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Street,

Letočetná okruží.

Protisluuí oběžnic.

Nedělní písmena............................................... E
Epakty.....................................................
7
Zlatý počet. ................... -.................................. 18
Sluneční kruh.......... ..............
12
Římský počet........................................
7
Juliánská doba............................................... 6592

Mars bude státi proti slunci 20. února,
Jupiter 31. srpna; Saturn 5. října; Nep
tun 3. listopadu a Mars 12. listopadu. V
tyto dny jednotlivé tyto oběžnice budou svítiti
po celou noc.

Nestálé svátky.

Jupiter bude v sousluní 8. února, S a.
turn 26. března, Neptun 29. dubna a Mars
27 srpna.
Venuše bude nejjasnější 19. srpna.

Tří králů.-..............
Neděle Septuagesima
Quinquagesima..........
Popelec.................. .
První neděle postní...
Neděle května............
Velký pátek................
Velkonoční neděle....
Bílá neděle_______
Prosební neděle.........
Na nebe vstoupení...
Svatodušní neděle___
Svatá Trojice.............
První neděle adventní
Vánoce...................... .

... Leden 6
___ Únor 9
___....,, 23
___ „ 26
... Březen 2
__ Duben 6
— „ u
--__ „ 13
„ 20
_ Květen 18
22

íí
,®'*'
Červen
1

- „
8
.Listopad 3C
Prosinec 25

Sousluní oběžnic.

Jitřenky a večernice, 1879.
Merkur bude jitřenkou 16. ledna, 15. kvěna, 9. září a 28. prosince; večernicí bude 29.
března, 27. července a 20. listopadu.
Venuše bude večernicí do 23. září, pak
bude jitřenkou do konce roku.
Jupiter bude večernicí do 8. února, pak
jitřenkou do 31. srpna a opět večernicí až do
konce roku.

Dějepisná období.
(Vyňato z umerického Ephenesis a Nautical Almanac
uveřejněného vládou Soustátí.)

Počasí.
Jarní Rovnodennost, jaro počíná
březen 20. 6 li. 14 m. odpol,
Letní Slunovrat, leto počíná,
červen 21. 2 li. 23 m. odpol.
Jesení rovnodennost, jeseň počíná,
září 23. 4 h. 57 m. ráno.
Zimní slunovrat, zima počíná,
prosinec 21. 11 h. 6 m. odp.

Zatmění pro rok 1879.
Roku 1879 budou cři zatmění. Dvě budou
na slunci a jedno na měsíci.
Prvuí. Kruhové zatmění slunce dne 22.
ledna. Neviditelno v Americe severní, jen v
částech jižní Ameriky a v Africe viditelno.
Druhé. Kruhové zatmění slunce dne 19. čer
vence. Neviditelno v Americe; jen v Africe a
malé části Asie a v Evropě viditelno.
| |Třetí. Částečné zatmění měsíce dne 28.
prosince a neviditelno v sev. Americe, leda
jen v malé části její, pak skoro po celé zemi
viditelné.

Rok 1879, který tvoří konec 103. a počátek
104. roku neodvislosti amerického Soustátí,
souhlasí s roky:
Z
6592 Julianského letopočtu;
7387-88 Byzantinského letopočtu;
5639-40 Židovského letopočtu;
3632 od založení Říma dle Varro:
2626 od početí letopočtu Nabonassara, který
jest určen na středu 26. února, letopočtu
Juliánského roku 3967tého a dle časopočtářů roku 747, dle hvězdářů pak
roku 746tému před narozením Krista.
2655 olympiád, aneb třetí rok 664 olympiády,
počínající v červenci 1879, když posta
víme letopočet olympiád na 775| roku
před Kristem aneb na počátek července
roku 3938 Julianského letopočtu;
2191 letopočtu šedého aneb letopočtu Selencidů;
1595 letopočtu Dioclecianova;
1297 letopočtu mohamedánského neb hedžoy
který počíná 15. prosince 1878.
První den v lednu roku 1879 jest 2,407.351
den od započetí letopočtu Julianského.

Židovský kalendář.
5. ledna 10. Thebeth 5639. Půst; obležení
rusalema.
25. ledna 1. Sebat.
24. února 1. A dar.
6. března Půst. Esth. ,
Purim.
9.
Susan-Purim.
10.
1. Nisan.
25.
8. dubna Počátek Passah.
Druhá slavnost.
9.
’’
Sedmá slavnost.
14.
Konec Passah.
Ä.
1. Izar.
11. května Lag Beomer.
1. Sivan.
23.
n
Týdenní slavnost.
28.
Druhá slavnost.
29.
22. června51.‘aThamus.

Je-

8.
11.
29.
20.
18.
19.
21.
272.
3.
8.
9.
10.
28.
16.
10.
16.
25.

července Půst. Dobytí chrámu.
července 1. Abt.
„
Půst. Shoření chrámu.
srpna 1. Elul 5639.
září 1. Tisri 5640. Nový rok.
,, Druhá slavnost.
,, Půst Kadeljah.
Slavnost smíření.
října Pod zelenou.
Druhá slavnost..
„ Slavnost palmová,
„ Konec slavnosti Pod zelenou.
„ Den otázek zákonních.
,, 1 Narsešvan.
listopadu 1. Kislev.
prosince Svěcení chrámu.
„
1 Tebeth.
„
PŮBt. Obležení Jerusalema

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

M akaria
Jenovefy
Tita bisk.

Ábela a Seta ****· 7 25 4 44 1 44

Enocha
Izabely

7 25 4 45 2 44
7 25 4 46 3 45

Simeona

Sv. Tří Králů

Zjevení Páně

Luciana
Erharda
Basiliše
Agatona
Hygina

Raimunda
Erharda
Marcialisa
Pavla Poust.
Matildy

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

19 Neděle Jména Ježíš
20 Pondělí Fab. a Šeb.

Anežky p.
Anastasie
Zasn. p. M.
Timotea
Obr. Pavla

7
7
7
7
7
7
7

Reinholda
Hilaria
Felixa
Maura
Marcela
Antonína p.
Prisky

7
7
7
7
7
7
7

474 46
48 5 44 Sníh.
49 6 37
50 vých ^»^0 úplněk 5.47
51 6 41
52 7 51
53 9 01 Velmi chladno

24 4
23 4
23 4
23 4
22 4
21 4
21 5

54 1011
55 1122
56 ráno
57 G 34
58 1 47
59 3 01
00 4 13

Proměnlivo.

zCTPoslední čtvrt
\l_5.02 ráno.
Sněhové b_>uře.

Délka dne 9 hodin 42 minut.

Sáry
Fab. a Seb,
Anežky
Vincence
Emerana
Timotea
Obr. Pavla

Polykarpa
Polykarpa
Jana Zlatoust. Krisostoma
Karla Vel.
Karla Vel.
Valeria
Frant. Sal.
Adelgundy
Martin p.
Virgila
Petra Nol.

25 4
25 4
24 4
24 4
24 4
24 4
24 4

Délka dne 9 hodin 30 minut.

7
7
7
7
7
7
7

Třetí neděle po Třech Králích.

26 Neděle
27 Pondělí
28 Úterý
29 Středa
80 čtvrtek
31 Pátek

Jasno a studeno.

Délka dne 9 hodin 21 minut.

*

Telesfora

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

7 25 4 43 0 45

Druhá neděle po Třech Králích.

21 Úterý
22 Středa
23 čtvrtek
24 Pátek
25 Sobota

Východ

Nový rok

První neděle po Třech Králích.

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

mesíce

Nový rok

Neděle po novém roce

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

slunce

Protestantů

Západ

Katolíků

j

slunce

Svátkyajména

Východ

Dni a týdny

Znam ení
m ěsíce

Leden

20 5
20 5
19 5
19 5
18 5
17 5
17 0

2 5 21 Zima.
3 6 14
4 záp.
5 5 24 @smés'c5M
66 3
8 7 34
9 8 35 Jinovatka

Délka dne 9 hodin 54 minuty.
JESTS'
rul»«
Xfc'C5O'

7
7
7
7
7
7

16 5
15 5
14 5
13 5
12 5
11 5

10 9 35
TI 1033
13 1133
14 ráno
15 0 31
16 1 31

Mirno.

První čtvrť 5.44
J/ ráno.
Sníh.

Leden.
Den

Domácí zápisky.

Příjem

8

•

•

4

ct.

*

Vydání

8

.Ct

1 Sobota

Ignacia

Protestantů

Hromice

Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Romualda
Jana z Μ.
Apolonie
Školastiky
E ufrosiny
Eulalie
Jordana
Papr Valent.
Faustina

Očist.P. Marie
Blažeje
Veroniky
Agaty
Doroty
Reinharda
Šalamouna

Ä

Apolonie
Školastiky
Eufr osiny
Eulalie
Kastora
Valentina
Faustina

Studeno.

úplněk 7.41

Větrno.

25
15
59 5
58 5
57 5
56 5
54 5

27 9 10
28 1021
30 1138
31 ráno
32 0 52
33 2 04
34 3 11

Přijemno.

^“Poslední čtvrt
4^12 53 odp.
Jinovatka

Délka dne 10 hodin 43 minuty.

Juliany
Juliany
Šimona
Konstancie
Mansueta
Konkordie
Konrada
Gabina
Euchariea
Eleuthera
Eleonory
Eleonory
Stol.sv Petra Stol. sv. Petra

Eberharda
Matěje ap,
Masopustní
Popeleční
Leandra
Romana

7 10 5 19 3 30
7 9 5 20 4 23
7 8 5 21 5 12
7 7 5 22 5 55
7 6 5 23 6 31
7 4 5 24 výcb
7 3 5 26 7 57

7
áÉ 7
i* 6
& 6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

53 5
52 5
51 5
49 5
47 5
46 5
44

f*
0

36 4 09
37 4 56 Sněhové bouř·.
38 5 35
39 6 7
áf^xNové Čtvrť 10.3
41 z áp. \x/več.
42 6 20 Studeno.
43 7 23

Délka dne 11 hodin 5 minut.

' Neděle Quinquagesima

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

Domnělá po vě
trnost a změ
ny měsíce

Délka dne 10 hodin 29 minut.

Neděle Sexagesima

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

O
8
oo
s

Délka (lne 10 hodin 12 minut.

3 Neděle Septuagesima

9 Neděle
10 Pondélí
11 Úterý
12 Středa
13 Čtvrtek
14 Pátek
15 Sobota

«
2
©
>

7 11 5 18 2 31

Brigity

ítvrtá neděle po Třech Králích

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

slunce

Katolíků

©ü

Západ

Svátky a jména

inČBÍce

1
Dni a týdny

Znam ení

Únor

Serenia
Matěje ap.
Masopustní
Valentina
Leandra
Romana

&

6
6
6
6
6
6

43 5
42 5
40 5
39 5
37 5
36 5

44 8 22 Proměnlivo.
45 9 21
46 1020
47 1119
48 ráno
3X První Čtvrť
ráno.
49 0 19 3?

1.57

Unor.
Den

Domácí

, ,T„

------- -

zápisky.

Příjem

Vydání

$

g -----ct.
------

ct.

=

|

|■

1

1

Svátky a j m é n a

Dni a týdny

Katolíků

1 Sobota
— <·

Albina

2 Neděle
•3 Pondělí
4 Úterý
5 Středa
*6 Čtvrtek
‘7 Pátek
8 Sobota

Simplicia
Kunhuty
Kazimíra
Tolety
Bedřicha
Tomoše A.
Jana z B.

Protestantů

Z3 &
« 2
2 “

S
Š 5

Albina

v

Simplicia
Kunhutv
·/
Adriana
Bedřicha
Fridolína
Felicit
Filoména

6
6
6
« 6
« 6
<et 6
6

Heriberta
Patricia
Edvarda
Josefa p.
Jáchyma
Benedikta
Oktaviána

40. mučen.
Gaja
Rufina
Řehoře
Arnošta
Zachariáše
Krištofa

Kristiána
Gertrudy
Anselma
Josefa
Huberta
Benedikta
Kazimíra

33 5
31 5
29 5
28 5
27 5
25 5
24 5

52 2 12
53 3 1 Jasno a chladno.
54 3 46
55 4 25
56 5 0
58 vých Zachmuřeno.
7.09
59 6 46 (4^Onplnék
/ráno.

6
6
6
6
6
6
6

22 6
20 6
18 6
17 6
15 6
14 6
12 6

08 2
1 9 19
2 1016
3 1153
4 ráno
51 2
62 5

Jinovatka

Příjemno.

7ÍT Poslední čtvrt
ti.9.41 več.

A

6 10 6 7 2 54
6 9 6 8 3 35
6 7 6 9 4 09
6 5 6 10 4 37
6 4 6 11 5 01
6 2 6 13 5 24
6 0 9 14 záp.

Deštivo.

Větrno.

Délka dne 12 hodin 16 minut.

Eberharda
5
Gabriela
5
Zvěst, P. Marie Zvěst.P, Marie
5
Emanuela
Haštala
5
Ruperta
Ruperta
5
Eustacha
Guntrama
5« 5
Eustacha
Jetřicha
5
Ottona
Gabriela

59 6
57 6
55 6
54 6
52 6
50 6
49 6

15 7
16 8 11
17 9 9
18 10 8
19 11 7
20 ráno
21
5

Sníh.

Krásně.

Délka dne 12 hodin 35 minut.

Pátá neděle postní

3t Neděle iKvirina
31 Pondělí IKvidon

Sníh.

Délka dne 11 hodin 57 minut.

Čtvrtá neděle postní

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

Domnělá pově·
trnost a změny měsíce

Délka dne 11 hodin 38 minut.

Třetí nedě e postní

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

S3 x

’S SD
2«
'>»>2
>2

Délka dne 11 Rodin 25 minut.

Druhá neděle postní

F rantišky
40 muč.
Konstantina
Řehoře
Růženy p.
Matildy
Longina

12
as

6 34[5 51 1 17

První neděle postní

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

chod
unce

Březen.

Zosina
Bohuvěřa

14» 5 47 6 22

54
5 45 6 23 1 40

I

První čtvrť 7.04
JF več.

Březen.
Den

Domácí zápisky.

Příjem

$

ct.

Vydání

ct.

Apríl.

Duben.

30.

30.
Svátky a jména

M-4
§ g

g

« g
-5 2

2Ö

Q«
^>»>2
Katolíků Protestantů
N
®
>S
*
>5 44 6 24 2 19
Hugon
1 Úterý Hugon
Ä
5 42 6 25 2 55
2 Středa Frant. de P. Teodosia
Čtvrtek
Rosamundy
5 40 6 26 3 25
Richarda
3
<e€ 5 39 6 27 3 54
Ambrože
4 Pátek Isidora
Hozeáše
5 Sobota Čeňka
& 5 37 6 28 4 21
Dni a týdny

H '®
<§a

Coelestina
Irenera
Eberharda
Hermana
Apolonie
Alberta
Demetria
Kleofáše
Zel. čtvrtek - Zel. čtvrtek
Velký pátek Velký pátek
Bílá sob Ha Bílá sobota

ÍÉ
áÉ

qWZ

Velikonoční neděle

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

Olympie
Arona
Rudolfa
Valéria
Hermogena

Sulpice
Sulpice
Adolara
Anselm
Soter a Kajus Soter a Kajus
Vojtěcha
Jiřího
Vojtěcha
Jin
Marka ev.
Marka ev.
Kleta
Kleta
Anastasia
Vitalise
Petra m.
Kateřiny

36 6
34 6
32 6
31 6
29 6
28 6
26 6

29 vych fř^Ouplněk 4.24
30 8 11
31 9 29 Ja»no a chladno.
32 1046
33 1154
Větrno & nepří31 ráno jemno.
35 49

25 6
23 6
21 6
20 6
18 6
17 6
15 9

36 1
38 2
39 2
40 3
41 3
42 3
43 4

34
11
42
5
23
50
13

JÍT Poslední čtvrt
Aä_8.09 ráno.
Eroměnlivo.

Teplo.

Délka dne 13 hodin 30 minut.

Druhá neděle po Velikonoci

27 Neděle
28 Pondělí
29 Úterý
30 Středa

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

První nedě le po Velikonoci

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

Deštivo.

Délka dne 13 hodin 15 minut.

Hod Boží velik. Hod Boží velik.
Velikonoční
Velikonoční

Teodora
Kalixta
Rudolfa
Wernera
Krescence

Krásně.

Délka dne 13 hodin.

Květná ned ěle

6 Neděle
7 Pondélí
8 Úterý
9 Středa
10 Čtvrtek
11 Pátek
12 Sobota

Domnělá povětrnost a zrněny měsíce

Wr

5
5
5
5
5
5
5

14 6
13 6
11 6
10 6
86
76
56

44 4 37
45 záp.
46 8 2
47 9 1
48 9 57
49 1049
50 1136

Bouře a. déšť.

Větrno.

Délka dne 13 hodin 47 minut.

Anastasia
Vitalise
Sybilly
Eutropie

föi 5

5
5
5

46
36
16
6

51 ráno
52 17
53 53
54 1 24

>. První čtvrť 8.1·
ÿ ráno.

Krásně.

Duben.
Domácí zápisky.

Příjem

Vydání

Květen

1 Čtvrtek Filipa a Jak. Filipa a Jak.
Zikmunda
2 Pátek Zikmunda
3 Sobota Nal. sv. kříže Nal. sv. kříže

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

Mamerta
Pankráce
Serváce
Bonifáce
Sofie
Jana Nep.

Uhalda

Floriana
Grotharda
Jana z D.
Bohumíra
Stanislava
Hioba
Grordiana

Venance
Petra C.
Bernardin
Felixe
Julie

Mamerta
Pankráce
Serváce
Karolíny
Sofie
Peregrina
Jošta

ate

Sr7

4
4
4
4
4
4
4

55 6
54 6
53 7
52 7
51 7
50 7
49 7

58 3 18 xí^Ouplněk 12.12
Jasno a
59 vých \£/ráno.
chladno.
00 8 19
01 9 33
02 1037
03 1129 Deštivo.
04 ráno

oqX

&

4
4
4
4
4
4
4

48 7
47 7
46 7
45 7
44 7
43 7
42 7

05

06
07 1
08 1
09 1
10 2
11 2

9
43
11
34
56
17
41

Příjemno.

Poslední čtvrt
^.8.35 več.

Teplo.

Délka dne 14 hodin 31 minut.

Liboria
Potenciany
Athanasius
Prudence
Heleny

Nanebevst. P. Nanebevst. P.

Johanky kr. Zuzany

esta ned& e po Velikonoci

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

Bouřlivo.

Délka dne 14 hodin 17 minut.

Pátá neděle po Velikonoci

18 Neděle
19 Pondělí
20 Úterý
21 Středa
22 Čtvrtek
23 Pátek
24 Sobota

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

Délka dne 14 hodin 3 minuty.

á neděle po Velikonoci

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

Východ

4 58 6 55 1 52
4 57 6 56 2 19
4 56 6 57 2 46

Třetí nedě e po Velikonoci

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

měsíce

Protestantů

slunce

Katolíků

□ V
o o
S
S
= a
N

Západ

Svátky ajména

slunce

Dni a týdny

Východ

31

Urbana
Urbana
Filipa Neri. Bedy
Magdalena z P Magdaleny
Ivona a Petra Viléma
Maxima
Maxima
Ferdinanda Eduarda
Petronilla
Petronilly

4
4
4
4
4
4
5« 4

41 7
40 7
39 7
38 7
37 7
36 7
35 7

12 3 05 Bouře.
13 3 34
^jikNový niés. 11.50
14 záp. xqg/več.
15 7 51
16 8 45
17 9 34 Příjemno.
18 1017

Délka dne 14 hodin 45 minut.

4
« 4
4
4

34 7
34 7
33 7
33 7
4 32 7
á 4 32 7
*
* 4 31 7
3

19 1053 EromČnlivo.
20 1126
21 1154
čtYrtf 5.36
21 ráno jJ První
več.
22 21
23 47
24 1 15 Krásně.

Květen.
Domácí zápisky.

Den

Příjem

$

\

•

·■

•

E

ct.

Vydání

$

ct.

Katolíků

©
g

Q
ca

Protestantů N2 a

Neděle svatodušní

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

Hod Boží sv. Hod Boží sv.
Svatodušní
Svatodušní

Klotildy
Erazma
Františka K. Karpasia
Bonifáce
Bonifáce
Noberta
Noberta
Lukrecie
Roberta

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

Nejsv. Trojice Trojice sv.

Felician
Oliva p.
Barnabáše

Feliciana
Onufria
Barnabáše

Božího Těla

Božího Těla

Antonína P. Tobiáše
Elizea
Basilia

Víta
Víta m.
Justiny
Bruna
Adolfa
V ukmíra
Marcela
Gerváze
Gerv. a Prot. Silveria
Sylveria p. Siliáše
Aloisia G.
Albana

Pauliny
Edeltrudy
Jana Krtit.
Ivana a Sid.
Jana a Pavla
Ladislava
Lva II. p.

Čtvrtá neděle po sv. duchu

>a
SJ M
Délka dne 14 hodin 53 minuty.

31 7
30 7
30 7
29 7
29 7
29 7
29 7

24 1 44
25 2 21 Eroměnlivo.
26 3 07
z^Onplněk 7.38
27 výcli Vpráno.
27 9 15
28 1004 Bouře.
29 1039

&
•ta·«

4 28 7
4 2? 7
4 28 7
4 28 7
4 28 7
4 28 7
4 28 7

29 1110
30 1131
30 1205
30 ráno
31 20
31 44
31 1 08

Příjeuino.

(fT Poslední čtvrť
0.11.56 več. .

Déšť.

Délka dne 15 hodin 2 minuty.

4
4
4
4
4
4
4

28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 7
28 7

32 1 37
32 2 07
33 2 44
33 3 21
34 záp.
34 8 15
34 8 55

Chladno

Příjemno.

Délka dne 15 hodin 3 minuty.

Třetí neděle po sv. duchu

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

Domnělá povětrnost a změny měsíce

Délka dne 15 hodin 1 minuta.

Druhá neděle po sv. duchu

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

©
ä
© ss

ä

4
4
4
4
4
«o 4
ííe 4

První neděle po sv. duchu

chod

Svátky a j m é n a

Dni a týdny

sice i

Červen.

Achace
Basilia
Jana Krtit.
Eulogia
Jeremiáše
7 spalů
Lva

4
tags 4
■et 4
4
4
* 4
á
4

29 7
29 7
29 7
30 7
30 7
30 7
31 7

34 9 29
35 9 50 Parno.
35 1025
35 1051
VK První čtvrt
35 1115 J7
10.56 ráno.
35 1145 Dusno
35 ráno

Délka dne 15 hodin 3 minuty.

29 Neděle Petra a Pavla Petra a Pavlal gfe 4 31 7 35
30 Pondělí Památka Pav. Památka Pav.|
4 32 7 35

18|
Bouřlivo.

Červen.
Domácí

Den

1

zápisky.

Příjem

$

·'

Vydání

$

ct.

>

i.

<
•

/
>

.

*

<

•
•

ct.

Červenec.

July.

1 Úterý
2 Středa
3 Čtvrtek
4 Pátek
5 Sobota

Teobalda
Navštívení P.M Navštiv.Marie
Oldřicha
Heliodora
Kornélia
Prokopa
Cyril a Meth. Karoliny

Teodoricha

4
qsř 4
& 4
^0 4

lsaiáše
M. Jana Husi
Vilibalda
Vilibalda
Kilián
Kiliána
Ludviky
Brikcia
7 bratří
7 bratří
Pia I. papeže Pia
Jana Kvalb. Jindřicha

Markety
Markety
Bonaventury Bonaventury
Jindřicha
RozesL apošt.
Marie z H. Ruty
Alše
Alexia
Kamila
Evžena
Vincence z P. Rufiny

Sedmá neděle po sv. duchu

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

Eliáše
Eliáš pror.
Daniel pror. Praxidy
Máří Mijd. Majdaleny
Apolionáře
Apolionáře
Kristiny
Kristiny
J akuba ap
Jakuba ap.
Anny
Anny

Osmá neděle po sv. duchu

27 Neděle
2'S Pondělí
29 Úterý
30 Středa
31 čtvrtek

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

33 7
33 7
34 7
34 7

Východ

měsíce

34 2 44
34 3 53 4^O(iplněk3.37
ss/odp.
34 vých Chladno.
31 9 8

Délka due 14 hodin 59 minut·

4
4
4
4
4
4
4

35 •wí
35 7
36 7
37 7
37 7
38 7
39 7

34 9 36
34 10 2
33 1G23
33 1046
33 1111
32 1137
32 ráno

Teplo a

sucho.

ZTPoelední čtvrť
^_2.54 ráno.

Délka dne 14 hodin 51 minut·

Šestá neděle po sv. duchu

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

Alig 4 32 7 35 1 46

Pátá neděle po sv. duchu

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

slunce

Protestantů

Západ

Katolíků

slunce

Svátky ajména

Znamení
m ěsíce

Dni a týdny

Východ

31.

&

«
Ä
"TSC

«
&

4
4
4
4
4
4
4

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

31
7
30 42 Stálá
30 1 23 parna.
29 2 11
29 3 7
28 záp.
měsíc 3.05
27 7 29 ^j/^Nový
<g/ráno.

Délka dne 14 hodin 42 minuty.

4
4
4
áÉ 4
ÿÿ 4
4
4

45 7
46 7
47 7
48 7
49 7
5) 7
51 7

27 8 1
26 8 29 Duano
25 8 51 a bouřlivo.
25 9 20
24 9 50
23 1019
První Čtvrt
22 1056 J/ 4.35
ráno.

Délka dne 14 hodin 29 minut.

4
4
4
4
4

52 7
52 7
53 ■7i
54 7
55 7

21 1139
20 ráno
19 32
18 1 33
17 2 47

Příjenino.

Dcfrt’

Červenec.
Den

Domácí zápisky.

Příjem

Vydání

1 Pátek
2 Sobota

Štěpána
Augusta
Dominika
Dominika
Mar. Sněž.
Osvalda
Prom.KrisUP. Sixta
Kaje tana
Afry
Cyrilla
Cyriaka
Romana
Romana

íh

4
4
5
5
5
5
0
ľ

58 7
59 7
00 7
01 7
02 7
93 7
04 7

Vavřince
Zuzany
Kláry p.
Hippolyta
Eusebia

Východ

5 5 7 5 1117
5 6 7 4 ráno
5 77 3
2
fit 5 8 7 1
54
5 9 7 0 1 53
Nanebevz P.M. Nanebevz. P,M.
5 10 6 58 2 57
Rocha
Rocha
5 11 6 57 4 4

Liberata
Heleny kr.
Ludvíka
Bernarda
Anastasia
Timotea
Filipa bisk.

Bartoloměj e
Ludvíka kr.
Zefyrina
Josefa kal.
Augustina
Stětí Jana
Rosy p.
iRajmunda

Příjemné
dni.

Poslední čtvrť
<8.8 večer.

Bertrama
Agapeta
Se balda
Bernarda
Adolfa
Timotea
Zachariáše

5
* 5
á
áí 5
5
5
5
6

dni.

12 6
13 6
14 6
15 6
16 6
17 6
18 6

ÄfähNový měsíc 2.10
56 záp. '%a/večer.
55 6 58
53 7 28 Poámúrné
52 7 53 dni.
50 8 21
49 8 58
47 9 39 Chladno.

Délka dne 13 hodin 27 minut.

Bartoloměje
Ludvíka kr.
Samuela
Gebharda
Augustina
Stětí Jana
Benjamina

|Paulina

Parné

Délka dne 13 hodin 44 minuty.

5
5
5
5
5
5
5

19 6
20 6
21 6
22 6
23 6
24 6
25 6

46 1029
44 1127
43 ráno
41 34
39 1 44
38 2 52
36 3 57

První čtvrt
9.11 ráno.
Příjemné

oni.

\ Délka dne 13 hodin 9 minut.

Třináctá neděle po sv. duchu

31|Neděle

inesíce

Vavřince
Hermana
Kláry p,
Hippolyta
Eusebia

Dvanáctá neděle po sv. duchu

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

14 8 2
13 8 26
11 8 49
10 9 13
9 9 38
8 11 7
6 1039

Délka dne 14 hodin·

Jedenáctá neděle po sv. duchu

17 Neděle
18 Pondělí
19 Úterý
20 Středa
21 Čtvrtek
22 Pátek
23 Sobota

slunce

Délka dne 14 hodin 16 minut·

Desátá neděle po sv. duchu

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

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce'

zř5\Ouplněk 2.12
Pet.v okovech Pet.v okovech «aX. 4 56 7 16 3 57 \2í/ráno.
Gustava
4 56 7 15 vých Chladno.
Alfonsa

Devátá neděle po sv. duchu

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

Západ

Protestantů

Katolíků

slunce

Svátky ajinéna

Východ

Dni a týdny

Znam ení
m ěsíce

Srpen.

|

|5 26|6 35|4 581©$^ 5’p°

•I

·

Den

Domácí zápisky.

Přflem

Vydání

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

Jiljí
Arnošta
Mans veta
Rosalie
Heraklia
Magna

Jiljí
Štěpána
Mansveta
Rosalie
Viktorina
Zachariáše

Čtrnáctá neděle po sv. duchu

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

Anděle Strážce Reginy
Narození P. M. Narození M.

Seraphina
Mikuláše
Pafnucia
Guidona
Tobiáše

Brunona
Sosthena
Prota
Syra
Materna

««

47
16
40
7
39
14

Zachmuřeno b*
deátivo.

Délka dne 13 hodin·

5
5
5
« 5

Marianny
Eufemie
Lamberta
Tita
Sidonie
Fausty

5
áí 5
5
5
5
5
5

Šestnáctá neděle po sv. duchu

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

33 6
32 7
30 7
28 8
26 8
25 9

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce

36 6
37 6
38 6
39 6

1| ráno
1T 41
15 1 45
11 2 51

-ÆTPoslední čtvrť
'<_2.4 odp.
Chladno a
příjemno.

