni do Cooperstownu Mamtowoc
Co. Wis ,vkde mu nabídnuta byla <»d
tamních Cechů správa katolické farno
sti, nezadané biskupu, kde by mohl v
duchu svém působiti na lid. Na sv.
Václava měl první kázání a ^e-kou
mši. Zavedl pak český obřad křestní,
zavedl obecné zpytování sebe sama,
nový obřad sňatku manželského a jiné
novoty v církvi své s obřady a jmény
katolickým p dobnými. Než brzy se
nabažily církevníci novoty, méně než
za půl roku už málo kdo chodil na
mši a kázání a v březnu 1874 odešel
odtud za pomoci několika přátel do
Kossuthu v témž okresu, kde usadil se
na gruntě p. Krajníka. Držíval tu ve
Slovanské Lípě přednášky a vykládal
Fašista díl I. a II. díl.. Hlas zatím vy
cházel v Omaba. 1. října přišel do
Kewaunee, Wis., kam pozval jej obě.tavý p. Stránský a když se tu ohlédl
a přijal nabídnutí p. Stránského, aby =e
tu do smrti své usadil, že bude míti
celé opatření volné, přijal radostně a
zvolal: „Inveni portům, spes et fortuna
valete!“ (Nalezl jsem přístav; naděje a
štěstí nemylte mně dále).
Pan Stránský vystavěl Klácelovi
pěkný zděný příbytek na ním samým

zvoleném místě u prostřed zahrady a
Klácel odstěhoval se tam hnedle maje
Sři sobě obezřelou pořadatelkyni, paní
lolovou z Chicago. Zde zfistává po
dnes — Ladiměr nazývá místecko to. a
píše téměř neustále a zastává též úřad
poštmistra pošty nově zřízené tu pod
jménem „Krok“ (od 23. února 1875).
Má velikou zásobu rukopisů, mezi
nimiž ^Svetomilu“. rukopis dokončený
6- března 1875, Deje americké UnieU
rukopis dokončen 13. září 1875. ^Šest
nácte Ukřižovaných Spasitelům vyšlo
tiskem u J. -Nováka v Milwaukee 1.
listopadu 1876. „ Věrný kalendář1", ve
liké dílo, z něhož vyšly dosud 2 sešity
v Milwaukee u p. J. Nováka a více
jiných;

Karel Jonáš.
Narozen 30. října 1840 v Malešově.
Navštěvoval hlavní školu v Kutné Ho
ře, nižší a vyšší reálku a techniku v
Praze. Přispíval do „Posla z Prahy“
r. 1867 Voj. Bělákem založeného. R.
1859 vykonal k vybídnutí dra. Riegra
cestu po Moravě a Slovensku. Po mvratu napsal brožuru v německém ja
zyku „Ucberdii* Grrmanisation an den
Óesterreichischen Realschulen und Gymnasien“, kteráž byla hned při tisku za
bavena; načež stal se předmětem stá
lého stíhání pol. řiditele Paůinana, jenž
spůsobil jeho vyloučení z techniky.
Proti tomu podal námitky a nežli zále
žitost vyřízena byla, zatknut jest a uvěz
něn na policii pro domnělé účastenstí
v demonstraci studentstva a lidu o sv.
Janě 1860 a konečně z Prahy vypově
zen a internován v Malešově. Žádost o
zrušení toho vypovězení k ministerstvu
podaná byla zamítnuta; místodržitelstvo
později svolilo, aby se mohl odebrati
za hosp. správce na statek p. Václava
Kratochvíla v Lounkách u Roudnice.
Odtud podal žádost, aby ve studiích
mohl ve Vídni pokračovat!, však mezi
tím odebral se tajně do Anglicka, opa
třen odporučeními k dru. Strakovi a
Alex. Hercenovi v Londýně. Odtud
psal dopisy a články pro Nár. Listy,
zejména též obšírný článek „Kdo nám
pomůže“, pro nějž byl dr. Julius Grégr
r. 1862 procesován a do žáláře odsou
zen. V Londýně seznámil se též s
Bakuninem s nímž po delší dobu kaž
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dodenně obcoval Napsal brožuru ,,Na
še politika“, která vyšla v Ženevě r.
Ič62.
* V únoru 1863 k vyzvání přítele
svého Vojt. Maška, redaktora Slavie,
vypravil se do Ameriky a převzal re
dakci ,,Slavie“, tehdy jediného českého
listu v Americe, majícího as osm set
odběratelů. Malý zábavník ,,Zvony“,
jejž vedle Slavie vydávati se jal, brzy
zaniknul. R. 1865 vydal Tlumač Čes
ko anglický, aby aspoň nejnaléhavější
potřebě v tom směru drobet bylo vy
hověno. R*>ku 1*67 založil v Chicagu
Časopis ,, Pokrok,k. R. 1870 v červnu
vypravil se do Evropy, odkudž vrátil
se teprv na sklonku 1872. Sliledav, že
nemůže se pustit přes hranice České,
an mu vyslanec americký John Jay ve
Vídni ochranu tu zaručiti nebyl s to,
pokud nebylo smlouvy s Rakouskem,
opatřil si odporučení vyslance Bancrofta
v Berlíně a dovolení generálního štábu
a pustil se na bojiště ve Francii za
armádou německou; tam setrval až do
uzavření míru zasílaje dopisy do Ame
riky i do Prahy (tyto ovšem přes Ber
lín), •.
Napsal ,,Porážka Francie a její
příčiny“, dále ,,Federace a Rakousko“,
a „Zena ve společnosti lidské zvláště
v Anglii a v Americe“, kteréžto spisy
vyšly v Praze r. 1871. Navštívi v ko
nečně Čechy téhož roku, napsal tam
spis „Americká federace a samospráva“,
jenž vydán jest r.‘ 1872 v Pra<e. Po
náviatu do Ameriky jal se vydávati
týdenník „Amerikán“, jenž brzy však
postoupen byl p. Rosewaterovi v Omaze a splynul v„Pokrok Západu“. R.
1876 vydal „Slovník Česko-anglický a
anglicko-český “.
Maje dosti živé účastenství též v ak
tivní politice, několikrát zastupoval mě
sto Racine co delegát v konventech
státních a k vyzvání volebního výboru
strany reformačně dem., pro niž od
roku 1872 účinkoval, měl řadu řečí vo
lebních k občanstvu českému. R. 1872
ponavržen na tyketě ref.-demokratické
pro úřad registrátora v Racine County,
dostal ze všech kandidátů největší po
čet hlasů, však tyketa a strana ta byla
poražena. R. 1873 po vítězství strany
ref.-dem. ve Wisconsinu nabídnuto mu
místo depositního klerka v úřadě státní

ho pokladníka, jež nepřijal. Téhož ro
ku guvernér Taylor jmenoval jej čle
nem řiditelstva státní školy reformační.
R. 1876 zvolen za člena městké rady
v Racině.
Václav Snajdr.

Narodil se 26. září 1847 v Českých
Budějovicích Rodiče jeho již po dvou
létech přesídlili se do Mladé Boleslavi.
Zde navštěvoval niž^í gymnasium, dvě
leta na to ztrávil na gymnasiu Jindřicho
hradeckém, náčež do Prahy se odebral,
kde gymnasium dostudoval a na filoso
fické fakultě vzdělání svoje do vršití
•hodlal. Události pražské v létech 1867
až 1868 daly životní dráze jeho obrat
neočekávaný. Zúčastniv se mezi před
ními v tehdejším politickém hnutí, je
hož jádrem bylo študentstvo pražské,
měl časté opletačky s policií a zemským
soudem. Když pak po demonstracích,
jež se sběhly při svěcení druhého řetě
zového mostu, jemuž císař sám byl
přítomen, měl vyhlídku, že z velezrády
žalován a souzen bude, odebral se tajně
do Berlína, kde J. V. Fric, známý
emigrant a spisovatel český, k vydává
ní českého radikálního týdenníku se
chystal.
Pan Fric přijal V. Šnajdra
ihned do redakce „Blaníka“. Když
„Blaník“ již po několika měsíčném
vycházení za příčinou přílišné bdělosti
policie a poštovských zašel, účastnil
se v redakci. autografovaných časopisů
„Corespondance Tschequeý a „Tsche
chische Correspondenz“ Časopisy tyto
měly za účel seznamování ciziny s čes
kou otázkou, již časopisectvo vídenské
a peštské v křivém světle líčilo. Když
fondy docházely, zároveň dopisoval do
chrudimské „Koruny“ (vlastně „Po
kroku“,) ktprýž byv v Praze od neu
rvalé vlády vojácké zastaven, do Chru
dimi pod jiným jménem se přestěho
val, přispíval též do Olomuckého Na
šince, jehož redaktor p. J. Černoch
před rakouskou spravedlností do Ber
lína se byl utekl a do básnického al
manachu „Ruchu“ a almanachů „Čes
kých studentů“. Již za pobytu svého
v Praze přispěl několika básněmi do
prvního ročníku „Ruchu“, kterážto kni
ha vznikla z myšlenky jiné. Tehdejší
študent filosofie p. L. Geitler (nyní
dr, a profesor na vysokých Školách

záhřebských) a V. Š. měli v úmyslu
vydati sbírku rázných písní politických,
téhož směru jako Herveghovy. I sdělili
myšlenku tu spisovateli J. V. bládkovi, jehož spolupôsobení se dožadovali.
Z toho vznikl později „Ruch“ (jméno
to vzato od tajného básnického spolku
študentského, kterýž po dva neb tři
roky v Praze trval a jehož členi výše
jmenovaní byli), kterýž jakkoli samé
prvotiny básnické obsahoval, z nichž
některé dosti neuzralé byly, přece jen
základ k novému ruchu básnickému v
Čechách, položil. J. V. ’Sládek, Sva
topluk Cech, M Krajník a jiní uznaní
básníci čeští jsou z té „školy“. Také
do Barakový „Svobody“ přispěl V. Š.
několika ráznými básněmi.
Když fondy k vydávání autografovaných korrespondenci Fričových do
cházely, usmyslil vydavatel posiati své
ho spolupracovníka do Ameriky, aby
skrze Jonášovu „Slavii“ zdejší vlaste
necké Čechy k příspěvkům vyzval. R.
1869 přibyl V. Š. do Nového Yorku,
odkud po krátkém pozdržení se do
Racina ve Wisconsině se odebral, kdež
od p. K. Jonáše za spolupracovníka
„Slavie“ přijat byl. Když p. K. Jo
náš brzo na to do Evropy odcestoval,
vedl V. Š list samostatně. Po pobytu
téměř tříletém u „Slavie“ přijal redakci
„Pokroku Západu“ v Omaha Neb., s
nímž Jonášův pěkný a laciný týdenník
„Amerikána“ spojil. Ježto mu na zá
padě zdraví nesloužilo, přijal nabídnu
tou mu redakci „Pokroku“ v Clevelandě, Ohio, již na čtvrtý rok vede. Do
časopisů, jež redigoval, přeložil celou
řadu delších i kratších románů a po
vídek z angličiny a němčiny. Redak
torství americké umořilo v něm básní
ka. Chová v rukopisech množství bás
ní z let mladších, hlavně 1867-68-69,
jež ale vydati nemíní.

lostí od jiných, jak dí, oddal se tkalcovině a za 8 neděl se vyučiv, vrátil
se z Vídně do rodiště svého zpět. Tu
nějaký čas spravoval tkalcovský závod
svého strýce. R. 1865 odebral se do
Chemnice, do Sas, kde přiučil se vy
rábění látek hedvábných a seznámil se
s hnutím dělnickým, k němuž ihned
přilnul s celou duší, poněvadž zásady
ty byly zásadami jeho vlastními. Za
války prusko-rakouské opustil Sasko,
navštívil rodiště své a na odjel do Švý
car, kde prodlel asi půl roku. Tu na
učil se pracováti na stavech mechanic
kých. V roce 1867 koncem dubna při
byl do Ameriky a živil se ponejprvé
prací nádenickou v Clevelandu, pak
tkalcovinou v Michigan. 1868 účastnil
se velmi -Činně v veřejném a národním
životě v Clevelandu a psával Často do
časopisů „Slavie“ a „Pokrok“. V pod
zimku téhož roku navštívil Pittsburgh
a Filadefii, načež usadil se pak v New
Yorku, kde se přiučil živnosti doutníkářské. R 1870 povolán byl za redak
tora „Národních Novin“ od p. J. B.
Bělohradského do Chicago. V posta
vení tom byl neúplných 6 měsíců, na
čež zařídil si v New Yorku s přítelem
V. Jandusem české knihkupectví. Pod
nik ten se nezdařil. Ztrativ v něm Čas
i peníze vzdal se podílnictí a odebral
se v květnu 1871 do Clevelandu, kde
zařídili si živnost doutníkářskou, již
provozoval po několik rok ô s prospě
chem. R. 1875 na ja;e založil s příte
lem Fr. Škardou v Clevelandu „Děl
nické Listy“, uvázal se v jich redakci
a pokračuje v zdárném tom pôsobení
na poli sociálním a dělnickém co nejnejúsilovněji a šťastně neboť list ten
věnovaný hlavně zájmům dělnickým,
rozmohl se v obcích Českých velice a
vydává se teď co troi týdenník a tý
denník.

Lev J. Palda.

Jan Rosický.

Narodil se ve Vodfianech, kraj Pí
secký 28. října 1847. Otec .jeho provo
zoval živnosť krupařskou. Zde chodil
do škály do 14 roků stáří svého a pro
studoval 2 nižší reálky. V roku 1861
odjel v podzimku do Vídně, kde měl
pokračovati ve studiích. Rodiče však
byli chudí a on nechtěje přijímati mi-

Narodil se v Humpolci, v kraji čá
slavském, dne 17. pros. 1855, jsa jedi
ným hochem ze tří dítek. Otec jeho
měl samostatný obchod pekařský, však
v době té žil v poměrech velice nuzných.
Později se poměry zlepšily a obchod
zkvétal, čímž umožněno otci dáti h chu
aspolí částečně vzdělání Školního. Ško-
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la kterou hoch navštěvoval, byla pouze
3 třídní a běhy 4. třídy, jakož i první
reálky prošel hoch soukromě pod říze
ním schopného učitele evangelické ško
ly, p. J. Sluníčka a složil zkoušky v
Pelhřimově.
Druhou třídu reální odbyl s dobrým
prospěchem na české vyšší reálce v
Praze. Klesání obchodu nedovolovalo
dálší náklad na syna a mladík zůstal
doma, vstoupiv později co praktikant
do úřadu důchodního v rodišti svém,
kdež přes dva roky vytrval Klesání
obchodu soukenického, kterýž jest hlav
ním oborem průmyslu v Humpolci,
mělo v zápětí klesání obchodů všech a
bylo příčinou touhy po Americe, kteráž
též v rodině Rosických vznikla. Sjara
r. 1861 vypraven byl mladý J. Rosic
ký, tehdy mladík ne z cela šestnáctile
tý, se strýcem svým do Ameriky a
usadil se mezi krajany na venku blíže
Muscoda Wis. Následující zimy přije
ly sem též rodiče a se skromným zbyt
kem majetku svého, který se cestou
notně ztenčil, zakoupili si malou far
micku, kterouž Jan po 3 roky vzdělávati pomáhal. Bylo to v době, kdy
lítice války bratrovražedné zuřily v ze
mi této a mladík bral, jako skoro každý,
vřelé účastenství v dějinách té doby.
Často projevoval chuť postaviti se v
řady obránců této jeho nové vlasti,
však jsa jedináček, nemohl svolení ro
dičů dosáhnou ti, aniž chtěl jich opusti
ti, jsa jejich výdatnou podporou. Po
tříletém pobytu na venku »vznikla v
něm touha, podívati se v šírý svět a
počátkem února odebral se do Milwautee, kdež ihned zúčastnil se ruchu ná
rodního, stav se Členem Slovanské Lí
py a učitelem české nedělní školy. Ob
držel tu zaměstknání ve velkoobchodu
grocerním, však 8 tak chatrným pla
tem, že brzy počal se ohlížeti po za
městnání jiném. A když se nic nenaskytovalo odebral se koncem května
do Chicago, kdež následujících 6 neb 7
roků ztrávil. Zprvu pracoval tu v ob
chodu moučném a když si po dvou le
tech část peněz uspořil vstoupil do
spolku s dosavádním zaměstnavatelem
p. J. Prausem. Však ne na dlouho;
již po třech měsících vystoupil opět ze
skolku. Později zařídil jednatelství po
jišťovací a přeplavů, při čemž posleanf

doby ve spolku se švagrem svým též
obchod grocerní provozoval. Po celou
dobu pobytu svého všímal si ruchu
národního, jsa číným členem Sokola,
Hlaholu, Slovanské Lípy a Ochotníků.
Příležitostně byl dopisovatelem Slavie,
pak pravidelným dopisovatelem Národ
ních Novin v St. Louis a později když
N. N. do Chicago přeloženy byly, za
redakce J. V. Sládka, částečným spo
lupracovníkem.
velký požár chicagský v r. 1871 za
chvátil též obchod jeho, zničiv jej úpl
ně. Rozmrzen nad nehodou která jej
potkala, nad úplným zmarem své mno
holeté úsilovné práce, umínil si prohlednonti si daleký západ. Jel až do
Kalifornie a ztráviv v St. Francisco
dva měsíce marným hledáním zaměst
nání, odebral se do Oregonu Zde
prožil 14 měsíců, však touha po větší
české společnosti, po příležitosti k prá
ci na ,,národa roli dědičné“ hnala jej
zpět do „států.“
Na cestě zpáteční zalíbily se mu lu
hy Nebrasky a usadil se v Crete, kdež
v podzim v roku 1873 stal se spole
čníkem v obchodu ve zboží smíšeném.
V podzim roku 1874 oženil se pojav
za manželku Marii Bayerovu z Chicago.
Koncem roku 1875 vystoupil z ob
chodu a stal se cestujícím jednatelem
„Pokroku Záhadu“, když pak redaktor
dřívější, p. Jos. Novinský, vzdal se
redigování listu, ujmul postavení to v
kterémž též setrvává. V červnu roku
1877 ujal se i vydavatelství listu toho.
V celku byl dosud život jeho velmi
pohyblivý, měnivý a poskytnul mu
příležitosti rozbírati se v mnohých obo
rech, v rolnictví dělnictví i obchodu,
mnohých skušeností. kteréž v nynějším
svém postavení k platnosti přivádí.

Jan Milostín Bárta Letovský,
redaktor „Slovana Amerického“ jest
narozen v Letovicích na Moravě dne
15. prosince 1845. Co osmiletý hoch
přibyl s rodiči svými do Ameriky 4.
ledna 1854 a zažil veškeré blaženosti
prvních českých pionéřů v Americe.
Když otec jeho Jan Barta Letovský.
redigoval „Slovana Amerikánskýho“ v
Racine Wis. založeného od Fr. Kořízka r. 1860, přidržel syna svého ku sa-

•zečství při něm a Jan Milostín zůstal pil do kláštera milosrdných bratří přís
v práci té i později, když ze Slovana né observance v Štýrském Hradů.
vznikla Slavie“. Později pracoval v Zde teprv počal okolnostmi a zkušenos
tiskárně Českého časopisu ,, Pozor“ v tí klášterní k tomu přiveden, samostat
St, Louis, a když otec jeho založil sám ně mysleti a souditi o Člověku, světu
,,Slovana Amerikánskýho 1869 v lowa a náboženství.
•City za redakce prof. L. Klácéla z Br
Neuvědomělý s dostatek cit svobodné
na povolaného, pracoval mladý Jan mravnosti člověka překonal v něm ví
Milostín v tiskárně otce svého. Když ru s její obřady a Z vystoupil z kláštera
pak prof. L. Klácel od ,, Slovana Am“. prvně cítě se svým. Študoval pak v
odstoupil, převzal J. M. Barta Letov Praze s nemalými obtížemi dále 7. a
isky sám redakci listu toho 25. dubna 8. třídu gymnasia soukromně. Když
1873 a pracuje věrně na národa roli pak počala se v něm znovu buditi tou
-dědičné po dnes. V lowa City požívá ha po důkladném poznání všeho toho,
i v politických kruzích důvěry občan čemu sv«:,t řiká bůh, věčnost, nadpřiro
stva a byl minulého roku zvolen do zenost, atd., poslouchal jeden ročník
katolického bohosloví v Praze, nenalé
městské rady.
zaje však uspokojení své touhy, a se
známiv se s bohoslovci evandělickými,
Frant. Boleslav Zdrůbek.
nadál se, že lepší uspokojenosti a kýže
Narodil se 26. července 1842 v Bez- ného věd'ní nalezne v bohosloví prodědicích u Iíostomic, kraj pražský na testanském I přestoupil k vyznání
břehu potoka Chumavy (odtud Chu- helvetskému a odebral se na studie do
mavský) a když byl 2 roky stár, pře Basileje ve Švýcařích, kde byl přijat
stěhovali se rodiče jeho do Iíostomic, za občana university tamní. Pilně
kde byl vychován. Pečlivý otec, ač studoval a bádal v písmě, zvláště pak
chudý, dal si záležeti s velikou péčí a má co deko váti přednáškám prof. Schult
svědomitostí na jeho vychování a v ze, že upevnil v sobě zásady volného
mládí stále vedlé školy vyučoval jej zkoumání nauk náboženských. Odtud
sám doma a přidržoval ku čtení. Když odebral se vyslán jsa do Ameriky, kde
byl 4 roky stár už prý předčítával přibyl 12. května 1867, aby tu sloužil
otci z knížek. Později jej přidržoval duchovním potřebám Čechoslovanův.
otec pilně k čtení biblí a dějepisných Své poslání pojal v nejširším slova
děl. Otec přísně hleděl na mravy a smyslů a přijav ordinaci církve refor
pod jeho vedením vyvinul se v dítku mované 18. října 1867 od classis Shezáklad náboženského směru.
boyganké a zamítnuv dvě fary němec
Chodil do škol domácích a když byl ké, usadil se v Caledonii u Racina W is.
11 roků stár, přestěhovali se rodiče je by obsluhoval dvě církve Česko- mo
ho do Prahy. Na přání strýce svého ravských Bratří ním ustavené, a sice
zanechal školy a počal se učití řemes jednu v Caledonii a druhou v Chicago.
lu sýrařskému v Karlině. Kdvž ale mistr Dojížděl každých 14 dní do Chicago.
po půl roce učinil úpadek, a mladý Synoda slíbilá mu platiti tyto cesty.
Zdrůbek byl pochytil počátky němec Služného měl slíbeno od každé církve
kého jazyka, šel z novu do školy far 8 130 na rok. Zásadou jeho bylo kání u sv. Haštala, z té na hlavni sv. zati čistotu mravů a lásku, upřímnost
Jakuba a odtud teprvé 1857 na staro ve všem jednání a národní uvědomění;
městské gymnasium. Zatím zemřela ze zásad věroučných církevních neostý
mu matka a 2 sestry nejmladší zde a chal se vylucovati ty, «které vadí mrav
otec jeho s 5 ostatními bratry nedospělý nosti uvědomělé, lásce a pokroku vše
mi odstěhoval se zpět do Hostomic. obecnému, hleděl pokud to šlo smířoFrantišek zůstal v Praze sám a vydr vati vědu s náboženstvím, a kde to
žoval se ve školách přízní přátel nešlo, držel se vědy. Církevní správa
a stálým soukromým vyučováním men synody ač znala jeho smýšlení, trpěla
ších dítek. Směr jeho celého vychová to, neb jsouc svobodomyslná a snášen
ní byl nábožensko-ascetický, což jej livá, nekladla mu v cestu žádné pře
přivedlo ze 6 latinské k tomu, že vstou kážky. Hůře bylo však s těmi církev-
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niky, kteří nebyli zvyklí náhledům vol
nějším. Získal si vedle četných přátel
v obou církvích také nepřátel. Obno. vil v době té vCaledonii školu českou
a vyučoval přes zimu dítky v ní a cvi
čil je ve zpěvu národním Úspěch dí
tek byl velmi utěšený. Zatím byl za
ložen p. K. Jonášem v Chicago svo
bodomyslný Časopis „Pokrok“, jehož
byl p. Jos Pastor redaktorem. Zdrůbek přispíval do něho „hanáckými do
pisy“ tendenčními. Po jaře 1868 od
stoupil p. Pastor od „Pokroku“, list
se přestěhoval do Racina ?> Zdrůbek
vzdor odporu svému pro život veřejný
byl přiměn ujmouti se redakce, což
učinil tím svědomitěji an viděl, že co
kazatel živobytí neudělá, nebude-li clitíti
chopiti se sprostéh-« řemeslování v chrá
mě a vydíraČství svatouškářského. je
hož se štítil ponechávaje každému na
dobré vůli, čím na církev přispěti chce.
Z malé mzdy do roka neobdržel ani
dvě třetiny a z toho ještě musel cesty
po dráze do Chicago piati ti. Nevyplá
celo se tedy farářování. Převzav redakci
„Pokroku“ př-stal jezdi ti do Chicago
a zůstal ve službě církve Caledonské
a listu. Dne 4. srpna přivezl mu pří
tel jeho a spolužák p. Josef Sládek,
teď profesor v Praze, zasnoubenou mu
Lindu roz. Raišlovu z Prahy a v Racině odbyl se sňatek téhož dne za pří
tomnosti většiny národovců tamních.
Redigoval „Pokrok“ v Raci ně až do
konce srpna 1869, kde přestěhoval jej
majitel p. K. Jonáš, do Cedar Rapids
Iowa, a tu pobyl s ním Zdrůbek do 9.
února 1871, kdy byl prodán společnosti
České Tiskárny v Clevelandu, kamž se
též přestěhoval. V Cedar Rapids co
Člen Čten. Spolku pomáhal zbudovati
národní síň, která s velkou obětavostí
národovců tamních byla započata a
dokončena, a řídil po nějaký Čas čes
ké divadlo ochotnické. Jal se vydávati po sešitech Česko-Anglickou mlu
vnici, kterouž však nedokončil.
Založil tu pomocí Boleslava Trojana,
nadšeného pro svobodu a pravdu, syna
dr. Trojana z Rakovníka, Jednotu Svo
bodomyslných 8. listopadu 186<>, k níž
přihlásilo se hnedle na 30 českých obcí
v rozličných státech.
Pro článek jeden zaslaný z Cleve
landu od spolehlivého dopisovatele p.

V. S. týkající se Clevelandského čes
kého faráře íiepiše (Pimprle) a jeho*
kuchařky, byl stíhán soudně pro uráž
ku na cti v okresu Linn, a když se
přestěhoval do Clevelandu, P. Éepiš
pokračoval v soudním svém stíhání
dále, což stálo mnoho mrzutostí, času,
a peněz. Když mělo přijití k r zhodurjícímu přelíčení, a Zdrůbek zvěděl, že
ti, kteří sdělili mu látku k článku zá
vadnému, koupili si svědka dr. Ilabéniclita za § 50, a když svědek ten ještě'
k tomu utekl z Clevelandu na západ,
aby prý nemusel křivě svědČiti, a.
když manželka dr. Habenichta Zdrůbka.
prosila orovř-ena světě, aby svědectví
její muže nežádal a nepoužíval, jelikož,
by bylo křivé, rozmrzel se Zdrůbek
na nepoctivé jednání vyvolatelů soudu,
a zamítnuv rozhodně hájení se falešným
svědectvím a koupen«-u přísahou, došel
se svědkem p. Landou ku knězi Repišovi a nabídnul mu smíření. Kněz,
slíbil odvolati soud, odvolá-li Zdrůbek
své tvrzení, a- Zdrůbek odvolal to. co>
nemohl Čestně zastávati, a dal společ
nosti České Tiskárny čtvrtletní výpo
věď z redakce, aby si Společnost nalezla
redaktora jiného. Společnost povolala
p. J. V. Čapka z Čech a Zdrůbek
odebral se do Čech 4. října 1871, maje
vyhlídky na práci tam za doby Čechům
příznivé vlády Hohenwartovy. Nežli
však přijel do Prahy, byla vláda Ho
henwartova padla a s ní i jeho vyhlíd
ky.’ I zdržel se tu 4 měsíce jen a 26.
ledna už zase jel zpět do Ameriky, a
sice přes Španělsko, Kubu a Nový
Orleans do Texas s p. Tom. Batlem,
který vyzval jej a pomohl mu na ces
tu. by v Texas zařídil česko-anglické
školy. Přijeda do Texas a jsa úplně
bez prostředků, vstoupil do tiskárny
„Houston Daily Times“ co sazeč, kte
réž práci byl se při redigování dříve
naučil. Po dva měsíce tu pracoval
v noční práci, až pak obdržel povolání
od české osady ve Veselý, Austin Co.za učitele a kazatele sboru Česko Mo
ravských Bratří. I zařídil školu českoanglickou s 80 dítkami a kázal ve
smyslu svobodomyslné mravnosti.
Získal četných přátel ve všech okre
sích Čechy osazených ale i protivníků je
dnotlivých mezi farisejskými svatouškáři,
kterým šlo o holý obřad, nikoli však o
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ducha a mravnost čistou. Mimo to
tížila jej 14 denní zimnice a manželka
jeho byla poražená 9 měsíční nemocí
těžkou, že se ani v lůžku pohnouti ne
mohla po celou tu dobu. Vedle po
volání svého sestavil tu Novou Anglic
kou Mluvnici, kterou 1874 vydal p.
A. Geringer tiskem v Chicago.
V srpnu r. 1874 nabídl mu p. E.
Rosewater, vydavatel ,, Pokroku Zápa
du“ redakci listu tohoto uprázdněnou
■odchodem p. V. Šnajdra. Přijal ji a
přibyl 15. září přes St. Louis do Omaha. Tu vedle redigování listu založil
Matici Svobody“, jíž vydal 5 sešitů.
(1. Rodopis boha. 2. Svět a jeho po
vstání. 3. Vývoj práva aneb : Co je
hřích a co není. 4. Ježíšovo mládí.
5. Ústava Soustátí Amerického). Pak
sepsal y,První čítanku pro školy ame
rické“, již vydal p. Aug. Geringer v
Chicago 1875, druhé opravené vydání
1877.
V Omaze založil ochotnicky
.spolek ,, Klicpera“, který dával před
stavení v síni p. V. Kučery v Praze
(předměstí to Omahy). R. 1875 počal
vyjednávati s p. Geringerem o založení
velikého časopisu v Chicago, až koneč
ně přijel do Chicago 15. srpna 1875 a
založili s jmenovaným p. A. Geringe
rem první denní časopis
a při něm týdenník ,,Amerikán“ v
jichž redakci zůstává po dnes podpo
rován při místních zprávách ve ,, Svor
nosti 14 švagrem svým nadaným Gusta
vem B BeiŠlem V době té sepsal po
prázdných chvílích ,, Druhou Čítanku
pro česko americké Školy“, vydanou p.
A. Geringerem 1876, a posledně sebral
látku pro tento kalendář ,, Amerikán“
a spracoval ji.
Gustav Bedřich Reišl,

druhou Českou
paralelku gymnasia
plzenského, vstoupil do třetího ročníku
německého, jelikož té doby stávalo
pouze těchto dvou ročníků českých.
Hned v prvních měsících ročníku 1867
a 1868, dostalo se R. vyzvání od dů.
stojného faráře české církve pražské,
p. Benjamina Košuta, by věnoval se
učitelství a odporučen mu učitelský
ústav v Staré Tšavě (v Eruském Slez
sku) kdež by bezplatně a při úplném
zaopatření učitelský běh odbýti si
mohl.
Stísněné rodinné poměry jednak, a
mezi tim vzrostlá nechuť ku povolání
kazatelskému přiměly jej k přijmutí
nabídky té. Bez meškání odebral se
do Staré Tšavy, kdež dostalo se mu a
osmi jiným Cechům laskavého přijetí
se strany řiditele ústavu p. Rummer a.
Však brzo měl poznati sklamaní své.
Místo pravidelného vyučování předmě
tům učiteli nevyhnutelně potřebných,
museli chovanci počtem as 25 věnovati
se pracím domácím a polním a zbýva
jící čásť dne byla pak vyplněna vyučo
váním náboženským. Vida že by takto
kýženého cíle nedosáhl.vrátil se po ro
ce zpět do vlasti a nemoha pro nepří
znivé poměry v studiích svých pokraČovati, vstoupil 1869 do učení v tis
kárně J. R. Portově kteráž byla jaksi
střediskem plzeňského ruchu národního.
Přiučiv se zde sazečství, byl 1873 '
povolán švagrem svým Fr.. B. Zdrůbkem, tehdy redaktorem ,,Pokroku Zá
padu“ do Omahy, Neb. kdež vedlé
sazečství přispíval do listu tohoto. Po
ne celoročním pobytu odebral se do
Chicaga, kdež nalezl zaměstnání v tis
kárně Geringerově a po založení ,, Svor
nosti4 4 její přispívatelem a konečně
druhým redaktorem se stal, zaměstná
vaje se mimo to překlady, z nichž
vyšli nákladem knihkupectví Geringrova
román Dumásův „Otec La Ruiue“ v
„Domácí Bibliotéce44 a povídka Demeryova „Dva sirotci.44 Redigoval též
nějaký Čas r. 187s humoristický malý
týdenník „Raráška.44

spoluredaktor-,, Svornosti4 4 pro záležitos
ti místní, naložen 30. dubna 1855 v
Praze.z rodičův chudých. V nej útlejším
mládí svém přišel s rodiči svými do
Plzně, kdež 1861 počal navštěvovati
národní hlavní školu a odbyv tato s
úspěchem nejlepším. * vstoupil 18H5 na
Brzo po příchodu svém do Chicago
gymnasium premonstrátův, maje v úmyslu věnovati se po odbytých studiích přidružil se R. několika národním spol
kům, jichžčinným a horlivým údem
kazatelství evandělickému.
Odbyv s úspěchem dobrým první i byl a u mnohých různé úřady zastával.