Délka dne 12 hodin 32 minuty.

Jména P. M. Pov. sv. kříže

Nikodéma
Ludmily
Lamberta
Tomáše
Januaria
Eustacha

27 6'
28 6
29 6
30 6
31 6
32 6

Æb 5 33 6 23 9 55
«b 5 34 6 22 1044
5 35 6 20 1140

Patnáctá neděle po sv. duchu

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

5
5
5
5
5
5

Východ
měsíce

3 a
N

slunce

Protestantů

Katolíků

v.—·
a ú)
o o

Západ

Státky ajména

slunce

?
D ni a týdny

Východ

1

Ζářί.

Teplo.

Proměnllvo.

Délka dne 12 hodin 14 minut.

Matouše ev. Matouše ev.
Marucie sdp. Maurice
Tekly p.
Tekly
Gerharda
Gerharda
Kleofáše
Kleofáše
Cypriána
Cypriána
Kosm. a Dam. Kosm. a Dam.

5
5
5
5
5
5
5

46 6
47 5
48 5
49 5
50 5
51 0ef
52 5

oo 9 22

58 1027
57 1135
55 ráno
53 45
51 1 51
50 2 58

•

IX První Čtvrt
J/ 3.19 odp.
Půlnoční
hmiřfi *.

dusná

po větrnost

Délka dne 11 hodin 55 minut.

Sedmnáctá neděle po sv. duchu

Václava
' 28 Neděle Václava
29 Pondělí Michala arch. Michala v *
Úterý Jarolíma
Jeronýma
1 30

40 6 12 4 1
41 6 10 Z áp.
42 6 9 5 52
43 6 7 6 23
44 6 5 6 57
45 6 3 7 37
45 6 2 8 26

*****

*
Tú

5 53 5 48 4
5 54 5 46 5
5 55 5 45 6

Jasno.

3.1&
kÉ/ ráno.
2 /řSxOnplněk

Září.
Domácí

zápisky.

Říjen.
31.

1 Středa
2 Čtvrtek
3 Pátek
4 Sobota

Remigia
Remigia
Leodegara
Leodegara
Kandida
Kandida
Františka Ser. Františka Ser.

5
5
5
5

Placida
Bruna
Justiny p.
Brigity
Diviše
Františka b.
Emiliana
t'
’

Fides
Bedŕišky
Abadiáše
Pelagia
Diviše
Friedmanna
Burgharda

Maxmiliána
Kolmana
Burgharda
Terezie
Havla
Hedviky
Lukáše ev.

Maxmiliána
Edwarda
Kalixta
Hedviky
Havla
Floriana
Lukáše ev.

Dvacátá neděle po sv. duchu

19 Neděle
20 Pondělí
21 Úterý
82 Středa
23 čtvrtek
24 Pátek
25 Sobota

Posv. chrámu Ferdinanda,
Vendelína
Vendelína
Voršily
Uršuly
Korduly
Korduly
Severina
Severina
Rafaela arch, Nathana
Krišpína
Krišpína

Dvacátá první neděle po sv. duchu

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

měsíce

Východ

slunce

43 6
41 6
40 7
38 7

08
40
13
52

5» 6 00 5 37 8 38

6
6
6
Ä 6
<e€ 6
6

fä.

Devatenáctá neděle po sv. duchu

12 Neděle
13 Pondělí
14 Úterý
15 Středa
16 čtvrtek
17 Pátek
18 Sobota

56 5
57 5
58 5
59 5

Domnělá povětrnost a změ
ny měsíce
Příjemnou

Délka dne 11 hodin 37 minut·

Osmnáctá neděle po sv. duchu

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

Západ

Protestantů

Katolíků

slunce

D

°

Východ

Svátkyajména

►ni a týdny

Znam ení
m ěsíce

31.

Evarista
Evarista
Sabiny
Sabiny
Šimona a Judy Šimona a Judy
Narcisa
Narcisa
Marcela
Hartmana
Slav, reform.
Volfganga

01 5
02 5
03 5
04 5
05 5
06 5

35 9 29
33 1030
32 1129
30 ráno
28 33
27 1 39

Zamračeno.

^FPo&lední čtvrť
^7.4? ráno.

Déšť.

Délka dne 11 hodin 19 minut.

áÉ 6 07 5 26 2 37
á
*
*
á

6
6
6
6
6
6

08 5
09 5
11 5
12 5
13 5
14 5

24 3 47 Proměndvo.
22 5 11
21 6 26 ®Kmě8ic
19 záp.
17 6 17 Mráz,
16 7 12

*··

Délka dne 10 hodin 59 minut.

6
6
6
>aX 6
6
6
& 6

15 5
16 5
17 5
18 5
20 5
21 5
22 5

14 8 16
13 9 24
12 1036
11 1144
9 ráno
7 0 51
6 1 52

Jasno.

"tx První čtvrť 15
min.po půl noci

Větrno.

Délka dne 10 hodin 42 minut.

6
6
6
6
6
6

23 5 5 2 55
25 5 3 3 56 Stále příjemno.
26 5 2 4 54
/«řixOuplněk 8.0
27 5 1 5 53 \3£/veČer.
28 4 59 záp.
29 4 58 6 2

xtjjen.

Domácí zápisky.

listopad
30-

]

Sobota

Protestantů

Všech Svatých Všech sv.

Dušiček
Huberta
Karla Bor.
Emericha
Leonarda
Engelberta
Bohumíra

Pam. dušiček
Teofila
Ottona
Blandiny
Leonorda
Malachiáše
Bohumíra

6
6
6
6
6
6
6

32 4
33 4
34 4
35 4
37 4
38 4
39 4

ZT Poslední čtvrť
^11.55 večer.

Délka dne 9 hodin 54 minut.

Otmara
Otmara
Řehoře
Hugena
Odona
Gelasia
Alžběty
Alžběty
Felixa
Edmunda
Obět.P, Marie Obět. Marie
Cecilie p.
Cecilie

6
6
6
6
6
6
6

Klimenta
Chrysogona
Kateřiny
Konrada
Achase
Rufa
Saturnina

42 7 8
41 8 25
40 9 33
39 104?
39 1145
38 ráno
37 0 51

Sníh.

První čtvrť 54
Jj min.po pěl noci

Zima.

*** 6 56 4 37 1 50

Klimenta
Emilie
Kateřiny
Konrada
Vintíre
Achace
Kleothona

(Ondřeje apoš.|Ondreje

48 4
49 4
51 4
52 4
53 4
54 4
55 4

Délka dne 9 hodin 41 minut.

6 57 4 37 2 49 Déšť.
6 59 4 36 3 48
7 0 4 35 4 47
7 1 4 35 5 45
7 2 4 34 6 43 rř^Ouplněk 2.57
7 3 4 34 vých. Jinovatka.
Délka dne 9 hodin 80 minut.

První neděle adventní

3< (Neděle

Zachmuřeno a
deštivo.

Teodora
Teodora
3 6 40 4 48 1 33
*
Přen.sv.Lidm. Proba
* 6 41 4 47 2 46 Včtrno.
á
Martina b.
Martina
6 42 4 46 3 57
Martina p.
Jonáše
6 43 4 45 5 14
^Nový měsíc 6.38
Stanislava
Brikcia
6 44 4 44 6 32 ('43/
večer.
Serapiona
Levina
6 46 4 43 záp. Proměnlivo.
Amosa Kom.
Leopolda
6 47 4 42 5 54

Dvacátá pátá neděle po sv. duchu

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

56 7 24
55 8 19
54 9 16
53 1021
51 1123
50 ráno
49 0 28

Délka dne 10 hodin 8 minut.

Dvacátá čtvrtá neděle po sv. duchu

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

Zachmuřeno.

Délka dne 10 hodin 24 minut.

Dvacátá třetí neděle po sv. duchu

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

Domnělá povětrnost a změ
^>2
ny měsíce
> s.

6 30 4 57 6 35

Dváeátá druhá neděle po sv. duchu

2 Neděle
3 Pondělí
4 Úterý
5 Středa
’ß Čtvrtek
7 Pátek
8 Sobota

slunce

Katolíků

q

Západ

Svátkyajména

slunce

Dni a týdny

Východ

1

Znamení
měsíce

30.

|

[7

4|4 34(6 15|

Li stopad.
Domácí

Den

zápisky.

Vydání

Příjem

ct.

8

ct.

8

i

t

-P

»

-

.

4

1
-/■

.

r

1

%

1'

k

Dni a týdny

Svátky ajména

Katolíků

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

Protestantů

Longina
Eligia
Bibiány
Kandida
Františka X. Kasiana
Barbory
Barbory
Judity
Abigaily
Mikuláše
Mikuláše

Druliá neděle adventní

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

Háty
Nep. poč. P. Μ. Kajícní den
Leokadie
Jáchyma
Melchiada
Judity
Damasa
Damasa
Synesia
Otilie
Lucie p.
Lucie
Ambrože

Znam ení
m ěsíce

Prosinec.

©
o ©
Ä S
© 3

N »

50b 7
50b 7

«
«

Nikasia
Irenera
Albíny
Lazara
Graciana
Nemesia
Kristiny
Tomáše ap.
Zezona
Viktorie
Ad. a Evy

Mláďátek
29 Pondělí Tomáše b.
30 Úterý Davida kr.
31 Středa Syl vestra

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

7
áÉ 7
7
7
7
7
« 7

Nikasia
Ignacia
Albina
Lazara
Vunibalda
Abrahama
Izáka

7
7
7
7
7
7
7

Sníh.

Zima.

ZFPoslední čtvrť
M 1.43 odpol.

33 0 28 Zachmuřeno a
33 1 36
33 2 48 deátivo.
33 4 3
•
33 5 20
33 6 50
měsíc 5.4
33 Z áp. jflflkNový
ráno.

16 4
17 4
18 4
19 4
20 4
20 4
21 4

33 5 55
33 7 10 Sníh.
34 8 22
34 9 32
35 1036 Zima.
35 1140
čtvrť 5,15
ráno.
35 ráno ■fck První
j)

Délka dne 9 hodin 15 minut.

Tomáše
Blaženy
Dagoberta
Adama a Evy

>**
»·

rit

Jana ev.

7
7
7
7
7
7
7

Neděle po Vánocích

2S Neděle

33 7 12
33 8 12
33 9 14
33 1018
33 1121
33 ráno

Délka dne 9 hodin 17 minut.

Narození Páně Narození Páně
Štěpána
Štěpána

Jana ev.

©
2®
« Domnělá pově
c, on trnost a z i ně
ny měsíce
>s

Délka dne D hodin 22 minut.

vrtá neděle adventní

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

54
64
74
84
94
10 4

7
7
7
7

Třetí neděle adventní

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

«i
•H

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

36 0
36 1
36 2
37 3
38 4
39 5
39 6

40
39
39
38
55
30
24

Proměnlivo.

Mimo.

Délka dne 9 hodin 13 minut.

Mláďátek
Jonathana
Davida kr.
Sylvestra

50b
50b
50b
«

7
7
7
7

23 4
24 4
24 4
25 4

40 vých.
41 6 6
42 7 1
42 B 11

úplněk 10.15
sx/ránno.

Studeno a
jasno.

Prosinec.
Domácí zápisky.

Den

$

•

Vydání

Přfleni

$

ct.

ct.

-t
.1
- t'
í:
H
lí
íí
ř.
i-

1·
1

1

-w

Seznam jmen.
Baldomer 7. února.
Aaron 16. dubna.
Abdon, Bořivoj, 80. Čerce’ Baltasar 6. ledna.
Barb< ra 4. prosince.
Ábel 2. ledna.
Barnabáš 11. června.
Abraham 6. října.
Absolon 2- září.
Bartoloměj ap. 24. srpna.
Adalbert v. Vojtěch.
Baruch 30. května.
Basiliše 9. ledna.
Adam 24. prosince.
Basilius v. 14. 1 dna.
Adaukt Přibík, GO. kv.
Adaukt, z Božný GO. srpna. Bathilda26. ledna.
Adelhaid op., Adléta, 5, Bdín v. Vigil.
Beata v Blažena.
února.
Beatrix, Blažena, 10. květ
Adelinde 20. srpna.
Adléta v. Adelhaid.
Bedřich 6. března.
Bedřiška6. října.
Adolf 11. května.
Bělena v. Leokadia.
Adolf 17. června.
Bělobor v. AI han.
Adolf 21. srpna.
Adolfina27. září.
Bělouš v. Albert.
Běluše v. Albin.
Agatha v. Háta.
Agaton. Dobroslav, lO.led. Benart v. Benard.
Benedikt b., Beneš, 15. dub.
Agnes v. Anežka,
Agrikola 4 listopadu,
Benedikt 21. března.
Benigna, Pobravka, 9. kvt.
Achac22. června,
Benignus
Štědrý, 6. června.
Achac 27. listopadu.
Achilleus 12. května,
Benjamin 21, března.
Benno. Zbyněk, 16. Června.
AkaGO. listop.
Bernard p., Benart, 20. srp.
Akar22. června,
Albar, b.,Bělobor, 21, Červ. Bernardin 20. května«.
Albert p. z J. G. dubna.
Bernhard T. A. 20. srpna.
Berta, Perchta, 4. července.
Albert v, 15. listop.
Albín, Bělouš.l. března. Bertram 17. srpna.
Albína p. a m. Bělouše. 16. Bertrand 15 října.
Bibiana2. prosince.
prosince.
! Blahorair 13. října
Albrecht 2G. dubna,
Aleš 17. Července.
Blahoslav 21. března.
Alexander, Leska, 18. břez. Blahorod v. Eugenius.
Blahovoj, EustrateB, 9. led.
Alexander 26. února.
Alexius, Aleš, 17. Čerce’
Blandina 5. listopadu.
Blažej 3. února,
Alfons 2. srpna.
Blažena 22. prosince,
Alfred 19. července.
Boiisláv 9. dubna.
Alipius 15. srpna.
Alois 21. Června.
Bonaboj 15. dubna.
Alto g. února.
Bohachval 10. července,
Alžběta král, Eliška, 8. Bohdal d. 8. listopadu.
Bohdan v. TeodoBius.
července.
Alžběta lg. listopadu.
Bohdana v. Theodosia,
Amadeus v, Bohumil.
Bohdar v. Theodor.
Amalie, Libuše, 10. Čerce’ Bohdík22. března.
Amalie 7. října.
Bohpomozi v. Gotthelf.
Amandus, Milota. 8. dub. Bochuchval, Lausdeo, 10.
Amatus, Miloií, 18. září.
července.
Ambrož, b., Brož, 16. října. Bohumil, Amadeus. 7. Červ.
Bohumil 3. listopadu.
Ambrož 7. prosince.
Arnmon 8 září.
Bohumila 28. prosince.
AmoB 31. března.
Bohumír 18. ledna,
Anaklet 13. července.
—
b.8. listopadu.
Bohuslav,Deogratias, 22.
Anastas 21.b rpna.
Anastasia, Protibora, 15.
března.
dubna.
Boleslav v. Magnus.
Anastasia m. 25. prosince. Bonaventura, Dobrohost.
Anastasius m. 22. ledna.
11. Čce., 26. října.
Anatolia g. Července.
Bonifác p., Vinfrýd, 5.
Anatoliu- G. Července
Června.
Anežka, Agnes, 16. lÍBt.
Bonifác m., Dobroděj, 14.
Anežka p. a m. 21. ledna
května.
Anežka Češka, Něčiše, 6. Bořek v., Tiburc.
a 28. března.
Bořivoj v., Abdon.
Anjela 13. května.
Božena 29. července.
Anjelika 28. března.
Břeněk v. Bruno.
Anjelina 16. Července.
Brigida p. 1. února.
Brigyda v., Bryta, 8. října.
Anna 26. července.
Anselm 18. března.
Brož v. Ambrož.
Antonia, Tonka, 10. ledna. Bruno b., Břeněk 21. dub.
Antonín poust. 17. ledna. Bryta v. Brigita.
Antonín 18. června.
Burkhardll. října.
Apolinář 23 července.
Bůhepěj 22. Června.
ADolonia 9. února.
Bušek v Celestín.
Aquilina, Orlična, 13. Červ. Cecilie22. listopadu.
Arkád 19. října.
Cecilius 3. června.
Arnold 18. července.
Celestín P., Bušek, 6. dub.
Arndfl8. června.
Celestin p. a m. 19. května.
Arnošt 12. ledna.
Celina 21. října.
ArnoštinKa 81. Července.
Celerinus vyz. 20. února.
Areenius 19. července.
César z B. 15. duDno.
Asteriue, Hvězdon, 80. říj. Chraniborv. Servác.
Athanasia 26. února.
Crha A. M. 9. března.
Athanasius 2. května.
Ctibor v. H norat.
August p. 7. října.
CtimírV. Čestmír.
Augusta 29. března.
Ctirad v. Honor
Cyprian b. 14. září
Augustin cirk. 28. srpna.
Aurelia 1. prosince.
Cyria 5. června
Aurelian 16. června
Cyriak m. 8. srpna
Aurelius, Zlatko 27. čerce’ Cyrila 5. července
Babylas 24. ledna.
Cyrin 12. června
Balbina 31. března.
Cyrus m. 31. ledna

Čeněk v. Vincenc
Ceslav 20. června
Čestmír, Ctimír, 9. ledna
Cestislav 16. Června
Datnasus 11. prosince
Damian 27. září
Daniel 21. července
David 30. prosince
Deicola, Ctiboh, 17. ledna
Delfín 24. prosince
Deogratias v. Bohuslav
Děpolt v. Theobald
Desider. Zda2, Žádostiv.
23. května
Dettel, Ditlev, 31. března
Dětmar 26. září.
Dětřich 6. května
Devota 27. ledna
Didakt 13. listopadu
Dignus 18. prosince
Dionisius, Diviš 9. října
Dismas 25. března
Ditlev v. Dettel,
Dluboš v. Long.n
Dobeš v. Tosiáš
Dobravka v. Benigna.
Dobroděj v. Bonifác
DobrohoBt v. Bonaventura
Dobromysl, Euthlmius, 11.
března.
Dobroslav v. Agaton.
Dobrožizn. Eutropius, 11.
února.
Dodá abat. 24. dubna
DomicianB 10. ledna
Domicius 5. Července
Dominik 4. srpna
Domnína 14. dubna
Donatus m. 30. Června
Dorota 6. února
Duchoslav v. Spridion
Dulla 25. března
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
Egbert24. dubna
Eleonora 14. února
Eliáš 20. Července
Eligiu8 1. prosince
Eliseus 24. června
Eliška v. Alžběta
Emanuel 26. března
Emerencia23. ledna
Emerich 5. listopadu
Emil 22. května
Emilia 5. dubna
Emiliau 11. září, 11. říina,
Emiliana p. 24. pros.
Emilius 30. května
Emma 1. a 19. dubna
Engelbert7. listopadu
Enoch 3. ledna
Erhard 8. ledna
Erik (Erich) m, 15. února
Ermelinda25. října
Esthcr 29. května
Etbin 19. října
Eucharius 20. února
Eufemisa. Ofka, 13. dubna
Eufrosina 11. února
Eugenia 25. prosince
Eugenius, Blahorod, 3.
července
Eulogiud, Ložek. 3. Čerce’
Euáebia 16. března
Eu<ebius, Smil, 14, srpna
Eustach, Stach, 20. září
Eustachia 29, března
Eva 24. prosince
Evald 3. října
Evarist, Blahoklas, 28. říj.
Evermond 17. února
Ezechiel 10. dubna
Fabian 2 >. ledna
Fandila m. 13. června
Fano b. 28. října
Faust 16. Července
Faustin 15. února

Fanstina 20. září
Felician 9. června
Felicitas m. 7. března
Felix b. a. m., Šťastný, 24.
října
Felix 21. května
Felix Val. 2J. listopadu
Ferdinand k. 19. ledna
Ferdinand k. 30. května
Fidelis 28. 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
Florencia 10. listopadu
Florentin 27. května
Florian 4. května
Fortunat 24. října
Frant. S. z As. 4. října
— B. 10. října
— de Paulla 2. dubna
— Sales 29. ledna
— Xav.,3 prosince
Františka R. 9. března
Fridolín 6. března
Frldus v. Friedman
Friedman, Friduš 10. říj.
Frodoaldus 12. září
Frumencius 27. října
Fu gentius 1. ledna
FuIko 10. října
Gabiau 19. února
Gabriel arch. 24. března
Gabriela 10. února
GaudentiUB v Radím
Gebhard, Jaromír, 27. sro.
Gelas Smich, 18. listopadu
Geneaius 8,„června
Genovefa, Zeneva, 3.ledna
Genuin 5. února
Gerhard, Radko, 24 září
Gerlach v. Jarloch
German 28. května
Gertruda, Gediuta, 17.břez.
Gervás 19. června
Gideon, Jedek, i. Června
Gilbert 4. února
Gil las 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
Haš al 26. března
Háta 5. února
Havel 16. října
Hedvika 17. října
Helena m., Jelena, 22. květ.
Heliodor 3. Července
Herkules 5. záři
Hermens 28. srpna
Hermine 24. prosince
Herman 7. dubna
Hilaria 12. srpna
Hilarion 21. řijna
Hilarius 24. ledna
Hildebert 3. května
Hippólit, 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, 31. Července
Iluminata 29 listopadu
Inocenc 28. července
Irena 5. dubna
Ireneus, Lubomír, 15. pros.
Isak 20. prosince.

Tsak 20. prosince
Isabela 4. ledna
Isaiáš 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 29. srpna
u kř. 24. listopadu*
— Evang. 27. prosince
Januar 27. září
Jarloch, Gerlach, 5. ledna
Jarolím 30. září
Jeremiáš 26. Června
Jetřich, Eustasius 19. bř.
Jindřich, Hynek 15. Če’co
Jindřiše 16. března
Jiří 24- dubna
Job 9. května
Joel 24.
„
Jolianna 24. květua
Jonatan 29. prosince
Jordán 13. února
Josafat 27. listopadu
Josef Kal. 27. srpna
— pěst. 19. března
Josua 23. února
Jovita 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
Juvepal, 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. ledna
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
Klothar, Lidhor, 7. dubna
Klotilda 3. Června
Kolumba 17. září
Kolumban, Holubán, 21.
listopadu
Kolumbin 31. Července
KolumbuB 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
Krescencius, Rostislav, 27.
června
Kristin 14. května
Kristiána 15. prosince
Kristina 14. Července
Krištof 15. března
Krisostom, Zlatoust, 27. led.
Krišpín 25. října
Kunhuta z P. 3. března

Kuno, Kuneš, 29. května
Kvalbert 12. července
Kvido 31. března
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
Leokauia, Bělena, 9. pros.
Leonard, Linhart, 6. list.
Leoncia 6. prosince
Leoncius 13. ledna
Leonora 12. dubna
Leonilla 17. ledna
Leopold, Lypolt, 15. listop.
Lepoldina 15. listopadu
Levin 14. Července
Levina24. července
Libor. Litobor, 23. července
Liboúst, Liebmund, 27.
listopadu
Libuše v. Amelie
Lidmila 16. září
Lidvina 15. dubna
Ligorl3. září
Longin, Dluhos, 15. března
Lot 4. ledna
Lotar, Lideř 21. dubna
Lucie 13. prosince
Lucian 7. ledna
Luciana, Světluše, 30. Červ.
Lucius 11. února
Ludomír, Leufried, 3. října
Ludovika 30. 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. úd.
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
— Hromnic2, února
— Zvěst. 25. března
— Navšt. 7. Července
— u Hory 16. ,,
— Nanebevz. 15. srpna
— Obět. 21. listopadu
— Početí 8. prosince
— Jména 15. září
Markéta 20. Červenoe
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
Melicharů, ledna
Michala zjev. 8. května
Mikleta 9. září
Mikuláš b. 6. prosince
Milada 29. prosince
Minart, Meinhard, 21. ledna
Mojžíš 3. září
Monika 4. května
Moric 22. září
MyroS 16. srpna
Napoleon 15. srpna

Narcis 29. října
Natalia 1. prosince
Nathan 24. října
Nereus 12. května
N«etor26. února
Nicefor p. 13. března
Nicetas, Mikat. m. 15. září
Nikodém 15. září
Noe 28. listopadu
Norbert 6. Června
Nolhburga 14. září
Odila 1. ledna
Odon a. 18. listopadu
Oktavia 22. března
Oktavian 22. „
Oldřich 4, Čevence
Oliva 10. června
Olympia 26. března
Ondřej a. 30. listopadu
Optatus 4. Června
Osvald k. 5. srpna
— 15. října
Otilia 13. prosince
Otolcar 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 Jana 26. „
Pelegrin Pelřín 16. května
Perpetua 7.. 15. března
Petr Alk. 19 října
— Cel. 19. května
— Ap. 28. Června
— st. okov. 1. srpna
— m. 29. dubna
— Nol. 31. ledna
Petronilla 31. května
Pius m. 11, Července
Pravota 21. prosince
Primus 9. Června
Priska 18. ledna
Prokop poust, 4. Července
Protas, Tas, 20. Června
Prudencie 9. března
Quinibert 18. května
Ráchel 14. července
Radím, Gaudentius, 1. Červ
Rafael 24. října
Raimund 23. srpna
Reiner 17. června
Rainold 7. ledna
Rebeka 9. března
Regina 7. záři
Reichard 7. února
Reinhard, Reinart, 23. ún.·
Rembert 4. února
Richard 3. dubna
Robert, Robeš, 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. Čer’ce
Rufinus, Ryšavín, 14. Červ.
Rupert, Raus, 27. března
Ruthard 16. července
Řehoř Naz. 9. května
— 12. března
— 17. listopadu
Sabas 12. dubna
Sabian 27. srpna
Salome 24. října
Salomena 7. dubna
Samuel m. 16. února
— 26. srpna
Sara, 16. května.
Sebald 19. srpna
Serafín 12. října
Serapion 14. listopadu
Servác. Chranib^r. 13. kv.
Severián 8. listopadu
Sibilla 29. dubna

Sídonia, Zděnka, 23. Čer’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
— K. 13. listopadu
Strachota9. března
Successus, Prospěch, 19.
ledna
Svatofí, Sanctus, 2. Června
Svatopluk 13. srpna
Světlík, Photius, 4. března
Sylver20. Červoa
Sylve8'.er 31. prosince
Šalamoun 8. února
Sebastian 20. ledna
§imek, 18. února
Simon ap. 28. října.
SkolastiKa 10. února
Sofroniud Mudrota 11. bř
Štěpána nal. 3. srpna
„ — K. 2. září
Štěpána m. 26. prosince
Štěpán Pr. 13. listopadu
Tadyaš 28. října
TereBie 15 října
Thekla ab. 15. října
Theobald 1. Července
Theodolinde 22. ledna
Theodor b., Bohdar. 19. záři
Theodora m., Božena, 28,
Theodorich, Detřich, 1.
Července
Theodosia p. m., Bohdan,
2. dubna
dubna
Tiburc m., Ctibor, Bořek,
14. dubna
TimotheuB b., Bobaboj,
24. ledna
Titus b. 4. ledna
Tobiáš, Dobeš, 13. Června
Tobiáš 13. září
Toleta 5. března
Tomáš 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
Valburka 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, května
Vendelín, Venda, 20. října
Verner, Vernus, 18. dubna
Veronika 4. února
Viktor A., Vítězslav, 26. ún.
Viktor m. 30. září
Viktoria 23. prosince
Viktorin 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.
Voldemar6. května
Volfgang, Vlk, 31. října
Voršila21. 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
Zdislaya 29. ledna
Žofle, Zofka, 15. května.

Tabulky ku vypočítání úroků.
ŠEST ZE STA.

OSM ZE STA.

Na dobn $1 $2$3.$4$5$6 $7$8$9$10 $100 $1000

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
9
14
18
23
27
32
36
41
45
50
54

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6

2
3
5
7
8
10 1
12 1
13 1
15 -1
17 1
18 1
20 2
22 2
23 2
25 2
27 2
28 2
30 3
32 3
33 3
35 3
37 2
38 3
40 4
42 4
43 4
45 4
47 4
48 4
50 5
00 10
50 15
00 20
50 25
00 30
50 35
00 40
50 45
00 50
50 55
00 60

17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
67
83
00
17
33
50
07
83
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

1 den.
2 „
3 „
4
5
6 „
7 „
8 „
0 „
10 „
11 „
12 „
13 „
14 „
15
16 „
17 „
18 „
19 „
20 „
21 „
22 „
23 „
24 „
25 „
26 „
27 „
28 „
29 „
1 měs.
2 „
3 :
4 „
5. „
6 ,
7
8 „
9 „
10 „
11
1 rok.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
5
6
7
7
8

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
o
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
r*í
lo
13
17
20
23
27
30
33
37
40

0
0
ú
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
4S

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
9
14
19
23
28
33
37
42
47
51
56

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2

2

2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
11
16
21
27
32
37
43
48
53
59
64

0
0
1
1
1
1
1
2
2
• 2
o
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
12
18
24
30
36
42
48
54
60
66
72

0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
13
20
27
33
40
47
53
60
67
73
80

$9 $10 $100 $1000

Na dobu $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9

o

05
1
1

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
5
8
11
13
16
19
21
24
27
29
32

1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8

2
4
7
9
11 1
13 1
16 1
18 1
20 2
22 2
24 2
27 2
29 2
31 3
33 3
3.6 3
38 3
40 4
42 4
44 4
47 4
49 4
51 5
53 5
56 5
58 5
60 6
62 6
64 6
67 6
33 13
00 20
67 26
33 33
00 40
67 46
33 53
00 60
67 66
33 73
00t80

22
44
67
89
11
33
56
78
00
22
44
67
89
11
33
56
78
00
22
44
67
89
11
33
56
78
00
22
44
67
33
00
67
33
00
67
33
00
67
33
00

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4’
5
5
5
5
5
11
16
21
26
32
37
42
47
53
58
63

1 den.
2 „
3 „
4 „
5 „
6 „
7 „
8 „
9 „
10 „
11 „
12 „
13 „
14 „
15 „
16 „
17 „
18 „
19 „
20 „
21 „
22 „
23 „
24 „
25 „
26 „
27 „
28 „
29
1 mes.
2 „
3
4 M
5 „
6 „
7 „
8
9
10 „
11
1 rok.