J. V. čapek,
přibyl do Ameriky v srpnu 1871 a
Íířevzal redakci ,,Pokroku“ v Cleveánd, O. R. 1872 však odstoupil od
,, Pokroku“ založil humoristický obráz
kový týdenník „Diblík“ a když se
ujal dobře, změnil jej v politický týden
ník „Národní Noviny“, které však brzo
zašly. R. 1875 přijal redakci právě

Slovanskou Lipou v New Yorku zalo
žených „New Yorkských Listů“, politickéhotýdenníku.
Když vydavatelský výbor učinil úpa
dek vykoupil za pomoci několika přátel
tiskárnu a vydával list dále, až v květnu
1877 změnil list svůj v denník, který
dosud vydává a rediguje. (Bližších zpráv
životopisných nemohli jsme od něho
obdržeti. R.)

Zákon poštovní v Soustátí.
Veškeré ztráty a nepravidelnosti
na poště mají býti sděleny do Washing
tonu pod adresou: Post Office Depart
ment, Division of Mail Depredations.
Mimo to však jest dobře sděliti to
zvláštním poštovním jednatelům, a sice
ze států Michigan, Wisconsin, Minnesota,
‘ Iowa, Indiana a Illinois pod adresou:
Speciál Agent JJ. R. Hawley Chicago
111., a ze státu Missouri, Arkansas,
Kansas, Indiánské Území a západní
Tennesse a Ketnucky pod adresou:
Speciál Agent T. W. Schaurte, St. Louis
Mo.
Při adresování psaní neopomeňte
nikdy udati jméno, komu píšete, místo
kde bydlí, okres (county) a stát. Ve
velkých městech přidá se ulice a číslo
•domu. Když se posýlá psaní do Evropy,
má se připsati jméno země (Bohemia,
Moravia, Austria, France atd.) a slovo
Európe. “ Při neúplné adrese zdržuje
se psaní a často se i po dlouhém
bloudění vrací do rukou pisatele.
Užívejte dobrých a pevných obálek
na psaní i na noviny, aby se tyto cestou
v poštovních vacích nepotrhaly lehce a
nepůsobilo to mrzutost.
Neposýlejte peníze neb cenné věci
v obyčejných psaních alebrž registrujte
taková psaní vždy. Kdo pošle cenné
věci neb peníze v obyčejném psaní,
nejen uvádí se v nebezpečí ztratiti je,
ale i přivádí poštovní zřízence v poku
šení a často je příčinou zničení někte
rého poštovního neb klerka.
Na obálku každého psaní, které
zasýláte, napište neb nechte vytisknouti
v rohu jméno své, místo, okres a stát,
aby se to psaní mohlo k vám vráti ti,
kdyby osoba adresovaná nemohla býti
nalezena.

Poštovní známky mají býti přile
peny do hořenního pravého rohu na
obálce na straně té, kde je adresa.
Rozstřihané neb roztrhané poštovní
známky, neb vyřezané z obálek kolko
vých, pošpiněné, neb kolky důchodní
nepřijímají se a psaní s takovými nepo
šle se poštou, ale zůstane ležeti.
Poštmistři nejsou povinni přijimati
za poštovní známky roztrhané a zkaže
né papírové i eníze, neb drobné centy
v obnosu přes 25 centů; nejsou povinni
přilepovati známky na psaní aneb dávati zpátky drobné na velké peníze.
Kdo, by užíval známku poštovní,
která už jednou byla užívaná propadá
pokutě $ 50.
Když užíváte poštovní kartu, ne
pište na stranu adresovou pranic mimo
adresu a nepřilepte pranic na žádnou
její stranu, neb musí se za to platit
pokuta.
Každé psaní, které má jiti poštou
z místa, musí míti třícentovoxb známku
na sobě. Když má méně, platí přijímatel 6 centů za ně bez toho, co
zasylatel byl zaplatil.
Každé psaní má býti posláno poštou;
kdyby se někomu dokázalo, že nosí
nekolkovaná psaní z místa na místo
za plat, byl by pokutován $ 150. Z
laskavosti však může někdo psaní ne
kolkované někam donéstia doručit bez
pokuty.
Každý kdo odebírá nějaký časopis
poštou, má oznámiti vydavatelstvu kaž
dou změnu své adresy, aby pošta ne
musela přijimati a posýlati zpět časo
pisy mu poslané.
Veškeré balíky posýlané poštou
třetí třídy s lacinějším poštovním,
nežli psaní, musí býti tak zabaleny,
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aby je mohl poštmistr lehce otevřití
a prohlednou ti. A 11a takových balí
kách může býti na obálce napsaná
adresa zasýlatele se slovem
(od) a může n-ipsati na obálce neb
vytisknouti jméno té věci v balíku
obsažené; více se nesmí nic psáti neb
tisknouti na to.
Kdo by v takovém balíku poslal
něco psaného, platí $ 5 pokuty, aneb
obdržitel platí za to poštovné jako za
psaní.
Poštovné za rukopisy pro časopisy
obnáší 3 centy za půl unce .neb mé
ně. Hudební rukopis též platí jako
psaní. Balíky poštou zaslané mohou
vážiti nejvíce 4 libry kus
Obnos poštovného měří se dle
váhy psaní. Za půl unce a méně
platí se 3 centy v celém Soustátí,
dvakrát tolik platí se za psaní vážící
od j do 1 unce; třikráte tolik přes 1
unci až do 1| unce; a tak dále za
každou půl unci a její Čásť.
Na místní psaní, která mají se
doručiti poštovními posly v tom místě,
kde byla odevzdaná, vplatí se pouze
dvoucentový kolek za půl unce.
Na místní psaní, která si vyzved
ne obdržitel sám na poště,, platí se
jeden cent za půl unce.
Poštovné první třídy platí pro
psaní zalepene, zalepené balíky, zá
sylky cele neb Částečně psané, vše co
jest tak zalepeno, že to nemůže pošt
mistr prohlednou ti bez roztržení obálky;
pak balíky, v nichž jest přiloženo něco
psaného, třeba jen malá poznámka a
rukopisy k uveřejnění v Časopisech.
Poštovné druhé třídy. Sem patří časopisy
tištěné, pravidelně vydávávané v určité doby
od jistého vydavatele, k nimž není přidána
žádná psaná poznámka neb znamení a zasýlané
pravidelným odběratelům. Za takové platí vy
davatel dle libry jich váhy, a sice za časopisy
vydávané týdně neb častěji 2 cty za lib, a za
časopisy řidčeji než týdně vydávané 3 cty za
libru.
Časopisy, které posýlají se poštou odběra
telům v témž okresu, v němž časopis se vydá
vá, dodávají se poštou bezplatně v celém okre
sů, když si je odběratel sám na poště vyzved
ne, když se posýlají po listonoši, platí se za
každé číslo listu 1 cent.
Poštovné třetí třídy. Sem náleží pamflety,
příležitostné tiskopisy, přechodní časopisy, nezapečetěné oběžníky, magazíny, plakáty, pro
volání, knihy, rukopisy pro knihy, archy ko
rektúry, mapy, rytiny, vzorky zboží, semena,
kořeny, cibulovité byliny, a jiné podobné,
nejvýše 4 libry vážící, které se nemohou poka-

ziti na cestě a nemohou poškodili poštovní
vaky neb poštovní zřízence. Za takové platí
se za každou unci neb její čásť 1 cent poštov
ného.
Takové věci musejí se zabaliti tak, aby
mohl je poštmistr bez roztržení obálky otevřití
a o jich obsahu se přesvědčiti. Jsou-lj takové
balíky zalepené a nedají se otevřití, platí se
za ně jako za psaní. Kdyby bylo v nich něco
psaného, platí se též jako za psaní. Co se
může na povrchu jejich napsati jest jméno a
adresa zasýlatele na obálce.
Poštovní karty mohou býti ^sané neb tiš
těné. Když se o ně nikdo na posté nepřihlásí
v 60 dnech a nemohou se doručiti, zničí se a
nepošlou se do úřadovny pro mrtvá psaní ve
Washingtonu. Na přední' stranu nesmí se
psáti pranic leč adresa, nesmí se na ně nic
přilepiti neb přišpendliti, sice platí se za ně
jako za psaní. Ani adresa se nesmí lepiti na
ně. Stojí po celém Soustátí 1 cent, do Canady
a do Evropy 2 centy.
Nemohou se poštou posýlati následující
předměty: balíky stekutinami, jedy, třaskaviny,
sklo, živá zvířata, ostré a bodavé předměty,
cukr, neb vše co by mohlo poškoditi obsah
vaku poštovní neb zřízenec s tím zacházející.
Psaní neb karty, na jichž obálce nalézají se ne- •
slušné a nemravné poznámky psané, tištěné
neb kreslené, psaní neb oběžníky loterní, a
jiné podobné věci nepošlou se.
I všecky
nemravné, rozpustilé a neslušné knihy, obrazy,
listy, tiskopisy a jiné podobné se neposýlají.
Psaní registrovaná. Registrovati nechají
se psaní neb jiné předměty poštovní zásylky,
když už jest za ně obyčejné póštovué zapla
ceno. A.k tomu se připlatí za registrování na
psaní pro celé Soustátí deset centů zvlášť. Za
ztrátu neregistrovaného psaní není poštovní
zpráva zodpovědná.
Balíky větší pro registraci určené musejí
býti dobře zalepené, svázané a musejí míti
plnou adresu zasýlatele i obdržíte le.
Poštmistrové neregistrují žádné psaní neb
zásilky v neděli.
Poštmistrové nemají prohlížeti obsah psaní
neb balíků zasílaných, leda pokud se to týká
věci, které pošta nesmí dopravovati.
Registrované psaní nesmějí se odevzdati
žádné jiné osobě, kterou poštmistr zná, že je
k vyzdvižení jich splnomocněná.
Když by někdo posýlal pokažené a potr
hané peníze papírové do Washingtonu k vy
měnění jich za lepší, musí mu poštmistr dati
registrování bezplatně a zasýlatel ten platí jen
obyčejné poštovné dle váhy psaní.
Kdo obdrží registrované psaní neb zásylku,
musí podepsati zpáteční recepis poštovního na
důkaz že obdržel zásylku. Recepis ten podepsaný vrátí se k zasýlateli zpět a jest mu
dodán.
Do Evropy a do všech jiných zemí regi
strují se též psaní a zásylky, a sice platí se
za registraci tutéž jen 10 centů zvlášť mimo
poštovné obyčejné. Při těch zásylkách však
neposýlá pošta zpáteční recepis zasýlateli do
ruky.
Když by se registrované psaní z Evropy
došlé nemohlo odevzdati, pošle ho poštmistr
do Washingtonu do oboru pro mrtvá psaní a
tam se oh dále postarají.
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Poštovní peněžně poukázky. Peněžní po
ukázky (Money orders) poštovní jsou nejbez
pečnější a nejrychlejší cestou k zasýlání peněz
po celém Soustátí i do ciziny.
-Kdo chce posiati peníze na poštovní pou
kázku, dojde na poštu která jest oprávněná
vydávati poukázky, vyplniv lístek mu podaný,
a složiv peníze, obdrží poukázku poštovní na
modrém papíru, kterou musí vložiti do svého
psaní, přilepiti na obálku obyčejné jen poštov
né a zasiati tomu, komu chce, aby byly peníze
ty vyplaceny. Ten kdo obdrží poštovní tu
poukázku, aojde s ní na poštu, dosvědčí, že
jest to on, jemuž adresa zní a obdrží od po
štovského vyplacenu celou částku na poukázce
naznačenou, když podpíše poukázku tu.
Za poštovní poukázky platí zasýlatel na
své poště při vyzvědání jich:
Za poukázku až do $15.........
10 ctů.
,,
,, od $15 do $30................. 15 ,,
„ „ $30 „ $40................ 20 „
,,
m
n >, $40 ,, $50............... 25 ,,
Kdo by chtěl zasiati více nežli $50 najed
nou, musí vžiti více než jednu poukázku, neb
se nevystavují vyšší poukázky.
Poštmistr
však nesmí posýlati v jednom dnu od jednoho
zasýlatele na téhož obdržitele více než 3 pou
kázky poštovní.
Velice na tom záleží, aby bylo udáno dobře
jméno zasýlatele a jeho adresa.
Když pro nějakou příčinu obdržitel poukáz
ky poštovní nechce neb nemůže peníze na po
ukázku vyzvednouti, jest oprávněn podpisem
svým na druhé straně poukázky splnomocniti
poštmistra, aby vyplatil poukázku jiné třetí osobě. Poštmistr ale musí se přesvědčiti, že to
to splnomocnění jest pravdivé.
Poštovní může vyplatiti zpět peníze na po
ukázku přijaté tomu, kdo poukázku vyzvedal,
pakli není poukázka ta starší nežli ieden rok
a není-li více nežli jednou podepsana.
Kdo by udal poštmistrovi na poukázku něeo chybného a chtěl by to opraviti,openíze jiné
osobě neb na jiné místo zasiati, může poukáz
ku přinésti na poštu, poštovský mu ji vyplatí a
napíše mu za ni jinou, za kterou ale musí zasylatel zaplatit zvlášť povinnou částku.
Kdyby zasýlatel neb obdržitel ztratil poš
tovní poukázku, musí se přihlásiti u poštmistra
svého, který mu vymůže duplikát, když se
přesvědčí, že jest vše pořádku, a sice zdarma'
Poukázky poštovní se vydávají na obnosy
od 1 centu do $50, ale půlcenty neb zlomky se
nepřijímají.
Když poštovský jednou vyplatí poukázku
komukoli, od koho obdržel dostatečné osvědčení,
není pak více pošta za-poukázku odpovědná.
Když jest poukázka poštovní starsí jednoho
roku, nemůže ji poštovský žádný vyplatiti, ale
pošle ii do Washingtonu, a když se tam pře
svědčí, že nebyla poukázka ta vyplacena, vy
dají za ni duplikát, pošlou jej přihlásiteli a
ten obdrží ji pak vyplacenou.

Poštovné do cizích zemí.
Mezinárodní poštovní smlouva uzavřena v
Bernu ve Švýcarsku 1874 vešla v platnosť 1.
července 1875 a obsahuje následující země :
Soustátí, Rakousko, Německo, Uhersko, Belgii,
Dánsko, Egypt, Španělsko, Velkou Britanii,
Britickou Indii, Řecko, Itálii, Norvéžsko, Nizo
zemí, Luxemburg, vPortugal, Rakousko, Rusko,
Srbsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Černou

Horu, Francii, a všecky země s těmito spojené.
Smlouva tato týká se psaní, poštovních ka
ret, novin, tiskopisů, kněh, obrazů, listin uřadních a vzorků obchodních.
Všecky tyto předměty mohou v těchto ze
mích býti registrovány.
Na všecky zásylky do cizozemska musí se platiti
poštovné napřed nevyhnutelně, sic se nepošlou,
jen psaní se nemusí napřed vyplatit, ale za to
platí obdržitel v cizině dvojnásobnou cenu poš
tovného. Noviny a jiné věci nevyplacené neb
jen částečně vyplacené nezašlou se.
Největší váha vzorků na zboží zasýlaných
poštou do cizozemska může obnášeti 250 gramů
(8f unce), největší váha jiných zásylek mimo
psaní může býti 1000 gramu neb 2 lb. 3 unce.
Knihy, noviny a tiskopisy musejí se posia
ti pod jednoduchou obálkou, a nesmí býti v
nich nic psaného posláno.
Smlouva tato zapovídá posýlati v psaních
neb balíčkách poštou zasýlaných zlaté neb stří
brné peníze, klenoty a jiné věci cenné podléha
jící clu.
Dle smlouvy této platí se za jednoduché
psaní vážící nejvíce půl unce (15 gramů) ná
sledovně:
3 centy do: Mexika jpo pevnině, do Bahamas, Kanada.
5 centů do: Aspinwall, Austrálie (přes San
Francisco), Austrie (celé Rakousko-Uhersko)
Belgie, Cuba, Dánsko, Egypt, Ostrovy Fiji,
Německo, Řecko, Nizozemsko, Itálie, Japonsko
(přes San Francisco) Moldávie, Norvéžsko, Pol
sko, Portugal, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Špa
nělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Valašsko,
Západní Indie.
6 centů na: Havaiské ostrovy, New-Foundland.
7 ctů do: Tripoli a Tunis přes Itálii.
10 ctů do: Francouské osady, Hong kongv
Číně, Indie přes Itálii, Mexiko po vodě, Vene
zuela a Zanzibar.
15 ctů na: záp. břeh Afriky, Austrálii přes
Anglii, Libéria, Morroco.
Nemohou se poštou posiati následující
předměty; balíky s tekutinami, jedy, sklo, traskaviny, živá zvířata, ostré a bodavé předměty,
cukr neb vše co by mohlo poškoditi vaku poš
tovního neb osoby poštovního zřízence s tím
zacházející. Psaní neb karty, na jichž obálce
nalézají se neslušné a nemravné poznámky
psané, tištěné neb kreslené, psaní neb oběžní
ky loterní, podvodné a jiné podobné věci nepo
šlou se. I všecky nemravné, rozpustilé a ne
slušné knihy, obrazy, listy, tiskopisy a jiné po
dobné se neposýlají.

Skráceniny jmen států a území pro
adresy na psaní a zásylky poštovní.
Na adresu píše se jméno adresáta napřed,
pak místo (v městech číslo a ulice) pak okres
a konečně stát.
Všecko to má býti psáno zřetelně a plně,
jen jméno státní se může skrátiti a sice násle‘Jj__ ťx.
Miss. Mississippi
Alabama
Ala.
Missouri
Mo.
Alaska Alaska území
Ariz.
Arizona
Mont Montana úz.
Ark.
Arkansas
Neb. Nebraska
Nev.
Nevada
Cal.
California
Colorado
N. H. New Hampshire
Colo.
9
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N. J. New Jersey
Ioa.
Dak.
Dakota úz.
N.Mex. Mexico
Kans.
Del.
Delaware
N. Y. New York
Ky
D. C. District of Columbia N. C . North Carolina La
Flo.
Me.
Florida
O(hio) Ohio
Md.
Ga.
Georgia
Oreg. ■ Oregon
Pennsylvania
Pa.
I aho Idaho úz.
Mass.
Mich.
Illinois
R. I. Rhode Island
Ill.
Indiana
S. C. South Carolina • Minn.
Ind.
Ind. T. Indian Territory Tenn. Tennessee

Iowa
Kansas
Kentucky
Louisiana
Maine
Maryland
Massachusetts
Michigan
Minnesota

Tex. Texas
Utah Utah úz.
Vt.
Vermont
Va.
Virginia
Wash. Washington úz.
W Va. West. Virginia
Wis.
Wisconsin
Wyo. Wyoming úz.

Přehled světových udalostí
za rok 181T.
Rok 1877 jest velmi bohatý na dů
ležité události světodějné a takové, je
jichž následky dobré či zlé budou se
jeviti po mnoho let následujících v ze
mích, jichž se týkají. Jak v novém
tak i v starém světě dály a dějí se věci
důležité a nemělo by bvti ani jediného
člověka, který by nečetl pravidelně svůj
časopis, aby se dověděl každý den neb
aspoň každý týden, co nového se u

dálo právě v celém světě.
Tím
stává se člověk celým člověkem, když
stará se o rodinu člověčenskou, cítí s
ní radost i bolest, touží po tom aby
zvěděl, co se s člověčenstvem děje a
z toho ze všeho vybírá si poučení,
vzdělání a povznesení. Podáváme tu
to přehled hlavnějších těch udalostí z
celého světa.

AMERIKA.

Nastolení presidenta Hayese bylo
nej důležitější politickou udalostí toho
to roku v Soustátí a jeho dobré na
sledky neočekávané šíří se po celé
zemi.
Volby presidentské, odbývané mi
nulého roku v listopádu, odbyly se ve
velkém rozčilení obou národních stran,
avšak výsledek jejich nebylo lze docíliti, poněvadž z některých států již
ních byly uveřejněny nepravé sčítací
listiny. Jednalo se hlavně o jediný
hlas volitelů presidentských, neb měl
Tilden demokratický Čekanec ze 185
hlasů zabezpečeno 184 a o ten poslední
se rozcházelo. Demokraté tvrdili že
tři státy jižní, Jižní Oarolina, Lousiana
a Florida mají většiny demokratické a
že tudíž jest zvolení a nastolení demo
kratického Čekance Sam. J. Tildena
jisté. Na druhé straně zase republikáné přisvojovali si většiny jmenovaných
států, tvrdíce že poctivě je dobyli, a že
republikánský čekanec Rutheriord B.
Hayes má i ty nerozhodné tři hlasy v
to počítaje 185 hlasů volitelských, což
právě stačí ku zvolení. Obě strany
tvrdily své právo a žádná nechtěla upustiti, a když byly po dlouhém a ve

likém. napnutí konečně hlasy v jmeno
vaných třech státech sčítány, vyčítáno
rozličných podvodů sčítacím výborům
a nastala z toho bouře velmi vážná v
celé zemi mezi stranami, a bylo se če
ho obávati — ba už ozývaly se hlasy
u veřejnosti v tom smyslu — že z toho
vypukne vzpoura a snad nová občan
ská válka.
Byly to přesmutné doby v prosin
ci a lednu a ještě smutnější vyhlídky
do budoucnosti. Kongres sešel se pra
videlně v prosinci ale nemohl dlouho
nic ujednati.
Všech zraky k němu hleděly a od
něho klidné rozluštění očekávaly. Od
presidenta Granta nebylo lze ničeho očekávati dobrého, neb ten ve vojáckém
duchu pojímaje všecky občanské zále
žitosti, byl si umínil, že ponechá voj
sko v Louisiana a Jižní Carolina, aby
tam udržovalo vládní přívržence u vlá
dy; Cliandler, Morton a Cameron, rád
cové Grantoví, radili mu k neústupné
tvrdosti, předstírajíce spásu své strany
(republikánské) iníti na zřeteli.
Nový rok byl v L usianě zahájen
nastoupením vojácké politiky. Grant
poručil obsaditi sněmovnu státní voj

skem a tak porušil práva státu toho.
Demokratičtí členové, kteří nebyli do
sněmovny vpuštění, sešli se ve zvláštní
síni a zahájili též zasedání sněmovní,
"tak že byly státní sněmy zde dva gu
vernéři dva a úřady státní vesměs po
dvou.
To samé dvojité hospodářství bylo
zavedeno v Jižní Carolíně, kde Grantovo vojsko ve sněmovně provedlo týž
výstup a nastaly dva sněmy, dvě vlády.
Ve Washingtonu nevěděli si rady «
ani pomoci. Až tak daleko to došlo,
že 7. ledna v organu presidenta Granta,
,,Washington Chronicle“ bylo pojedná
váno zcela opravdově o tom, aby kon
gres dodatkem k ústavě zrušil vůbec
úřad presidentský a aby se správa
spolková odevzdala pouze sedmi spol
kovým tajemníkům, kteří tvoří teď
presidentův kabinet. Očekávalo se, že
Hayes i. Tilden sřeknou se všech svých
nároků a že bude jednou pokoje docí
leno dobrou radikální cestou.

'xxvxx.

Avšak doc lilo se to cestou jinou.
Kongres zvolil výbory z obou sněmo
ven a ti uradili se 17. ledna o spůsobu,
jakým má býti president nastávající
vypočítán one 14. února.
Výbory
sněmovní navrhli aby se zvolil národ
ní sčítací výbor, sestivaj cí z 5 sená
torů, 5 zástupců a 5 nej vyšších soudců.
Ti budou vyšetřovati celou záleži
tost a odhlasuji i rozhodnou, kdo má
býti presidnetem. Dne 25. ledna přijal
senát tento nový návrh, zastupitelstvo
přijalo jei 26. ledna 191 hlasy proti 86,
a dne 1. února sešel se sčítací národní
výbor ku s é práci. Po celé zemi no
vé napnutí, nové rozčilení právě ja
ko minulého listopadu při volbách.
Do 4. března bvl výbor s prací hotov
a vypočítal Havesovi 185 h asft potřeb
ných a prohlásil jej za zv->ieného.
Iiayes byl nastolen slavně 4. března,
slíbil v nástupní reč vše. co mohlo i
demokraty us okojiti a o celé zemi
^ůstal klid a p »'pj neporušený.
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Nový president zvolil si za tajem
níky pro kabinet svůj následující obča
ny: William M. Evarts z New Yorku
za tajemníka zahraničních záležitostí;
John Sherman z Ohio za taj. poklad
ny; George W. Mc. Oravy z Iowa za
taj. války; Richard TK Thonipson 7
Indiana za taj. loďstva; Charles Devens
z Massachusets za vrchního návladního;
David M. Key 7 Tennessee, demokrat,
za vrchního poštmistra, a Karel Schurz
z Missouri za tajemníka vnitra.
Zvolením tímto vybavil se Ilayes
z přísných rukou Grantovskýcli lidí
jako jsou Morton, Blaine, Čhandler,
Cameron a jiní, kteří se na nebo velice
rozhněvali a přisahali mu těžkou po
mstu. Také se spikli a počali osnovat!
protivenství mu, avšak nedokázali ni
čeho a bezpochyby že více nedokážou.
Prvním krokem u vládě bylo, že
Hayes ustanovil si politiku vůči jihu,
a sice politiku smířlivou, odvolání voj
ska a odevzdání správy států Lousiana
a J. Caroliny řádně zvoleným demo
kratickým guvernérům Nicliollsovi a
Hamptonovi. Dále umínil si prosaditi
dle možnosti opravy v úřadech. Na
těch předmětech počal pracovati.
Upokojení jižních států dalo mnoho
práce. President zavolal si 24. března
tlamptona i Chamberlaina, guvernéry
v J. Carolina do Washingtonu a do
Louisiany poslal komisi vyšetřující
zvláštní. Dne 3. dubna konečně od
volal president spolkové vojsko z J.
Caroliny a Wade llampton pak klidně
a bez bouře ujal se správy státu. Ko
nečně byla.propast zacelena a sever s
jihem usmířeni odvoláním vojska z
Louisiany dne 21. dubna. Od té doby
ozývali se tu a tam ještě někteří ne
smiřitelní proti Hayesovi a politice je-,
ho, ale hlasy jejich stále slábly a ten
čily se, až bylo dílo celé vykonáno v
pořádku a celý národ se přesvědčil,
že jest to dobře uděláno, co Hayes
udělal.
Indiánská válka. Vedle politic
kých udalostí zajímala mnoho pozor
nosti a poutá dosud každého válka in
diánská, která tak dlouho už trvá na
dalekém západu americkém a nebéře
konce. Příčinu k válkám těm dali
hlavně vládní ůřadníci, kteří jsou usta
noveni ku spravování záležitostí indián-

ských a k dodávání jim vládou po
skytnutých a smlouvami zabezpečených
potřeb. Ůřadníci ti Indiány okrádali
stále, šidili, obelhávali, klamali, a Indiané k zoufalosti rozčileni chopili se
zbraně a hájili svá práva. Mimo
to
■V
bylo dálší příčinou osazení Černých
Vrchů v Dakotě bělochy zlatokopy,
kteří porušením smlouvy se Siouxy
překročili zákon zapovídající bělochům
tam se usazovati. Z těchto dvou pří
čin započala dlouhá válka indiánská
před dvěma roky a trvá dosud. Nej
větší ztráty při ní nese na lidech i na
penězích vláda spolková. Vojíni spol
koví zkusí strašně na pláních západ
ních, zvláště v zimě a nic nemohou
proti rudochům svěsti. Roku minulé
ho na jaře gen. Crook se navrátil z vý
pravy strašné s nepořízenou, pak ale
v letě nějaké výhody nad nimi získal
u Rosebud. Pak gen. Terry a gen.
Miles dlouho pronásledovali hlavního
vůdce indiánského, Sedícího Býka, až
jej letos zahnali po značných ztrátách
na jeho straně přes hranice do Kanady.
Teď s ním chce vláda spolková vyje
dná váti, aby se vzdal a navrátil se do
některé reservace a žil se svým lidem
pokojně. Není však naděje, že se po
daří komisi vládní její poslání.
Zatím však vzbouřili se letošního
jara v Idalio rudoši kmene Propícha
ných Nosů (Nez Perces), kteří sebrali
se ozbrojení pod náčelníkem Josefem,
odolali útokům spolkového vojska, a
nadělali mu mnoho škod a porážek a
jsou teď stíhání někde v Montaně od
gen. Howarda.
I mnoho jiných menších kmenů v
rozličných končinách jest nepokojno a
vypukají tu a tam malé vzpoury a s
nimi spojené loupení a vraždění.
Dělnické povstání, nejrozsáhlejší
na světě snad, zvedlo se letos po ce
lém Soustátí následkem nekonečného
utlačování, kterého si zaměstnavatelé a
kapitalisté na nebohých dovolovali.
Nepořádek v národohospodářském
životě, neshoda a nespravedlivost jeho
vystoupila už na ten nej vyšší stupeň,
a tu konečně ukázalo dělnictvo téměř
po celém Soustátí, že ví, že jest na ča
se aby se hlásilo o svá práva k životu.

Nastaly rozsáhlé stávky nejprve
zřízenců železničních a pak konečně té
měř všech dělníků a stávky odbývaly
>se místy klidně a pořádně, místy však,
jako v Baltimore. Pittsburgu a Chicago
vedly až ku krveprolití. Úřady místní
nevěděly jiné rady nežli sáhnouti k
prostředku tomu nejhoršímu, k moci
surové a poslali na dělníky policisty
Ozbrojené, vojáky státní a sebranou
luzu z města, která do lidu jala se stři
leti a tak ty nej smutnější výjevy vyvo
lala.
Ve dvou státech bylo povoláno
i spolkové vojsko s děly na pomoc,
ale nebylo mu zapotřebí užívati zbra
ně. Výsledek stávky té byl celkem
značně úspěšný, neb daleko větší část
dělnictva dobyla si uznání bezpostředního a zvýšení mzdy, nepřímo však
následky velikého povstání toho jsou
ještě větší, neb celá země byla upozor
něná a obeznámena s hnutím dělnic
kým, všecky časopisy byly a jsou nu
ceny o tom přemýšleti, každý občan
jest pohnut o tom přemýšleti a státní
ci musí přemýšleti, co lze uciniti, aby
se předešlo podobným výstup ô m pro
budoucnost.
Jistě že zákonodárství v jednotli
vých státech a kongres spolkový budou
se zabávati otázkou dělnickou a učiní
nějaké kroky k její vyřízení. Dělnic
tvo pak samo posilnilo a otužilo se ve
svém boji, tíhne pevněji k sobě, spo
juje se ve spolky, jednoty, kluby a v
stranu, která počíná už teď politikům
naháněti stracliu, ač je teprvé v plen
kách.
Bude jistě pokračovati zdárně ku
předu, až domůže se uznání všestran
ného.
V Mexikem přišla vláda Soustátí
do sporu, z něhož hnedle by bylo při
šlo k válce. Příčiny toho byly, že z
Mexika přicházejí lupičské tlupy Mexikánů a Indiánů přes Rio Grande do
Texas, loupí skot a koně, a vraždí po
případu obhájce majetku toho. Vláda
mexická jest stále slabá, domácími ne
pokoji -/vrtkaná a nedovede na hranice
texanské postaviti tak silnou stráž, aby
zabránila podobným vpádům, které
ruší mezinárodní právo a dávají pod
nětu k válkám. Vláda Soustátí byla
dlouho až příliš shovívavá a nedbala

nářků pohraničních občanů v Texas.
Až když všeobecné mínění ujalo se
záležitosti té nařídila gen. Ordovi, jenž
jest velitelem spolkového vojska v Te
xas, aby se svým vojskem každou lu
pičskou tlupu mexickou pronásledoval
až na mexickou půdu přes RioGrande,
dokud by lupiče nepochytal a nepo
trestal. V Mexiku z toho rozkazu po
vstal veliký hluk a nejen tam ale i
v Soustátí bvlo mnoho lidí, kteří mlu
vili o blížící se válce mezi Soustátím
a Mexikem. Avšak zájem těchto vá
lečníků byl zcela jiný nežli spravedl
nost mezinárodních zákonů vyžaduje.
Jedni chtěli dokazovati tím. že Ame
rika potřebuje velikou armádu, jiní zase
dělali si laskominy na několik sever
ních států mexických s jich’ stříbrnými
doly, jako bychom takových věcí ne
měli už u nás dost. Celý mrak dosti
už hrozivý byl však zahnán a vše se.
dobře srovnalo. Vláda mexická naří
dila svému pohraničnímu veliteli v Matamoras, aby každého lupiče z Texas
uprchlého' stíhal a americkému vojsku
ku potrestání odevzdal. Když pak se
udál v srpnu podobný případ, mexické
úřady chytily tři lupiče a odevzdali je
úřadům americkým, bylo viděti, že se
spor dá ukliditi v dobrotě a opět mluví
se o válce jen málo. Také bychom* s
válkou nic nesvedli. Máme území až
na zbyt, že nemůžeme to ani dobře
osaditi, což bychom dělali s novými
ještě pustinami a suchopáry, které bez.
zavodňování umělého nic nerodí \ Me
xiko má teď dobrého presidenta a svo
bodomyslného, Diaze, ať se vzdělává
a povznáší pod svobodnou ústavou svou
a prospívá.
• Mesťestz udála se letos v Americe
velmi Četná a veliká. Velkým neštěs
tím u Ashtabula, O., kde se vlak pro
bořil s mostem do řeky 75 stop hlu
boké spadl a pochoval na 1M) osob,
ukončil se rok starý. Nežli byli ssutiny
mostu uklizeny a mrtvoly zpod nich
vytahány, už spadl vlak na dráze Grand
Trunk s hráze 15 stop vysoké vyšinuv
se z kolejí k vůli závějím. V Lykens
. Valley a Sliort Mountain Pa. vypukl
ohromný požár dolový, kterýž dlouho
hořel a celé ulilodolv zničiti hrozil. Ve
liká lavina strhla se 7. ledna v Colo
rado s hory Halí a zasypala 6 mužů.