0
1
1
1
1
2
o
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
17
25
33
42
50
58
67
75
83
92
$1

$1000

i

1 den. 0 0 0 0 0
3 „
0 0 0 0 0
3 „
0 0 0 0 0
4 „
0 0 0 0 . 0
5 „
0 0 0 0 0
6 „
0 0 0 0 1
0 0 0 1 1
7 „
8 „
0 0 0 1 1
9 n
0 0 1 1 1
10 „
0 0 1 1 1
11 „
0 0 1 1 1
12 „
0 0 1 1 1
13 „
0 1 1 1 1
14 „
0 1 1 1 1
15
0 1 1 1 1
1« „
0 1 1 1 2
17 „
0 1 1 1 2
18 „
0 1 1 1 2
19 „
0 1 1 1 2
20 „
0 1 1 2 2
21 „
0 1 1 2 2
22 „
0 1 1 2 2
23 „
0 1 1 2 2
24 „
0 1 1 9«v 2
25 „
0 1 1 2 2
26 „
1 1 2 2 3
27 „
1 1 2 2 3
28 „
1 1 2 2 3
29 „
1 1 2 2 3
1 nice. 1 1 2 2 3
2 „
1 2 4 5 6
3 :
2 4 5 7 9
4 »
2 5 7 9 12
5 „
3 6 9 12 15
6 n
4 7 11 14 18
7
4 8 12 16 20
8 ”
5 9 14 19 23
9 ,
5 11 16 21 26
10 „
6 12 18 23 29
11
6 13 19 26 32
1 rok. 7 14 21 28 35

oo

$4 $5 $6 $7

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24

DESET ZE STA •

SEDM ZE STA.
Na dobu $1 $2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
]
1
1
3
4
5
7
8
9
11
12
13
15
16

—

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
8
12
16
20
24
28
32
36
40
44
48

s

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
0
3
3
3
3
3
3
4
7
11
14
18
21
25
28
32
35
39
42

**
·

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
8
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36

<0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
5
8
10
13
15
18
20
23
25
28
30

·—
1

1 den. 0 0 0 0
2 91
0 0 0 0
0 0 0 0
3 11
0 0 0 0
4 11
0 0 0 0
5 11
0 0 0 0
6 11
0 0 0 0
7 11
0 0 0 1
8 11
0 0 0 1
9 >1
10 >1
0 0 1 1
11 11
0 0 I 1
12 11
0 0 1 1
13 11
0 0 1 1
14 11
0 0 1 1
15
0 1 1 1
16
0 1 1 1
17 ij
0 1 1 1
18 11
0 1 1 1
19 11
0 1 1 1
20
0 1 1 1
21
0 1 1 1
22
0 1 1 1
23
0 1 1 2
24 1}
0 1 1 2
25
0 1 1 2
26 11
0 1 1 2
27 il
0 1 1 2
28
0 1 1 2
29
0 1 1 2
1 més. 1 1 2 2
2
1 2 3 4
3
2 3 5 6
4
2 4 6 8
3 5 8 10
5
3 6 9 12
6
4 7 11 14
7
8
4 8 12 16
9
5 9 14 18
5 10 15 20
10
11
6 11 17 22
1 rok. 6 12 18 24

Na dobn $1 $2 $3 $4 $5 $6 $7 $8 $9 $10 $100 $1000

0 0
0 0
0 0
0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 3
2 3
3 3
3 3
8 3
3 3
3 4
3 4
8 4
3 4
4 4
7 8
11 12
14 16
18 20
21 25
25 29
28 33
32 37
35 42
39 45
42. 49

0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
9
14
19
23
28
33
37
42
47
51
56

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

/

1
1
2
2
3
4
4
5
5
6
7

2
4
6
8
10
12 1
14 1
16 1
18 1
19 1
21 2
23 2
25 2
27 2
29 2
31 3
33 3
35 3
37 3
39 3
41 4
43 4
45 4
47 4
49 4
51 5
53 5
54 5
56 5
58 5
17 11
75 17
33 23
92 29
50 35
08 40
67 46
25 52
83 58
42 64
00 70

19
39
58
78
97
17
36
56
75
94
14
33
53
72
92
11
31
50
69
89
08
28
47
67
86
06
25
44
64
83
67
50
33
17
00
83
67
50
33
17
00

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
10

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
5
7
8
10
12
13
15
17
18
20

0 0
0 0
0 0
0 0
.0 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 2
1 2
1 2
1 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 2
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
2 3
3 3
5 7
8 10
10 13
13 17
15 20
18 23
20 27
23 30
25 33
28 37
30| 40

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
8
8
3
3
3
3
4
4
4
4
4
8
12
17
21
25
29
33
38
42
46
50

0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60

0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
12
18
23
29
35
41
47
53
58
64
70

0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
6
7
13
20
27
33
40
47
53
60
67
73
80

0
1
1
• 1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
7
8
15
23
30
38
45
53
60
68
75
83
90

1
2
3
4
5
5
6
7
8
9
$

3
28
6
56
8
83
11 1 11
14 1 39
17 1 67
19 1 94
22 2 22
25 2 50
28 2 78
31 3 (:6
33 3 33
36 3 ol
39 3 89
42 4 17
44 4 44
47 4 72
50 5 00
53 5 28
56 5 56
58 5 83
61 6 11
64 6 39
67 6 67
69 6 94
72 7 22
75 7 50
78 7 78
81 8 06
83 8 33
67 16 67
50 25 00
33 33 33
17 41 67
00 50 00
83 58 33
67 66 67
50 75 00
33 84 33
17 91 67
10 $100

— 31 —

ZEZCetriolšLé míry a váhy.
Před několika roky (1866) přijal spolkový
kongres zákon, kterýmž se dovoluje v Soustátí
užívání metrické míry a váhy a ponechává se
jednotlivým osobám, aby mohly dle své vůle
a příležitosti zaváděti ve svých obchodech
měr a váh těchto, aniž by jim směl kdo překážeti. Minulého roku však bylo přijato usnešení, kterým se vyžívá tajemník pokladny
spolkové, aby podal kongresu zprávu, zdali
dle jeho zkušenosti bylo by výhodné, aby se
užívání metrického měření a vážení stalo nu
ceným v Spojených Státech, tak aby každý
musel užívati ho, a vzdáti se všech měr a váh
dosavádních. Na dotaz tento odpověděl tajem
ník pokladny v tom smyslu, že nebylo by
rádno, aby se nuceně zavádělo užívání váhy a
míry této. Pravit tajemník ve své odpovědi
následovně:
,,Mám za to, že by to nebylo rádno, aby
se teď právě zavádělo užívání metrických
měr a váh ve všech oborech obchodních. Zá
kon až dosud nestaví nikomu překážky, aby
mohl užívati měr těch a váh do vůle. Ač
metrická soustava jest beze vší pochyby do
konalejší, nežli soustava stará, tož přece jest
ta stará tak hluboce zakořeněna ve spůsobech
obchodních našich spoluobčanů, že by nemo
hlo se prosaditi zavedení nové soustavy, pokud
lid se s ní úplně neseznámí a si ji nezalíbí.
Jistě by z náhlého zavedení její povstalo mno
ho zmatků, nepříjemností, a mnoho soudních
rozepří. Kongres může při opravování celních
zákonů přijmouti soustavu tu pro celnice,
když udá určitě rovnomíry metrických význa
mů v běžných mírách a váhách, avšak i tato
změna by spůsobila na mnoze značných nepří
jemností a nepřinesla by žádného užitku.“
Každý dozná, že nedá se násilím v zemi
naší nic zaváděti, zvláště věc tak důležitá,
jaká jsou míry a váhy, jichž se užívá už od
založení osad a států. Proto musí kongres
jednati velmi opatrně a poneDáhlu, aby nepo
horšil věci, místo polepšení. Musí se hlavně
na to dbáti zde, zdali by tím něco bylo zís
káno. Abychom tomu porozuměli, dlužno
předložití celou tuto soustavu měr a váh.
Základ soustavy této jest metr, který měří
do délky asi 39.4 palce. Tento metr dělí se
na 10 dílů, a každý tento díl na deset jiných,
jako dolar dělí se na deset „dimes“ a každý
dime na 10 centů, neb dolar na 100 centů.
Celá metrická soustava záleží v tom, že
všemu měření a vážení leží za základ tré
pojmů, a sice: metr, liter a gram. Metrem se

měří délka všech věcí, litrem objem jejich a
gramem jejich tíže. Tyto tři veličiny, metr,
litr a gram dělí se pak na desítinové jen
zlomky a při tom říká se místo desítina „deci“,
místo setina ,,centi“, místo tisícina „mílii“.
Pak místo deset řekne se „deka“, místo sto
„hecto“, místo tisíc „kilo“ a místo deset tisíc
„myria“. Při zmenšování metru, litru a gramu
na zlomky užívá se tedy latinských, při zvět
šování jich řeckých názvů pro deset, sto a tisíc.

Míra délky.
0.001 meter
0.01 meter
0.1
meter
1 meter .
10 metrů .
100 metrů .

— 1 millimeter .
— 1 centimeter .
— 1 decimeter .
— 1 meter . .
— 1 dekameter .
— 1 hectometer

1,000 metrů .

— 1 kilometer ;.

10,000 metrů .

— 1 myriametr .

—
0.0394 palce
—
0.3937 palce
—
3.937 palce
— 39.37 palců
— 393.7 palců
—
328 1-12 stopy
j 3.280 10-12 stopy
0.62136 míle
í 32,808 4-12 st.
•~(
6.2137 mil

.
.
.
.
.
.

Míra plochy.
1 čtvereční meter — 1 centare — 1550 Čtver. palců.
100 čtver. metrů. . — 1 are . . — 119.6 čtver. yardů
10.000 čtver. metrů. . — 1 hectare
— 2.474 akrů.

Míra kostková.
1 kostkový centimeter, — 1 milliliter .
10 kostkových centimetrů — 1 centiliter .
0.1 kostkového decimetru— 1 deciliter .
1 kostkový decimeter . — 1 liter . . .
10 kostkových decimetrů - 1 dekaliter .
0.1 kostkového meteru . — 1 hectoliter.
1 kostkový meter

—
—
—
—
—
—

0.001 litrn.
0.01 litru.
0.1 litru.
1 liter.
10 litrů.
100 litrů.

1,000 Utrů.

. .

Mira suchá.
1
1
1
1
1
1
1

milliliter
centiliter
deciliter
liter
.
.
,
dekaliter
hectoliter
kiloliter neb stere

.

. —
. —
. -·
. —
.—
.—
. —

0.061 kostkového palce.
0.6102 kostkového palec·
6.1022 kostkových palců.
0 908 quartu.
9.08 quartů.
2 bušle neb 3.35 pecku.
1.308 kostkového yardu·

Mira tekutá.
1 milliliter .
1 centiliter .
1
1
1
1
1

. — 0.27 tekuté drachmy.
. — 0.338 tekuté unce.
. — 0.845 gill.
. — 1.0567 kvartu.
. — 2 6417 gallonu,
. — 26.417 gallonu,
. — 264.17 gallonu.

deciliter
liter ....
dekalitr
hektolitet .
kiloliter, neb stere .

Váhy.
1 kostkový millimeter — 1
10 kost, millimetrů
—1
0.1 kost, millimetrů
—1
1 kostkový centimeter — 1
10 kost, centimetrů
—1

millirgam
centigram
decigram
gram
dekagram

—
—
—
—
—

O.OOlgramu
0.01 gramu
0.1 gramu
1 gram.
10 gramů.
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1 deciliter c·

1 hectogram
I 1 kilogram i
( neb kilo j
1 myriagram
1 quintal
J 1 millier
1 n. tonneau

100 gramů.

Avšak mimo tento odpor praktický zved
*
se proti metrickým mírám a váhám pouze de
cimálními zlomky čítajícím, ještě jiný odpor,
10.000 gramů.
10 litrů
vážnější, než ten. Že by to bylo nepohodlné
100.000 gramů.
1 hectoliter
a škodilo by na počátku obchodu. Ono to však
1.000.000 gramů.
1 kostkový meter
jest
nepohodlné a k tomu dle některých ne
0.0154 granu avdp.
1 milligram
,
možné,
neboť zlomky desítinové špatně se dělí
0.1543 granu avdp.
1 centigram
na polovičky. Polovička desíti jest pět, a to
1.5412 granu avdp.
1 decigram
15.432 granu avdp.
1 gram
jest číslo nerovné, které se nedá děliti na dvě
0.3527 uncí avdp.
1 dekagram
stejné části, ve skutečnosti. Proto jest deci
3.5274 uncí avdp.
1 hectogram .
mální neb desítinový počet nepohodlný k po
2.2046 liber avdp.
1 kilogram ne ) kilo
čítání
v krámě a v dílně. Žádná z dosavad
22.046 liber avdp.
1 myriagram .
ních amerických tabulek, jichž se užívá v
220.46 liber avdp.
1 quintal .
.
.
2204.6 liber avdp.
1 milier neb Tonneau .
trhu, není desítinová, nýbrž všude v trhu a v
Jedná se teď o to, zdali by zavedení me obchodech nejraději užívají tabulek, v nichž
trických měr a váh prospělo obyvatelstvu se jednotky dají děliti stále a dále na polovič
Soustátí, čili nic. Prof. Miliard píše o tom: ky. V každém krámě nejraději počítají na
„Odevždy bylo spůsobem národů Anglo dílce, které se dají stále na polovinu počítatil
saských, že sdělávali zákony podlé spůsobů a jako jest libra na příklad, která děli se na
zvyků lidu, a nikdy že nezaváděli nové spů- dvě půlllibcrky, na čtyry čtvrtě, na osminy a
soby a zvyky pomocí nějakých zákonů nucené. šestnáctiny, ba až na dvaatřicetiny. To je
Jistě těžko by to šlo, aby se vláda chtěla mocí mnohem pohodlnější v obchodu, nežli počí
pokusiti o to,
aby
zapověděla užívání tání na desítiny a pětiny, a dost. Míra délky
palce, libry, galonu, atd, pomocí zákonní vý nechá se děliti na půle, čtvrtě a osminy. Na
povědi, tak jako se to mohlo státi na příklad burse počítají se akcie na osminy a šestnácti
v Rakousku, kde každému, kdo se držel sta ny pohodlněji, nežli na desítiny. Ba i při
rých měr a váh, byla uložena pokuta. Ba ani našem desítinovém zavedení peněžním dělíme
to by nešlo, aby se ustanovilo, že jen takové dolar na osminy a šestnáctiny. Skoro všecky
smlouvy, které k jsou založ< ny na metrické naše míry a váhy jsou tak rozdělené.
míře a váze, mají míti u soudů zastání. Vždyť
Proto piichází to Amerikánům velmi obtíž
- máme zákony staré, kde zřejmě stojí, že kaž né podrobiti se požadavku Francouzů, aby se
dá smlouva, pokud byla v dobré víře učiněna, vzdali pohodlí toho osminového a šestnáctino
ať míry a váhy užívala jakékoli, jest platnou vého, a zavedli si desítiny a pětiny. Všeobec
a závaznou pod zákonem. A proto by to bylo ná potřeba přece to byla jen, která naučila
velmi těžké zavěsti míry a váhy nové, na něž národ počítati na tyto polovičně dělitelné, a
lid není zvyklý, a tím těžší, aby se za neuží tato potřeba stává až podnes, a čím více ob
vání jich ukládala pokuta, což by jinak ani chodu se vede, tím jest důležitější. A mimo to
nemohlo býti.“
víme, že není možno ani v samé Francii děliti
Jistě by to bylo velmi obtížné jednotliv čas na desítinové části, ale že se užívá jiného
cům velmi četným, aby pojednou si musili dělení starého. Proto není se čemu diviti, že
zvykati užívání nových měr a váh. Sice zákon metrická váha a míra, která není ani ve Fran
dovoluje, že kdo si přeje, může užívati správ cii úplně zavedena, dá se zavěsti do jiných zemí
ně a zákonitě měr a váh metrických, jako do prospěšněji, a tím méně do země naší, tak že
mácích. Avšak žádný nemůže býti nucen, sotva se toho dočekáme, že by metrické míry
aby jich užíval, když mu domácí míry a váhy a váhy byly nuceně zavedeny zde, dokud nás
jsou^pohodlnější, nežli ty cizétu bude.
1 liter

1.000 gramů.
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ŽIVOT v CHICAGU.
Zajímavé náčrty ze zkušenosti tajného policejního úředníka.
Vybral -A.. J.

Úvod.
Jasné, čarokrásné, zlopověstné Chica
go ! Královno západního kontinentu to
hoto, soku veselých hlavních měst Evropy,
střediště obchodu světového a dovršený
ideále města ! Žiti ve tvých stěnách, mí’
šiti se s množstvím ve tvých ulicích, ssáti
v sebe ty tisíceré rozkoše, skýtané v tvých
velkolepých síních, a prohejřiti noci upro
střed tvých krásek, jest opoj ují cí lahodou !
Nuž tedy, milý čtenáři, následuj mne ulicemi i průchody postranními tohoto nej
podivnějšího výplodu vzdělanosti 19. sto
letí, a ačkoliv uvidíš a uslyšíš mnoho,
jež v tobě zbudí obavy nad budoucností
tvých bližních, přece nepokálíš
charakter
y
svůj skvrnou nejmensí. Cist a uspoko
jen projdeš učením a zkušeností tobě snad
někdy veleplatnou.
Před 50 lety nikdo na světě nevěděl
o Chicagu; před dvacetiletím bylo město
to pouhou příliš zrostlou vesnici, chlubí
cí se mayorem „Long Johnem“, dnes ho
nosí se Chicago půl milionem obyvatel
stva; má více kostelů, více zadlužených
držebností, více politikářů, více národních
spolků, nešťastníků, zlodějů, svatosti a
zlopověstného darebáctví, než kterékoliv
jiné město na této polovině zeměkoule.
Jen si rozvažme ony nesčíslné výhody,
jakých požívá. Jest položeno u samého
středu známého řetězu jezer kanadských,
a má tak laciné spojení se samým atlan
tickým oceánem; ono jest střediskem sítí
železničního, rozprostírajícího se přes 25,000 mil nejbohatších prérií, nejvýnosnějších minerálií, nej krásnějších lesů světa.
Chicago zaujímá v řadě přístavních
měst Sp. Států místo třetí, a počet lodí,
jak parních tak plachetních, převyšuje

kterýkoliv jiných měst na pobřeží atlanti
ckém, vyjma jednoho. Zájmy železničné,
jež zde mají své středisko jsou ohrom
né. Kapitál vynaložený a vliv tím získa
ný skoro báječný. 250 osobních vlaků
buďto přijíždějí neb odjíždějí denně z
jeho nádraží, a přes 300 nákladních vla
ků vyjíždí každých 24 hodin. Kapitál
vynaložený na železnice, obnáší skoro 1000
milionů!
Velkolepost! V slově tom
leží kouzlo, jímající obzvláště každého
pravého Chicagčana. V Chicago není mí
sta pro maličkosti — ty musí se stěhovat
ven, za hranice města. Přejdeš řeku, vstup
do říše Gambrinia, a spatříš jeden z divů
světa. Bychom měli pivo, musíme míti
vodu a silný požadavek piva nemůže býti
uspokojen, není-li hojné zásoby vody. S
jakým tudíž pocitem uspokojení hledíme
na ony svědky dovednosti lidské, kteří
nás zásobují vodou, přicházející až dvě
míle od břehu z vod jezera Michiganské
ho. Zadívej se na onoho „obra“ — nej
obdivuhodnějšího mezi němými velikány
— pravý to vtělený obraz síly ! A přec
se pohybuje tak lehce a lahodně, jak na
še krásky v lehounkém tanci. Běda, kdy
by některý ten šroubek povolil, odliti;
zažili bychom druhé shrocení se věže
Babylonské.

I.
Zahaliž v svůj šat se, milá čtenář
ko, a spusť závoj přes obličej svůj, nebo
jsme na pokraji pekla. Není ani pět mi
nut, co stáli jsme u prostřed nej živějšího
obchodu na světě, obklopeni září ^světel,
hudbou, skvostností i bohatstvím a teď
si razíme cestu jednou z nej temnějších
nejbídnějších ulic celého města. Říkají
3
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ji „avenue,“ proto že běží od severu k ji
hu. Jest to morální cul de sac, z něhož
není vybřednutí. Jdeš mimo domů, z
nichž každý jest tak temným zevnitř, že
se tážeš, zdali zuřila zde cholera a shla
dila veškery obyvatele jeho ! Panuje tam
mor, avšak hubící nejen tělo, nýbrž i ne
smrtelného ducha.
Jsme uprostřed obydlí vilnosti. Dvě
stě takových bídných domů jest známo
policii, a celé čtverce jsou obývané těmi
nej horšími a nej skleslejšími representan
ty hříchu a bídy. Zde žijí zlodějové a
darebáci sem docházejí — politikové, pro
fesoři, kupci, úředníci, sešlí mladíkové a
starci ! Pět čtverců za západním břehem
řeky najdeš zástupce všeho, co jest neči
sté. Žádný vkus, žádné umění, žádná krá
sa v těchto místech. Všechno temné,
protivné. Mladíku ! dříve než vrhneš se
do lákajícího proudu, uvažuj konec, při
nášející zničení pověsti tvé, tvého jmění,
tvé cti, všeho, co ti milé a drahé. — Na
prostoře as šesti čtverců shromážděno zde
skoro 10.000 lidí, samých zločinců a ži
votů bídných.
Kráčíme dále, místnosti se změnily.
Jsme doma u matky přírody. Vrhneme
se na prsa její, jsouce bezpečni, že přešli
jsme bez pohromy světem povrhelů, a
nyní můžeme bez studu shlížeti na krásy
dobré máti, z níž všickni máme svůj pů
vod, a do jejíhož lůna všickni se vrací
me, když podivný sen pozemský dosněn.
Avšak slyš ! Co to za výkřik? Hlas
to ženský, a voláno:
„Vražda!“ A opět a opět!
Ze stinné besídky vystoupíme na pro
storu, a tam na onom zvýšeném výstupku
sbíhá se lid kol umírající dívky. Hudba
přestala, a vše jest v největším rozčilení
a nepořádku. Pohled na mnohé ty bar
vené lampióny, zvuky dorážející k nám z
nakvašených rozličných rtů se všech stran,
svědčí, že jsme se octli v pivní německé
zahradě.
„Zpátky, zpátky,“ velí policisté, a
když množství povolí, spatřujeme tělo žen
štiny — svižné, růžové, sličné dívky — le

žící na výstupku, z jejíž boku řine se te
plý proud, unášející zmařený zde život.
Po boku její klečí mládec, jehož tvář
zrcadlí duši zmítanou zoufalstvím.
Temný rud vášně zmizel, a slze —
horoucí, palčivé hořké slze — prýští prou
dem ze strhaných očí. Před okamžikem
pravá ruka jeho byla ztopila smrtící dý
ku v kypící ňádra dívčina — a teď osud
né slovo „vrah“ vrývá se zvolna na zsinalé čelo jeho.
Slyš ! ona mluví !
Ne, nemůžem zachytiti slova — le
hounké vánky kolébají zvuky sem a tam,
avšak až k nám je nedonášejí. Avšak
hle! kahánek života její dohořívá ! Náhle
pozdvihne hlavy, tělo její oživuje, jako
by svátá záře rozlévá se po krásné tváři,
rámě její objímá miláčka — svého vraha!
a sladká očka její nořejí se v hlubiny
duše jeho, any rty její vydají divoký,
smrtelný výkřik, děsící veškeré okolostojící:
„Viléme, Viléme, co’s to učinil?“
Jako by mělo srdce jemu puknouti,
vzlýká zločinec, a žalu jeho šetří v této
době zástupcové nad ním již se vznášejí
cí spravedlnosti.
Hlava dívky sklesne — postava její
tuhne.
„Mrtva, ubohá, je8t mrtva,“ ozve se
mnohý !
Ne, posud žije. Rty se pohybují; pra
ví: .„Odpouštím - nechť i bůh ti odpu
stí.“ Pak s posledním vzdechem umírají
cí vine se ještě z úst:
„O matko, mat—“
Věta ukončena na nebesích. —
Ha, ha ! Uplynulo 10 minut. Smích
nastal tím veselejší, rozpustilost stala se
divočejší; vtipy pichlavějšími nad duší,
jež se odebrala na věčnost. „Telíc est 1<ju
vie“ (takový je život) jest ledovou filosofií
cechovníků.
Jděmež ! Jest nebezpečno srdci citli
vému dlíti déle mezi stinnými útuilky, krá
četi přes zelenavé kopečky tohoto ráje.
Had pokušitel dávno před námi byl se zde
zahnízdil, a sotva jediné jablko zůstalo
na stromě posvátném.
Vive Chicago-

— Bô

li.
V herně.
Stavení bylo hezky vzdáleno na Ave
nue, nedaleko 22. ulice. Jednoduché a
bez nápadnosti zvenčí, bylo tím ozdob
nější uvnitř. Okrasy byly bohaté a vkus
né. Byla to herna hořejšího města. Sem
docházeli mladí hejskové, nevyšlí posud
z dozoru svých rodičů, a hra v těchto mís
tech tím více rozčilovala, jelikož byla

takřka ovocem zapovězeným. Po dvě leta
„hezkého Karlička“ prospívala herna.
Vše, co sloužilo ku okrase místností, buď
si živo neb neživotné, bylo jakosti nejvýtečnější. Mezi mladými šviháky, kdo ne
měl svůj klíč ku dveřím čísla * * * Wabash ave., postrádal od znaku značícího
„dobrý ton !“
Mezi navštěvovateli této herny v čas
zimní 1873 74 nacházel se „chlapík“ ná
ramně dobrého srdce a útvaru tělesného
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'takové něžnosti, jakoby přináležel díven
ce. Vždy se šatil vkusně. Rukavičky při
léhaly malým jeho ručkám výborně. Vkus
jeho stran bařev nákrčníků byl bezú
honný.
Vše na něm jen hrálo. Chodil
jak panna; tančil jak víla, klel jako drvoštěp a citoval Byiona jakoby byl Lo
velace. Hrával vysoko, vyhrával vždy, a
staniž se cokoliv, nikdy nepozbyl chladno
krevnosti své. Byl miláčkem mezi „ho
chy“, navštěvujícími hernu. Pokřtili jej
„Krasoněm,“ a ačkoliv tehda se rděl a tu
a tam zaklel, přijal přece milerád lichoti
vou přezdívku tuto.
Nej podivnější však bylo, že „Kra
soň“ nikdy nevycházel s hochy za dne.
Klíč jeho zarachotil ve dveřích „clubu“
každý večer o deváté hodině, a vždy nás
opustil o pul noci. Byl podivín. Nepochopitelno bylo, jakým spůsobem získal
si přízeň nás všech s jedinou výminkou.
Nováček mezi námi — syn bankéra z Wa
shington ulice - byl se vrátil před něko
lika týdny z Evropy, a některým z nás
byl uveden. Mezi ním a „Krasoněm“
hned z prvopočátku vznikla nenávist. On
byl pravou protivou našeho mazánka.
Jones — chci jej tak jmenovati — byl
velký chlapík, hrubých vlasů a silných
vousů a knírů; „Krasoně“ vlas byl he
bounký a vlnitý jako princezky. Jones ne
náviděl básně a pil silně. Byl ukrutný a
•surové letory. Měšec jeho rovnal se as
.tak s prostředky „Krasoně.“ Penězi oba
na pohled vládli neobmezeně.
Kruté jedné noci minulého ledna, by
ly stoly, při nichž hrávalo se faro opu
štěny, a těch několik členů zůstavších, se
dělo u dvou stolů při hře „poker“ v zad
ní světnici. Nahodilo se, že Jones a Kra
soň seděli u jednoho stolu. Netrvalo to
dlouho, a již slyšeli jsme příkrá slova od
stolu jejich. I spěchali jsme zvědavo
stí puz ni k nim. Hádali se o „aute“, to
tiž o předběžné sázce, než se započne
hrát. Bylot mezi námi pravidlem, že ne
smí přesahovat $5.00. Jones stál na svém
aby se jednou hrálo o $20. Druzí dva
hráči protestovali; Krasoň však byl vol

ným, a oni dva k vůli němu pokračova
li ve hře. Karty byly rozdány, a hra brzy
počala více a více rozčilovati. Jones sil
ně prohrával. Pil neustále a stával se
stále hrubším. Hlava klátila se mu brzy
sem brzy tam; oči koulely se v důlkách,
dýchal těžce a klel li rožně. Hrál hazard
ně, a stále prohrával. Dávka dle pořád
ku konečně došla na „Krasoně“. Zamí
chal pěkně a rozdal. Jones dostal kartu
výtečnou, tak zvaný „tray“ a sotva se
zdržel výkřiku radosti, vida tři krále a de
sítku. Červenal se a zase blednul; klel
víc a více. „Krason“ byl chladným jak
skála. Měl figuru. Druzí dva hráči pusti
li hru.
Jones položil $10 na „zkušenou.“
„Krason“ zvýšil ji na $50.
Jones přidal ještě jednu $5% a rado
stí se celý třásl.
Konečně se té hře vymstí.
„Krason“ položil mlčky ještě jedno sto
na hromádku. Podíval se na svého pro
tivníka a zasmál se lehounce, pohrdlivě.
Smích ten rozproudil veškeru žluč Jonesovu. Zvýšil sázku o $250 a klel hrozně.
Což mohl prohrát? Nemožno. — „Krasonovi“ oči zajiskřily trochu, an vyňal svou
tobolku; vypočítal 12 stovek, něco malých
bankovek a položil klidně na stůl. Byl si
nadlepšil o $i00u.
Jones zblednul, avšak hra pokročila
příliš vysoko, aby byl mohl coufnout.
Sáhl pro tobolku a vyňal z ní dvě pou
kázky. Byly podepsány jeho strýcem, ob;
chodníkem na ulici South Water, a co
zvláštního bylo, že zněly na doručitele.
Obě na $500. Chraptivým hlasem zamum
lal Jones. „Dovolíte, bych vsadil tyto?“
„Krasoň“ přisvědčil, a pouštěl lehoun
ké dýmy ze svého doutníku.
Jones schoval svou tobolku a syčel
slabým, chraplavým hlasem: „Čert si vem
Vaši chlapeckou nestoudnost. Ukažte
karty.“
„Vy zavíráte?“ tázal se „Krasoň“ vel
mi tiše a zároveň rozhodně.
„Ano,“ řval hrubý jeho protivník.
Sotva byl „Krasoň“ ukázal svou figuru