1 ženu a 1 dítě. - Dne 27. března v
Stafford Conn. strhl o se 9 hrází nádr
žek tamních a voda udělala za čtvrt
milionu škody. 29. března snžina za
sypala a pohřbila 35 osob pod horou
Summit ú dolů měděných Batts. 11.
dubna shořel v St. Louisů hotel Southern a v něm asi 25 osob, mnoho jiných
pak se při vyskakování okny ranilo.—
Ve východních státech při kannadských hranicích rozzuřily se lesní po
žáry v dubnu a nadělaly mnoho škod.
— V západních státech počaly se s ja
rem líhnouti kobylky ale nepříznivá
po větrnosti jich větší počet zničila tak,
že letos nikde velké škody neučinily,
ač silně hrozily. — 9. května výbuch v
uhlodolu IIick< rv u St. Clair v Pa.
zabil 6 a ranil 8 dělníků. - V Rockford 111. sesula se polohotová radnice
a zasypala 19 lidí, z nichž 8 bylo mrt
vých. ostatní raněné. — V polovině
května až do června zuřily lesní požáry
v severním Wisconsinu a Michigan a
pálily několik vesniček. — V loděnici
Chesterské u Filadelfie 22. května při
spouštění lodě Saratoga bylo 10 dělní
ků zabito. 4. června vichřice zbořila
téměř celé městečko Carmel v 111.^ 15
osob hned zabito, asi l- 0 raněno. Skoda^půl milionu dolarů.— Dne 8. června
při požáru v Bridgeport Conn. bylo
zasypáno 11 osob. Téhož dne shořelo
v Gralvestonu Tex. za 1£ milionu dola
rů majetku. — 20. června v St. Jolin
New Brunswick požár zničil majetku
za $15.o00.00< . — Dne 24. června při
kohoutí potyčce vznikl oheň v hotelu
v Marbleheads Mass a zničil majetku
za půl milionů dol.
Vichřice 7. Čer
vence zničila úplně městečko Pensaukee
u Greenbay Wis. 6 osob zabito a 6
potlučeno. Škoda §l<)0.000.— V dolech
u Sharon Pa. 36 havířů udušeno vinou
:společnosti nedbalé 11. července. —
Dne 4. srpna uhořelo 17 osob v chu
dobinci v Simcoe, Ontario při požáru.
- 25. srpna sbořil vichr most u Omaha
přes řeku Missouri shodiv dva oblouky
do vod>. Most už je hotový zase. —

Dne 29. srpna u Des Moines Ioa. vlak
probořil se; 18 osob zabito a 40 raněno.
Mormone znepokojovali mysle ob
čanů amerických na mnoze, neboť byli
pobuřováni částečně svými vůdci, hlav
ně starým Brighamem Youngem a pak
rozličnými úřadolovci, kteří chtěli lid
ten v Útali pobouří ti, aby vojsko mu
selo zakrociti a aby vláda dosadila sem
nové úřadníky nemormony. Když pak
apoštol bývalý a biskup mormonský
John D. Lee byl souzen pro účasten
ství v krveprolití na Mountain Meadow
před 20 roky spáchaném, byl odsouzen
a 23. března také popraven, čekaly se
bouře. Nedošlo však k nim, neb Mormnné spíše se obávali dálšího stíháni,
kterým oylo vyhrožováno i jich hlavě,
proroku a papeži Brigham Youngovi.
Než však zasáhla ho ruka spravedlno
sti, zemřel tento 29. srpna na choleru
a po něm ujali se církevní i vlády svět
ské apoštolově, v jichž čele stojí nej
starší Taylor.
Jaké následky bude
míti smrt hlavy mormonské církve, již
nikdo nedovede nahraditi, ukáže nám
nejbližší budoucnost.
Černé Vrchy v Dcokoté během le
tošního roku ztratily značné přízně,
'kterouž si byly dřívější dva roky buď
poctivě buď podvodně získaly u Ame
rikánů zlatochtivých. Nestěhují se tam
teď tak o přítrž a nevracejí se od tamtud boháči. Mnoho musí tamní zlato
kopové zkiisiti od Indiánů, neb nedo
kázalo toho spolkové vojsko, aby když
jednou bělochům tam jiti dovolilo, je
též zachránilo.
Úroda byla letos po celé Americe
veliká, jaké nebylo za mnoho let. Jen
v Californii následkem’sucha letos sot
va polovici sklidili co jindy. A v Texas
zase letos ukázaly se housenky, které
v některých okresích i našinci osaze
ných hrozí velikou zkázou na bavlně.
Cena obilí jest k vůli evropské válce
velmi pěkná a rolníci naši po několika
letém stiženi jednou si oddechnou a
polepší.
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Válka rusko-torecká.

Dvě léta bojovali povstalci hercegovští a bosenští, Černohorci a rok
bojovali Srbové za tu drahou milou
svobodu. Když nadešli vánoce 1876,
bylo po válce, Srbsko bylo pokořeno,
Bosfíané a Hercegovci rozprášeni a jen
Černá Hora držela se dosud neústupně
nedopouštějíc, aby svátá domácí půda
byla zprzněna noliou sveřepého Turka.
O vánocích těch sešla se v Cařihradě
konference zástupců velmocenských, aby
tu porokovala o záležitostech o nichž
vedla se válka, o tom, aby porta ně
které ústupky učinila křesťanům pod
její jhem ůpícím, sice že se Evropa
celá do toho vloží a svobodu křesťanům
dobude. Myslelyť velmoci, že se Tu
recko lekne a povolí dobrovolně vše,
co si Evropa přeje. Avšak Turek ne
povolí — raděj zhyne. Nežli aby dal
rovnoprávnost a samosprávu křesťan
ským Slovanům a zbavil se tak otroků,
tQ raději volil Turek ztratiti vše i svůj
vlastní život. Pravili ústy Midhat pa
sete lordu Salisburymu: Turci nepři
jmou žádných podmínek od Evropy tý
kajících se samosprávy Bulharska, Bos
ny a Hercegoviny. My chceme dáti
celé zemi nějakých oprav dle toho, jak
se nám to činiti dá, ale vynutit si to ne
dáme. Chce-li Evropa nás nutiti, aby
chom udělali co ona velí, tož jest její
přání, abychom si sami podřezali krky.
To neuděláme ale; ať nám to udělá
Evropa, chce-li a musili to býti. Přišlo
nás do Evropy málo, půjde nás málo
■odtud.“ To bylo smýšlení porty při
konferenci a na tom zůstala také.
Zároveň při zahájení konference
prohlásilo Turecko novou ústavu pro
celou říši, která však po dnes zůstala
na papíře. Konference neměla jiného
výsledku,« nežli že prodloužila příměří
do 1. března a že poznaly velmoci ne
povolnost porty. Huško úsilovně celou
zimu zbrojilo a připravovalo vše ku
poslání armády k Dunaji a do Malé
Asie. Veliké síly vojenské stály u Kišiněva při rumunských hranicích.
Když bylo po konferenci, svolala
porta „velkou radu“ do Cařihradu', ob
sahující 180 hodnostářů říše ze všech
končin. Bylo mezi nimi též 60 křesťa
nů. Hned v prvním slavném zasedání

po dlouhých výkladech o stavu věci
volala celá rada u vlasteneckém nadšení:
,,Raději smrt nežli hanbu!“ a usneslo
se, aby porta v tom nejmenším nepo
volovala evropským ďaurům.
Nejvíce hluku v záležitosti té na
dělala Anglie — hubou. Její státníci
neustále tloukli jazykem o zuby a mohli
si hubu roztrhnouti zakřikujíce brzy
Rusko, brzy Německo, brzy Rakousko
a bylo to k popukání vidět ty vážné
politiky v těch zmatcích. Lid anglický
byl téměř stále na straně Slovanů a
pomáhal jim též značně, a právě to
pohnulo státníky k tolika klábosení,
aby ospravedlnili a omluvili svou poli
tiku směřující stále ve prospěch porty.
30. ledna odbývala se v Kišeněvu ve
liká vojenská úrada všech velitelů voj
ska ruského, v níž byly ujednány plány
pro celé další hnutí.
Zatím porta naléhala na Srbsko,
aby od něho dobyla nějaké záruky pro
budoucnost, aby nemohlo vésti už vál
ku. Srbsko obrátila se k velmocem
a tu hlavně zakročila Anglie u porty,
tak že porta ustala od požadavků svých
Zůstalo to v Srbsku jak to bylo před
válkou a pevnosti, které chtěla porta
obsaditi svým vojskem, zůstaly neobsa
zeny. Dne 5. února upadl Midhat paše
u Sultána v nemilost a sebera se ujel
z Cařihradu a bloudí dosud po světě.
Změna u vládě na to následující zna
čila pak větší boj ech ti vos t. Midhat byl
veliký pletichář prý a přísnější Turek
nežli sám sultán, a proto nechtěl povoliti sultánu v rozličných opravách,
které tento prý chtěl zavěsti.
Tím
upadl v nemilost.
Dne 15. února stálo v Kišiněvu
130.000 mužů vojska ruského se 438
děly; v Oděse pak stály dva sbory
válečné, s kterými celá výprava čítala
200.000 mužů a 720 děl.
Koncém února nechalo Rusko předělati veškeré rumunské tratě na šířku
tratí ľ ských železnic, aby vozy ruské
mohly bez zastavení tudy jezditi.
Až dosud hledalo Rusko stále přá
telství a společenství s Rakouskem, ale
vidouc, že to nevede k cíli, vzdalo se
přátelství jeli« a zabezpečilo si úplně
Německo, s nímž vešlo v smlouvu taj
nou. Koncem února dojednal se mír
mezi Srbskem a portou, když

byli srbští zástupci přišli do Carihradu
a 27. února podepsali smlouvu, která
válku srbsko-tureckou z roku 1876 roz
hodně ukončila. Podmínky smlouvy
té byly, že Turci vyklidili území srbské
ve 12 dnech a zástupci srbští podají
portě písemnou záruku dobrého chová
ní a- přátelství k portě. Skupština srb
ská přijala podmínky a byl pokoj.
1 černá Hora měla své zástupce
ty dny v Cařihradě, ale k vyjednání
smíru nedošlo. Příměří bylo prodlou
ženo ale mír nebyl uzavřen. Černá
Hora měla vyjednáno se Srbskem
smlouvu, že nepodnikne žádná strana
nic válečného bez druhé ani nic pokoj
ného. Když ale Srbsko uzavřelo smír
s portou bez Černé Hory, vyčítal to
Nikita Milanovi. Tento však se omlu
vil, že míru bylo nevyhnutelně zapo
třebí a že si nemohl pomoci. Zůstalo
to na tom.
Černohorci v Cařihradě
vyjednávali, žádajíce pevnost Nikšič
připojiti ku svému území a jeden pří
stav. Vyjednávalo se až do 9. dubna,
neb porta nechtěla určitě odpovědíti,
ale konečně odpověděla, že podmínky
Černé Hory přijmouti nemůže, zástupci
odebrali se domů a kníže připravoval se
k válce. Zatím dály se veliké věci v
Evropě. GorČakov složil protokol, v
němž velmoci se vyslovují o stavu věcí

Kníže Aleksander Michal Gorčakov.

tureckých a žádal velmoci, by jej podep8aly, když jej turecká vláda přijme
a slíbí, že dle něho zavede opravy v
říši své a velmoci že budou o to ďbáti
a za to ručiti, aby opravy ty byly
skutečně provedeny, slíbilo Rusko, že
ihned odzbrojí a vojsko své rozpustí,
když velmoc pak jedna po druhé pro
tokol podpisovaly a když i Anglie po
dlouhém váhání a vyjednávání ho podepsala, mělo se v Evropě celé za to,
že jest mír zabezpečen a 17 , 18. a 19.
března jásala Evropa že z války obá
vané nebude nic. Avšak její očekává
ní se nesplnilo.
Když byl protokol portě předložen,
ta hned napřed se zaklínala že jej ne
přijme. 19. března pak byl zahájen
nový turecký sněm ústavní (?) a sultán
zahájil jej řečí, v níž poukazoval na
svou smířlivost ale i na svou sílu. V
Cařihradě bylo veliké rozčilení lidu
vedeného softy a kdyby byl sněm neb
sultán přijal protokol, bylo by bezpo
chyby vypuklo vzbouřeni vážné. Pro
tokol byl konečně předložen portě 5.
dubna, avšak za 4 dny jej sněm turec
ký zavrhl a bylo po vší naději na mír.
Porta odmítla všeliké míchání se vel
mocí do její záležiosti a rozhodně se
opřela všem požadavkům Evropy. Po
všech dvořích evropských nastal po
plach. z Cařihradu a z Petrohradu šle
haly blesky a černé mraky se kupily
z jihu a ze severu, hrozíce zhoubnou
bouří. V několika dnech bylo mezi
Tureckem a Ruskem uzavřeno diplo
matické jednání a obě armády nepřá
telské počaly se opravdově hýbati. Čer
nohorci už 19. dubna svedli bitvu u
Nikšiče, ale car vydal válečné provo
lání k velmocem až 20. dubna a odjel
přímo do Kišiněvu.
V provolání svém dí car: Jelikož
jest zmařeno veškeré úsilí mé k docí
lení míru následkem tvrdohlavosti por
.ty, kdežto stav křesťanů v Turecku se
nezlepšil a jich životům i majetku do
sud hrozí stejné nebezpečí, proto já co
přirozený ochrance slovanských národů
na východě a ze zájmu lidskosti jsem
přinucen vojenskou mocí hleděti takých
záruk pro mé stihané souvěrce na pu
dě turecké, jakých jest nevyhnutelně
třeba k zabezpečení jich budoucího
blahobytu. Dne 24. dubna vydal car

prohlášení války svému vojsku a Gorčakov poslal velmocem oběžník o za
početí války. A už se hrnulo ruské
vojsko přes řeku Prut do Rumunska.
"Za dva dni bylo na pudě rumunské
50.000 Rusů a 15.000 jich už sedělo
v Barbošci, kde obsadili železniční
most, aby jej nemohli Turci zničiti.
Zároveň přestoupilo ruské vojsko turec
ké hranice v Asii do Armenie na sil
nici ku Karsu. Dne 27. dubna učinil
sultán provolání války a vyslovil se,
že spoléhá na pomoc boží, že ty nevě
řící křesťany porubá. Velmoci pak
všecky zůstaly zaražené a tiché, které
dříve nejvíce hlučily, jako Anglie.

Velkokníže Mikuláš Nikolajevič.
Velkokníže Mikuláš, bratr carův,
byl postaven za vrchního vůdce celé
armády podunajské, a velkokníže Mi
chael za vůdce celé armády asijské.
Z Asie bylo hnedle první dni slyšeti o bitvách a o ruských porážkách,
v Evropě ale bylo pokroku rychlejšímu
zabráněno rozvodněním všech řek v
Rumunsku a Dunaje samého.
Když se nemohlo přes rozvodně
ný, Dunaj, počalo se přes něj stříleti
avšak bez všelikého výsledku. Moc
nosti zůstávaly klidné, jen Poláci a
Maďaři dávali na jevo své sympatie s
Turky proti Rusku a tvořili legie do
brovolné pro Turky. V parlamentu
anglickém podal Gladston návrhy

smířlivé, které by přivedly Angli
však na stranu Ruska a Slovanstva
vůbec, ty však propadly. Rakouskostále vyjednávalo s Anglií proti Rusku,
avšak nepřivedlo to nikam. Německozůstávalo chladné jsouc v duchu tajně
na straně Ruska.
V první polovici května svedly se
bitvy v Asii u Batum a u Karsu a
většinou zůstávali Turci vítězi, až když
Rusové dobyli pevnosti Arclahan po
zuřivé bitvě a drží ho do dnes v ru
kou svých. V Evropě však nemohla
žádná strana nic podnikuouti, neb roz
vodněný Dunaj nepřipustil toho, aby
se učinil nějaký pokrok.
Počátkem června, když Ardahan
byl v Asii dobyt Rusy, vzbouřili sesoftové ve velké síle a hrozili násilníc
kym převratem, tak že sultán a jeho
ministři měli co dělati, aby uspokojili
lid a teprv když veliký počet softů
pozatýkali a částečně odvedli k vojsku
a částečně poslali do vyhnanství, byl
zjednán pokoj.
Římský papež prohlásil se, když
to počalo již do tuhého, pro Turky a
nařídil, aby se nejen v Bosně, kde jsou
katoličtí poddaní, ale všude jinde odbý
valy modlitby za zdar tureckých zbra
ní, aby nezvítězil odpadlý prý křes
ťanský Rus ale byl strestán, poněvadž,
je větším nepřítelem ftíma, nežli sám
Turek.
V Rakousku udála se 30. května
důležitá změna v tom, že byl propu
štěn ministr války a na jeho místo do
sazen byl A. Mollinary, dřívějří guver
nér v Chorvátsku. Ukazuje to, že u
dvora počíná vítěziti politika slovanská
proti německé a maďarské.
Na Černou Horu vedl se útok se
dvou stran. Z jihu útočil s velikou
silou Ali Saib a od severu k dužskému
průsmyku tlačil se Sulejman paša.
Bitvy vedly se neustále malé, větší a
Turci trpěli ohromné ztráty. Do dne
4. června ztratil Sulejman 3000 mužů
před Krstačem po pětidenní bitvě a
průchod průsmykem dužským. Dne
16. června opět svedli Černohorci bitvu
na jihu od Černé Hory u Spuže s Ali
Sajbem a porubali 2000 Turků. Tu
porta sebrala kde jaké síly měla a po
slala je se tří stran do <>erné Hory.
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70.000 Turků přivalilo se na Černou
Horu, aby ji udusilo a na kopytách koí svých ji odneslo. Dlouho se bráni
la a ohromné ztráty Turkům připravila,
ale konečně přece protáhli Turci její
územím. Avšak neopovážili se ani do
Cetyně; neodnesli na kopytách koní
ničeho, alebrž vyklidili se ze země
klidně a tiše — neb zatím započala
válka u Dunaje a těch 70.000 muselo
tam naproti Rusům. Neztratila tedy
nic Černá Hora, ano sebrala své bujaré
syny znovu pod prapory válečné, doby
la v září zase Nikšiče a postupuje dále
k severu do Hercegoviny.
Rusové zatím čekali na susší cesty
a dlouho, dlouho otáleli. Až dne 22.
Června nastal ten pro Rusy veselý den,
že překročili Dunaj a dostali se na
půdu Bulharska. Gen. Zimmerman, ve
litel levého křídla armády stojící u
Ibrajlova a Galacu, zbudoval mosty
přes Dunaj a překročil na turecký
břeh, aniž by byl té nej menší překážky
zakusil, neboť nečekali ho tu Turci a
neměli tu sílu k odporu připravenou.
Achmed Muchtar pašaTýž' den ještě obsadili Rusi pevnost
MaČín.
V Asii zatím dařilo se ruskému
Dne 26. června pak překvapili
vojsku
napořád zle. Roztříštily se síly
Rusové Turky u Svišťova překročivše
od Zimnice Dunaj v noci, opevnivše si jeho příliš, že nemohlo Rusko nikde
postavení a započavše budovati most. podniKnouti větší boj ale muselo couPodařilo se jim to a tak měli hlavní vati před Muchtar pašetem. Oblehání
cestu do Bulharska otevřenou. Turec
ké vojsko před nimi všude couvalo po
malých šrůtkách. Jakmile byli Ruso
vé na půdě Bulharska, nemeškali a
spěšně, ba příliš spěšně rozlívali své
sily po zemi. Nejpr vnější poslali od
dělení vojska k jihu až k bývalému
hlavnímu městu Ťrnovu a odtud zrovna
do Balkánu do průsmyku Šipka, kte
rýž jest zvláště pevný.
V Trnovu byla .usazena nová zem
ská vláda a Bulharsko bylo prohlášeno
neodvislým od Turecka státem. Trnovo
a Šipka bylv obsazeny, nežli se Turci
nadáli a teď obraceli Rusové pozornost
svou na Ruščuk oblehajíce ho silně.
Dne 6. července stálo v Bulharsku
220. uOO Rusů, mezi nimi bylo 20.000
jízdy a 250 děl. Tato síla stála od
Svišťova k jihu. Dále východně stálo
80.000. V Dobruči bylo 50.000 Tu
recká armáda shromážďovala se v okolí
Šuměnu (Šumia).
Abdul Kerim paša.