— 37 —

i

*
tu surový netvor Jones vylítl se stolice a Ve veškerých okolních stavení, bídných
řičel, zakrývaje veškeru sázku: „Vy jste to chatrčích, hromadilo se množství bídáků zkažených a zločinců. Podáváme je
podvodník, vy jste si karty namíchal.“
„Krásoň“ náhle pozbyl svou obvyk den obrázek odehraný v její stěnách a
lou chladnost. Zarděl se hluboce a zvolal: vůkolí.
„Lotta jest mrtva, hoši!“
„Vy lžete, bídný zbabělce ! — vy sám
S těmi slovy vstoupil správce Armo
víte, že lžete !“
ry,
Charles
Perry, mezi mužstvo připrave
Sotva dokončil, skočil již Jones po
něm. Nůž se zableskl, a ubohý „Krason“ né na noční hlídku. Oči jeho zality sl
sklesl k zemi, maje ránu tři palce hlubo zami, hlas jeho chvěl se pohnutím. Mlčky
kou v pravém boku. V téinže okamžiku sklesl do lenošky, a marně snažil se u*
krýti svůj žal. Mnozí z přítomných sdí
Jones prchnul.
Zdvihli jsme ubohého „Krasoně“ a leli trudnost jeho. Zdálo se, jakoby kaž
dý byl pozbyl přítele.
odnesli na postel. Mezi tím co jeden z
A kdož byla zemřelá Lotta?
nás běžel pro doktora, byl „Krason“ o„Nústtastná“ — jíž společnost byla,
mdlel. Odepnuvše nákrčník a roztrhnuvše zamítla: jež byla vyvržena, aby zahynula,,
náprsní košili, abychom usnadnili si pří aniž by kdo vztáhl ruky své ku její za
stup k ráně, zůstali jsme celí omráčeni. chránění. Před třemi roky Lotta McFar„Můj ty bože ! „Krason“ je----- “
lane byla přinošena do stanice, bez sebe,
V tom vstoupil doktor. Odcházejíce skoro bez naděje, že dočká druhého dne.
z pokoje, hleděli jsme jeden na druhého. Slabounké její tílko stalo se hračkou bídTajemství konečně odhaleno. „Krason“ nika a předmětem profesionelního aborbyla ženská !
tionisty. Jak se k tomu dostala, lze snadno
Jones se vrátil do Evropy. Byl pou se domyslit. Děj jest krátký, sotva se
ze přidal pokus vraždy ku svému zločinu líšíci sta jiných. Byla Dctroitskou krás
padělání podpisů. Co týče se „Krasoně“ kou, a blažila srdce všech svých přátel.
podotýkám že, jest dnes vládnoucí kráskou Milovala a byla oklamána. Dvéře otcov
v St. Louis. Tajemství její jest pochováno. ského domu byly pro ni zavřeny; ona vr
žena až sem do zlého Chicaga, hledajíc
III.
úlevy své bídy mezi statisíci, jež se vlni
ly městem tímto. Chvílemi jako smyslů
Městská bastilla.
zbavena, podlehla brzy nástraze. Boj inezi
Bylo to podivné, staré stavení—měst přírodou a nemravností byl tuhý, trpký;
ská bastilla ! Chicagčané obyčejně jme zvítězila. Když uložili zubožené tělo její
novali je „Armory“, v úřadních vyhláš v soukromných místnostech stanice, zbylo
kách zváno: First Precinct Police Station; málo jenom její bývalé krásy, jíž blažila
avšak mezi vyvrhelem, mezi zloději a hrá četné své přátele v metropoli Michigan
či a zločinci vůbec nejmenováno nikdy ské.
jinak než bastilla. Následkem krvavých
Velcí otužilí mužové, kteříž byii za
rvanic pivních před několika lety, usne městnáni ve stěnách bastillv, hovořili pou
slo se městské zastupitelstvo na tom vy- ze šeptmo v době, kdy ubohá Lotta ležela
stavěti zbrojnici v oné části jižní strany, zápasíc se životem a smrtí, a mnohý do
ležící severně od Van Buren, západně od brák utrhl si obvyklou libůstku od úst,
LaSalle a jižně i východně od řeky. Naplni aby zakoupil něco lahodícího ubohé trpí
li ji zbraní a vyhrožovali, co se as stane v cí dívce. Konečně se zotavila, uzdravila.
budoucnosti, avšak žádné neopakovalo se Byla vyslýchána před sudím policejním;
vzbouření, a v krátkosti přeměněna zbroj nemohlo se však učí niti ničehož. Tehdy
nice v policejní stanici. Okolnost ta změ ještě žádný Earl nebyl ztrávil rok v po
nila veškeré bližší sousední obyvatelstvo. zemské káznici a obecenstvo brzy zapo-
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mnělo hroznou událost, v niž Lotta hrála
tak trudilou úlohu.
Lotta byla opět svobodna. Mohla jiti
kam chtěla. Baštil la neměla k ni žádné
ho více práva; úředníci její museli jí ukázati dvéře. V odpolodne po závěrečném
výslechu seděla Lotta ve světnici sergeantově. Byli jsme přítomni, dobrosrdečný
Perry a já.
„A z rána tedy musím odtud ?
O
bože, kamž mám se obrátit? Jen tam ne,
zpátky více!“ A ubohá se poohlédla po
palácích na „Avenue.“ Nemoc její zá
zračně účinkovala na povahu a cit Lottin. Zdálo se, jako by čistota bývalých
časti byla se opět na ni snesla; jakoby
nevinnost dětství jejího byla poznovu opanovala celou její duši. Zda-li kdy „pa
dlá“ se ponapravila, tedy to byla jistě
Lotta McFarlane.
V době nemoci její, an mnohý osma
hlý avšak dobrosrdečný strážník byl opatřil ubohé trpitelce trochu úlevy z vlast
ních úspor, mnohá ženská — chudé, bíd
né a přec soucitné stvoření — žijící v
neblahém tu sousedství, byla ji navštívila
a ošetřovala. Z očí, z kterýchž po mno
há leta neumorila se jedna slza, řinul se
proud soucitu při pohledu na utrpení její.
Když se zotavila tak, že se mohla pohy
bovat! poněkud z místa na místo, Lottie
děkovala přátelům svým; přátelům mno
hým. Pozorovala hříšný jejich život z
jasnějšího stanoviska proto, že bývala sa
ma jednou na jejich stupni, ač nikdy kle
slá tak hluboce, a proto vážila si jejich
dobrosrdečnosti, podávané v malém avšak
přečasto, proto že věděla, jak těžko jim
přichází povznesti se ku citu šlechetněj
šímu z víru rozkošnického jejich života.
Když byla Lotta sklesla do židle, zar
moucena a v rozpacích, co počíti na pří
ště, vstoupila do jizby „Šilhavá Mollie,“
ženština to odporná na první pohled, jíž
každý považoval za neschopnu všeho žen
ského citu. A přec byla žena tato zvlášt
ností a geniální. Z příčin,jež jsme nesezna
li, brala vřelého podílu na osudu hrdinky
naší, a byla též nej vytrvalejší mezi všemi

ostatními v obsluhování jejím. Ostrý její
sluch byl zachytil slova Lottina. Rychle
postoupila k židli, kde uzdravená spočí
vala a šeptala :
„Zajisté že nepůjdeš od nás, půjdeš?“
„Tys to, milá Molly?“ pravila Lotta.
„Ba právě že jsem. A kdož by to
měl býti?“ odpovídala tato. „A ty chceš
nás opustit, sestřičko?“ A v hlase Mollynině zněl skoro žal.
Lotta neodpovídala. Srdce její bylo
přeplněno. Na lůžku nemocných byla do
psala rodičům psaní ponížené, prosíc za
odpuštění, uvádíc jak hluboce byla poko
řena, a takřka na prahu smrti, že prosí
o jejich požehnání na cestu do věčnosti.
Žádná odpověď !
Oči její vyschly, zrudly stálým plá
čem, a bylo by ji jistě srdce puklo, kdy
by nebyla se setkala s tolika důkazy sou
citu od lidí úplně cizích — od lidí ze
sousedstva a obyvatelstva bastilly. „Kamž
pro boha mohla tedy jít?“ Domov nemě
la. Zpátky v šlépěje nepravosti nevrátí
se nikdy; na tom se ustanovila. Přijdiž
cokoliv, radost neb žalost, hlad a žízeň,
ona povede život počestný, pořádný anebo se vrhne v náruč všesmilovníka —
řeky ! Konečně zdálo se, že sama pro
zřetelnost slitovala se nad ubohou Lottou.
Bylo ji umožněno najmouti si světničku
v stavení proti bastille, a zakoupiti si na
splátku šicí stroj, malá kamínka a jiných
potřebných maličkostí. A pak započala
onen hrozný boj, kterýž zeje každé ženě
vstříc, jež za takových obtížností hledí
si vydobýti chleba a šatu cestou počest
nou. S obětováním mnohé noci a mnohou
tělesní i duševní útrapou Lotta zvítězila.
Mohla se uživiti, aniž závisela na dobro
činnosti, ni hříchu.
Lotta stala se dobrým andělem, milo
srdnou sestrou svému sousedstvu. Byl-li
někdo nemocen, aneb v nesnázích, ihned
tu byla „dobrá Lottinka“ se svou pomocí.
Nej hlavnější práci však měla přeš cestu
— v staré temné, trudné bastille. Každou
dobou ve dne i v noci byla ochotnou
dbáti a starati se o jednu z množství je·
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jí sester, které z nej bídnějších rejdišt ne
řesti sta^y se obyvateli komůrky, k níž
jedině Charles Perry nosil klíče. Přes
^cestu, ve své malé světničce pracovávala
Lotta, an tu z baštilly zavzněl srdcelomný ryk nešťastnice kterés, upadší v ruce
spravedlnosti, někdy i v dráp horší, hrů
znější, dráp to delirium tremens. V okamžiku octla se pak Lotta ve světnici
žalářníkově, hotova poskytnouti oné po
moci, jakéž pouze žena může poskytnouti
družce své.
„Jest v stavu velmi zlém?“ tázala se
Charlieho.
„Ano, Lottie, zdá se, že jest již i
mimo vliv tvůj,“ odvětil tento.
„Nechať, dovol ať se na ni podívám;
možná, že přec mohu poněkud pomoci.
Jeť to ubohá „Emma,“ neni-li pravda?“
„Ano, a zdá se, že tentokráte napo
sledy.“
„Zdálo se mi, že to její hlas.“ Vpusť
mne, ať se podívám.“
A dobrosrdečný vrátník otevřel bran
ku, dovoliv sestře opravdu milosrdné
vstoupit. Někdy musela Lotta prchnouti
před odehrávajícími se výstupy. Pití, hroz
ný onen rušitel všeho, co jest čisté a
dobré, někdy tak zvrátil mysle ubohých
nešťastníků, že řinul se jim z úst tako
vých hrozných oplzlostí a bohaprázdností
proud, až i nejotužilejší strážníci zacpá
vali si uši a utíkali z místa. Jindy zase
příchod Lottin míval výsledek takřka zá
zračný na obyvatele bastilly. Nejzvrhlej
ší pohlaví jejího utišily se, a byly u pří
tomnosti její pokojnými; s nej vyššího
rozčilení opilé zběsilosti sklenouce v hlu
boké zadumání a palčivou lítost.
Tak ubíhala léta. Zima se svými
mrazy sněhem a náledím, neskřehla vře
lé štědré srdce Lottino — „dobré Lotinky,“ a palčivé paprsky slunce červenco
vého, dusná uzavřenost a odporný vzduch
v celách bastilly nespřáhly nevyčerpatel
né zřídlo soucitu a lásky v polepšené je
jí povaze.
Ona stala se „ústavem“ sousedstva.
Navštěvovatelé díry matky Conley-ové si

ce ošklíbali a posmívali se nové hlasa
telce dobra, a prorokovali ji brzký ná
vrat v cestu hanby; avšak i oni byli svým
časem překonáni dobrotou a lahodou hez
ké Lottinky. V srdcích těchto otrhaných,
bídných, zlodějských, zkažených, nestoud
ných lidí stala se dobrou vílou. Poctili
ji nej krásnějším, nehynoucím věncem slá
vy, dadouce ji významné jméno; krátké
sice, jednoduché, avšak významné:
„Dobrá Lotka !“
Jedné noci brzo na podzim před ve
likým požárem, nočním tichem rozléhá
se z bastilly křik tak hrozný, že půlnoč
ní prostopášníci v sousedstvu ustáli ve
svém bídném vyražení, jakémuž se ode
vzdávali v brlohu matky Conley; divíce
se, jaká as hříchem, zoufalstvím a šílen
stvím ubídněná duše odebrala se před
tvář stvořitele svého s takovým bezna
dějným rykem ! I Lottie, sladce spící v
chudobné avšak čistounké postýlce své,
probuzena rykem tím.
„Toť hlas Molly,— co se asi stalo?“
Divíc se takto, rychle se ustrojila a
s obvyklou tichostí octla se uvnitř bastil
ly. Byla uhodla — kletby draly se z úst
„Molly šilhavé.“ Vpustili ji do jizby,
kde ležela ubohá umírající nešťastnice.
Otužilí, hřmotili mužové, stojící tu okolo
na podlaze se svíjející dívky, marně po
koušeli se o její utišení a když vešla Lot
ta, vzdálili se.
„Ona se o ni postará lépe, nežli nám
jest možno,“ pravili opouštějíce světnici.
Někteří zůstali u dvéří na stráži, aby mo
hli býti při ruce, třeba-li bude pomocí.
Politování hodný pohled čekal na na
ši milosrdnou sestru. „Molly“ nalézala se
v hrozných svírajících křečích smrtných.
Ona byla si otrávila palec, holdovala ukrutnému pití, veškerá nečistota zkažené
její krve vyřinula se ku potkání se se
smrtícím jedem, a před minutami, než
Lotinka přišla, Molly byla s hrozným vý
křikem pozbyla veškerou podobu lidsko
sti. Nebyla to žena více — bylo to zvíře,
zvíře dravé.
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„O Molly, vzhlédni na mne; ubohé
trpící stvoření.“ Lotta celá rozechvěna,
jozčilena nanejvýš, zachovala přec tolik opatrnosti, že mluvila hlasem dušeným.
Šílená si slov její nevšímala, válela
se po podlaze, vydávajíc krátký drsný
štěkot, z úst kypěla ji pěna; pohled to
ustrašitjící. „Molly, neznáš více svou Lot
tie? onu Lottie, jíž si sloužila v čas její
nemoci? Podívej se, prosím aspoň jednou
na mne !“
A Lotta prosila tak lítostně, že ven
ku stojící strážníci nemohli se udržeti slzí.
Pokud mluvila, byla se Molly schou
lila do koutku, štěkajíc stále krátce, úseč
ně. Pak se ztišila. Lotta přiblížila se jí
na několik kroků, an tu šílená — o hrůzo
hrůzoucí ’ — vrhla se na ni a nadpřiroze
nou silou, jež provází šílenost; strhla ji k
zemi. Pak jiskříc očima, jak tygřice, s
ústy plnými děsné pěny, postava její skřivena v oblouk jako psí, trhala Molly ostrý
mi svými drápy obličej Lottin s ďábel
skou zuřivostí.
Pouze na okamžik ! Strážníci při
skočili, a chopivše tělo Molly, vlékli ji
pryč. An ji čtyři silní mužové nesli přes
jizbu, odpor její náhle ustál, a kylyž ji
pokládali na podlahu, byla — mrtva.
A Lottie neuzdravila se více. Zápa
sila sice mezi životem a smrtí několik týhodnů, avšak marně.
Otřas čivů její byl příliš silný. Jed
noho večera pravil Charles Perry:
„Lotta jest mrtva, hoši ! “
A strastiplný boj života byl dokonán.

IV.
Mezí černochy.
„Charlie, buď tak laskav a zapůjČiž
mi dnes večer břitvu,“ pravil mulat vstou
piv do černošské liolírny na jižní Clark
ulici. Vstoupivší byl pravý vzor tlustého
í iného nigra. Byl náramně veliký; jeho
přirozenou pružnost však byla před něko
lika měsíci přerušila nešťastná náhoda,
čímž bylo mu potřebou užívat stále hůl.
Obličej jeho značil spustlost a za na

pohled otevřenou jeho tváří číhal sám
ďábel náruživosti a mstyžádosti. Nebyl
z oněch „modlících se černochů,“ naopak
navštěvoval pravidelně nízké herny, tak
zvané „policy shops,“ až vyčerpal všecky
své zálohy a byl donucen státi se pouhým
divákem, když ostatní šťastnější jeho soukmenovci hráli — a prohrávali.
V tomto mrzutém stavu vydržel dva
týdny, až konečně divoká jeho vášeň zví
tězila nad chladnou rozvahou. To odpolodne byl se odhodlal k činu hrůznému,
strašlivému ! Chtěl břitvu, a Charlie, spo
luhráč jeho v „policy“, byl jediným člo
věkem, od něhož mohl se ji na čas vypůjčiti.
„Já řku, Pete ! snad ji nechceš na
whisku neb do „policy“, co?“ pravil holič.
„Nikoliv, hochu, já chci břitvu za
pravidelným účelem, věř mi na slovo“,
odpověděl Pete, když byl vstoupil do
vnitř.
Obdržel břitvu a odešel. Jak mile se
ale octnul na chodníku, vypukl v potu
telný smích, a počal sám sebou velmi ži
vě rozprávěti.
„Pravím, že tento černoch, totiž já,
nenechá se více vodit za nos od žádné
ženské více ! Půjdem se tam podívat a
uhlídáme, zdali tam nejsou nějaké floky
pro nás, tentokráte. Já vím, že má pe
níze, a proč ? protože jsem ji viděl brát
peníze. A nemám-liž já právo na podíl
z nich? Uvidíme — uvidíme.
Pete šel po Clark až došel k Polkulici. Pak se obrátil na západ a přišel k
špinavě vyhlížejícímu domku, pomalu a s
obtíží vylezl na schody, vedoucí zvenčí
ku dveřím hořejšího patra. Zaklepal sil
ně a aniž by čekal na odpověd, otevřel a
vešel. Byt pozůstával ze dvou světnic,—
přední sloužila za hovornu a ložnici, dru
há byla kuchyň a prádelna. Obyvatelé
byly černoška a živé děvče
černošské —
✓
žena a dcera to Peta. Zena žehlila, děv
če četlo. Při vstoupeni starce obě se udivili — nebyl se ukázal po tři neděle.
„Dobrý večer, stará, jak se máš?“
„Tys to, Pete?“
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Černoch si usedl na stolici v prední
světnici a pátravě se ohlížel. Obrátiv se
k dceři, pravil:
Nuže, holka, pracuješ jak obyčejně
velmi namáhavě čtouc ty zlořečené knihy.
Nepřikázal jsem ti, že máš pomoci své
matce — co ?
A také jsem tebe viděl zase s tím
Martinem, minulou neděli. Nezapověděl
jsem ti to, co? Jdi a řekni tvé matce,
že chci s ní mluviti.“
Mlčky opustilo děvče světnici a do
kuchyně vklouzlo. Matka její byla velmi
spořádaná, pilná žena, a po mnoha let za
jejich pobytu v Chicago nebylo šťastněj
ší domácnosti nad jejich. Avšak Pete
přišel o práci, pak se poranil a brzičko kle
sal od stupně k stupni, až se z něj stal
opilec, s nímž nebylo možno žiti. Roze
šli se, avšak ob čas Pete navštěvoval do
mácnost, aby ženu tu oloupil o její malý,
skrovný výdělek, nímž měla živiti sebe a
dceru svou. Tak nerozvážné byly vždy
jeho požadavky, že si konečně umínila
nedati mu ničeho více. On vyslechnuv
její předsevzetí, odešel; opil a vrátil se,
roztřískal větší část dosti skrovného ná
bytku. Žena však tentokráte vytrvala, a
on pak se neokázal po tři týdny. Ubo
há trýzněná žena, byla se již oddala na
ději, že opustil město na dobro. Byla se
trpce sklamala, jak jsme se přesvědčili.
Při jejím vstoupení starý černoch ukázal
holí na židli a pokynul jí, aby si sedla.
„Co tě sem zas přivádí, Pete — já
nemám peněz a sotva dost potravy k jí
dlu“, tázala se, sklesnouc na stolici.
„Dobře tak. Jen spusť hned na mne
tvou litanii, sotva že jsem měl čas se tě
zeptat, jak se ti vede. Nechci žádných pe
něz, bohu chvála, chci se polepšit.“
Ubohá žena sotva uvěřila svému slu
chu, slyšíc tato k víře nepodobná slova:
„Nechtít peníze,“ — to bylo něco nemož
ného.
„Zdali tomu tak, Pete?“
„Povídám, že ano, a to snad postačí.
Co chceš víc? Já se odřek piti a hledím

dostat práci, ale jde to z těžká starci, ja
ko jsem já.
Starý se zamlčel, avšak žena neodpo
vídala. Doufala, že snad mluví pravdu,
byla ním ale příliš často zklamána, aby
úplně důvěřovala. Polo nedůvěřivý po
hled, jenž rozlil se po tváři její, neušel ostrému zraku číhajícího Peta; jenž se
ihned dopálil. S více jak hlasitým tónem
odvětil:
„Tak ty mi tedy nevěříš, viď ! Hez
ká j si to žena, věru, náramně hodná.
Místo abys mne dodávala zmužilosti, mne
odstrkuješ. Povídám, že už nejsi více tou,
kterouž j si bývala, matko ! V olám andě
le za svědky, že jsem znovurozen.“
„Jak bych si to přála, Pete. Jak
bych dobrořečila bohu, kdybys byl přišel
k poznání.“
„Nuže polepšil jsem se na dobro.“
„A nechodíš již více do onoho špat
ného místa na State ulici, abys tam hrál;
jistě tam nechodíš?“
„Ne.“
„A nepiješ více?“
„Odřekl jsem se úplně, a nepijú.“
„A budeš chodit do kostela?“
„Toť se rozumí.“
A žádné peníze nechceš?“
„Máš nějaké?“ Což nejsem odstrčenec, mrzák, bloudící mimo domov a ne
pošel jsem skoro hlady?“
„Nemám ani haléře, Pete !“
„Nic plátno zapírat, matko, — víš do
bře, že máš. A teď chci aspoň něco a
dost.“
Prořeknuv poslední slova, prozradil
se opět svým zpurným, zlostným hlasem.
Ubohá žena seznala, že veškeré naděje je
jí na napravení jeho jsou liché. Pete na“
polo povstal se stolice, jakoby chtěl uho
dit ženu svou, sklesl ale zpět. Spatřil
udivený pohled své družky a vrátil se ku
svému přednímu plánu.
„Bůh mi budiž milostiv! Jsem v
skutku k politování. Modlil jsem se a
bojoval proti svým náruživostem, až jsem
se skoro octnul u břehů tmavé řeky, a
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•dyni jsem tak prudkým, tak zlým, jako
nříve.
„Ne, Pete, oloupil jsi mne mnohokrá
te; vícekráte se to však nestane, to věř.
Nemám centu, a kdybych i měla, nedo
stal bys.“
Starec se hněval, ukrotil však svou
vášeň, již překvapující a pravil:
„Nebudem se hašteřit, staroušku. Tu
přichází děvče. Pojďme do kuchyně, a
ty mi uprav koflík thé.“

Domluvil, povstal a když vstoupila dce
ra do světnice, opustili staří jizbu a octli
se v kuchyni. Dvéře zůstaly polotevřeny.
Chudák žena brzy učinila potřebných pří
prav a za krátko bublalo thé na kamnech.
Zatím veškeří lití běsi vzteku a mstyžádosti lomcovali myslí starce. Viděl zřej
mě, že zhola nemožno vylouditi jediné
ho haléře od ženy jeho a předstírané po
lepšení a lítost jeho že minuly se účinku.
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Jakžkoliv, on byl přišel na vše dobře při
Dívka sedíc v popředí, divila so pa
nujícímu v kuchyni tichu, ba slyšela i
praven.
pád těla matky své, netušila však příči
K srdci jeho zuřil démon vraždy.
Ubohá žena hleděla si práce, čila nu šramotu povstalého.
jsouc kolem kamen. Thé takřka bylo uKdožby však mohl zůstati pokojným
vařeno, a ona shýbala se nad nádobou, ve vzduchu, sálajícím vraždu? Hrozná
obrácena jsouc· k muži svému zády; an rána a tím spůsobený proud krve, šplítento se tiše zvedl se své stolice, vyňal chal po podlaze v kuchyni, a dívka se
břitkou břitvu z kapsy, a kradmo plouží} zarazila. Opatrně blížila se ku dv.eřim.
se k místu, kde žena jeho stála, nic zlé
Otevřela pozvolna, a tu, o hrůzo, ležela
ho netušíc. Dcera seděla v přední svět
ubohá jej i zavražděná roditel ka. S výkři
nici, čtouc desíti centový román, překy
kem zděšení vyrazila dveřmi — a u paty
pující krvavými výstupy, nemajíc ani zdá
schodů zachytila zrakem prchající posta
ní, že v druhé světnici odehrává se zlovu otce svého — vraha.
čin, pro ni nad jiné hroznější, osudnější.
Téže noci vrazil vrah, stíhán zlým
Již byl u ní — dlouhé zářící ostří
zablesklo v kmitu lampy, když netušící svědomím, a zoufaje nad strašlivým činem
žena, všeho podezření o hrozícím nebez svým do zářící světlem hospody na ulici
pečí prosta, chtíc se vzpřímiti, ucítila Clark, blíže Madison, vyprávěl slovy ne
vroucí dech úkladníkův v týle. Rychlo souvislými co byl spáchal a žebral o ko
stí blesku uchopil ji tento za hlavu, o- řalku, aby utopil hrůzy lítosti !
linul ji rychle na zad a výborně naostře
A jednoho jasného jitra houpal se
ný ocel přejel hrdlem jejím, zabořiv se šest střevíců v povětří, svázán na rukou
hluboko do povolného masa a způsobiv a nohou, lněný provaz maje okolo krku.
ránu od jednoho ucha k druhému. Ani
Krátký byl smrtelný jeho zápas. Duše
nehlesla. Ještě jednou přejel vrah ranou
jeho rovnou cestou spěchala do lůna Kri
a spustiv mrtvolu k zemi, pádil ze svět
stova — aspoň se tak vyslovil před tím,
nice ven, do temnoty noční!
než
ovinuta mu oprátka. Duše jeho octla
Čin spáchán rychle — bohužel až pří
se — (tažte se bohoslovem)
liš dobře.

Kayž ti v krásné oko zřím.
Od Adolfa Heyduka.

t

dyž ti v krásné oko zřím,
tenkrát duše v svátém chvění
mořívá se v tiché pění,
a přec nelze vysloviti,
jakou radost srdce cítí,
oko tvé mi boží zvěst,
láska též že nebe jest!
Všecko cítím, všecko vím,
když ti v krásné oko zřím.

Když ti v krásné oko zřím,
tenkrát nelze srdci mému
propůjčit se slovu mdlému,
abych písní opěval,
co jsem cítil, co jsem znal.
Ty jsi hodna více, více
nežli písní na tisíce,
všeho, než co znám a vím,
když ti v krásné oko zřím.
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CUSTERŮV POSLEDNÍ BOJ.
(Dle Llewellyna, zčeštil A. J.)

Část’ první.

Napadení vlaků.
Po nebj sbíraly se husté mraky,
halící planinu v temnotu, ano vyrazilo z
houští as padesát jezdců — nejvíce rudochů, ač mezi nimi vynikali dva bě
lochové
pobízejících svých koní v tu
stranu, z které bylo lze viděti kouř,
vystupující k oblakům.

,,Jak to zařídíme nejlépe?“ pravil
zavalitý Indián, jehož ošklivá tvář stá
vala se ještě odpornější vyčnívajícíma
dvěma tesáky, bílýma jak sníh; odkud
jméno jeho Kančí zub.
Ruda tato ohava byla arciďáblem
při několikerém hrůzném vraždění amerických mužů, žen a dětí, a kdyko
liv druzi jeho klonili se k soucitu, on
rozpálil je vždy řečí a důvody přesvěd
čujícími tak, že vše bylo pobito.

Mnohý Minnesoťák byl jemu pří
sahal rychlou smrt, kdyby měl jej za
stihnout! na ránu.

Divoký tento karakter, Kančí zub,
byl promluvil shora uvedená slova ku
velikému chlapu s hustým obočím; bě
lochu to, jenž stav se spojencem rudochů, byl v ukrutnostech zběsilejším,
než všichni ostatní. Chlapík ten, ač

střední jen velikosti, vládl silou lva a
krvežíznivostí hyény.
Jméno jeho bylo Hildebrand. My
zkrátíme je na Debrand. V Debrandu
spojovaly se všecky nectnosti jak rudochů tak bělochů; ctností neměl žád
ných. Byl hnán a štván z jednoho
města Unie do druhého.
Krádež, loupež a vražda tížila'be
dra jeho, věděl však vždy jak vy
mknout! se rukoum spravedlnosti, zane
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chav obyčejně méně viného, aby trpěl
za něho.
Praví se. že zločincové nenávidí ty,
jimž ublížili. Proto snad pronásledo
val Debrand s takou krutostí obzvláště
pleť bílou.
„Bude nejlépe, když se všichni
schováte, mimo mne a Táhlého Jima,“
pravil Debrand. Dáme jim znamení
nebezpečí
Když spatří než nás dva,
pojedou zvolna. Já zastřelím strojníka,
Táhlý se postará o topice. Pak ty a
tvoji mohou zabi jeti dle libosti. Jen še
třete žen a dětí.
„Šetřit ženy a děti ? Snad nebláz
níš ? Viděl jsem, jak jsi házel nemluv
ňata do plamenů, kdy já sám bych byl
jich ušetřil !“ pravil Kančí zub.
Debrand se ušklíbl, jakoby jej byl
někdo náramně pochválil.
„Ano, — pravím, šetřete žen a dě
tí, a povím ti proč. Jen si nemysli,
že se stávám zženštilým, starý Belze
bube. “
„Nuž tedy pověz, ale rychle. Proč
nemáme je potlouci napořád?“
„Proto,“ odvětil Debrand, a pekel
ný lesk zajiskřil mu v očích, „protože
žena a dcera starého Peralta nalézají
se na vlaku, a myje chceme živé!“
„Dobrá,“ zajásal rudoch, a zahnal
tlupu svou zpět do houští, zanechav
pouze Debranda a Táhlý-ho u trati; ti
to dávali znamení nebezpečí, zname
ní to svěřené pouze lidem osvědčené
poctivosti, by v čas mohli varovati vla
ky před zkázou. Jak vnikl Debrand v
to tajemství, není známo. Dostačiž, že
stroj vodič je poznal, a následkem toho
uzavřel páru a zastavil vlak.
Než se kola obrátila naposled, stroj
vodič a pomocník sklesli mrtvi, zastře
leni kulkami loupežníků.
Při první ráně vyřítila se z houš
tí ukrytá tlupa s Kančím Zubem v če
le. Křik, lomoz a vřava nastaly. Ně
kteří z cestovníků, majíce revolvery,
skolili sice as tucet rudých křiklounů,
v malé době však byl každý muž za
vražděn, parostroj zabedněn a vyhozen
do povětří. Pak co se odnesti dalo,
zvláště střelivo, odnešeno, a vozy za
páleny. Na to nastala porada o žen
ských, jichž bylo několik.
Ani Kančí Zub, ani Debrand ne

hlásili se k podílu na kořisti — vyjma
jedné rodiny; tmavooké to dámy as
pětačtyřicetiíeté a její dcery, osmnácti
leté dívky.
Druzí Indiáne neodporovali žádosti
obou, a takž připadly matka a dcera
těmto dvěma bídníkům. Proč o ně
tak stáli, dozvíme se dále.
„Uvaž tyto dvě na jednoho koně,“
velel Debrand Táhlý-mu, jejž brzo po
važoval za druha, brzo za sluhu, jak
se mu právě uzdálo. „A nemusíš býti příliš úzkostlivým, zdali řemen za
ryje se do masa neb ne!“
Táhlý Jim, druh to mizerného bě
locha, jenž měl vady rudochů, aniž za
vadil o jejich ctnosti, vykonal rozkaz
Debrandův. Musí se však podotknouti, že nebyl příliš krutým při své prá
ci. Ba spíše mumlal pro sebe: „Přál
bych si, abys měl oprátku na krku.
Pak bych se nebál, zatáhnouti třeba do
masa. Čert tě vem!“
Abychom vysvětlili přítomnost Tá
hlý-ho, budiž podotknuto, že zapletl se
s Debrandem ve hře, sveden ku kráde
ži koní, a jsa poslán tímto, by je pro
dal, unikl s nebezpečím pověšení a tak
klesal v zločinnosti vždy hloub, spíše
svou slabostí, než zatvrzelostí.
Táhlý nenáviděl Debranda; neměl
však tolik odvahy, by skolil jej jednou
ranou spíše než oběti své.
Jakmile bylo vše připraveno, hnu
la se tlupa, aby upravila si hody, kde
si na odlehlém místě na uchvácených
lahůdkách, mezi nimiž byla nemalá sí
la whisky.
Sotva počala kořalka účinkovati na
mozky Kančího, Debranda a ostatních,
stávali se ještě divočejšími, vůbec-li to
bylo možno.
Táhlý Jim, mezi málem svých do
brých vlastností, choval též střídmost.
Debrand, nenáviděvší sebe, že se
nikdy nemohl zdržeti chlastu, kdež pak
vždy vyvedl nějaký hloupý, neb ďábel
ský kousek, nenáviděl pro tuto dobrou
vlastnost Táhlý-ho.
A teď byl Debrand právě naložen
vyjeti si na něho. Zavolal jej a ušklíb
nuv se, zaječel:
„Tak, ty bys rád viděl provaz na
mém hrdle, není-li pravda —> krtku !
Tu máš! tu a tu!“
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Gdsť druhá.
A pokaždé vypálil ránu z revolveru.
Minul se však cíle. První dvě rá
Zlato ! a jen zlato I
ny zaryly se pouze v masitou část těla
Ťáhlý-ho. Na třetí byl si dal více zá
Láska k tomu svůdnému kovu zdá
ležet, avšak rámě jeho vyhozeno pojed se býti nejmocnějším, nejtrvalejším chtí
nou vzhůru, a kulka třetí zafičela po čem srdce lidského. Co se vše nepod
větřím. Táhlý nelenil, a mrštiv se v nikne, co nezkusí pro zisk lákavé oné
sedlo zamilovaného Debrandova koně, hmoty' I my v této části setkáme se
byl již s očí, když se Debrand teprvé s muži, jimž touha po třpytném zlatě
vzpamatoval ze svého překvapení.
rozehřála hruď !
Indiáne, kteří zůstali dosti střízli
V prabídné chatrči, sbité z něko
vými, by pozorovali, co se děje, tak- lik pařezů, seděli tři mužové.
měř trnuli nad smělostí dívky, odvá
Podivní spolunocleháři byli v tom
živší se odraziti ránu loupežníkovu.
to kraji pravidlem, ne výjimkou; sku
Irena Peraultová byla tímto spů- pení naše bylo však v jistém směru
sobem zakročila mezi tigrem a jeho o- nejpodivnější ze všech.
bětí. Byla pamětliva něžnosti, s jakou
„Pravím, hoši, mám takového ži
svázal Táhlý ji a matku, a chtěla býti
vota
již do sytá. Co se týče peněz,
vděčnou. Došedše na místo, byly žen
máme
naše „hromadky
'
**
a dávám ná
štiny odvázány a dovoleno jim sedět v
vrh, abychom praštili s hospodářstvím. “
trávě, co zatím loupežná sběř hýřila. Éečník
byl trefný vzor muže, plných
Vidouc Debranda v největším vzte
ku, vyskočila.a odrazila ránu třetí. šest stop zvýše, klenutých prsou a
Tento, sotva ji spatřil před sebou, zdvi dlouhých ramenou, silným a přec oheb
hl zbraň a vypálil po čtvrté. Vztek ným jak prut. S okem, jež by bylo
však a zpilost, neb obojí, lomcovaly se zahledělo v zřítelnici tigra bez mžikním tak, že zasáhl kulkou pouze rame nutí; a s jistotou v střelbě, jakoby drá
no dívčí, z něhož krev se prýštila prou ha kulky byla matematicky vypočí
dem, až Irena zavrávorala a sklesla k tána.
Statečník tento znám co ,, L u j “
zemi. Snad také sklesla spíše rozčile
u
svých
soudruhů, jmenoval se Louis
ním a strachy, než ztrátou krve.
Debrand odkopl sličné tělo z ces Perault.
Byl zrozen v Minnesotě, a byl oty, zavrávoral ku ležení a řval na sou
pustil
domovu a přátel vystěhovav se do
druhy své:
„Na kůň — sedejte na kůň — vy Kalifornie. Proč, ostatně nemohl sám
povědít, neboť miloval domov a své li
psové indiánští, což neslyšíte?! “
Rudochové však nebyli v humo di vroucně. Milovník dobrodružství a
ru, kdy mohlo se jim rozkazovati a všeho co bylo nové i odvážné, brzy umnohá zableskla se dýka, mnohý to- měl vše, co mu v Kalifornii bylo uměmahawk, an tu Debrand přemožen ne ti třeba. Vládnul lassem, jezdil a kro
mírným chlastem, se zamotal, a padl til divoké koně jako nejlepší vaquero,
při čemž snášel svízele a nedůstatek s
k zemi jak dřevo.
Na Táhlýlio Jima zapomenuto z vytrvalostí Indiána.
Zatím co popisujeme hovor pokra
úplná v postupu hýření a v brzku všich
čoval
:
ni loupežníci váleli se po zemi; hroma
„Já jsem moc ztrýzněn. Nerad
da to zpitých, zdobytČelých divochů.
hrabu
krtek, nos v blátě, jako
Kdyby nebylo bývalo mdloby Ire želva. jako
Mluvit
o zlatě, vidět samé
*
zla
ny, paní Peraultová byla by se pokusila
o útěk. Učinila ostatním vězňům v tom to, naposledy jíst zlato. Mám rád ho
smyslu návrh, těm však chybila odva nit, střílet dafiky —■> chytat pstruhy —
ha, aneb co nn šťáci nevyznali se v sedle. jezdit koně. Všecko velmi pěkné. My
Paní Peraultová obírala se tedy s moc máme rádi.“
Druhý mluvčí byl z kmene Mododcerou, hledíc ji přivolati k životu.
ků;
odtrhl
se od nich, nemoha je přeZde je opustíme, abychom zaletěli
svědčiti
o
bezprospěšnosti jejich ne
do vzdálenosti mnoha set mil.
přátelství proti bělochům, jejichž před
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nosti si oblíbil a hleděl nápodobiti. Byl doma, kde vy dva se rozložíte tábo
srdnatým jak lev, silný a výtečný jez rem. 44
„Zajisté milým příteli! Pojď s
dec. Lassem i puškou stejně dobře
vládnul. Pokřtěn byl „ Modok Mike.44 námi. Cíui je nás víc, tím veseleji,
„Spolehněte se na mne, kdykoliv jen když jsou tak šlechetní, jako ty.44
se vám uzdá svázati uzlíky. Mám ví
„Dobrá, tedy ujednáno,44 pravil
ce zlata než jakživ spotrebujú při skrov Pete. . Odešleme zachovaný písek po
ných svých potřebách/4
zaplacení našich dloužků, a pak přes
Ten, jenž promluvil třetí, byl z skalnaté hory. Louis se podívá na své
oněch horalů, kteří směle mohli prová- příbuzné; my se budem toulat po pla
zeti Fremonta a Karsona na odvážných nině. A ty, Miku, seznáš dosti rudojejich výpravách přes kontinent.
cliů, dobrých, zlých — a také náram
Byl se vystřídal ve všem. Kdeko ně netečných.44
Takto ujednoceni připravovali se
liv bylo člověka třeba, nebojícího se
nižádného nebezpečí, tam vždy bylo je ku spaní. Pojednou vytrhl Mike bam
ho místo. Byl ve všem sběhlým, a bitku. „Buďto medvěd, anebo zloděj!44
miloval nebezpečí, ne pro výnosný plat pravil a vyrazil z chýše.
Pete a Louis rovněž vyskočili.
nýbrž pro spočívající v něm kouzlo.
Přece však byl jemným jak děcko.
„Ozvi se, nebo střelím!44 zvolal
Žádný hrdlořez neodvážil se na Modoc Mike, zaměřiv v tu stranu, odPuma Peta samoten. Ve zbrani neby kudž vycházel šustot.
lo mu rychlostí rovno, a i bezbranný
„I schovej svou bouchačku, vždyť
byl ještě dosti hrozným. Pocelování jsem to já, váš přítel Harry Halí, z
jeho bylo tak smrtící, jako obejmutí krčmy u „Veselého Angličana,44 tam
medvěda šedého.
za vrchem. A zdali nejsem blázen a
Jakož všude v životě, byl i Puma dobrák, toulaje se v noci, bych vyko
zde nenáviděn od tovaryšů zlých, neboť nal dobrý skutek!“
byl silný, neohrožený, rovný, přímý.
„I hle, vítán buď, brachu Ilarry;
Při pračce jedné, v níž bylo zbůj spíše jsme se nadáli medvěda než tvé
níků as dvacet proti Petu samotnému, veselé tváře. Pojď do vnitř, a přijmi
přispěl Louis jemu, ač neznámému teh- za vděk tím, co máme.44
dáž, výdatně ku pomoci, a od té doby,
„Pán bůh požehnej; ale máte to
byli tito dva nerozdílní přátelé. Kde tu hezky,44 pravil Harry, ohlížeje se
byl jeden, tam zajisté nebyl daleko i po čistostné jizbě. „Nepochybuji, že
druhý.
mne rádi vidíte, hoši; ale já přivádím
„Nuže, bratři,44 pravil Louis Fe- cizince, který ti přináší důležité novirault, „aniž jsme všichni tří stejného ny, Luj. “
smýšlení, tedy složme, co nám zbylo
„Kde je ? Ať vstoupí, a to hned.44
zlata a zašleme do Frisco, (San Fran„Táhlý! Táhlý Jíme!·4 křičel
cisco). Můžeme se dělit, a každý ob Harry, a na jeho volání vstoupil náš
drží svůj díl v poukázkách na své známý uprchlík.
vlastní jméno, k vyplacení firmou Wells,
Byl ihned uvítán, a počastován
Fargo cb Co. Takže, kdež kol i v se oct- nejlepším, co chýže chovala. Harry se
nem, můžeme vždy obdržeti peníze. poroučel. Pravil, že cizinec byl se u
Jméno jejich jest „tak dobré jako zla něho poptával po Louisovi, a že považo
to,44 kdekoliv v Spojených Státech.
val za povinnost přátelství jej sem do
„Dobrá. Vždyť ty tomu rozumíš, provod i ti. —
Louis. Avšak ty a Pete si můžete
Když se byl Táhlý posilnil, vypra
vzít mé zlato. Já si ponechám pouze voval o zastavení vlaku, povraždění ce
tolik, abych si mohl koupit dobrého stujících a uchvácení matky a sestry
mezka a několik darů pro mé souro Peraultovy.
zence. Kdybyste chtěli přes hory k
Louis pak vzpamatovav se z první
vaším domovům, šel bych rád s vámi, ho návalu lítosti a žalu, obsypával
abych uviděl ostatní rudochy, o nichž Táhlý-ho otázkami, a tento vypravoval
tak mnoho slýchám. Já jsem všude as takto:
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On znal rodinu Peraultovu od do*by, kdy Louis odešel do Kalifornie; to
tiž on je znal, avšak ne osobně.
Debrand, a s ním několik tuláků,
dva neb tři černochové, Kančí Zub a
jeho několik soudruhů vydali se na
krádež koní do dědiny, kde starý Jules
Perault žil. Otec Louisův byl zámož
ný farmář a v celém okolí vážen. Pro
to, když byl Debrand a zlodějská jeho
tlupa chycena a pravidelný soud pomez
ní utvořen, zvolen starý Perault za soud
ce.
Loupežníci byli řádně souzeni a uznáni všickni vinnými. Chtěli je obě
sit; avšak starý Jules Perault, uváděje,
že nespáchali vraždu, navrhl bití holí.
Nařízeno tedy černochům, co nevědo
mým a méně viným, aby vyplatili ostatním vězňům po pětadvacíti ranách
na obnažená záda.
Černoši se přičinili; neboť jim vy
hrožováno, zdali nepřitlačí, že dostanou
sami.
Debrand, Kančí Zub a ostatní In
diáni ani necekli; běloši však a mezi
nimi Táhlý, vyli jak mrskaní psi.
Po výplatě odtáhla banda do pu
stiny.
Na to oba vůdcové opustili tlupu,
v kterémž čase starý Perault a příse
dící soudu byli uprostřed rodin zastře
leni. Nikdo nepochyboval o původcích.
Naposledy vyprávěl Táhlý, jak ná
hodou dozvěděl se Debrand o obmý
šlené cestě matky a sestry Louisovy,
jimž doma bylo smutno; a kteréž uro
vnavše své záležitosti doma, chtěli vy
najiti syna a bratra v Kalifornii.
Tím pádem spůsobeno neštěstí na
vlaku. Dále vyprávěl Táhlý, že vzcho
piv se jednou k činu, uprchnul z tá
boru, a umínil si vyhledati Louisa, aby
tím poněkud napravil zlé, co až dosud
natropil.
Jak předsevzetí svému dostál, víme.
Než byl vypravování své ukončil, po
čalo se šeřiti, a všickni, mimo Louisa,
ulehli k spánku.
Gásť třetí.

Holubice a dravci.
Pozdě z rána příštího dne, chasa,
již jsme byli zanechali zpitou v trávě,

počínala se sbírati a probouzeti ze své
tuposti. Vystřízlivěvše počínali uvažovati, že není rád no meškati na místě
jejich zločinu, vystaveni jsouce takto
promsedování vojskem a rozjitřeného
občanstva. Na počestný boj chybělo
loupežníkům srdnatosti; tudíž čím dří
ve opustili dědinu tuto, tím bezpečněji
pro ně. Naložili tedy, co se naložiti
dalo, a pak pospíchali do nej bližšího
hustého lesa.
Vyslaní zvědové ovšem prohlíželi
krajinu; domýšlejíce se však, že ti jenž
spáchali loupež a vraždění daleko uni
kli zasloužené odplatě, zkoumali okolí
pouze na něko ik mil a nenašedše, co
hledali, vrátili se s nepořízenou.
Zatím Debrand, Kančí Zub a noh
sledi jejich zcela po obchodnícku metali
losy o kořisť. Když naloupené věci k
uspokojení byly rozvrženy, došlo na
ženské vězný.
Trojím bylo možno
spůsobem s nimi naložiti. i rvním mo
hlo se o ně hráti, a Indián, kterýž kte
rou vyhrál, měl jí míti za ženu. Dru
hý byl rozrážeti všem lebky. Třetím
mělo se uvědomit některé jednatelství,
že mohou býti vykoupeny za slušnou
sumu peněz.
Zvolena cesta poslední, co nej moud
řejší. Debrand a Kančí Zub vyžáda
li si pouze dvě osoby — paní Peraultovou a dceru její Irenu. Když však
Íneohlíženy vězefíky blížeji, nabídnul
íančí Zub vysokou cenu za jinou žen
štinu, ba spíše dívku.
Cena jeho byla přijata, a stal se
jejím majetníkem. Mohl ji učiniti že
nou svou, neb zabiti; směl učiniti obé.
Avšak kdo mohla ona býti, že vy
dal za ni zhovadilý Kančí Žub něko
lik koní a pušek?
Nuže, milý čtenáři, pohlédniž ta
mo na mechem obrostlý balvan, a spa
tříš děvče objímající Irenu. Postava
její jest vzácné lahody a pružnosti; ry
sy její malé a z pravidla krásné, oko
její tmavohnědé, jemné a značí trpnou
zádumčivosť, jako onu laňky, stojící při
zmírající matce své.
Byla z kmene Indiánů ?
Zdálo se to sotva možno, neboť
pleť její byla tak bělostná, že dáno jí
mezi rudochy, z jejichž rodu měla po
cházet!, jméno Sněženka.
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A vskutku byla nádechu bělejšího nežli Irena. Takto byla známa co
dcera Tichého Danka, mocného náčel
níka kmene Crows, srdci jeho předrahá.
Nebyla jedinou jeho dcerou. Bratr
její Mrštný Jelen, taktéž jemné pleti,
byl vysoce vážen pro svou odvážnosť,
dovednost, sílu a nebezpečné skoky, ja
kými se přenášel přes široké propastě.
Jak vysvětloval Tichý Daněk bě
lounkou pleť svých dětí ?
V mládí svém byl se odebral do
dalekých anglických osad na severu na
honbu; zůstal tam několik let, pojmul
Kanaďanku za manželku, a ztrativ ji
smrtí, vrátil se s oběma dítkama, jež
jemu byla darovala, ku kmenu svému.
Dítky zrostly, vyučovány ve všem
dobrém. Mrštný Jelen obdivován, Sně
ženka zbožňována.
Tak si stály věci, ana několik dní
před přepadnutím vlaku, navštívila agentůru Crows manželka důstojníkova
ze sousedního jednatelství. Zamilovala
si Sněženku tak, že přiměla ji k ná
vštěvě na nové odlehlé stanoviště,
kamž bylo manželu jejímu se přestěhovati. Na zpáteční její cestě vlak pře
paden a zničen, a tak dostala se Sně
ženka do drápů Kančího.
On a Děbrand nenáviděli obě ro
diny, Peraultovu aDaňkovu záštím ne
nasytným. Odtud ďábelská jejich ra
dost u vědomí, že budou moci učiniti
Sněženku a Irenu svými ženami, a pa
ní Peraultová musí na to patřiti, jak
hanobeny, ubídněny, zničeny před její
ma očima dcera a družka její.
Za tímto účelem připravovali se
ihned na cestu do nejvíce nepřístupných
míst v Černých Vrchách. Věděli že,
kdyby dozvěděli se Tichý Daněk a
Mrštný Jelen o únosu Sněženky, .neu
stáli by, dokud při životě, až by jich
se dopídili a je skolili.
Na cestu vzali s sebou as tucet
loupežníků, a brzy octnuli se daleko z
místa, kdež jsme je zanechali po prv
ním se s nimi seznámení.
Cestou jely ženštiny na mezkách
střeženy průvodčím obou vůdců. Stráž
cové měli nařízeno, při nejmenšíirt po
kusu o útěk, zastřeliti každou z nich;
jinak s nimi nakládáno dosti vlídně.
Bídníci nechtěli je vydat Čirému zou

falství, alespoň ne prozatím. Až jak
dále ? Uvidíme. — Několik dní po od
chodu Kančího Zubu z ležení v lese,
bylo lze viděti štíhlého mladého lovce,
oděného v jelení oblek indiánského ná
čelníka, avšak pouze oku sokola vzná
šejícího se nad lesíkem; neboť kráčel
tak opatrně, že nespůsobil ni nej men
šího šustu.
Při každém opatrném kročeji se
zastavil a pečlivě pátral v pravo, v levo a před sebe.
Bylo znát, že se strachuje nějaké
léčky aneb nepřítele. Náhle se zasta
vil a stál přímo ukryt velikým stro
mem. Natáhl kohoutek výtečné své
pušky a stál; pravý to obraz obezřet
nosti. Avšak pouze pohyby čápa v
houští poplašily jej takto.
Opět kráčel dále, méně pozorlivý,
věda, že kdyby byl někdo na blízku,
pták byl by dříve uletěl, než právě nyní.
Pátrání jeho setkalo se s výsled
kem. Nalezl místo kde loupežníci by
li tábořili před několika dny.
Zahoukal třikráte na spůsob datla
a pak Čekal, pozoruje veškeru dědinu
zrakem zkušeným, po chvíli vydal opět
tlukot datlíka. Sotva doznělo toto zna
mení, an se objevil při něm jiný náčel
ník, rovněž postavy statné.
„Otče, byli zde, ale odešli před
několika dny/·
„Ano, milý synu, vidím to. Tlu
pa jest četná a neuznala ani zapotřebí,
ukrýti svou stopu.“
„Nebylo také třeba. Oni věděli,
že zřízenci železniční nevydají se za
nimi dále, než na den ce6ty. A Indi
ánů se nenadáli; neb ti tečÉ honí bůvo
ly za Velkým Rohem.“
„Přiveď koně, milý hochu! Zů
staneme zde, a zýtra pujdem po stopě
dále. Ač nevím co si počnem proti
jejich přesile, nechci se přece vrátit p
pomoc. “
„Musíme ku předu. Možná že vý
še nahoře setkáme se s některými lov
ci, aneb vojskem vládním. Byli jsme
Amerikánům vždy dobrými přáteli, a
můžem tedy čí tatí na jejich pomoc.“
Mladík odešel pro koně, a starý
bavil se rozděláváním ohně.
„Není obavy stran ohně,“ pravil,
„darebáci se nevrátí.“
4
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Když se byl mladík vrátil s kon
ina, krásnýma to dvěma indiánskýma
ponykama, postaráno o tyto, aby měli
s důstatek píce a přec nemohli daleko;
na to upečena zvěřina, sříznuta s při
vezené s sebou zadní čtvrti antilopy a
povečeřeno.
Milý čtenář poznal zajisté již oba
bojovníky. Byli to skutečně Tichý
Daněk a Mrštný Jelen — náčelníci
Orow-Indiánů; přátelských velice bělo
chům, začež je nesmírně nenáviděli
Sioux, Cheyennové a jiné kmeny.
Po večeři pátráno bedlivě v celé
mýtině po známkách dřívější návště
vy. Nalezli lahve — prázdné ! Bed
ničky od masa, rozličné cáry z žen
ského oděyu a jiných tretek. Konečně
zvedl Mrštný Jelen cosi, jenž dojalo jej
velice, neb vzdor jeho otužilosti vyhrk
ly mu slze z očí.
Bvl to moccasin, tak malinký, že
byl by slušel nožce desítileté dívky.
„Sněženka,“ zvolal, ukazuje otci
nález svůj.
„Vskutku,“ přisvědčil tento, vezma obuv do ruky, a prohlédna ji po
vrchně.
Nález tento pobídl oba k dalšímu
hledání; a vskutku nalezli v chatrči,
sbité pro ženské, by tam mohly vařit,
plechovou skříň zavěšenou jako náho
dou na vyčnívající větev. Tichý Daněk
ji vzal do ruky a již chtěl ji odhodit,
an oko jeho padlo na škrábání na jed
né ploše. Zavolal na syna a podal mu ji.
„Dobrá,“ zvolal tento radostně, a
počal čisti hlasitě zvěst, zarytou veli
kou jehlou do plechu :
„jPotm a Irena Peraultová, bzlé a
Sněženka, indiánské děvče, odvlečeny
do Černých Vrchu Kančim Zubem,
Debrandem a jinými Indiány abělochy.
Irena naškrabala tuto zprávu, když
hýla Sněženka prohodila, že otec a bra
tr její budou po ní pátrat co nejdříve,
ať ji naleznou živou neb mrtvou; a ta
to ztratila, vlastně zahodila svůj střeví
ček.
Přátelé naši, ač potěšeni tímto ná
lezem, zhrozili se přece nebezpečí, ja
kéž očekávalo ubohou sestru jejich z
rukou divokého, nemilosrdného Kančího. Jsouce oba dlouhou cestou unave
ni, s lítostí přeplněným srdcem, ulehM

tiše na kyprou zem a za trudných my
šlenek do budoucnosti konečně přemo
ženi spánkem, usnuli.
Báno, probudivše se, usnesli se na
následujícím :
Tichý Daněk měl prozatím zůsta-ti
na místě, a vyčkati, kdyby snad byli
vysláni dragoni neb jiná družstva, aby
vydobyli vězně zpět.
Anebo možná že náhodou ženštiny
mohly najiti prostředků k uprchnutí
a jdouce po zpáteční cestě mohly se dostati sem. Byla to sice naděje marná,
drželi se ji však přec.
Mrštný Jelen měl se vrátiti do nejbližší vísky svých soukmenovců, Orows,
a vžiti as patnáct bojovníků s sebou ku
osvobození Sněženky.
Šestý' den Mrštný Jelen se navrá
til — sám ! Jeden každý bojovník kme
ne, jenž mohl vládnouti zbraní, byl za
dán Americkému generálu, a byl ode
šel ku předu, slouživ co bojovník, lo
vec neb špeh.
Z té samé příčiny· nemohl dostati
též vojska, jehož každičký rrftiž musel
do území Siouxů, potlačit! zbouřený ten
to národ.
Část čtvrtá.