139 —

Karsu nevedlo k žádnému cíli a ač
postoupilo vojsko ruské značně k zápa
du, muselo vrátiti se zpět a zanechati
-úplně celého svého podniku. Do půl
Června bylo hotovo se vší prací a od
té doby nedělalo téměř nic. Avšak i
turecké vojsko není tam silné, neb ani
ono nepočíná nic většího a nejspíše že
používají obě strany sil svých v Evro
pě ve válce a tam nechávají vše ležeti
nedodělané, až nadejde doba.
Dne 15. července učinili Rusové
v Bulharsku veliký pokrok. iNa seve
ru armáda carevičova dobyla slavného
a užitečného vítězství.
Jala se totiž
dobývati Nikopole a to se jí po silném
a ostrém boji také podařilo a při tom
zajala 6000 Turků s dvěma pašaty.
Téhož dne překročilo ruské vojsko
Balkán a vylilo se v počtu 10.000 jezd
ců do Rumelie k Drinopolu směřujíc.
V Cařiliradu z toho povstal veliký
strach, jakoby nepřítel stál už před
branami města a veškeré vojsko, které
mohla porta sehnati, posýlalo se k Dri
nopolu. A přece to byl létací ruský
.sbor bez děl a zavazadel, tak že ne
mohl nic velikého započíti
Hlavní
.sbor ruský byl ještě v horách zpět.
Ve třech dnech ale dostalo se přes
Balkán 45.000 mužů s jízdou a děly
pod vedením gen. Gurky. Obořili se
nej prvé na Rauf pášete, který měl ob
sazený průsmyk Šipku a zahnali jej,
tak že průsmyk dostal se jim úplně clo
rukou a oni osadili ho, zdokonalili pev
nosti a hradby na obě strany proti
přepadení a octli se tu jako doma. Pak
.táhli dále ku Kazanliku.
Rauf paša
nemohl se jim postaviti v cestu pro
■svou slabost. Čeká' teď na Sulejmana
pášete, který přicházel rychle z Černé
Hory se svými asi 30 neb 40.000 nápo
moc Raufovi.
Až k Drinopoli šlo to Rusům
•dobře; až potud provázelo je všude
štěstí a Turci byli stále biti a k velké
žádné bitvě to přivésti nemohli nema
jíce s dostatek sil. Už po celé Evropě
panovali pověsti, že Rusko blíží se k
Cařihradu, že co nevidět tam dojde, že
bude válka jedním rázem rozhodnuta.
Tu postavil se Gurkovi do cesty Sulejman, který sebral všecko vojsko, které
vůbec jižně pod Balkánem bylo k na

lezení a tlačil se ponenáhlu proti G-urkovi. V několika bitvách menších i
větších byl sice zatlačen a poražen
částečně avšak brzy se obrátil ruský
list a Gurko počal couvati.
Počátkem srpna počalo ruské ne
štěstí válečné se ukazovati a tížilo ar
mádu po celý ten měsíc. Nejprvé
přišla porážka u Plevna, které chtěli
Rusové dobýti a nedovedli toho po
četných útocích ale utrpěli hrůzné
ztráty. První válečný plán ruský, jako
onen v Asii dříve, tak teď v Evr< pě
potkal se s úpadem velikým před opev
něným postavením Turků u Plevna.
Účel ruských generálů byl zřejmě
zabočiti levým a pravým křídlem svým
k Balkanu, necliati Trnovo hlavním
stanem svým a přinutí ti tak Osmana
pášete a Mehemet Alilio táhnouti se
zpět přes Balkan. Zatím měl gen.
Gurka pevně postaviti se pod Balkánem
a udržeti cestu přes Balkán průsmy
kem Šipka otevřenou, jakož i peČovati
o to, aby se nemohly síly obou pašat
tureckých spojití. Tak aby se byl
plán povedl, jak byl vymýšlen, by
lo by arci vše jinak dopadlo.
Rusové překročili Dunaj a drali
se do země velikou silou. Turci pak
zůstávali chladnými a nečinnými ve
svých táborech. To ubezpečilo Rusy
a ukolébalo v jistotu, jako by se Tur
ků neměli pranic co báti a ti mysleli
že budou mo<-i postupovati až k Caři
hradu, nežli se jim Turci postaví.
Tam teprvé čekala se všeobecná bitva
velká, která rozhodne celou válku.
Takové plané myšlení a roztrhání všech
sil přivedlo Rusy k ohromné porážce a
ku zmaření celého tohoto plánu. U
Plevný, kterou počali obléhati, zůstali
Rusové vězeti s většinou svých sil a
nemohou dále, dokud nepřemohou Osman pášete a nezaženou Mehemet Aliho a Sulejmana pášete, kteří táhnou
Osmanovi na porn- c. Rrsko i Turecko
namáhají se teď ze všech sil, aby vy
brali ze svých zemí veškeré prameny
síly a podpory, aby se vší možnou
mocí a rozhodností jeden neb druhý
zvítězil.
V Londýně měli nad porážkou
Rusů u Plevna ohromnou radosť a přá
li Rusům, že dostali takovou ránu, že
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se nezpamatují a že zatím příkvapí Sulejman paša a rozbije celou armádu
na cucky.
Car hned vydal provolání ku od
vedení a na bojiště poslání 188.000
zemské obrany. V celé říši odvádělo
se pak s všeobecným jásotem, neb jest
celý národ pro válku nadchnutý.
Dne 1. srpna sešli se dva císařové,
německý Vilím a rakouský Franta Jo
sef v Išlu a jich rozmluva arci byla
pro průběh války velice důležitá, ne
boť bezpochyby císař německý působil
na rakouského, aby tento nespojoval se
s Angličany neb Turky proti Rusku. K
dopečení toho, co rozdělalo se mezi císa
ři, sešli se v polovic září zase Bismark
s hrabětem Andraším v Solnohradě a umluvili se dokoná. Má se pevně za
to, že Rakousko, Německo a Rusko
tvoří dohromady spolek troj císařský,
který má společné zájmy pro případ
vítězství ruského a společně bude se
podporovati pro případ úpadku Ruska.
Po veliké porážce své u Plevna
počali Rusové, kteří podrželi všecka
svá postavení, shromažďovali všecký
své sily před Plevnou, stavětí obléhací
děla a hotoviti se nejen k pomstění
veliké porážky své ale k dobytí posta
vení tureckého a zahnání Osman páše
te. Car povolal rumunské kníže Kar
la s jeho armádou asi 40.000 mužů ku
Plevnu a odevzdal mu velení celého
vojska zde.
Největší nepřítel ruského vojska
byly v červenci a srpnu nemoce četné,
které vyžadovaly mnoho obětí, tak že
se počítá, že na 60.000 mužstva bylo
pro nemoce boje neschopných na bojišti,
tak že stále překáželo to rychlému linu
tí a vyžadovalo značný náklad. Všeobec
ně se odpočívalo na obou stranách a
čekalo se na posily aby se mohl započíti boj nový ještě zuřivější.
Co se toto vše dálo u Plevna,
gen. Gurko byl utekl se před Sulejma
nem do průsmyku Šipka na nej vyšší
jeho mfeta opevněná a ohradil se tu
nedobytně. Sulejman sebral vše kde
co měl a s nějakými 50.000 muži ude
řil na průsmyk, aby Rusy z něho vy
hnal. Od 20. srpna bojováno tu s
tou největší zuřivostí po 7 dní dnem i
nocí. Turci neustále hnali útokem na
opevněná místa a stříleli do nich, aby

Rusům nedopřáli ani toho nejmenšího
odpočinku, použili všech válečných lstí
a chytrostí, ale nepodařilo se jim přece
dobyti průsmyku a zatlačiti Rusy odtud.
Na 10.000 mužů ztratili tu Turci a Ruso
vé asi 5<i00 mrtvých a raněných. Turci
dobyli dvou redut u vchodu do prů
smyku, což jim však nic nespomohlo.
Gen. Radecký. nástupce Gurkův u ve
lení, držel a drží průsmyk ten do dnes
(20. září.)
Z RAKOUSKÁ.

Rakousko stojí s mečem v jedné
ruce pohotově, aby
aspoň nahnalo
strachu Rusům a ukázalo, že také něco
dovede, kdyby umělo. Pro každý pří
pad ale bude hledět useknouti si kus
Turecka, až je Rus dobude, stane-li se
to. Maďaři dělali strašné blázny ze se
be ke cti a chvále Turků, poslali do
Carihradu deputaci studentů s čestnou
šavlí, nutili vládu k zakročení proti
Rusku, ale nic nesvedli. Vláda až do
sud drží se zpět a od té doby, co císař
Rakouský sešel se v Išlu s císařem
Německým, a Ahdráši s Bismarkem v
Solnohradě, vyhlíží to ve Vídni mno
hem klidnější a Rusům příznivější.
Je to pro ně velice choulostivá otázka, ta turecká. Rusovi celé Turecko
dáti, to nechce.
Utvoření velké slo
vanské říše na místě Turecka to také
nechce, nebo by to podněcovalo stále
rakouské Slovany k pokračování v po
žadavcích. Samo kus Turecka Slovan
ského by už bralo, třeba celou Bosnu
a Hercegovinu, aby se zaokrouhlila ta
holá a pustá Dalmácie, ale i to bude
míti zase zlé následky pro Němce,
kteří až dosud ovládali polovici říše a
myslí že mají na to patent do soudné
ho dne. Bude-li živel slovanský ještě
více sesílen v Rakousku, pak cítí Něm
ci, že neodolají a podlehnou a jsou pak
ztracení. Jen aby jim pak nespláceli
Slované dvojnásobně vše, co jim Němci
dobrého učinili za své vlády. Toho
se bojí a vším právem.
ANGLIE.
Říše Velkobritánská, jak Anglie
sluje, jest vlastně největší mohamedánská říše na zemi, neboť čítá v Asii
více Mohamedánů mezi poddanými
svými, ’ nežli cařihradský sultán. A

proto nebude nám divno, když uvidí
me letos Anglii tuto v tak velikém
zimničnatém chvění vůči válce ruskoturecké. Proti Turecku pracovati ne
smí, to ji ukládá nejen její mahomedánsko židovská duše ale i zájmy její
peněžníků, kteří mají u porty uložené
peníze.
S Tureckem proti Rusku také se
neopováží, neb ví, že by se ihned při
dalo k Rusku Německo, vystoupilo by
s ním na bojiště a toho Anglie se boji.
Vůbec obává se Anglie vystoupiti roz
hodně jen proto, aby nesucastnily se
všecky velmoce ve válce, při čemž by
Anglie špatně mohla pochoditi. Nic
méně nadělala Anglie nejvíce hluku a
rámusu ze všech mocí a každý den se
čekalo že vypojí válku Rusku a potá
hne do Cařihradu — ba snad i do Pe
trohradu.
Avšak štěkavý pes nekouše, a pro
to neměl z Anglie nikdo strach. Ži
dovský ministr první dosti se šklebil,
nic na plat, Gorčakov přece provedl
své plány diplomatické. Země zůstane
kramářskoii a národ kramářem už pro
vždy, a každý plnou hubou chvástá se
svým křesťanstvím, avšak zůstane žo
kem bavlněným ku všem ukrutnostem
od Turků na křesťanech páchaným.
Když lid počal se ují mati křesťanů
slo » anských a v přečetných, tisíci pod
danými navštívených schůzích protesto
val proti tomu, aby vláda podporovala
Turka hmotně neb jen mravně, nic to
nespomohlo a Disrreli zůstal stejně
bez citu a dobré vůle, tak že on nese
celou vinu na sobě, pakli národ stal
se nenáviděným aneb povrženým k vů
li necitelnosti své.

VE FRANCII
to hezky započalo s tou Mac Mahonovou republikou, ale kam to dojde,
kdož ví. Až do jara 1877 spravovala
Francie své vnitřní záležitosti pilně a
prospívala velice. Až pojednou napadlo
Mac Mahonovi, kdo ví kterou Evou
svedenému, dělat trochu rámus napřed
zbraní a pak hubou. Zařinčel trochu
vojáky ale Moltke ho zkrotil hnedle,
požádav u říšského sněmu o 13. poru
číka při pluku, kterýž mu byl povolen.
Ve Francii to stíchlo v tom směru, ale
16. května pojednou překvapil Mac

Mahon zemi velikým listem, kterým
propustil polo svobodomyslné minister- *
stvo Šimonovo a rozpustil sněm zem
ský, zvolil si pak ministry, z nichž,
každý nosí kapucínskou kapuci, a s tím
čeká nyní na nastávající volby 14. říj
na. Zpátečníci všech druhú zajásali
ale republikáne jsou pronásledováni v
republice, svoboda tisku zrušena, svo
boda slova trestána a chodí to tam
hůře, nežli v Rakousku Senát po
dlouhých a velmi ostrých hádkách ko
nečně schválil rozpuštění komory zá
stupců v červnu a tak odehrálo se
první dějství velikého převratu, který
Mac Mahon připravuje, ač stále se ho
nosí, že hledá jen míru a udržení ůstavy republikánské. Všeobecná pozor
nost jest teď obrácená na volby říjnové
a jich výsledek. Očekává se, že lid
zvolí opět tytéž zástupce do sněmovny
a že pak se jim Mac Mah n opře ná
silně. K dobrému aspoň to ve Francii
neukazuje. Německo aspoň cítí se tím
ohroženo, neb očekává, že povede-li se
převrat ku monarchii, tato bude spolčena
se všemi živly ultramontánskými a pove
de pak boj proti jednotě Německé a
proti jednotě Itálie. Vzdor nepokojům
vnitřním a vzdor válce rusko turecké
připravuje se v Paříži nová světová vý
stava ve větších rozměrch. nežli byla
která předešlá a má býti v květnu 1878
otevřena.

NĚMECKÁ ŘÍŠE.
Minulého roku ukončil říšský sněm
tříleté své zasedání a přivedl ku konci
velikou práci, opravu v soudnictví,
když byl dříve provedl opravu mincovní,
uspořádání bankovnictví a zákon ně
mecké obrany. Nové volby daly pak
politikům lámání hlavy, neb bylo vel
mi silné hnutí sociálních demokratů v
lidu a toho se všecky strany obávaly.
Pracovalo se proti němu silně avšak
sociální demokraté obdrželi dohromady
v celé řiši 485.000 hlasů a prosadili 13
míst v říšském sněmu. Byli v něm
pak činnými, neb učinili hned návrh
na zákon ku ochraně dělníků, který
byl odevzdán výboru k dalšímu vyše
tření. Jedná se v něm hlavně o obmezení práce dětské a ženské, přísnější
ustanovení o nedělní práci, o pečován
o učenníky atd. Celá říše a říšský
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sněm byli poděšeni o velikonocích letos,
když se doslechlo, že se Bismark chce
poděkováti — ano že docela odstoupil.
To bylo rámusu. Avšak po dlouhém
prošení zase si dal říci a přijal pouze

dovolenou, odebral se na svůj letohrá
dek a slíbil, že se zase vrátí ku spra
vování říše, která bez něho neví co by
si měla počíti..