Jedni na stopě druhým.
Sotva se byli Tichý Daněk a Mršt
ný Jelen usjednotili, že dají se na ce
stu za Kančím a Debrandem, nemeš
kali ani okamžiku, a spěchali ku předu!
Známo že loupežníci nedali si zá
ležet na ukrytí stopy. Bylo to také
částečně nemožno pro tolik kofístva.
Jelikož bylo uplynulo značně dnů, co
zlosynové byli se vydali na cestu, ne
bylo k víře podobno, že by je brzy do
honili, leda by tito udělali velkou za
stávku.
Zastávku takovou však nebylo lze
očekávali až by loupežníci překročili
některou velkou řeku, anebo dostali se
do neschůdny^ch hor, kdež bylo těžko
je stopovati.
Naši dva přátelé sppehali tedy sta
tečně ku předu, ve dne spíce, v noci
pokračujíce.
Dle ohňů, jež loupežníci vždy roz
dělali při svých zastávkách, uhodli oba
edové vždy, jak dlouho tomu, co
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byl nepřítel na dotýčném místě; tak že
se nemuseli bát, že by jej předhonili,
neb docela padli do ležení jejich příliš
nou horlivostí.
Tak ubíhaly dni, a konečně pozo
rovali naši přátelé, že se blíží nepříteli
značně. Pokračovali tedy vždy s vět
ší opatrností, zej mena pak když se do
stali do přerývané krajiny na obou bře
hách Malého Velkého Robu a jeho ve
dlejších řek. Konečně jednoho krásné
ho večera, když byli Mrštný Jelen a
Tichý Daněk dostoupili příkré stráně,
aby se porozhlédli, spozorovali velký
oheň v údolí na druhé straně vrchu,
a u jasného plamene, zdálo se jim, že
spatřují tři ženské postavy ležeti v trá
vě. Nastala teď otázka, co počít. Zdá
lo se jim aby se posouvali dosti blízko
a ranou z pušky zastřelili oba náčelní
ky. To však bylo by šílenstvím; ne
boť. kdyby se i pokus zdařil, bylo se
co obávati, že- stráže by okamžitě za
vraždili ženštiny, aby tyto neuprchly.
Co tedy dělat l
Jich bylo příliš málo, aby se od
vážili na výpad. Bo trapném přemítá
ní, usnešeno, že nejprvé musí se Sně
ženka uvědomiti o jejich přítomnosti,
aby pak ženské byly vždy připraveny.
Tichý Daněk a Mrštný Jelen leže
li v mechu, horlivě, ač šeptmo, ra
dili se o krocích nejbližších. Mraky
byly povystouply a noc se počala rozkládati dědinou.
„Otče, slyš!“ pravil mladík, „co
tó bylo?“
„Jistě, slyšel jsem šustit větev.“
Chopili se ručnic a jedva dýchají
ce, naslouchali ostře.
Šustot ustal. Vše ticho. Opět obrátili zraky své do dálky k ohni v le
žení.
„Bude nejlépe, když sejdeme dolů
ku koním a trochu se vyspíme. Zítra
Čas máme k díLu. Tichý Daněk chtěl
povstati, an se cítil uchopena čtyřmi
mohutnými pážemi, poražen k zemi a
svázán silnými řemínky.
Mrštný Jelen chtěl přikročí ti otci
ku pomoci, avšak i on uchopen a nalo
ženo s ním tou samou měrou.
Mrštný Jelen vyrazil ze sebe klet
bu po francouzku, zakletí to hněvu a
trpkosti. Nejinak, než že byli to strá

že tlupy Debrandovy, kteří obstoupivše
je do kola, takto se obou zmocnili.
Brzy však seznali, že není tomu
tak. Jeden z cizinců totiž podotkl an
glicky, že tato práce, totiž polapení, se
pěkně zdařila, a pak okrátiv se ku oněm, kteří učinili Tichého Danka vězzněm, pravil:
„Můžež fni vy značití toho padou
cha Debranda ? Je mi, jako bych se
měl naň vrhnout, a vyrvat mu za živa
srdce z těla.
„Otče,“ pravil Mrštný Jelen fran
couzský, „to nemohou by ti společníci
Debrandovi. “
„Zajisté ne, ale kdož as mohou
bý ti ?1 ·
„Věru“, zvolal Mrštný Jelen — a
tentokráte řečí anglickou,“ „kdo si pře
je vytrhnouti Debrandu srdce, nemůže
míti nej menší příčiny přepadnout! dva
z jeho největších nepřátel.“
„Za jakou příčinou nenávidíte vy
jej,“ tázal se Louis Perault; nebuť ne
byl to nikdo jiný, než náš kalifornský
přítel.
„Příčinu, mon Dieu, zdali on má
příčinu! Což nemá onen bídník a liolomci jeho, sestru mou a dceru starco
vu ve svých drápech ?“
„Rozvažte jim řemení,“ zvolal
Louis, přesvědčen spíše hlasem mladí
kovým, než vysvětlením jeho.
„Avšak“, tázal se Tichý Daněk,
„co přivádí vás v tato místa, a odkud
přicházíte ?“
„Debrand a druzi jeho vězní to
hoto mladíka sestru a matku, jestli je
ještě nepovraždili“, pravil Táhlý Jim.
„Díky bohu,“ zvolal Mrštný Je
len, „posud žijou,·“ a podával Louisu
kus plechu na nějž Irena byla vyryla ně
kolik řádek, a kterýž on byl vykrojil z
bedničky, narovnal klepáním na kame
ní a starostlivě schoval.
Obě strany vysvětlovali jedni druhým.
Když posledně byli jsme se setka
li s Louis Peraultem a jeho přáteli v
jejich chatě, byli tito se právě odebrali
k spánku. Druhý den na to uspořá
dány veškeré jejich záležitosti a v spě
chu největším cestováno k místu, kde
bylo se událo neštěstí s vlakem. Zde
chtěli přibrati mužův, aby výdatné
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mokli pronásledovat! loupežníky; pro
příčiny však již dříve uvedené, nemohl
být zjednán nikdo. Každý spolehlivý
muž byl již ve službě železniční spo
lečnosti.
,
Jelikož věděli z vypravování Táhlýho Jima, že mužstvo Debrandovo
čítá as padesát hlav, bylo pomyšlení
trapné, že snad oni sami Čtyři, budou
muset bojovat proti tak ohromné pře
sile; avšak chtíce pomoci a sice rychle
nezbývalo než okamžitě se rozhodnouti
a spolekati v prozřetelnost, kteráž snad
přispěje nějakým divém k osvobození
ubohých zajatců.
Svorně a rozhodně ujednáno, že
buďto milé své osvobodí aneb při po
kusu zahynou. V brzku pak octli sen
vrbního rybníku, na místě kde se pře
padení událo. Shledáno vše tak, jak
byl o tom Táhlý vyprávěl. Louis byl
všecek překonán city, při vzpomínce na
tomto místě vzbuzené.
Modock Mike v brzku ohledal kra
jinu a našel stopu až k místu, kde lou
pežníci byli přenocovali v lese; a kdež
Tichý Daněk a Mrštný Jelen byli na
lezli bedničku s vyrytou na ní zprávou,
pocházející od Ireny.
Zde přesvědčiv se, že nečíhá nikde
nebezpečí, ulehli k odpočinku. Vědě
li, že mají před sebou cestu obtížnou,
a museli se tedy posilnit, by mohli ne
snázím vzdorovat.
Druhý den pak vydali se po stopě
za nepřítelem. Sotva byli jeden den
cestovali, spozorovali, že tlupa Debrandova se byla rozdělila na dvě menší.
Tím zajisté chtěli zmásti ty, kteří by
se za nimi pustili. . Dobrá rada byla
tu drahá. Jak snadno mohli se dáti za
stopou nepravou.
Modoc Mike, kterýž stále byl zkou
mal půdu a stopy zůstavené po koních
menší tlupy, upozornil své přátele na
to, že nachází mezi jinými stopu velice
obtěžkanélio mezka; a hned vedle, kde
cesta byla dosti široká, nalézala se jiná
po koníku, který patrně nenesl ničeho;
tak lehounký byly známky v půdě.
Táhlý šťastnou náhodou mohl podati vysvětlení. Kančí Zub byl velmi
liřmotným a těžkým mužem a jel, když
cestoval vždy na mezku, vsednuv jen

tenkráte na koně, když měl jiti ve sku
tečný boj.
Tím zjištěno, že jsou na stopě Kančího, a jedenácti jeho soudruhů, tvo
řících tlupu menší. Zároveň však ne
chalo se odvoditi, že při této tlupě na
lézá se Debrand; neboť tito dva zlosy
nové nikdy se netrhli; a také obě dá
my, Irena a matka její; an Táhlý byl
slyšel a viděl dosti, aby věděl, že ti
dva ženské nepustí ani s očí.
Bylo patrno, že bídníci chystali uboliým vězňům hrozných trápení v nejbližší budoucnosti. Jinak byli by je
strýznili, zhanobili, utrápili a zabili již
na místě. Možná, že třeba chtěli vynutiti veliké výkupné, a proto zavlekli
je do pustiny.
Louis znal matku a sestru přede
hře, než aby věřil, že kdy se stanou
povolnými bídníkům těm. Nikdy—do
kavad by poblízku byla řeka, do níž
možno se vrhnouti. Věděl, že spíše
zvolí sobě smrt než zhanobení. —
Šlo se tedy za stopou dále.
Ještě nebyli putovali mnoho hodin,
an Modoc Mike upozornil ostatní na to,
že před sebou mají dvě určité stopy
zřejmě vyznačené — jedna asi od tuctu
mezků a koní, druhá pouze ode dvou.
My víme, jak tyto stopy povstaly.
Ani jedni ani druzí neuznali za dobré
ukrýti stopy své. Kančí Zub myslel,
že nebude pronásledován; Tichý Daněk
spíše si přál, aby jeho stopa byla na
lezena. Od zadu neměl se čeho obávati.
Přátelé naši, spatřivše tuto dvoji
tou stopn; z počátku byli zaraženi, po
sléze však se domnívali, že ti dva ko
níci a jejich jezdcové tvoří jakousi zad
ní stráž předního voje.
Tím se to stalo, že Puma Pete
spatřil oba koně našich dvou indián
ských přátel, a že jeho soudruzi tak
šikovně se jich zmocnili.
Při tomto vypravování bylo ušlo
půl noci. Pak se všichni vrátili ku ko
ním a zavedli tyto do větší vzdálenosti;
aby snad některý ze Sioux jich nespa
třil a celý plán jejich nepokazil. Udě
lavše si střídavou stráž; vždy dva a
dva, ulehli ku potřebnému spánků.
Nikdy ještě nesvítila jasná lůna a
stříbrné její paprsky na šestero mužův,
beroucích se za účelem lepším jejich.
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Gásť pátá.

S m e d v ě d e m.
Vraťme se nyní ku nejhorším a
nejlepším z našich charakterů.
My zanechali Kančího a hrdlořezy
jeho na spěšné cestě do úkrytů horníoh,
v nichž po případě mohl by vzdorovati celé armádě a z nichž, kdyby pora
něn, m hl uniknouti ještě do divočej
ších ústupů, před nimiž sama matka
příroda napsala pro nejodvážlivějšího
smělce: ,,Až semo a ne dále.“
Byly to divoké, hrůznokrásné po
hledy na horskou tuto dědinu, v níž
cítili se Kančí a Debrand jako doma.
Zde jim bylo volno. Divokost přírody
byla v úplném souladu s divokou je
jich duší a zarytým srdcem.
Posud však nebyli oba v bezpečí.
Posud cestovali dědinou rozkošnou, stří
dající vršiny s dolinami, lesiny s Inka
mi, dědinou stále se měnící.
Zdálo se, že měli vážných příčin
oba bídníci, neublížiti až posud ženšti
nám, a nedolinati je k zoufalství. Na
opak, udržovali paní Peraultovou v sla
bé naději, že vyplatí-li ona celou sumu,
jakou stěžila za majetek zavražděného
svého manžela, a přidá-li Mrštný Jelen
hezkou rovnou sumičku, budou všecky
puštěny na svobodu.
Ženštinám tato naděje byla útěchou,
ačkoliv dny a noci trávily v úzkosti a
bědě. Často plakávaly celé hodiny.
Hleděly však ukrýti svůj žal před ostatními, neboť uznávaly, že každá z
nich spíše potřebuje útěchy než pohle
du na slze. —
Sněženka byla ubezpečena, že celý
její kmen, totiž Crow-lndiáni veškeří
přispíší k jejímu osvobození, tak velice
byla milována rodem svým.
Věděla
také, že vychovatel její, stařičký kněz
postará se o výdatnou pomoc vládní.
Ubohá však se přepočítala. Veli
ké nastaly změny. To nevěděla, že
největší a nejzuřivější z kmenů v oné
části země, činil přípravy ku vzbouření
se proti Unii. Příštího dne, po setkání se našich
přátel, byli dva z nich Mrštný Jelen a
Puma Pete na předvoji, prohledávajíce
houšt za houští. Koně jejich zanechali
s přátely, kteří pokračovali jen zvolna
ku předu, hledíce si hlavně dvou věcí.

Předně museli o to dbát, nebýti
vyzrazena, a za druhé museli nepřítele
stále míti na očích, aby jim neunikl do
některých nepřístupných roklí. Jiná
ještě a nej hlavnější nastávala otázka,
jak uvědomiti trpící ženštiny o tom, že
pomoc jest blízká.
Za jedno dodá jim to naděje, za
druhé budou moci v pádu pokusu o osvobození jednat.
Ani seděli Mrštný Jelen a Modoc
Mi ke na vyčnívajícím výstupku ostrého
hřebene skalního (s něhož mohlo viděti se celé ležení loupežníků,; spozoro
val tento, že přejel hezkou tvář mladí
kovu vítězný úsměv. Modoc Mike sle
doval směr zraku náčelníkova a proho
dil: .,Bratr můj myslí, dobře budem
bít se s loupežníky, ne-li ?“
,,Ne, Mike, máme sice dosti vý
hod, a mohli bychom je snadno postří
let, avšak ženské — kdyby nebylo na
šich ženských,“ a Mrštný Jelen si
vzdychl z hluboká, vida sestru svou a
družky její jeti pomalu cestou, střeženy
jsoucí z předu i na zad.
,,A proč můj bratr prvé se usmí
val—jproč?“
,, Povím ti proč! Znám tuto říč
ku a ony stráně. Byl jsem tam jednou
s velkým, bílým náčelníkem, jenž má
zlaté vlasy. Veliký tento bojovník je
zdíval celé hodiny mimo své ležení.
Byl vždy celý u vytržení nad krá
sami této přírody
nad šumícími te
plými vary — nad strmícími do nebes
vrchy, nad bystřinami, tančícími jak
mladice v jasném světle slunečním.
Pak vyhodil vždy čapku svou do pově
tří, zadíval se do modra nebes — ho
vořil k svému Manitu — veliké boha
té slzy vyprýštily z očí; očí to té samé
barvy jako ta oblaka
pak sepnul ru
ce a pustil koni úzdu; nechť jej nese
kamkoliv, au zatím si hovořil, se
usmíval a
plakával pro sebe. Někdy
tento hrdina tasil svůj dlouhý meč, za
mával s ním nad hlavou, vyrazil a na
padl jako by na nepřítele. Veliký to
bojovník ! Srdnatý muž !
„Nuže,“ pravil Modok Mike, čás
tečně se obávaje, že Mrštný Jelen
ztrácí rozum, an tento «provázel ohnivý
popis generála Uustera velmi živými
posunky.

54 —

,, Pravil jsem, že znám každou píď
v tomto průsmyku, a vím zcela určitě,
kde dnes budou odpočívat na noc. Jest
to místo k přenocování jako schválně
utvořené. “
,,Budiž tomu tak,“ pravil Mike.
nemoha pochopiti, proč by nad takovou
nepatrností měl Mrštný Jelen jeviti ta
kovou radost.
Ani naši dva zvědové takto hovo
řili, byla se dole tlupa pohybovala vol
ně dále, a ač bylo ještě dosti času do
slunce západu, zůstali přední stráže stát
a připravovali se k odpočinku.
A v skutku, zdali byl utvořen kte
rý koutek matičky země ku táboření,
tedy byl tuto před zraky opatrně sle
dujících našich přátel.
Na břehu řeky, kudy se tlupa bra
la, na pokraji as sto padesát stop roz
kládala se planina ku pohoří; zelená,
bující, rovná jak stůl. Výše i nížeji,
kde se cestovníci zastavili, přibíhaly
vršiny ku břehu řeky as na deset stop
vzdálí, tak že s jedné strany tábor byl
kryt polokruhem výšin.
Před tímto údolíčkem pak rozšiřo
vala se řeka v malé jezírko objemu as
jedné míle; průhledné jeho vlnky byly
zdobeny
malými ostrůvky. Břeh
sám neskláněl se volně do vody, nýbrž
strměl 29 stop nad hladinu, k níž se
stupovalo se po přírodou utvořených
stupních, zakrytých, zahalených v hu
sté, táhlé zeleni, pohybující se v le
hounkém vánku večerním.
Aniž scházelo ozdob z říše živočiš"
štva tomuto příjemnému obrázku.
Tisíce a tisíce bílých čápů, labutě
bílé a temnobarevné, kachny všech od
stínů, potápěli se, plovali neb poletova
li, ve, na a nad průhledným jezerem,
čistým jako by bylo utvořeným zrca
dlem pro blankytnou oblohu.
Custer — muž ducha neméně bás
nického než hrdinného, snadno mohl
býti u vytržení nad pohledem takových
čarovných vnad přírody, anž i domoro
dý nevzdělaný divoch, s příjemnou báz
ni pohlížel na velebnou práci stvořite
lovu.
Avšak vraťme se k naší povídce.
Mrštný Jelen přemítal mimo o té
to kráse, ještě o něčem jiném.

Upozorni! Mika na strmící stěny
v pozadí tohoto pozemského ráje.
Stěny ty trčely nejméně sto a pa
desát stop vzhůru; a byly tak rovné
a hladké, jakoby utvořeny co stěnv
mramorové nějakého velikého domu.
Mike se podíval na Mrštného Je
lena a přisvědčil, podíval
*
se znovu a
přikývnul zase. Hora byla jemu horou
a ,,ničím více.“
,,Já tu skálu steču až k vrcholu
jejímu ?“ pravil Mrštný Jelen. Mike
se naň podíval.
Snad se mladík zbláznil ?
,,Kdyby Mrštný Jelen byl létacím
Orlem
ano. Protože však — Né.“
pravil Mike s důrazem.
,,Udělej mi luk a několik šípů.“
žádal Mrštný Jelen.
Celá to odpověď. Bylť mladý ná
čelník tak vážným; tak opravdově pro
nesl svou žádost, že Mike dal se ihned
do práce žádané zbraně.
,,Bratr můj chce abych jej vystře
lil tam nahoru, jako střílíme hvězdou?“
a Mike se nad svým vtipem zasmál.
Brzy však poznal, že Mrštnému Je
lenu není do žertu.
Příjemná jeho
tvář nabyla rázu zasmušilého, odevzda
ného. Chtěl právě podniknout! něco,
co rovnalo se skoro jisté smrti.
Chtěl vylezti na skálu, kteráž byla
takřka nepřístupna; a sdělil to Mikovi.
Mike mu neodporoval ani slovem.
Kdyby jemu to bylo napadlo, byl by
to podnikl taktéž.
Mrštný Jelen byl si usednul mlč
ky, zatím co Mike připravoval luk a
vz
sip.y· x
Mladík připevnil si těsně své moc·
casíny, zbavil šat svůj všech okras,
vyjma pasu, ozdobeného rozličnými
skalpy, ten si podržel, pravě sám k
sobě : ,,Zdali sletím uprostřed jejich
tábora, aspoň seznají, že zhynul bojov
ník ten jak hrdina, vznesa se až tam,
kam jenom orli se osmělují. “
Pak, jak mile se noc přiblížila, dal
Modoku poslední svá nařízení, vysvě
tluje, proč podniká krkolomný tento
čin, skoro nerozumný.
Den nebo dva a loupežníci jim uniknou. S vrcholu oné skály on nalez
ne prostředků uvědomí ti dívky o blíz
ké pomoci, a pak teprv mohou se po-
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kusiti o přepadení, — ne dříve. Podali
si přátelsky ruce, a když Mi ke pohledl
. vzhůru — stál tu sám.
Zvuk jako když koroptev vrká, a
" pak ticho jako v lirohě.
Mike uložil svěřenou jemu pušku
do lože suchých listí v dutině starého
stromu, tak starostlivě, jakoby uspával
nemluvně, pak si vynašel suché místo,
a uložil se k spánku. Usnul brzy.
Pojednou probuzen byl jakousi tíží
uléhající naň. Otevřel oči, mysle že
snad Pete aneb Louis jej budí. Avšak
o hrůzo; — spatřil se nejen vis—a—vis,
nýbrž nez — a—nez s ohromným hnědým
medvědem.
,,Hell I“ vykřikl v dobré angličině, zasloužili kletí jména správné mluvy.
,,Ký ďábel tě sem posílá?/ Med
věd neodpovídal.
Možná že nerozuměl Modokské angličině, jsa rodem Sioux.
Mike chtěl povstat, avšak zvíře ne
dalo mu hnutí, majíc ohromné své
přední tlapy na prsou jeho, a s rozko
ší mu oblizujíc jeho obličej. Tělo Modokovo bylo jako k zemi přibito.
Jeho medvědí panstvo bylo očivid
ně v dobrém humoru.
Pojednou děs
ně zahučel; neboť lízaje Mikovu tvář a
rty dostalo se mu chutě ze štávy tabá
kové, jelikož Modok žvýkal rostlinu tuto.
Medvědi nemilují tabáku — aspoň
ne tabák špatné sorty. Možná že by
bylo jináče, kdyby byl padl na Lollirandův výběr. Kdož to ví.
Tak však, pozdvihl medvěd tlapu
svou a pohladil našeho přítele tak až
se mu zajiskřilo v očích.
Neuznávaje právě přílišnou potře
bu takovéhoto ohňostroje, Mike hleděl
si vymaní ti aspoň ruku, aby domohl
se nože svého.
Tomu zabránil však medvěd, ulo
živ se s celou svou tíží na jeho pravou
ruku. Mike byl tak úplně bez vlády.
Jedna jen svitala mu naděje. Byla slabá.
Kdyby Louis a ostatní přišli v čas,
— uzřeli medvěda a prohnali mu hruď
kulkou K— pak snad ano, neboť se po
čalo rozední vat.
I medvěd zdál se míti ten samý
nápad, neboť náhle vydal zlostný brukot. Mike viděl že rozvírá ohromné
své drápy, zdvihá svou těžkou tlapu,

jako by mu chtěl rozrazit! mozek — i
zavřel oči, přestal dýchati — a těžká
hmota zvířete svalila se s něj, stříkajíc
krev jak poraněný velryb.
Puma Pete, s neobyčejnou doved
ností byl se přikradl, že to ani medvědo
vy ostré smysly netušily, a zabořil
svůj nůž do srdce potvory.
„Chtěl jsem střelit, buď jak buď?“
pravil Pete, podávaje unavenému Modoku ruku, aby se posadil, „avšak ocel
jest lepší olova — obzvláště v naší ru
ce. Zadívali se na ohromné zvíře s
udivením, an toto leželo nataženo před
nimi. Mike se byl opět zotavil ze své
ho leknutí. Bylť zajisté hezky pomač
kán i ustrašen — myslel věru, že je s
ním po všem.

Gásť šestá.

Ležení u jezera! Krásné, velebné.
Ranní zář právě se rozlévala dědi
nou, když si ženštiny vzaly dovolení
sestoupiti po přirozených stupních do
vody, neboť stupně vedly až pod vodu.
Usedly si na široké schody, a kou
paly obnažené nohy své v chladné vo
dičce.
Ovšem s rozkoší. Pak se ustrojily
tak pěkně jak mohly.
Louis proléval hořských slzí, vida
drahou matku svou a sestru skoro dos
ti blízko, že se zdálo, jakoby je mohl
tím čerstvým čistým vzduchem slyšeti.
Neměl zraku než pro ně. Zadíval
se k nim a sledoval každé jejich hnutí.
Ostatní však pamatovali osudu
Mrštného Jelena. A kdyby i byli, je
den nezapoměl — Tichý Daněk, obje
vivší se právě teď okamžitě spozoroval
nepřítomnost synodu. Než ještě vrhl
pohled na iezero a dceru, oslovil Mika:
„Kde?“
Zdálo se mu, že to dostačí.
Mike stručně sdělil, co Mrštný Je
len zamýšlí. Starý otec se zamyslil, brzy
však spokojeně zamumlal cosi, jež zna
menalo as: Cokoliv Loch můj podnik
ne, on také vykoná.
Upozornili jej na dceru jeho.
Tamo seděla, na neotesaném stůpku, šplýchajíc kolem sebe vodu oněma
nevyrovnatelnýma nohama, upomínají-
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číma na vracející se z lionby Dianu,
anaž odpočívá u potůčku.
Zdali však zde byla Diana, nebyl
zde žádný Endymion.
Na místo něho spíše se válelo než
pohybovalo ku břehu veliké, přerostlé,
hrubé stvoření. Nemusil jej nikdo jmé
no váti. v Vyceněné jeho zuby pravily s
důstatek že to Kančí Zub.
Aniž zůstal bídný jeho soudruh
příliš pozadu.
Byli si s Debrandem rovni — ač s
jistým rozdílem.
Debrand mohl býti uplacen.
Veškeré však zlato (Jalifornie a
stříbro Arizony nemohlo změniti úmy
sl Indiánův, když se byl v černém srd
ci svém ustanovil na něčí zkáze neb
smrti.
Zdali přiměla oba krása jitra, že
nařídili tito bídáci aby se upravilo ležení
pŤo několika-denní pobyt, aneb že roz
važovali jak trpělivě ženštiny snášely
svůj osud, nevíme.
Oba blížili se rychle vězňům.
Dříve ještě, nežli mohli tušiti úmysl jejich, seděl již Kančí u Sněžen
ky a Debrand u Ireny.
Laskavý čtenář se pamatuje, že
Tichý Daněk, Puma Pete, Modoc Mike a Louis Perault nacházeli se na ho
ře, s níž mohli tento výstup pozorovati.
Husté loubí krylo je před zraky
oněch dole, oni však mohli viděti vše,
co se tam dělo.
Okamžitě měli Louis a Tichý Da
něk na oba loupežníky namířeno.
„Tiše!“ Nevydávejte nás všecky
v nebezpečí pro nic,“ šeptal Puma Pe
te hlasem tlumeným.
Oba střelci museli býti náramně
rozčileni; jinak by byli nahlídli, že chtě
jí střílet do dálky dvakráte větší, než
ručnice jejich nesly.
Dole odehrával se výjev s rychlostí.
Kančík byl ovinul rámě své kol
Sněženky, chtěje ji políbiti; když tato
křehounká jakž byla, zdála se pojednou
obdařena silou a svižností mladé tigri
ce. Ona nejen odrazila pravou jeho
ruku, nýbrž strčila ním též tak náhle,
že ztrativ rovnováhu, svalil se dolů a
tam o jeden z ostrých kamenů narazil
prudce hlavou.
Debrand rovněž chtěl objímati I

renu, tato však vyskočila a stála při
pravena ku skoku do řeky. Paní Pe·
raultová spěchala k dceři své, jako
spěchá ptáče ku ochraně mladých svých,
aniž rozvažuje nebezpečí.
Celé ležení však bylo nyní na no
hou.
Všichni pomáhali, zprvu ku odnešení Kančího stranou, pak ku ošetřo
vání jeho vším potřebným.
Hodnou chvíli zdálo se Debrandu
a lidu jeho, že se nevzkřísí více.
Ženské mezi tím byly se vzdálily
od řeky blíže strmným stěnám skal v
pozadí.
Zraky Tichého Dafíka a Louisův
sledovaly miláčky své, anž ostatní vší
mali si více nataženého Kančího.
Cosi projelo povětřím neslyšeno
těmi, jenž kupili se koleni smrtelného
lůžka Indiánova.
Šíp zarazil se do země as dva kro
ky před Sněženkou.
„Mrštný Jelen“, zvolalo děvče;
stoupnouc k šípu, vy táhnouc jej a pozo*
rujíc.
Štěstí, že jej ihned poznala,
Byla Často krášlila šípy bratrovy
péřím tím samým spůsobem jako on
a otec její.
Kdyby Irena a matka její byly bý
valy samotný, byly by se smrtící stře
ly ulekly a tato nalezena bývala nepřátelv.
Louis a přátelé jeho viděli vše a
skoro vypukli v jásot. Věděli že Mršt
ný Jelen jest v bezpečí.
Dle Sněženčina rychlého pojmutí
situace věděli naši přátelé že každé po
selství zaslané tímto spůsobem, bude
pochopeno a dle něho též jednáno.
Dlouho a zrakem pátravým zíraly
k protějším vrchům, o Mrštném Jelenu
však ani stopy nejmenší.
Než věc byla zjištěna. Mrštný Jelen
byl slezl skálu, a v některé ůžlabině
byl ukryt v bezpečí.
Viděli ana se Sněženka vzdaluje z
dohledu Indiánů, a pomalu rozvinuje se
šípu což právem měli za kus bílé bří
zové kůry.
Pak viděli jak starostlivě uschová
vá kůru, spíše ještě než pokusila se o
přečtení poselství.
Brk z křídla divokého krocana byl
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posloužil za hrubé péro; krev jeho po
skytla inkoust.
Avšak co přinášelo poselství samo ?
„Pozor—nehleď vzhůru. Kdyko
li uslyšíš hlas krocana, padnete zrovna
ha tváře, a nevstávejte, a-ž uslyšíte ten
samý hlas třikráte. Pak zahvízdejte
na píštalu ze vší síly, abychom vás
snáze našli.
Spustím k vám píštalu,
— pozor!
Tichý Daněk, Louis, já a dva nám
rovní jsou vám na blízku. Jen buďte
veselý a srdnatý.“
V témže okamžiku upadla píštala,
udělaná z kosti zabitého krocana, k její
nohoum.
Sněženka uschovala ji za ňadra
svá.
Psaní roztrhala na kousky a uscho
vala je tak též.
Část' sedmá.

Lev napaden ve vlastní brloze.
Rozumí se, že Tichý Daněk a jeho
přátelé nevěděli nic o podrobnostech
zprávy zaslané Mrštným Jelenem ses
tře své.
Mohli se pouze domýšleti obsahu
její; a trpělivě čekati návratu Mrštné
ho Jelena, nežli započali cokoliv proti
Kančímu Zubu a společníkům jeho.
Po všechen, ten čas ostře pozoro
vali co se dole v táboře dělo.
Vzalo to drahně času, nežli se
zotavil Kančík tak dalece, že mohl se
dět; a pak opět za hodinu vstal a po
mocí dvou Indiánů mohl se procházeti.
Pod večer byl se posilnil tou měrou,
že mohl jiti mezi lid a odbývati porad
ní schůzi.
V táboře b\l rozdělán veliký oheň
a Indiáné, jakoby se rozjařovali k vy
konání jakés obzvláštní ukrutnosti, zba
vili se téměř všeho šatstva a započali
chodit, běhat, skákat a tenčit kolem
ohně.
Pak si vybrali strom nedaleko od
ohně, aby zář jeho jej osvěcovala.
Za okamžik zbavili strom větví a
kůry tak, že stál zde kůl bílý, odstra
šující v lesku večerního ohně.
Tu a tam některý vyrazil z kola v
němž se tančilo, a aniž by si vzal ča
su k zamíření vrhl svůj nůž neb toma-

hawk ke kůlu do výšky as po prsa lid
ská.
Skoro vždycky se zbraň trefila. A
tak silně byla vržena, že zabořivši se
do kůlu, třásla se i s kůlem.
Každá taková rána byla sprováze"
na hlubokým hukotem, značícím spo
kojenost a pochvalu, jakož i škodoli
bým hyháním, jakoby již v duchu viděli
trápení obětí takto mučených.
Ženštiny zatím byly se vzdálily jak
daleko jen mohly od hlučného a ďábel
ského tohoto divadla.
Konečně Kančí Zub promluvil:
„Bojovnici! Skoro vy všickni, ja
ko já byli jste nej prvé oloupeni o vše,
co vám příslušelo, o půdu, koně, bůvoly, jeleny, ptactvo, ryby — o všecko
co Manitů byl stvořil pro rudocha, a
výhradně jen pro rudocha. On byl
nám dal lesy, by nás chránily před
bouří, dal nám oheň, bychom se při něm
ohřáli a uvařili sobě. Měli jsme kůží
a kožešin, nimiž v zimě jsme se odíva
li; v letě nebylo nám třeba šatstva.
Vše co jsme potřebovali do obchodu
mezi sebou byl Wampum. Toul a luk
dostačil nám při honbě naší. Zdaž ne
mluvím pravdu
Hrozný skřik značící ano ! vydral
se z hrdel Indiánů.
Bylo co si pravdivého v slovech
arciloupežníka, jež hnulo srdcem kaž
dého z jeho druhů.
Aby se rozčilení zvýšilo, podává
na teď i kořalka, a bojovníci rychle se
přetvořovali v lítou zběř.
Povstal Debrand.
„Já jsem tak dobrým Indiánem,
jaký jen kdy se omaloval, a zasloužím
bytí jejich bratrem. Proč ? Protože jsem
poslal více bílých mužů do pekla —
než kterýkoliv rudý bojovník.“
„Pravda ! Je tomu tak !“ řvalo
pásmo běsů jednohlasně.
„A abych vám dokázal, jak pocti
vým jsem Indiánem, chci vám nyní
ponavrhnouti pochoutku. Ony tři bledolícé ženy tamo patří mužům, kteří
jsou nepřátely Sioux; a zvláště náčel
níka našeho a moji.
Chtěli jsme je učiniti svými ženami
a otroky němí žen našich. Avšak tato
pomsta jest příliš zdlouhavá, a posel
právě se dostavivší, přinesl podivné
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zprávy. Všichni Indiáné kmene Sioux,
Cheyennes a Brules podali sobě ruce;
vykouřili dýmku míru pospolu. Za ně
kolik dní padnou běloši, podvedeni
zrádnými průvodčími, a rozděleni, na
šimi ranami z pušek a nožů, ranami
udělenými muži od spojených indián
ských kmenů, jimž velí veliký náčelník
Sedící Býk. “
Znovu ozval se vítězný ryk tábo
rem, neboť darebák Debrand byl dosti
výmluvným ve svém spůsobu.
,,Veškerá vám odňatá půda bude
vám vracena; všecky peníze, pušky a
koně rozděleny budou mezi ty, kdož
budou bojovati proti bílým. Musíme
se připojit hned k našim.“
Zase ohlušující jásot.
,,A nyní, abychom dokázali Sedí
címu Býku a ostatním, že jsme jejich
s tělem a s duší, učiflmež krok, jenž
nám na vždy zabrání prošiti u bělochů
za odpuštění. Upalme ty tři bílé ženy.“
Strašný tento návrh shodoval se
právě s naladěním divokých běsů, a co
někteří snášeli dříví až plameny jeho
ozařovaly celé jezer«>, jiní opět spěchá
li k ženským, aby je uchopili, svázali
a k ohni je přivlekli. Avšak úmysl
jejich uhodnut přáteli střežícími; a tito
aniž by ztratili jediného slova, sestupo
vali opatrně dolů, až dostali se do do
střelu k nepříteli.
Právě si byly zamířili na nejprvnější divochy, kteří spěchali k ženšti
nám, an tu zazněl hlas krocana osamotněn — ženské sklesly dle návodu k ze
mi. - Na to čtyry rány a ti kdož byli
vězňům nejblíže sklesli jak omráčeni
hromem.
Avšak Kančí Zub, skoro již uzdra
ven, Debrand a někteří z n ej silnějších
a nejsrdnatejsích byli okamžitě na no
hou, rvouce válečný zpěv Siouxů, vyří
tili se s prudkostí lítou na neznámého
nepřítele.
A vrhli se do boje s rozkoší.
Jakmile spatřil Louis postavu Debrandovu, zajiskřilo se mu v očích a v
nejbližším okamžiku, nůž v ruce, srazi
li se oba, podobni více litým tygrům,
nežli lidem.
Debrand byl silnější, ale Louis byl
«válovitý a pevný. Zápasili « sebou
-za chvíli ale bez výsledku. Nůž který

se leskl v ruce každého. ,nemohl nic
učiniti, poněvadž jeden druhého držel
pevně v ráně.
Následkem zápasu oba velmi zem
dleli, a Louis už započal býti pomaten
a povoloval, kdy/ tu přišla pomoc ne’očekávaná.
Sněženka, která znala výborně užívati palné zbraně, vidouc smrtelný zá
pas obou odpůrců nemeškala a přistou
pivši k mrtvole na zemi ležící, vyňala
z opasku její bambitku. Přiskočila pak
k Louisovi a namířivši zblízka na hla
vu Debrandovu, spustila. Běs ten ská
cel se nemaje ani času pořádně zaklíti.
Na to sklesla Sněženka bez vědo
mí v rozčilení tom do náručí Peraulta
a Ireny, kteří byli jí následovali, aniž
by byli věděli, co jest účelem jejího
hnutí.
Kančí nezahálel, ale přiskočil k
Danku, jakmile zaslechl, že starý tento
náčelník zapěl památný úmrtní zpěv
kmene Crowů. Jelen přiskočil k němu
s takovou ochotou, jak nevěsta do ná
ručí svého ženicha. Oba zahodili stra
nou své pušky, které byly zbytečnou
obtíží při zapasu nastávajícím. Jeden
chtěl dosáhnouti samo srdce druhého.
Pojednou pak bez nadání zavzněl
válečný ryk Crowů s liůry s návrší;
všech zraky obrátily se stranou, odkud
zvuk tento přicházel. Siouwvé skoro
zkameněli při pohledu na vysokou sil
nou postavu muže, skoro nahého, který
vyhlížel, jako bronzová socha Apolona
v záři rudého ohně.
Stál na balvanu
skalném, který mu sotva tolik dával
podnoží, aby se na něm udržel. Avšak
stál tu jako přikovaný nepohnutě, a
mířil pevnou rukou šíp z lučiště svého,
který pak pustil a šíp zaryl se neuprositelně do hrudi Kančího Zuba.
Modok Majk konal též dobrou služ
bu. Nezanechal své pušky, ale v nej
lítější potyčce mířil a střílel stále, tak
že několik divochů porazil. Puma Pete nezahálel, toť se rozumí, a poslal
nejednoho syna pouště do indiánského
ráje; kdežto Táhlý Jim, jako by chtěl
napraviti, co společnosti lidské byl uškodil, posýlal jednoho darebáka za
druhým se světa. Ostatní Indiáné pak
se utekli do lesů a nebyli dále stíháni.
Jednoho však musíme vyminouti.
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Byl to posel Sedícího Býka ku Kančímu Zubu. Ten nedělal z toho žádné
tajemství, že Sedící Býk má v úmyslu
zvednouti se se všemi Siouxy ku vyhu
bení bělochů.
Všichni z Louisových přátel byli
více méně poraněni buď noži neb pá
dem, ale nebezpečně netrpěl nikdo z
nich.
Když se však boj dokončil, obrátili
se všech zraky na Mrštného Jelena, jenž
opatrně sestupoval s povznešeného mís
ta svého. Nikdo mimo něho nebyl by
mohl takovou cestu vykonati. Brzo
držel se za několik větviček ze skály
rostoucích, brzo zadržoval se rukama
pevně v skulinách skalních, a vždy o
ně akou stopu sestoupil, až když stál
už jen asi 20 stop nad přáteli svými,
snesl se skokem jedním mezi ně do
trávy.
Nebyl nic jiného utrpěl nežli tro
chu odražení skokem tím, ale měl ru
ce celé rozedřené o skálu. Avšak toho
nedbal a cítil se blaženým, moha při
ví nouti Sněženku k prsoum svým a po
ní pak Irenu a ostatní. Pak spěchal,
aby potřásl rukama Tichého Danka, au
Louis objímal něžně svou vlastní matku
a sestru. Na to arci teprve nastalo
vyprávění konce míti nechtějící, a kdy
by byli Pete, a Majk neupravili malou
večeři, nebyl by si nikdo vzpomenul,
že musí také jisti. Povídání trvalo
dlouho do noci, nežli všichni usnuli.
Druhý den byl věnován odpočinku
při němž se jen něco lovilo k snědku.
Zároveň byl zabitý medvěd stažen, a
k jídlu připraven. Když si nově shle
daní přátelé vše byli vypověděli, obrá
tili Louis a Mrštný jelen pozornosť
svou na hrozící bělochům nebezpečí,
jak se byli dozvěděli, totiž vzbouření
riouxů pod Sedícím Býkem. To bylo
to otravující sousto, ktere jim braio
veškerou chuť k ostatnímu jídlu a ka
zilo jejich pokoj.
Naložili pak všecka těla pobitých
na mezky a zavezli je do lesa, kde je
všecky pohřbili v jedné jámě, nechavše je odpočívati v kraji, který zhanobili
svými zločiny.
Nebude nám divno, že se Louis
velice zajímal o Sněženku, neb žádné
mu člověku nemohla býti lhostejnou

krásná a moudrá dívka ta. jež byla to
lik v živbtě už zkusila. Tím více, když
se sešel muž tento s podobnou dívkou
v pustinách prastarých, kde nezavítá
tak lmed noha člověka vzdělaného.
Byl asi tak překvapen, jako když
by nějaký milovník umění při svém
putování pouští nepřístupnou a divokou
nalezl v lese někde pojednou krásnou
mramorovou sochu nějakého výtečného
umělce. Než nejen její krása jej vábila,
ale i její moudrosť a vzdělanost, neb
byla skutečně dle poměrů dosti vzděla
nou dívkou, mající srdce dobré, láska
vé a jemné. Louisova matka a sestra
nepřestávaly vyprávéti o její ctnostech
a dobrotě. A tak se stalo lehce, že
Louis se do ní zamiloval, a aby toho
bylo více, nalézala Irena ctitele v Mršt
ném Jelenu, jehož mohla dobře náviděti,
ba jehož ctila a jemu se obdivovala.
Paní Peraultová cítila se šťastnou,
když viděla kolem sebe tolik blaha v
přítomnosti, a mohla míti naději v bla
ho pro všecky do budoucnosti, a to jí
velice těšilo.
Táhlý Jim osvědčil se hodným dů
věry v něho skládané, hlídaje pilně tá
bor a zaopatřiv vše do nej lepšího po
řádku. Pete a Majk mu pomáhali pečovati o koně a zároveň každý den se
něco zastřelilo pro pochutnání čerstvé
pro ženské přítomné. Po namáhavém
a trudném zkušení, jakož i napnutí či
vů byl všem nynější odpočinek dvoj
násobně vítán.
Rovněž pamatovali osudu oněch
ženštin, které zároveň s našimi byly
uvězněny při přepadení vlaku.
Sněženka a obě její přítelkyně peč
livě pamatovaly každou okolnost, jakáž
mohla vésti ku vynalezení jejich a
osvobození.
Několik dní mužští zaměstnávali
se honbou, ženské odpočívaly.
Část osmá.

Válečná mapa Sedícího Býka.
Vůči obětavosti, s jakou Mrštný
Jelen byl opětovaně nasadil život svůj
pro Louisa a jeho miláčky; nemohl ten
to odepříti žádost nějakou, tím méně,
an bylo záměrem věrného tohoto náčel
níka, zachrániti část vojska vládě naší.
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„Jak ale víš, že tyto pověsti jsou a pak ohromující většinou přemoženi a
pravdivé?“ pravil Louis Perault, znovu rozsekáni!“
„To se bohdá nestane, zdali my
započav hovor o předmětu tomto.
můžeme
pomoci,“ pravili všickni mu
,,O, toť nade vší pochybnost. Zde
žové
jednohlasně.
se podívej !“ a Indián rozvinul kus
„Co si však počnem s našimi sla
vydělávané kůže.
bými
ženštinami?“ pravil Perault.
Všichni hleděli na ní s napnutostí.
„Poručte
nás bohu - kterýž až do
Z počátku zdála se na ní pouhá
směsice puntíků, čárek a křivek. Avšak posud o nás pečoval.“
„Dle čehož ale poznáváš, že obrá
když ji zkoumali pečlivěji a s vysvět
zek
tento
jest opravdová mapa Býkova,
livkami Mrštného Jelena a přátel jeho,
s
pracována
vlastní jeho rukou?“
nabývala srozumitelnosti ve zdánlivé
„Jak rozeznáváš rukopis matky
motanici své.
„Vidíte onu dlouhou křivou mo své, od písma sestřina ? Znám rýsová
drou známku ? Toť řeka, jíž říkáte ní několika náčelníků s toutéž určitos
Malý Velký Roh. Tať běží právě tak tí. Nad to jest Sedící Býk nejlepším
trhavě. “
kresličem mezi Indiány, a rád se vy
„Ano,“ pravil Louis, „myslím že slovuje v obrazcích. A hle, zde i jeho
máš pravdu; mám to samé zdání o znamení, býk sedě vzpřímeně. A zde
taktéž znamení Kamzíka, náčelníka
směru její.“
„A kde vidíte ty puntíčky přes ře Cheyennův, jemuž mapa byla zaslána.“
ku, tam nalézají se brodiště kudy mož
„Nemám pochybnosti o pravdě
no přejiti s bezpečím.“
tvých slov. Zdali tvým návodem, mi
„Ano, pochopuji,“ pravil Perault, lý příteli, umožníme zachránění mých
stav se napnutě pozorným ku poznám krajanů, pak prokázals nám službu,
kám Mrštného Jelena.
jíž nikdy nezapomenu. “
„Zde, kde jsou ty černé kaň
Indián se vážně uklonil.
ky, tam jest voda přes šest stop hlu
Oba pak připravili se k rychlému
boká, “ pravil Mrštný Jelen. „Spatřu
odchodu.
Považovali za zcela zbyteč
ješ na obou stranách řeky modré znám
né,
vžiti
ještě
někoho s sebou.
ky rozličné velikosti a v rozdílných
Oni měli donésti noviny, měli va~
místech. Ty představují setniny, kdež
rovati
— a nebojovati’ Čím více by
američtí vojínové bud' již jsou, aneb
jich bylo, tím obtížněji by prorazili řa
zavedeni býti mají válečnou lstí.“
„Na mou věru, příteli, zdá se, že dy Siouxů; neboť rozlehlé dědiny toho
máš pravdu. A což tyto žluté známky to bojovného a obezřetného kmene pro
stíraly se mezi nimi a americkými sta
- co ty znamenají ?“
nicemi.
„Toť místa kde stojí rudoši, aneb
Dva nejlepší, nej rychlejší a nej vy
budou státí ve veliké bitvě; a vidíš, že
jsou při nej menším vždy čtyry na trvalejší mezky vybrali si na cestu; ne
obtěžujíce se ničím, ba ani svými ruč
jednu. “
„Ano, toť velmi možné. Co ale nicemi. Sioux tak byli všude přitom
jsou ty dlouhé čáry, jenž vybíhají z nýini v krajině, do níž bylo jim vnibojiště na všechny strany; a zase hru knouti, že rána z ručnice, ač mohla
třeba skoliti Indiána, přivolala okamži
bě malovaná slunce podél nich ?“
„Toť jsou stezky ku rozličným a- tě celou tlupu těchto škůdníků. Potramerickým pevnostem, a počet sluncí v in však vzali s sebou na několik dní.
„S bohem, a nechť nebesa vám
udává číslo dní, než se k nim dorazí.“
„Podporuji,“ pravil Louis, zahle žehnají, drahá matko a sestro, věrní
přátelé. Zdá se to těžké rozloučiti se
děv se do nákresu.
„A co znamenají ona velká rudá teď, po takových sví zlech Avšak ne
odpustil bych si nikdy, kdybych dovo
místa ?“
lil, aby krajané moji byli politi, ani ž
„Tam svede se bitva.“
„Podle tohoto plánu tedy, zdali se bych se byl pokusil je varovati.“
vydaří, budou jezdci rozptýleni v tlupy
Matka a sestra Inulj· křečovitě k
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němu. Mrštný Jelen stával se netrpě la hodina. Hodinu před slunce výcho
livým. Pravil ve svém vlastním nářečí: dem zbudil Mrštný Jelen lehýnce Louise
,,Zlatohlavý hrdina zajde pod pod kterýž rychle vyskočil a podivil se, že
kovou koní Siouxských, nepřispíšíme-li nemá při sobě svou svou pušku, stá
>si. “ Louis vmrštil se v sedlo. „Prav lého to svého společníka. Zpauiatoval se, když Mrštný Jelen natí promluvil.
da, srdnatý jsme. Ku předu.“
„Bratr můj něco pojí.“
Mrštný Jelen uháněl plným trys
Louis ihned uposlechl slova a pří
kem. Za ním v patách Louis Perault.
Letěli hustým lesem steztičkami, kteréž kladu s ého společníka.
„Nemůžeme dříve cesto váti než
Indián zdál se znáti přirozeným vnu
slunce
se vydá na pouť svou,“ pravil
knutím, neboť neuvolil ve svém trysku
ani za mák. Projedše lesem, vyrazili Mrštný Jelen.
Louis věděl, že má Indián pravdu.
do otevřené prérii s tím jediným roz
Jakékoliv
byla cesta nahoru obtížná,
dílem, že Mrštný Jelen popoháněl komoně svého slovem i bičem. Perault dolů šlo to ještě hůře.
Nezbývalo tedy jinak, než aby oba
za ním jako jeho stín.
tiše dočekali přicházejícího rána.
Po hodině rychlé jízdy dostali se
„Nuže, Mrštný Jelene, pověz mi,
k hluboké řece. Mrštný Jelen, nechtě jak jsi přišel k oné mapě válečné?“
je se ohlédnouti po Peraultovi, aby ne
„Když byla bílá Laňka, jakž zoře
urazil hrdost jeho pochybováním o jeho me my všichni sestru tvou, a matka
statečnosti, vrhl se do řeky; a veškerou tvá z rukou vražedných hrdlořezů vy
dovedností dokonalého jezdce, poháněl svobozena, bylo zapotřebí, aby obě by
mezka svého ku druhému břehu. Louis ly dopraveny do nějaké silné stanice.
neváhal ani okamžik, a sotva že vy- V ěděl jsem, že kdybych se · zmínil o
tsoupil Indián na protější břeh, byl již podniknutí cesty co výzvěda, ty a oLouis u něho.
statní byli byste chtěli jiti sebou. “
„Výborně!“ pravil Indián, a úpr
„To bylo by bývalo * šílenstvím. “
kem hnali dále.
„Srdnatost tvou znám. Rovněž
A teď stoupali do příkrého vrchu;
však
mohl by chtíti veliký býk obejiti
až cesta stala se tak obtížnou, že oba
smečku lišek, jako nej srdnatější bílý
slezli s koní.
lovec
obelstíti rod Siouxů.
Mrštný jelen vzal mezka svého z
„Já
však přece věděl jak ošiditi
předu, a zdálo se, že si pomáhají vzá
jemně, berouce se příkrou cestou. Po lišku lišákem.
„V jedné z našich posledních bi
obtížném namáhání dostali se na teměn
tek
s
Indiány, domohl jsem se úplného
hory, hory štíhlé.
Zde nacházelo se takměř rovné obleku Cheyennského bojovníka, a vši
místo as čtvrt akru do čtverce, beze mnul si jeho okras a malování.
„Zároveň věděl jsem již dávno z
všech stromů, pěkným však roubením
hustého zelení, jež úplně bránilo větru nepatrných okolností, tu i tam mezi
Indiány naskakujících, že chce Sedící
nastávajícímu proraziti.
Než byli zaopatřili své mezky, na Býk spojití veškeré bojovné kmeny v
stala noc. Pak usedli a pojedli trochu jeden veliký národ, a pomocí tohoto
zahnat bělochy zpět do * moře, odkud
z potravin s sebou vzatých.
byli
přišli.
„Budeme hlídat střídavě, milý pří
Shledá v tedy, že tato dědina byla
teli“, pravil Louis.
zcela
opuštěna, ač zde bylo zvěře vše
„Nehlídat. Hlídka zde zbytečná.
ho
druhu
hojnost věděl jsem, že zde
Ani Siouxu do zítřka. Zítra jich bude
dost. Oba spát — dnes v noci žádná lovící Indiáné opustili své íejdiště za
nějakou veledůležitou příčinou.
starost. “
„Příčina ta, jak jsem uvažoval,
A Indián se zahalil do své houně,
byla
ve spojení se Sedícím Býkem.“
a brzy spal tvrdě. Louis taktéž udělal
si pohodlí, a ulehl. Chtěl probdíti ce
„Přiznávám se, milý můj příteli,
lou noc — avšak přirozeně unaven prud že vše co’s učinil bylo moudré,“ pravil
kou jízdou usnul sladce dřív než minu Louis Perault.
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Rozumí se, že Mrštný Jelen nevy
jadřoval se tak plyně; někdy musel
zpomínati na slova; podařilo se mu
však s jeho angličinou, ířanštinou a vý
znamy indiánskými naznačí ti jasně co
říci chtěl.
,, Dobrá“, pravil Mrštný Jelen,
plížil jsem se opatrně územím až k
místu, kdež věděl jsem, že stojí Sedící
ho Býka největší vesnice.
,,Neviděl jsem kouř, neměl stopy
a spozoroval jsem, že zvěř nebyla dáv
ný čas plašena.
,, Vydal jsem se tedy na horu, a
bych se pořadně poohlédl.
,,Pojednou spatřím uhánějícího In
diána, pobízejícího stále koně svého ku
většímu trysku. Nikdo před ním. nik
do za ním. Zajisté, že nebyl na honbě
takto uháněje. Věděl jsem, že jest
poslem; a hádal, že nese zprávu od Se
dícího Býka, Velkému Kamzíku, zna
menitému bojovníku z kmene Cheyen
nes. Mezi ním a mnou tekla říčka; na
jeho straně skláněl se břeh lehounce do
vody; na mé straně však byla velmi
strmná skála;, přece jsem vypátral cosi
jako cestičku po příkré stráni. Kůň
však nikdy nemohl se dostati na skal
natý břeh. Musil jej tedy zanechat, a
konat ostatní cestu pěšky.
Sběhl jsem dolů, a pospíchal k
brodu, k němuž se posel ubíral. Zde
jsem se ukryl v houští. Slyšel jsem
jej brzy oddychovati, an se namáhal do
vrchu, a tu a tam svalil se velký ká
men, vyvrtnutý nohou jeho do řeky.
Dostoupiv vyvýšeniny stanul. Jediný
skok a již jsem byl na něm.
,,On však by osvědčený bojovník.
Ač vrhl jsem se naň rychlostí blesku,
nepřekvapil jsemJ jej přec. Sevřel le
vým ráměm ípne kolem krku. Pravicí
vytáhl nůž.
,, Žací til jsem hrot jeho na těle v
tom okamžiku, když můj vlastní stopil
se v jeho srdci.
„Vy však nejste s nimi ve válce
tuto dobu?“ pravil Louis, nemoha
schvalovati toto zapíchnutí na první
spatření.
„Crows a Sioux vždy jsou spolu
na noze válečné,“ pravil Mrštný Jelen.
„Mrtvému Siouxovi. odňal jsem
mapu Sedícího Býka. Ubohý, byl do

brým, udatným bojovníkem
nepustil
svěřený mu poklad až zasáhla jej smrt.“
„Nyní všemu· rozumím,“ šeptal
Louis, „jest tomu tak, jak řekl Jelen. “
Sedící BýK s podivuhodnou vroze
nou dovedností vojenskou nejen že se
bral znamenitý počet Indiánů - mnozí
z nich jsoucí nejneohroženějšíiiii bojov
níky; av
*ak
použi v výhody, že se svým
lidem zná dědinu — jak otevřenou kni
hu; vlákala nebo
*,vláčí
malou naši armá
du do pasti smrtelné, kdež mohou sice
padnouti jak hrdinové; nikdo však ne.
unikne, aby pověděl, jak se to stalo
*.
Nuž, při sám bůh, dorazím k nim
ještě v čas, abych je zachránil; anebo
se přidám k počtu padlých hrdinů. A
tento bo Irý mladík svědčí, že není wc
ďábelského vrozeno srdcím rudochů;
neboť s rozkoší přináší svůj život v
šanc ve prospěch bělochů - někteří z
nichž oloupili jej o krásnou vlast otců
jeho. “
Touž dobou započalo se na výcho
du šeří ti, a Mrštný Jelen vyskočil.
„Zanecháme mezky zde; sami si
najdou cestu ku patě hory, až budou
chtít pít.“
„A není možno· více cesto váti jízdmo?“ tázal se Louis.
„Ne. Zbytek cesty povede náskrajinou, jíž veliký Manitou rozoral
hromem svým.“
„Dobrá, Mrštný Jelene. Následu
ji tebe kamkoli mne povedeš;“
Ilovor ustal. Mrštný Jelen opatr
ně ale rychle bral se dolů po straně
vrchu opáčně oné, po kteréž včera byli
přísli.
U paty hory byla úzká pláň.
Z počátku byla travnatá a poměr
ně rovná, za několik však minut přišli
k části, kteráž rozdrobena byla na vršiny.
Pak po hodinné obtížné lopotě
nemohlo se to nazývati chůzí — počali
postupovati na vrch.
Tak u své cestě pokračovali celý
den, stavíce se na krátko jen, aby něco
požili aneb se zotavili vodenkou, prýštící
tu a tam ze skály.
Z počátku vyplašili stáda antilop,
jež mrštíce krásnými hlavinkami svými
vzhůru, plaše se rozhlíželi, a pak úpr
kem spěchali k „novým pastvinám.“
Někdy zbudili též hnědého inedve-
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Když se ráno probudili a pohledli
da z lože jeho. Chuďas vztýčil se líně
a nevida nebezpečí, zase tak líně si zpět na uražený kus cesty, divil se
Louis že jim vůbec bylo možno podulehl.
Koroptve a křepelky vylétaly před stoupiti tak nesmírně obtížnou prácí.
Mrštný Jelen neřekl nic, a znovu
nimi, vidouce však, že pocestní je ne
obtěžují, usedli si pokojně ku své pastvě. dal se na cestu.
Dostoupili ještě as padesát stop a
Konečně Louis, vida takovou bo
hatost krajiny aniž spatřil nejmenší stáli na nej vyšším rozhraní. Nacházeli
známky, že by byla obývána, nemohl se několik set step nad velikou řekou,
se zdržeti a optal se Mrštného Jelena: jíž viděli se váleti ve zdálí.
Na okamžik zdálo se Louisa, že
,,Co se stalo se všemi těmi lidmi?
spatřuje
uskutečnění přechodu dvanácti
Zajisté že tato krásná krajina, jíž jsme
kmenů
přes
poušť, takové množství mu
dnes prošli, musela býti obývána.“
,,Ano, bylo zde mnoho Sioux-ských žův, žen a dětí hýbalo se u jeho no
chýší. Avšak Sedící Býk je verboval hou dole.
Zdál·» se, že možno spusti ti kámen
již ro mnoha měsíců. Nikdy neustane,
aby požádal náčelníky, by zlomili sva přímo v jejich střed.
,,Sedící Býk zlý člověk, ale velmi
zek hůlel<; a když se jim to nezdaří,
velký
Indián po všechny časy,“ a na
pak rozváže jej, a ukáže jim, jak leliýnokamžik
zadíval se Mrštný Jelen na
ko mohou býti zlomeny jedna po druhé.
,,Tímto spůfsobem jim pak vyklá nesmírné množství Indiánův s jakým
si obdivem; množství to, jenž bylo se
dá, jak pokořují nás bělochové.“
shromáždilo na povel a prosby divoké
,,Soudil bych však, že tak zname ho náčelníka Sioux, aby posledně po
nitý bojovník měl by zde míti výzvě kusili se o osvobození své vlasti.
dy, aby nebyl přepaden s této strany. “
Brzy však vzpomněl si krutých
Mrštný Jelen se obrátil a hleděl v
válek,
kteréž sváděly se po staletí me
tvář Louise, aby se přesvědčil, zdali
zi Crows a Sioux, vzpoměl si ukrutno
tomu myslí opravdu.
stí
spáchaných na lidu jeho, i otřásl se
Vida, že upřímná byla kladená oa zadychtěl po pomstě.
tázka, odpověděl:
Brzy Indián a společník jeho po
,,Sedící Býk ví, kde této chvíle se
čali
přesně rozeznávat! a řáditi výjevy
nachází jeden každý z bílých vojínů;
odehrávající
se před zrakoma jejich.
ví to tak dobře jako ty víš, kde máš
Zakryti, jak oni byli, úplně byli
oči a uši. On ví, že zde nejsou Indi
áni, neboť ti, co zde přebývali, jsou chráněni před vyzrazením i zraku nej
jeho přátelé a přidali se k němu. Mi bystřejšímu, a kdyby i byli vyzrazeni,
mo, to kdyby zde byli tisíce vašeho nebylo obavy.
K nim nahoru mohlo se pouze ovojska, nemohli by nikdy vynajiti stanisko Sedícího Býka s této strany. Mu
klikou více mil buď po řece nahoru
seli by jiti buď po neb proti řece. Stopa neb vzhůru; neboť na strmnou skálu,
po níž nám bude se bráti, jest mi zná na níž stáli, nemohlo se se strany za
ma pouhým ústním sdělením, a mož- plavené Indiány a četnými jejich vís
noli nám doraziti k bydlišti Sedícího kami. Louis byl přesvědčen, že nalézá
Býka tak, abychom seznali, co zamýšlí, se dole mnoho tisíc Indiánů, jejich žen
stane se to jen proto, že ty, můj bra a dětí. Indiánští koníkové, nesčítateltře, jsi takřka Indiánem ve svýcíi spů- ní skoro, lítali sem a tam, dle zdání
sobech.
jen tak na zdařbůh; avšak přísnějším
Opravdu, octli se na nejobtížnější pozorováním mohl jsi se přes vědci ti, že
části své cesty. Znenáhla byli vystu v pohybech těch jest pořádek a disci
povali na vysoký, obtížný, příkrý hře plina. Seřadili se ve škadronv tak ši
kovně a v takovém pořádku jako pra
ben vrchů.
Než byli dostali se na temeíí, pře videlné vojsko. Výzvědové na koních
padla je noc. Museli ted zastaví ti, a uháněli sem tam, nosíce a odnášejíce
hledati dle okolností co nejpříležitější zprávy. Louis stál udiven. Byltě za
jisté viděl mnoho Indiánů; avšak nikdy
místečko k přenocování.
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ještě takou vycvičenost, taký pořádek,
jako zde. Několik set rudocliů hnali
tryskem přes malitkou pláň, muž vedle
muže, těsně jeden vedle druhého. A
na znamení náčelníkovo rozdělili se na
menší oddělení. Na zase jiné znamení
rozprchli se tak, že stál každý jinak a
jinde. Ruka náčelníkova zamávla puš
kou, a rozprchli se srazili opět v jedno
veliké těleso.
Po celý ten čas i koně se pro
háněli. K většímu jejich ustrnutí, za
slechli také zcela určitě zvuk polní
trubky válečné, jakouž se řídí americ
ké jízdectvo. Opět ozářil pocit rozkoše
tvář Mrštného Jelena.
,,Sedící Býk veliký Indián, zajis
té,“ zvolal. Pak když byl pátral po
celém obzoru ped ním, jako orel hleda
jící plachou laň, zakabonil se, a zrak
jeho značil veliký zármutek. Spozoro
val následující skutečnosti, a učinil k
nim své poznámky:
Ač na nej krajnějších výběžcích tá
hlé vesnice byly rozdělány ohně, neby
lo ani jiskřičky k spatření u prostřed
velikého tábora.
Upozornil Louise na onu okolnost.
Zdali Amerikáné byli na výzvědách
aneb dostali se dosti blízko, aby mohli
použiti svých dalekohledů, zajisté že
odhadli počet Indiánů as na desetinu
jejich množství za příčinou malého poč
tu rozdělaných ohňů. Beze vší pochy
by bylo toto jedna válečných lstí veli
kého náčelníka.
Dále upozornil mladík Louise na
to, že byli Indiáné úplně chráněni
před útokem se strany protější, kdež
nalézala se řeka s vysokými břehy
svými. Ku vesničkám možno bylo se
dostati pouze na obou koncích. Indián
a Louis oba nahlíželi, že nebylo jim
možno nižádným spůsobem dostati se k
k vojsku v čas.
Nezbývalo tedy nic, než aby zůsta
ly ukryti, a stali se svědky blízkých
událostí.
V brzku přijížděli špehouniv krát
kých jen obdobách dole od řeky a obě
ma Louisi-ovi i Mrštnému Jelenu zdálo
se, že »slyší vzdálenou střelbu. Oba byli
přesvědčeni, že dole u řeky, započal boj.
Pojednou, na místo aby byla vy
slána posila, započaly malé tlupy vra-