Vladaři všech států na zemi.
REPUBLIKY.
Peru. President: gen. Marino y
Prado, zvolen 17. října 1875.
Uruguay. Diktátor L. Latorre,
od března 1876.
Mexiko. President generál Porfirio
Venezuela. President generál A.
Diaz, dosazen 1876.
Guzman Blanco.
Soustátí Columbia. President AquiGautemala, President Rutino Bar
leo Parra od 1. dubna 1875.
rios.
Liberia v Africe. President James
San Salvidor. President Rafael
S.
Paine
od 3. ledna 1876.
Zaldivar.
Oranie v Africe. President J. H.
Honduras.
President Penciano
Brand, po třetí zvolen na 5 let 5. květ
Leiva dosazen 7. března 1874.
na 1874.
Nicaragua. President V. Cuadra,
TrawsvaaZská republika v Africe
zvolen 1. února 1871.
měla posledního presidenta T. F. Burgersa
a byla 1877 Anglií anektována
Costa Rica. President Aniceto
.proti vůli presidenta a sněmu.
Esquivel, dosazen 8. května 1876.
Švýcarsko v Evropě.
President
Argentina. President dr. Mikuláš
rady
spolkové
dr.
Joachim
Heer,
ná
Avellaneda prohlášen 6. srpna 1874.
městek dr. Karl Shenk.
Bolivia. President gen. Daza, pro
Francie. President Marie Edma
zatím.
Patrice Maurice Mac Mahon, vévoda
Chile. President Anibal Pinto.
z Magenty, maršál Francie, zvolen 24.
Ecuador. President dr. Antonio 1872 na 7' roků.
Borrero, dosazen 9. prosince 1875.
Bremen, svobodné město; má měšťanostu
a předsedu senátu dr. Fried
Hayti a San Domingo.
V Hayti
president Boisrond Canal. San Domin rich Moritz Christián Pfeiffer.
go; president Gonzales: zvolen v pro
Hamburg, svobodné město; měšťasinci 1873.
nosta dr. Kar) Friedrich Peterson.
Lubeck, svobodné město ; měšťanoParaguay. President Baptista Gill,
sta dr. Theodor Bahn.
od 25. listopadu 1874.

Soustátí americké. President : Ru
therford B. Hayes, roz. 4. října 1822
v Delaware O., dosazeny 5. března
1877.

i

MONARCHIE.
Rakousko. Císař a král Franta
Josef I. roz. 18. července 1827, nastou
pil 27. února 1848. Císařovna Alžběta,

dcera vévody Maxmiliána bavorského,
rozená 24. pros. 1837.
Nemecka). Císař Vilím I. král prus
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ký, rozen 22. března 1797, za císaře
prohlášen 18. ledna 1871. Císařovna
Augusta že Sachsen Weimar, roz. 30.
září 1811.
Rusko. Car Alexander II., rozen
29. (17.) dubna 1818, nastoupil 2. břez
na (18. ún.) 1855. Carovna Maria z
Hessen Darmstadtu roz 8. srpna 1824.
Bruslíte. Císař Don Pedro II ,
roz. 2. pros. 1825, nastoupil 7. dubna
1831. Císařovna Teresia ze Sicílie ro
zená 14. března 1822.
Královna Viktorie, roz.
24. května 1819, nastoupila 20. června
1837. Od r. 1876 je císařovnou indic
kou. Je vdovou od 14. pros. 1861 po
Albertu ze Sachsen Koburg Gotha..
Itálie. Král Viktor Emanel II.
roz. 14 března 1820, nastoupil v Sar
dinii 23. března 1849 a stal se králem
■celé Itálie 17. března 1861. Je vdovec
cd 10. ledna 1855 po Adelheidě dceři
arcivévody Reinera rakouského.
Belgie. Král Leopold II. roz. 9.
dubna 1835, nastoupil 10. pros. 1845,
má za ženu dceru arcivévody Josefa
rakouského, Marii Henrietu, roz. 23.
srpna. 1836.
Bavory. Král Ludvik II , rozen
25. srpna 1845, nastoupil 10. března
1864, svobodný.
Dánsko. Král Christián IX., • roz.
8. dubna 1818, nastoupil 15. list. 1863.
Řecko. Král Jiří I., roz. 24. pro
since 1845, prohlášen za krále 6. červ.
1863, má za ženu Olgu ruskou roz. 1851.
Nizozemsko. Král Vilím III., ro
zen 19. února. 1817, nastoupil 17. bř.
1849. má za ženu dceru krále wtirtenberského Žofii.

Španělsko. Král Alfons XII., roz.
28. list. 1857, prohlášen 2. ledna 1875.
Svobodný.
Portugal. Král Ludvík I., roz.
31. října 1838, nastoupil 11. list. 1861.
Má za ženu Marii Piu dceru italského
krále Viktora Emanuela.
Sasko. Král Albert, roz. 23. dub
na 1828, nastoupil 29. října 1873. Že
na Karola Wasa.

Švédsko a Norvézsko. Král Os
kar II., roz. 21. jedna 1829, nastoupil
18. září 1972.
Ž ena Žofie nasavská.
Wurtenberg. Král Karel I. roz.
1823 nastoupil 1874, má Olgu ruskou
roz. 1822.
Srbsko. Kníže Milan IV., Obrenovič, roz. 22. srpna 1856, zvolen 2.
července 1868. Ženu má. Natalii roz.
1859.
černá Hora.
Kníže Mikuláš I.,
roz. 25. (13; září 1841, nastoupil 14.
srpna 1860.
Má ženu Milenu dceru
senátora Vukotiče, roz. 22. dubna 1847.
Rumunsko. Kníže Karel z IIohenzollern, roz. 20. srpna 1839, pro
hlášen 30. března 1866. Ženu má Alž
bětu z Wied, roz. 1843.
Badensko, Velkovévoda Friedrich
roz. 1826.
Turecko.
Sultán Abdul Hamid,
roz. 22. září 1842, nastoupil 31. srpna
1876.
Železnice na zeměkouli.
AMERIKA.
*

kilometrů

kilometrů

119.824 Kanada
6.609
1.584 Peru
1.549
640
1.338 Kuba
991 Mexiko
607
EVROPA.
27.956 Anglie
26.870
N ěmecko
21.595 Rusko
18.489
Francie
7.720
Italie
Rakousko
17.368
3.630
Španělsko
5.796 Švédsko
Belgicko
3.550 Švýcarsko 2.080
Turecko
1.537 Rumunsko. 1.235
12
Řecko
ASIE.
1.004
10.443 Kavkaz
Indie
261
401 Java
Turecko
132 Čína a J aponsko 72
Ceylen
AFRIKA.
543
1.528 Alžír
Egypt
105
106 Kopland
Mauritius
AUSTRÁLIE.
.
2.816
Celkem
2.345
Afrika celkem
12.313
Asie
143.257
Evropa ..
133.151
Amerika .
Soustátí
Argentina
Brasilie
Chile

ANTONIN BOENERT,

Vy m ah ání dědictví a požadavku z Evropy, zvláště z Rakouska,
Nemecka at d.

. Po m měkkých i anglických parolodích, jakož lístky železniční
Chicaga i odtud.

Výplata peněz poštou až do domu ] rijímatele svobodně. Koupě a
prodej zahraničných peněz stříbrných i zlatých a pokladničních pouká
zek. Doprava zásilek do Evropy. Pojišťování proti ohni u dobrých spo
lečností.

VEREJNÉ NOTÁŘSTVÍ.
Zhotovováni plnomocenství, postupů, kvitancí, závětí, úmrtnícli
listu, deedů, mortgages, leasů a všech jiných notářských listin. Cestov
ní listy Spojených Států. Koupě a prodej nemovitého majetku. Zkou
mání majitelských listin na pozemky. Oddělení spořitelní banky.

Qts krälR rajkouiskoT-cíherský konsulát,.

ALBERT PICK............................................................... konsul
ANTON BOENERT .
generální jednatel.
Laciné a spolehlivé obsloužení se zaručuje a porada se uděluje zdarma, £V neděli otev ino od a do 12 hodin ráno.

HAMBURSKO-AMERICKÁ
akciova paroplav, společnost
^antbuijpťttnetifrtntidjc *paďetfal)rt:$ktten
Generální Jednatelově pro Ameriku :
1

C.

R. RICHARD $• BOAS
61, Broad-way, TV. YORK.

v jichž úřadovně jest českým jednatelem J. F. VOS AT li A.
Generální jednatel pro Evropu :

JLLJG-TTŠT BOLTEN,
Wm. Millers Nachfolger, 33—34 Admiralitaet Strasse.
v Hamburgu,

1’vím

JOSEF PASTOR'
poštovní paroplavba mezi

kde je českým jednatelem

HAMBURKEM A NEW YORKEM
po velkých a výborných poštovních parolodích :

A LLEMANIA
LTMRRIA,
FRANCONIA
FRISIA,
GELLERT,
HARMONIA.
HERDER,
HOLSATIA,
LESSING,

_________________
LOTHAR1NGIA,

POJIERANIA,
RUEAANIA,
SAXOAIA,
SILESIA,
SUEVIA,
THURINGIA,
^VANDALIA,
1 WESTPHALIA,
WIELAND, a. t. d.

M@“Doprava po těchto poštovních paralodích jest ta jediná, která mezi
Hamburkem a New Yorkem koná se přímo, tedy bez přesedání.
Výpravy z New Yorku do Hamburku konaji'se pravidelné každý
čtvrtek a z Hamburgu do New Yorku pravidelně každou středu.
Převozní ceny v mezipalubí: Z New Yorku do Hamburgu aneb
z Hamburku do New Yorku $30 v papírech.
Kdo by^ chtěl koupiti přeplavní lístek, může se také obrátit na následující jednatele ve
Spojených Státech.
LA CROSE, Wis.—los. Nedvídek.
APPLETON, Pa,— Jos Podaný.
LINCOLN, Nebr.—A. C. Ziemer.
*
Nebr.—J. Dostal.
MANITOWOC. Wis.—T. C. Shove.
BENSON, Minn.—0. Wanous.
MARINETTE, Wis.—J. M. Lombard.
BLUE RIVER Wise.—F- Schoenberger.
MILWAUKEE, W—Ch. Toepfer.
CHICAGO, III. A Boennert.
MUSCODA,
—Jos. Komers.
41
4
A. Fiala.
NIOBRARA, Nebr.—V. Janoušek.
44
F. N..vák
NORTH BEND, Nebr.—V. F. Doubrava.
44
44
“
«
44 (7 c. Kendall.
J. B. Bělohradský a spol.
CLEVELAND, 0.—Krejčí & Sýkora.
OMAHA, Nebr.—J. Levi.
44
Henry Lewis.
PITTSBURG, Pa.—lAKí. Schamberg.
44
L. J. Palda,
PRAHA, Scolt Co., Minn.—Youtá Hovorka.
CRETE, Nab.—’Duras.
RACINE, TKís.—Aim. Ritchie.
DE PERE, Nebr.—.John cSmit’1.
SHU YLE R. Nebr.—John. F. Sobota.
DETROIT, Mich.— Ant. Pod er,
SCRIBNER, Nebr.—Jos Hanzel.
DUBUQUE, Iowa P. Kiene.
ST. LOUIS, Mo.—Rob. J. Vorel.
FORT ATKISON, Wise.—H. Ogden.
ST. PAUL, Nebr.—1A. Wacek.
FREMONT, Nebr.—A Jansa.
TRAER Io.—M. Si in on.
GRAND RAPIDS, Mich.—^Wm. Hake.
WAHOO, Nebr.—TA. Anderson.
GREEN BAY,
—Jos Ledwina.
“
“
Fr Koudele.
HIGHLAND, Wise.—F, Lehovetz.
WAMEGO, Ka.—J. C. Rogers & Co.
ons.
IOWA CITY, Iowa—J. B. Letowsky
WEST POINT, Nebr.—M. N. Smith,
KASSON, Wis.—J. A. Horn
WILBER, Nebr—A. G. Mallat.
KEWAUNEE, Wis.—J, Caret
WILSON, Ks-F- L Švehla.

—

Společnost strojů Howeových.
(JElias JSowe Jr.)
vyrábí světoznámé sici stroje soustavy Howeovy. Chicagská poboč
ní písárna 241 a 243 na ulici State

Skladací skříň otevřená

Rodinný stroj
\
Nej starší ! Nej lepší !

Řemeslnický Btroj
Nej trvanlivější !

Založena 1845. Ted’ užívá se jich na jeden milion. Tyto stro
je zachovávají si tu nejlepší pověst’ po eelém světě ze všech dosud
vyrobených. Jsou známé ve všech zemích a u všech národů, zvláště
v Čechách, a u Čechů v Americe, jichž obchod nám byl vždy milý
a přejeme si jich přízně udržet.
Naše heslo jest: poctivosť a naše přání zalíbiti se.
Naše ceny jsou snížené co nejvíce bylo možno, avšak jakost’
strojů našick zůstane pro vždy totéž, tak že může byti každý ubezpe
cen, že obdrží dobrý stroj za levnou cenu.
lágr-Stroje prodávají se do8Úd na lehké měsíční splátky ! Zastavte
se laskavě v naší písárně a vezměte si cenník.

-Ä.yerovy vzorné léky.
V celých dějinách lékařství vilbec neučinil
ádný prostředek léčivý tak podivuhodných vyléení. a nezachoval si takového jména, jako Ayers
/herry Pectoral, který jest uznáván na celém
větě co dobrý prostředek proti neduhům v hrdle
plících. Jelikož tak často a na tolika rozdílných
listech byl se osvědčil velice užitečným, nabyl
námosti všude a úcty. Proti obyčejným natuzeninám, které obyčejně předchází jiné nedu
hy, pomáhá rychle a jistě a často zachraňuje život. Ochrana poskýtaná včasným užitím při neduzích dítek, jest velice vzácná a činí
lék tento v každé domácnosti oblíbeným, tak že nemůže nned někdo
býti bez něho, zvláště kdo ho jednou zkusili. Lékaři znajíce sesaze
ní a ůčjnlivosť léku toho, často jej předepisují a odporučují. Vždyc
ky vyhojí, kde se mu to může podařiti.

W>zp., a jest velice učinlivá ve všech nemocech kr^^^jřticovitých, rtuťnatých, a při nepořádcích v krvi,
NfrJE Vždycky působí a uzdravuje kde jen může, zabání rychle škrofide, boláky, boule, vyraženiny
otevřené bolesti, kožní neduhy a všecky nepořádky z nečistoty v kr
vi pochodíeí. Svými obživujícími následky vždy hojí neduhy jater, ženské slabosti a nepravidelnosti a obživuje zdárně. Pro čistění kr
ve není nad ní. Užívá se ji po 40 let a jest všude hledaná.

Všeobecným souhlasem jest uznáno že Aye
rovy Catharické Pilulky jsou nejlepší čisticí
domácí prostředek. Jsoutě výsledkem dlouhého a
pracného studování a skládání lučebního a uží
vání jejich rozšířené jest po celém světě, neb i
lékaři je odporučují, ano není lepšího prostředku
čisticího nad tento. Jelikož jest složen pouze z lá
tek bylinných, nemůže spůsobiti nikdy škody. Udržujl soastavu v stálém pořádku a podporují zdravé pohybování
vnítřDÍho ústroji v člověku. Jsou mírné ale výdatné, a hodí se velice
k podporování zažívajícího ústroji, při všech nepořádcích, jimž pře
dejdou a vyléčí neduhy k nim vedoucí, pakli že se jich užije v cas.
Jsou nejlepším a nejbezpečnějším lékem též pro děti a pro slabé oso
by, kde jest zapotřebí zmíněného působení k docíleni dobrého vý«
sledku.
Prodávají se u všech lékárníků.

ŽIVOT V LAHVI.
Nejpodivuhodnější lékařské okrytí známé
světu. Tisíce životů zachráněno.— Čtěte
každé slovo.
DRA. FRAZIERA ROOT BITTERS.

Tato podivuhodná lečitelská příprava
jest, jak jméno její (Kořenovitá hořči
na) naznačuje přesně hořčinou neb čistitelkou krve zhotovenou z kořínků spo
jených s bylinami, jaké nacházejí se v
zahradě přírody. Nejprvé užíval jsem
hořčiny této pro sebe ku posilnění plic,
při nastuzení a skrofulích v soustavě,
kteréž se objevilo na těle vyraženinou,
když jsem byl lékaři ls doktory a paten
tovanými léky (i se Sarsaparillou) beze
všeho odpomožení — a můj lék mi po
mohl pak.
Jeden nemocný pak to vyprávěl dru
hému, a tak tento lék šířil se z malých
počátků stále více, až teď prodává se ho
tisícům po celé Americe i po jiných ze
mích.
Tato kořínková hořčina není žádná
kořalka obyčejná, nýbrž je to lék, který
působí na slezinu, udržuje vnitřnosti ote
vřené pravidelně, posiluje slabé, hojí
plíce, sílí čivy a čistí krev.
Při bolení hlavy, neduzích srdce, vyraženinách na těle, skrofulích, bolavinách, oteklinácb, a při mladých mužích
trpících slabostí pocházející z neopatr
nosti a při slabých ženských, jest tato
hořčina zvláště odporučení hodna. Mi
mo tuto hořčinu upravil jsem též syrup
pro kašel, který se dobře béře a pomá
há proti nastuzení, kašli, zánětu hrdla, a
když se užívá při hořčině, pomáhá, vyhojiti i souchotě. Mé přání jest, aby
nemocni ve všech dílech světa dozvěděli
se o mých lécích a uzdravili se.
Cena hořčiny kořínkové jest $1 za lá
hev, cena lahve syrupu pro kašel je 25
ctů.
G. W, FRAZIER,
338 Superior Street, Cleveland, O.
Pi. Daniel Smith z Concord N. H.
stižená slabostí, bolestí v plicích a v
ramenou, nastuzením a bolestí nad oči
ma, nepokojnými nocemi a unavením
stálým píše:
P. Frazier. — Milý pane. — Obdržela
jsem láhev kořínkové hořčiny, kterou
iste mi poslal a to mi udělalo lépe, nežli
všechny léky, které jsem kdy užívala za
posledních deset let. Prosím pošlete mi

šest lahví za $5, jak oznamujete. Po
šlete rychle, jak jen možno po C. O. D.
expres. Je to ten nej lepší lék, který
jsem kdy viděla.
N. B. V druhém psaní píše pí. Smith,
Jsem zdravá a tlustá, cítím se lépe, nežli
kdy za posledních 20 let. Nežli jsem
započala užívati vaší kořínkové hořčiny
doktorovala jsem neustále za 10 neb 12
let ale nic mi nemohlo spomoci. Vzala
jsem sedm lahví vaší hořčiny a to mně
úplně uzdravilo. Pošlete mi 4 tucty
lahví, neb mnozí z mých sousedů potře
bují dobrého léku.
A opět píše: Naši lidé zde myslí, že
by nemohli býti živi bez vaší kořínkové
hořčiny. Jedna paní Proctorová jmé
nem praví, že věří, že by byla zemřela
a jen vaše hořčina že ji uzdravila. Byla
nemocná po tři roky a hned se ’jí lépe
vedlo, jak mile započala užívati a požila
první láhev. Dosud využívala 3 lahve.
Jeden souchotinář, dle jména p. Edward
G. Smart, praví, že mu vaše hořčina za
chránila život. Byl nemocen šest roků
s kašlem a Skytáním. Když byl využí
val čtyři láhve, může teď dobře praco
vati.
P. Jacob Ruby z Zurich P. O., Canada West byl stižen nezáživností a píše:
„Obdržel jsem hořčinu a užíval jsem ji
týden. Hned mi také spomohla. Mohl
jsem už prodati tucet lahví. Prosím,
pište, co počítáte za 2 tucty. Můžete
uveřejniti v časopisech, že vaše hořčina,
udělala mi více dobra nežli kterýkoli
jiný lék.
N. B. V druhém dopisu p. Ruby
píše: Pošlete po expres dva tucty lahvi
vaší kořínkové hořčiny, a později ještě
píše: Pošlete ihned čtyři tucty lahví po
expres do Exeter. Jeden z mých souse
dů vzal šest lahví proti hostci a praví,
že je mu teď dobře. Jsem farmer a mám
100 akrů půdy. Jářku, že vaše hořčina
jest ten nej lepší lék, co přišel kdy do
Canady.“
Hořeji uvedené jsou pravdivé příkla
dy tisíců dopisů1, kterých dostávám. O
více svědectví a plnější vysvětleni pro
hlédněte si mé veliké oběžníky nalézají
cí se okolo každé lahve. Prodává se v
každé lékárně.
G. W. FRAZIER
338 Superior St.
Cleveland, O.

J В. BĚLOHRADSKÝ,
notársky, směnečný, přeplavní
a inkasní obchod.
4©3 So. Halsted. tzlioe Ciiioago.

HLAVNI JEDNATEL •
pojišťujících společností proti ohni,

OBCHOD V POZEMKÁCH,
jako farmy, loty, domy se prodávají a ^vyměňují.

Půjčování peněz na

první hypotheku na majetek v Chicago i na venkově.

Vymáhání dědictví a shotovování všeho druhu listin do oboru notář

ského náležejících.

TEKUTÉ LEŠTIDLO NA KAMNA.
VELIKÁ ÚSPORA PRÁCE.
První a jediné leštidlo na kamna zavedené k užívání.
Toto leštidlo je tekuté a už namíchané k potřebě. Není tu třeba míchati a tlouci suché,
prašivé kouskové leštidlo ku cídění kamen. Každá hospodyně ví, že při užívání suchého zůsta
ne polovina na kartáči a polovina se zase setřa, umaže Člověka a všecko okolo černým prachem
nepříjemným. Proto užívejte jen tohoto tekutého leštidla a vyhnete se těžké práci, prachu

mrhání a uspoříte Času,
Skvělý lesk docílí se měkkým kartáčem neb vlněným hadříkem.
Kdo se naučil užívati tohoto leštidla, praví, že jest to

NEJLEPŠI A NEJLACINEJŠI V TRHU.
Ono cídí všeeky skvrny s povrchu železa. Není třeba abyste nechali vyhasnout! oheň.
Může se ho užívati na studených neb velmi horkých kamnech. Ono vnikne do železa,
neoloupá se na rozžhavené plotně, jnko jiné.
Předkládáme toto zboží k posouzení všem. Nalezneteli, že se vám dobře hodí, přejeme
si posloužiti vám.

Tažte se u svého groceristy.

Vyrábí se ú

Briggs, Bělohradský & Co. 493 Halsted ulice.
CHICAGO, ICL.

WEBER-0VA PIANA.
Tyto nástroje spojuji nejvyšší zdokonalení umělecká při zhotovováni pian a jsou
teď bez všeho odporu ty nejlepši v trhu.
Společnost Root a Syn
zhotovitelé hudebních nástrojů a hlavní jednatelé pro severozápad

156 ulice STATE, CHICAGO ILĽ
Vedou obchod též se všemi druhy hudebního zboží, s notovým papírem, hudeb
ninami, houslemi, kytárami atd. atd.

Na skladě kněhkupectvi Augusta Geringera
453, již. ulice Canal Chicago lil. jsou následující knihy k dostání:
Jana Amose Komenského Harmonie,
aneb rozjímání o umučení, smrti, pohřbu
a vzkříšení Pána našeho Ježiše Krista. V
Praze 1864 (vázaná)
$1.00
Slavnost Jungmannova v Praze. Upo
Četko-Anglický i Anglicko-Český,
minka na velký národní svátek. S 3 obráz
ky
15c.
S doplňky
Život Jana Amose Komenského, bla
všeobecnými i odbornými к dílu Česku- hoslavené paměti biskupa církve česko
bratrské, k čemuž připojen jest téhož kšaft
Anglickému.
jednoty bratrské
40c.
Sepsal Karel Jonáš.
Nábožné přemýšlení o večeři Páně
V pátěné vazbě ne velmi trvalé
$3.60 od Jana Amose Komenského, k čemu při
Ve vazbě trvalé, na hřbetě a rohou v kůži pojen jest čtrnáctý čláaek z konfesí sta
váaný uvnitř splátenýmištráfky pevně
rých Čechův o večeři Páně
60c.
seštý 8 poštou
$4.25
Solové výstupy Jindřicha Mošny. Dva
Tasamá vazba z Maroko kůži na hřbetě
díly
obsahují 82 výstupů 8 nápěvy $3.00
a nhou s poštou
$4.50
Vzaný ve 2 dílech velmi pevně na hřbetě
Umrlčí ruka, aneb; Nový Monte Kris
a ohou s maroko kůži вpostou
$5.40 to. Velký román s vyobrazeními 43 sešitů
Clý v Maroko kůži vázáný
$8.00
$8.60c.
Oběti fanatismu náboženského. HisNp statku a v chaloupce. Povídka od
tcický román z 301eté války od L. Muehl V. Hálka
30c.
bchové. Dva díly $6 pevné váz.
$8.00
Jan Slavík, život mladého řemeslníka.
Císař Josef II. a nepřátelé světla. His: Pravdivý příběh z naší doby od L. Justa
tcický román $6.00 V pevné vazbě $7.00
$1.20c.
Isabella španělská, čili: konce tyran:
Nauka o plování od J. Z. Veselýho
szi. Historický román z nej novějších dě* 8 18 vyobrazeními
35 c.
ji španělských s mnohými vyobraz$3.00
Mapa království českého, v barvotisku
Polské matky. Historický román' od
40c.
J. Roskovské
45c.
Oehlschlegerův slovník německý a an
Doma a za mořem, řada pobídek 4 díly
glický,
váz.
$1.50
$1.20c.
Pravá pomoc V těhotenství, při porodu
Jan Švehla. Historická povídka od V.
v
šesti
nedělí a při ženských nemocech.
"Íčka
35c.
Sbírka užitečných pravidel a naučení pro
Lamač a jeho dítě. Povídka od K. pohlaví ženské. Ku prospěchu pomocnic
•Zětlé
20c. ku porodu jakož i bedlivých matek, sepsal
$2.85
Z doby komety. Humoristická povídka Č. Křížek. S 49 rytinami
Vázaná
$3.60
noravské vesnice od A. H. Sokola

SLOVNÍK

t

il* Povídky a báchorky pro
mládež, (s obrázkem.)
80c.
52. Králův miláček, neb: Důvěra
v Boha neklame (■ obr.)
80o
58. Lichvář. (S obr.)
30c.
54. Útulek
na
Zvíkově.
(S obrázkem.)
30c.
55. Odplata. — Když je nouze
najvyšší,pomoc boží nejbližšl. 30c.
56. Deklam&ce pro dospělejší
mládež. (S obrázkem.)
40c.
57. Mikeš Zůl, rytíř loupeživý.
(8 obrázkem.)
80o.
58.
Major. — Markéta —
(8 obrázkem.)
80c.
58. Nalezenec, aneb: Věrni přá
telé. (8 obrázkem.)
80o.
00. Včelky. — Med a vosk
(• obrázkem.)
80c.
61. Osudy dělníka Petra. (8 obrázkem.)
80c.
62. Lovecké příběhy. Zábavné
čtení pro dospělejší mládež (s obrázkem.)
80c.
63. Následky lehkovážnosti,
(s obrázkem.)
80o.
64. Syn pazderkův. Obraz ze
skutečného života. Pro dospělejší
mládež, (s obrázkem.)
80c.
65. Miluj svou vlasť,neb: Všude
dobře, doma nejlíp (se 6 obr.) 8Oo.
66. Večery pod lípou (s obrázkem.)
80c.
67. Josef Jungman životopisný
obrázek (se 4 obrázky.)
80o.
68. Benjamin Franklin. Obras
se života amerického poetivoe, (s
obrázky.)
80a.
69. Bratří, dvě povídky (s obrázkem.)

80.

70. Rodina psancova, neb: Všu
de jsou dobří lidé, (s obr.)
80a.
71. Václav Hanka, životopisný
obrázek s 2 vyobrazeními
80c.
72. Velkoroční večer (s obr.) 80c.
73. Věrný strážce. Tři Bratři
(s obrázkem.)
80a

f

74. Marcel, hodný syn. An
gela, hodná dcera. (S obr.)
30.
75. 76. Podivuhodné příhody
Robinsona na pustém ostrově- Ve
dvou odděleních (s 5 obr.)
60c.
77. Tvrdá hlava ale dobré srdce.
— V letech utrpení. Historický
obrázek z věku 13. (S obr.)
30c.
78. Bájky s paraboly veršem i
prosou (s obrázkem.)
30c.
79. Spiklenci, historická povídka,
(s obrázkem,)
30c.
80. 81. Obrazy z přírody,umění
s života. Dva svazky, s 2 (obr.) 60c.
82. Augustinián, neb: Hospic na
hoře Svato-Bernardské. — Zena
karbaníkova. (S obrázkem
30c.
83. Jan Amos Komenský,
(s obrázkem.)
30.
84. 85. Povídky a obrazy domá
cí s cizokrajné. Dva sešity (se 7
60.
obrázky.)
amerických.
Po86. Z pralesů
vídka ze života Indiánů, s obraz
kem. — Povídky z východu 30c.
87. Svéhlavost a pokání (s obrázkem.)
30c.
88 V havraňské myslivně
(s obrázkem.)
30c.
90. Zdislav, původní historická
povídka od V. Miloše (s obr.) 30c.
91. 92 Václav Snažil, vzor doko'
nalého studenta ve 2 dílech
60c.
(s obrázky.)
obrana
93. Přítel věrný jest
30cmocná, s obrazy.
94. Snůšky, povídky a baiky’
30c.
s obrázkem.
95. Osadnici kanadští, s obr. 30c.
96. Poctivý zámečník s obr. 30c*
97. 98. Život a smrt. Přemysl
Otokar II., historická povídka dva
díly s 2 obrázky.
60c.
99. Dráteníček, s obrázkem 30c.
100. Tři sirotci. 8 obrázkem.
—Julie
30a.
101. Vděčnost osvědčená. S obrázkein. Statný rybář.
30o.

knihkupectví Aug. Geringera
463 SOUTH CANAL ST.,
vyšly dosud následující knihy :
Quadrooiia, obraz ze života v poledních státech sev.-americké Unie. Přeložil J. A Oliverius. V pěkné úpravě
v plátně vázaná
S 1.00
Vyhnancův syn, aneb: Židovy peníze, historický
román
$2.40
Poštovní zásilka 15c. Pěkně vázaný v knihu $3.40
Philip Foghorn, pán pomezí, aneb: Neznámýnepří
el. Novellaze západních krajin amerických. V pev
né polovazbě
30c
Vídenský kat, čili; Taj no s ti vídeňBkýchheren
a šejdířských peleší. V 33 sešitechstojí $3.30
Otec La Ruine. Vesnický román od A. Dumasa, pře
ložil Gustav Reišl. V 6 sešitech
60c.
Dva sirotci, román z francouzského „Les deux Orpheli
nes4* od Dennery. Přeložil Gustav Reišl. Cena
25c., s poštou
30c.
Americký Besedník. První sbírka proslovů adeklamací
pro oboje pohlaví k rozmanitým příležitostem. Séstavil A. Jurka. Obsahuje 20 proslovů ke všem pří
ležitostem a slavnostem, 22 deklamací vážných a 53
deklamací žertovných. Pěkně vázaný
81.25
Sezlaton ořízkou $1.50. Poštovní zásilka vzlašt 10c.
Nová anglická mluvnice, aneb: Vůdce k nabytí sběhlosti v anglickém čtení, psaní i mluvení od F. B.
Zdrůbka. V pěkné plátěné vazbě i s poštou
81.25
Hierarchie a aristokratie aneb: působení Jezuitů na
život R'Hikroinný i veřejný. Sepsal B. Ilassaurek. Díl první
212 stran s poštou 45 ctů., díl II. a III. nalézá se vtisku.
První Čítanka s obrázky pro školy česko-americké od
národního učitele. Pevně vázaná i postou
45c.
Druhá Čítanka pro školy česko-americké, od národní
ho učitele. Cena 40c., s poštovní zásilkou
45c.
Česko americký zpěvník, sbírka písní národních, spo
lečenských i zábavných, českých i amerických s čes
kým překladem. Obsahuje 223 písní. Cena v tu
hé vazbě 65c. i s poštovní zásilkou. Skvostně vázaný $T
Malý katechismus pro školy katolické od R. Miller
C. S. S. R. Zčeštěno od několika zdejších kněží. 25c.
Pari amen tární řád, čili navedení pro předsedy, úřadníky a údy všech spolků a při schůzích veřejných,
jak udržeti pořádek a vésti jednání. Cena s pošt. 13c

Obrazy:
Jan Zižka a Jan Hus. Cena jednoho 60c., oba dva na
jednou odebrané i s pošt, zásilkou
$1.10.

Knihkupectví Aug. Geringera obstará na žádost proti hotovému
předplacení časopisy a knihy všech oborů v Čechách vydané.

Třeli čítanka pro školy česko-americké (\š obrázky) nalézá se v
přípravě a vyjde během tohoto roku.

IV á k 1 a či e m

Bez novin nám nelze živu býti.
Výloha za novimy desetkráte ročněse vyplatí.
Aug. Geringer vydává v Chicago:
V ,,Svornostdenní list politicky, poučný, a zábavný, jenž stoji *2 na tři
měsíce a §7.50 na rok i s poštou.
Г* n Amerikán.“ veliký týdenník s přílohou, obsahující nejvíce čtení politic
kého, poučného a zábavného ze všech českých listů v Americe a všecky
noviny z celého světa.
Nemá oznámek.
Stojí na tři měsíce 65 ctů., na 6

měsíců §1.30, na rok §2.50.
Г3 ,,Duch času“ obrázkový list nedělní svobodomyslný a humoristický, s čet

nými obrázky všeho druhu. Stojí ročně §2.50, půlletně §1.30, čtvrtletně 65c.
Na požádání pošle se každému jedno číslo od každého na ukázku zdarma.
Adresa: August. Geringer. 463 So. Canal Str.
Chicago,
111.