ceti se úprkem do dolního konce vesni’
ce; a brzy zarmoucen byl Louis pohledem, kterak přiváděli <-sedlané a upra
vené koně pro dragounskou službu za
velikého křiku a jásotu mužů, žen a
dětí. Věděl ihned, co se bylo přihodilo.
Indiáni byli se srazili a porazili
na hlavu oddělení amerického vojska.
O, jakž tu Louis skřípal zubama,
věda se málomocným varovati krajany
své před blízkým nebezpečí
Neboť oddělení, kteréž bylo překo
náno, aneb aspoň nemilosrdně ztenčeno
stála oproti jen malá síla vojů Sedícího
Býka.
Hlavní voj Indiánské armády
a
dle množství a pořádku zasluhovala ta
to jména toho — hlavní voj stál posud
v nerušeném pořádku, čekaje rozkazů.
Rozkazy ty brzy byly vydány, a nej
méně dva tisíce bojovníků bralo se po
řece vzhůru, vedeni, jak sdělil Mrštný
Jelen příteli svému, rozličnými náčel
níky, kteréž on poznával dle jejich okras a malování.
Mezi nimi Sedící Býk, Velký
Kamzík, Pezee (Mořský Pták) a mno
ho jiných.
Pokračovali velmi zdlouhavě ku
předu, držíce se v těsných řadách, a
srážíce se v tichosti opět, kdežkoliv
poloha přinutila je se rozděliti.
Jedva byli tito první dva tisíce urazili míli, následovala druhá velká
tlupa.
Patrně tito tvořili zálohu.
Mrštný Jelen, vida že by brzy
zmizeli tito Indiáni zrakům jejich,
zkoumal opatrně hřeben hory, na níž
stáli a pozorovali cestičku, po níž mo
hli se bráti směrem rovnoběžným s
cestou vojů indiánských, jsouce zároveň
chráněny před zraky jejich.
Následovali tedy oba nepřátelské
voje, držíce se tak blízko, jak jen možná.
Konečně zasáhly sluch jejich rány
z ručnic.
Brzy vynašli si puklinu ve skále,
z níž vyšinuli se opět na hřeben hory.
Zde měli úplný rozhlédl přes dědinu,
v níž brzy měla se strhnout bitva zuřivá.
Byli vzdáleni jen něco málo z do
střelu nejdéle nesoucí jflušek, a mohli
skoro rozeznati rysů bojovníků obou
stran.
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První indiánský voj byl se úplně
ukryl v hlubokých slujích.
Vždy sto a sto mužů šlo ku předu
a pojednou zmizeli v úkrytech.
Brzy spatřili naši přátelé as tucet
Crow Indiánů přecházeti řeku v roz
ličných místech, ukrýti svých koní a
kradmo stoupati na výšiny.
Z oněch výšin mohli viděti pouze
nejprvnější voje Siouxské a jejich spo
jence.
Za několik minut hnul se malý voj
Siouxů ku předu; a výzvědové ihned
dali se na zpátek k řece, přebředli a
zmizeli v stromoví protějšího břehu.
Oběma přátelům bylo divno, že
nepřekazili Siouxi toto špehování.
Zdaž nebyl to dobře vypočtěný
plán, aby vrátivší se zvědové přinesli
zprávu, že jest Siouxů jen malý počet.
Zdálo se tak, neboť velmi brzy
spatřili Louis a 3oudruh jeho hrůzokrásný výjev.
Asi tři sta dragonů vrhlo se do
řeky, kde byla nejmělčejší.
Vytasené šavle jejich blyštěly se v
povětří, ani s nimi mávali jako na od
pověď vůdci svému, je pobádajícímu.
A jaký to vůdce !
Oba Louis a Mrštný Jelen poznali
jej okamžitě. Málo jich kdy sedělo v
sedle jako Custer.
Lšlechtilá, hrdiná, odvážná jeho po
vaha upomínala pozorovatele na Coeur
de Leona, Saladina, Bayarda, Mirata,
Anglesey-e!
Avšak zdali vedl vůdce neohroženě,
následovali vojínové zase věrně a s
rozkoší.
Každý z vojínů byl stejně bojechtiv
s vůdcem svým. Podobali se hejnu
sokolů, ani tak uháněli dolů po břehu
a pak skoro vyletěli na břeh protější.
Seřadíce se okamžitě pádili v před.
Siouxi počínali se ukazovati ze svých
úkrytů a bráti se ku předu v pořádku
poněkud rozsáhlém.
Dragoni do nich vypálili své pušky.
Jen někteří z rudochů odpověděli
střelbou, a na obou stranách padlo ně
kolik mužů s koní.
Učiníce kvapný pokus k uchránění
a odvlečení svých mrtvých, dali se pak
Sioux na divoký útěk, jako by o život.
Custer zamávnul mečem — kůň

jeho vrhl se v před, mužstvo těsně za
ním.
Sioux namáhali veškeré své síly,
by unikli pronásledování.
Vojsko bylo jim v patách.
Pojednou zasáhla dragony soustře
děná palba z ručnic.
.Na každé straně vyskytlo se as ti
síc vybraných Siouxských bojovníků.
Mnohý hrdiný jezdec spadl, aby
nevstal více.
Voj se zastavil a okamžitě několik
důstojníků obklopilo Custera, kterýž
byl nejprvnější. Čapka jeho buď byla
mu spadla, aneb ji byl odhodil a dlou
hé, světlé jeh· kadeře splývaly mu po
ramenou.
Jednou neb dvakrát Custer bezdě
ky sebou trhl, jakoby těžce, avšak přec
ne smrtelně raněn.
Po všechen ten čas posily jen se
hrnuli ku pomoci Sedícímu Býku.
Za každého Indiána, spadnuvšího s
koně, ihned bylo jich tu tucet, by zau
jali jeho místo.
Náhle se Custer vztýčil a přiložil
levou ruku k uchu na spůsob skořápky.
Nepochybně naslouchal zdali se blí
ží Reno a ostatní jeho věhlasného pluku.
Ruka mu sklesla.
Žádný příznivý zvuk nezasáhl slu
chu jeho. Pak oko jeho zajiskřilo ry
chlostí blesku pře3 bojiště a mečem
svým zdál se ukazovati cestu kudy
věrné jeho vojsko mělo se protlouci.
Mohli voliti jenom dvé: Okamžité
zpátečně tažení aneb okamžité zničení.
Avšak bylo již pozdě; každý jezdec
byl nyní cílem několika ručnic v rukou
nepřátelských.
Konečně sklesl pod Custerem jeho
kůň.
Okamžitě několik důstojníků a
mužstva seskočili se sedel a obklopili
vůdce.
Započali palbu na řítící se na ně
rudochy, a mnohý z těchto zařval ry
kem smrtelným klesna k zemi.
Boj však byl příliš, hrůzně nerovný.
Brzo Custer a veškeré oddané hrdiné mužstvo postříleno, porubáno ,,kr
vácejíc z každé žíly“.
Pak zajisté spatřili zarosené oči
našich přátel výjev, jako by peklo bylo
vyslalo nej lítější své běsy.
5
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se ku spokojenosti od doby co· byli
odešli.
Hluboký žal pojal všecky, když
vypravováno jim o osudu neohroženého
Custera a jeho nevyrovnatelných dra
gonech.
Příštího jitra požádal Louis Tiché
ho Danka, by sprovodil jej na honbu.
Jsoucím na honbě stalo se, že když
vyletěl divoký krocan a usedl na větev
Louis se jej chybil. Tichý Daněk po
hlédl naň s udivením.
Custera.
Střelec jako Louis neměl by chybiti tak veliký předmět jako divoký
Část} devátá.
krocan na vzdálenost poměrně malou.
Tichý Daněk to nemohl pochopit
*
Návrat do ležení.
Zadíval se v tvář Louisovu tázavě.
Louis na to: ,,Tichý Danku ! Jsem
Louisu a Mrštnému Jelenu nezbý
valo jiného než navrátiti se k svým mi tak rozčilen — obávám se. že mne ne
uznáš za hodna — já — já — dej mi
lým co možná nejdříve.
Bylo zcela možno, že hned po hroz Sněženku za ženu.
Náčelník zůstal klidným jak mra
né porážce generála Custera rudochové
se rozprchnou; neboť jest velmi obtížilo mor, když odpovídal:
,.Měj si ji.“
udržeti nepravidelné voje pohromadě
Nebylo mu divno, že hezounký
buď si po veliké ztrátě neb velikém
hošík
žádal si Sněženku za ženu, a muvítězství.
Kdyby tedy Indiáné, zpití vítěz síme-li říci pravdu, chytrá malá In
stvím svým, se rozutíkali, mnozí ze diánka byla otci se již svěřila, že hocha
Sioux by se vrátili do svých dědin, a má ráda.
I Mrštný Jelen byl vyslyšáu Ire
těmi kraji právě museli oba naši přáte
nou.
A tak ku všeobecné spokoje
lé se bráti.
Obrátili tedy kroky své ku ,, domo nosti uzavříno, že vydají se na cestu k
nej bližší stanici, a tam se nechají oddat.
vu, “ jak tomu říkali.
Co se týče Puma Peta, Táhlýho
Mrštný Jelen byl si dobře zapama
toval, kudy přišli; neměli tedy žádných Jima a Modok Majka, ti radovali se
nad tím, a slíbili býti obřad nostem
obtíží na zpáteční cestě.
Své mezky nalezli v pořádku, a přítomni.
Všickni chtěli pracovat! k tomu a
takž dali se tedy na cestu k těm, jež
sebrati mužstvo, jež by pomstilo smrt
jim byli na světě nej milejší.
Došedše cíle nalezli, že vše dělo Custerovu .’

Indiáné lítali po bojišti řvouce,
jásajíce, hulákajíce. Kdekoliv přišli
ku mrtvému tělu rekovnýcli oněch mužů
tu probodali, prostřelili je, vrážejíce
svá kopí do bezcitelného masa.
’ Vojáci byli skalpováni dříve než
srdce jejich vychladla.
Všickni mimo jednoho !
I tito divoši stáli zde naplněni po
svátnou hrůzou před tímto velebným,
ušlechtilým krásným obličejem mrtvého

Ta láska matek,
(Od Bjhuslava Trojana.)

Ha láska matek — ta tak veliká !

a tepla tolik lidstvu nepodá,
a božství žádné není světlejší.

kdo jí by slovo jedno křivé dal.
já na věky bych naň již zanevřel
a nad nevděkem bych se rozplakal.

Ta láska matek — &vatá — velebná 1'
ji stavět’ měl by člověk na oltář,
a nebylo by věru modlářstvím,
když ukláněl by’s před ní svojijtvá-ř.

Ta láska matek — tp tak vznešená!
že slunce nemůž’ býti skvělejší
►·4
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Román v pěti kapitolách.

Hni, hni------ ano, ano !

Slečinko, myslím — hm — že dni stávají
se delšími — hm — hm.

O vy jste příliš laskav, děkuji vám, pane.

Milá Mari< !
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Milý Karle!

Následek smíchu. Kardinálu Saldianimu vyrostl v Krku vřed nějaký, kterýž
mu nedovoloval mluviti a konečně i to
za následek měl, že se kardinál octnul
na smrtelném lůžku. Příležitosti té
použilo služebnictvo k důkladnému vy
drancování paláce kardinálova a tento
musel mlčky na to pohlížeti. Opice
kardinálova vzala klobouk pána svého,
nasadila ho na hlavu a s mečem v ruce
•pronásledovala jej. To bylo kardinálovi
tak smíchu, že vřed otřesením pukl,
kardinál se uzdiavil a od té doby spa
třoval v opici zachránitele svého života.
Vlastnosti vina. Náruživý milovník
vína byl otcem svým přísně kárán a
varován z nestřídmého pití.
,,O můj
otče“ — odvětil neposlušný syn „do
bré víno činí dobrou krev, dobrá krev
působí veselou mysl, veselá mysl tvo
ří osvícené myšlenky, osvícené myšlen
ky vodí k dobrým činům a dobré činy
činí .dobré lidi.

Zeních ľMľilioe Berkeleyové.
(Z Angličiny přeložil V. ŠNAJDR.)

@erná noc rozprostírala perutě své
Pod nimi rozprostíraly se staré zahra
dy,
dosahující až k samému moři, jež
nad starým polorozpadlým hradem ä
prudký vichr lomcoval zarezavělými bouří burcováno plné vzteku mohutné
okenicemi a skuČel v dlouhých pustých vlny o skalnatý břeh tříštilo.
síních, chodbách a výklencích děsnou
Zámek pozůstával ze tří částí a sice
píseň o pomíjejicnosti všech věcí. Stra hlavní budovy, skrze niž táhla se pro
šidla a noční příšery nemohly by si stranná síň a z dvou okřídlí a sice vý
vyhlídnouti lepší rejdiště, než byl ten chodního a západního, z nichž jedno
to zámek Berkeleyův.
slouží válo za obydlí rodině a druhé neZámek ten byl pozůstatek z prvních četnému služebnictvu; toto lišilo se od
dnů koloniálních, i pravilo se že v něm onoho úzkými zamřížovanými okny, kte
věrně se značila podivínská povaha jeho ráž mu dodávala vzezření žaláře.
pána Šimona Berkeley, který zane
Šimon Berkeley oženil se po zbudo
vřev na starý svět nejspíše pro nějakou vání tohoto hradu s ženou neméně vý
nešťastnou lát-ku, přišel do Ameriky, střední a podivínskou nežli byl on.
aby tu trávil život nevlídného samotá Ovocem tohoto manželství byla dcera,
ře. Procházeje se tenkrát na břehu která nepodobná podivínským rodičům
Novo-Anglicka, porostlém hustými lesy, byla tak líbezná jako Červnové jitro.
nalezl výšinu králující celému okolí a
Matka zemřela nedlouho po porodu,
na té ustanovil se vy stavětí sídlo své. načež zatvrzelý otec uzavřel se s dítě
Mohutné jilmy rostly při samých tem a dvěma služebníky v zámku svém
zdích a kde byla rozpuklina nebo okno nikam nevycházeje a nikoho k sobě ne
rozbité, draly se haluze dovnitř a když pouštěje. Ano, člověk ten tak velice
vichr s nimi zatřásl, chvěly se jako společnost lidskou nenáviděl, že i slu
zděšené.
žebníkům svým a později děvčátku za

— 69 —

kázal s okolním lidem obcovati a hosty
nebo zvědavce na zámek přivádět!. Ze
následkem tohoto tajemného a nelid
ského spůsobu života o Šimonu Ber
keley o vi ve vůkolí ty nejpodivnější po
věsti kolovaly, bylo zcela přirozeno;
mezi jiným povídalo se, že jest tak za
tvrzelý, nesrdečný a krutý, že květina
v nejkrásnějším rozpuku by tím okam
žikem zvadnouti musela, kdyby on ve
dle ní se postavil. Též vypravovalo se,
že manželku svou trýznil a že předčas
nou smrt její zavinil. Někteří dokonce
z vraždy jej vinili.
Dceruška, již mu zůstavila, poj meno·
vána Milice.
Byla zjev neobyčejné
krásy a lid okolní považoval ji za za
kletou princeznu, tak zřídka měl někdo
příležitost spatřiti její bohatý zlato
skvoucí vlas a zaslechnouti její sladký
hlásek když si prozpěvovala na potul
kách rozlehlou zahradou.
Léta uplynula; spanilé to dítě dospě
lo v pannu ještě spanilejší. Tou dobou
vyskytnul se v okolí mladý sličný muž,
jejž nikdo neznal. Někteří měli jej
za studenta, který přišel do této kraji
ny, aby si oddechl po odbytých stu
diích, jiní za malíře, jejž divoká krása
toho místa sem byla přivábila.
Záhy spozorovali okolní lidé, že nejraději navštěvuje tento tajemný nezná
mý les sousedící se zahradami Berkleyovými, ano jednou byl spatřen ve spo
lečnosti krásné Milice. Tím odestřena
příčina jeho častých návštěv toho místa.
Avšak mladík náhle zmizel. Nikdo
nevěděl kam se poděl a nikdy potom
se neobjevil. Teprve za mnoho měsíců
nalezly děti, jež v lese za Berkeleyovým hradem sbíraly jahody, kostru
muže. Čí by byla ? Nikdo nemohl s
určitostí říci, ale podle barvy polo
ztrouchnivělých šatů soudilo se že to
mrtvola tajemného cizince. Byl zavraž
děn nebo si snad sám sáhl na život?
Nesnadno rozsouditi. Jedno však bylo
jisto, že skončil smrtí násilnou, neboť
lebka jeho byla roztříštěna.
Také Milice zmizela. Nikdo od té
doby neuzřel její krásný vlas, nikdo
nezaslechl slaďounkého hlasu jejího.
Kam se poděla? Snad by nelidský
otec — — — Lidé netroufali si vyslo
vit! tak hrozné podezření.

Po několika letech spatřeno v za hra
dě děťátko, zrovna takový zlatovlásek
jako bývala Milice. Byl to chlapeček.
Deset let po zmizení Milice nalezli
sluhové starého Šimona Berkeley mrt
vého; seděl u psacího stolku s vlasem
splývajícím na ruce jeho, na nichž hla
va jeho mrtvě spočívala.
V poslední
vůli odkázal všecko jmění své onomu dí
těti, jež nazývalo se Wardour Berkeley.
Starý zámek i s pozeinstvím přechá
zel pravidelně s otce na syna. Tou
dobou co hlavní děj povídky naší započíná, byla spanilá dívka jménem Mi
lice Berkeleyová jedinou dědičkou sta
rého sídla rodového 1 ona připomí
nala zlatým vlasem svým, líbezností
tváře a chování pramater · Milici,
která před dvěma stoletíma tak tajuplně
byla zmizela. Byla dcerou posledního
mužského potomka rodu Berkeleyová,
kterýž se též nazýval Wardour. Bylo
věru podivno, kterak tak sladký a slič
ný tvor mohl splozen býti od muže,,
který padnul za oběť rozmařilému ži
votu. Jeho marnotratností ztenčilo se
původní značné jmění tak, že dcera
jeho Milice nemohla vlastně statek zdě
děný považovati za svůj.
Ku pohřbu otce jejího sjeli se mnozí
blízcí i vzdálení příbuzní, mezi nimiž
se mladý Albert Berkeley nacházel.
Byl to muž vysoce vzdělaný, neobyčej
ně schopný, podnikavý a ctižádostivý.
Právě opustil školu právnickou, na níž
se na budoucí povolání své důkladně
byl připravil. Jedinou nehodou jeho·
bylo, že byl chudý, neboť všecko co po
rodičích svých byl zdědil, vynalož 1 na
vzdělání svoje. I stál tu nyní bez pe
něz sice, ale hotov podniknouti odho
dlaně zápas s protivenstvími života.
On nezacházel dosud mnoho se žen
ským pohlavím; matka zemřela mu zá
hy, sester neměl, a věda, že všecka
budoucnost jeho závisí na něm, věno
val veškerý čas svůj vzdělávání se.
O pohřbu setkal <e Albert Berkeley
s Milicí. Na první setkání nalezli v
sobě zálibu. Vždyť oba byli si pova
hou a minulostí podobni. On byl mír
ný, ušlechtilý, ke každému laskavý a
jako Milice v ústraní lesním a přímoř
ském, vzdálena vřavy světa, tak on
při knihách trávil mládí své.
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Jemu, kterýž neznal žen, byla zpanilá Milice zjevením takiněř nadpozem
*·
ským. I umínil si delší čas ve společ
nosti její ztráviti. Když již všickni
hosté a· příbuzní se rozjeli, zůstal on
spolu s Milicí v starém a zadluženém
zámku.
Netřeba vypravovat! život obou mi
lujících se. On, jsa celým mužem karakteru pevného, vyznal Milici záhy
lásku a požádal ji za ruku, již ona mu
po delším, u pannen přirozeném zpě
čování podala. Nadále považovali se
za zasnoubené. Jen starosť o živobytí
kalila štěstí jejich. On byl chůd a ona
měla zadlužený statek, jejž mohla sice
zachrániti s pomočí a podporou dobré
ho právníka, k tomu ale potřebovala
peněz, jichž neměla.
Albert, jemuž se vším se byla svěři
la, ustanovil se u sebe, že stůj co stůj
dědictví to Milici zachrání. Z té příči
ny hodlal již v příštích dnech odebrati
se do okresního sídla.
Když právě o této věci rozmlouvali,
vzpoměla si Milice, že asi za týden
jsou její osmnácté narozeniny.
,,Nesmíš odejiti miláčku dříve, než
si mě byl k narozeninám mým blaho
přál. Viď, že zůstaneš ?“
Při těch slovech vzala jej za obě ru
ce a dívala se mu tak upřímným a ne
výslovně něžným pohledem do očí, že
Albertovo srdce div v slzách se neroz
plynulo.
Obejmutí a vřelý polibek na zrůniěněnou líc krásné Milice, byl odpovědí
slov výmluvnější.
Následující týden nebylo blaženějších
lidiček na. pevnině. Trávili dni pro
cházkami v zdivočilých ale dvěma mi
lujícím dvojnásob vítaných zahradách,
naslouchali na břehu mořském šplou
chání a někdy hučení ano řevu vln,
odpočívali na kyprém mechu v hlubo
kých stinných hvozdech, laškovali jako
děti a milkovali jako hrdličky, při tom
rozmlouvali nejsladšími slovy o lásce a
došla-li jim slova, padli si do náruče
a ssáli omamující milosť ze rtů, jež v
sladkém opojení v kalichy s opojným
nápojem se měnily. Sladký čas první
lásky !
Miličiny narozeniny nadešly. Po celý
den bylo pošmourno, neboť po obloze
v

honila se šedá oblaka obtížena deštěm.
Když slunce zapadlo, rozburácela se
bouře, která pobyt v starém poloroz
padlém zámku činila velmi nepříjem
ným. Naši milenci seděli u plápolají
cího krbu, jehož obeň celou komnatu
krvavým světlem polí val.
Milice tulila se bázlivě k Albertovi
a odpovídala s tlumeným hlasem k jeho
otázkám a slovům, jako by se lekala
něčí přítomnosti.
Vítr, rozbouřené moře a mohutné
jilmy pod okny větrem klácené napl
ňovaly zámek strašidelnými zvuky.
Chvílemi zdálo se jako by někdo ve
východním křídle kvílel a z velikého
sálu ozývaly se zvuky jako od těžkých
kročejů.
,,Milý Alberte, věříš v strašidla a v
duchy?“ tázala se Milice strachem se
tetelíc a těsněji k miláčku svému se
přivinujíc.
,,Blahová, kterak bych co člověk
vzdělaný mohl býti tak pověrečným!“
pravil otázaný.
,,Já nechtěla také povídačkám okol
ního lidu, že v zámku tomto straší, ví
ry dáti, ale dnes, slyšíc ty podivné zvu
ky, nemohu pozbaviti se myšlenky, že
jsou pravdivý. Slyšíš ten žalostný,
srdce rozrývající kvil?“
A vskutku, touže chvílí ozvalo se z
východního křídla jako zaúpění lidské,
při němž se i neohrožený, pověrou
zhrdající Albert bezděčně zachvěl. A
brzo na to ozval se hlomoz z rozlehlé
síně podobající se kročejóm.
Milice vyskočila celá vyděšená a
vzkřikla: ,,Strašidla, strašidla!“
A jako na potvrzení výkřiku toho zaburácel vítr, dvéře komnaty rozletěly
se a oheň na krbu vysoko vyšlehnul a
zbarvil prostoru rudou záplavou.
,,Upokoj se Milice,“ konejšil Albert
dívku, jíž strachem v žilách krev sty
dla. ,, Půjdeme se přesvědčí ti co to za
podivné zvuky.“ A nečekaje na odpo
věď chopil se lampy, rozžal ji a pojma
dívku za ruku, vlekl ji více než vedl z
komnaty do pusté chodby.
Již se octnuli v prostranné síni. Zde
prováděl vítr divoké reje, neboť četná
okna, jichž okenice byly utrhány a ta
bulky vytlučené, propouštěla jej plným
proudem. Se stěn v cárách visících
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čalounů ze dnů koloniálních poletovaly
ve větru působíce šum a šelest jako
od křídel duchů. Do toho mísilo se
skřípení a praskání poloutržených těž*■ kých okenic, jimiž vichr lomcoval, praš
tění mohutných jilmů venku a řev roz
bouřeného moře.
Byla to strašlivá směsice zvuků nejneladnějších. Dojem hrůzy zvýšen byl
temnem jen mdle sporým světlem lam
py zaplašovaném. Milice držíc Alber
ta křečovitě za rameno, třásla se jako
osyka. Kdož by byl na tvář její smr
telně bledou a do vytřeštěných zraků
jejích pohledl, byl by ji sám měl za
ducha.
Velikou síní dostali se do východní
ho křídla. Zde nalézal se prostranný
pokoj, v němž jak pověst děla, starý
Šimon Berkeley sedě u psacího stolu,
zemřel.
Zarazili se, naleznuvše dvéře k tomu
to pokoji do kořán otexřené.
„Já se přece určitě pamatuju, “ pra
vil Albert, „že jsem dvéře zavřel, když
jsme zde byli na poslední obchůzce
aámkern. “
„A služebníci sem nikdy ani nevkro
čí, říkají že tu straší,“ dodala Milice.
,,Jen pojďme dále,“ pobízel Albert
společnici svou. Vězí-li v tom nějaké
tajemství, chci je vyzkoumati. “
A vešed do pokoje, pozvedl lampu,
aby se lépe mohl rozhlednouti.
Když světlo celou prostoru osvítilo,
vydral se z úst obou výkřik úžasu.
Zvetšelé čalouny byly odchlípnuty a
potrhány větrem otevřeným vlastně vy
trženým oknem dovnitř fučícím a v
jedné stěně byl otvor, který jak brzo
shledali od tajných do stěny vprave
ných dvířek pocházel.
Otvorem tím dostali se po několika
stupních do veliké komnaty, žaláři se
podobající. Bylať klenutá a malým a
zamříženým okýnkem opatřena.
Jakýsi hrobový vzduch ovanul oba,
vzduch jaký nalézáme v mornicích ne
bo kostnicích hřbitovů. V pozadí kom
naty této byl jakýsi výklenek záclonou
zakrytý. Albert záclonu odhrnul, a z
jeho i z Miličiných úst vydral se vý
křik hrůzy a zděšení.
Zde na loži uprostřed ztrouchnivělých
bohatých látek ležela kostra, s jejíž holé

lebky bohatý proud zlatoskvoucích vla
sů na zem splýval.
„Můj bože, čí je to kostra?“ křičela
Milice zírajíc vytřeštěným zrakem na
děsnou lebku obalenou v krásný zlatý
vlas.
„Tuto na stěně jest cosi napsáno,“
pravil Albert, svítě si na polozašlé pís
mo na omítce zdě.
Teprvé po dlouhém napínání zraku
a důvtipu podařilo se oběma písmo
rozlušti ti a vyčisti z něho následující :
,,Já, Milice, dcera starého Simona
Berkeley, zakládatele tohoto rodu, cítíc
blízkost smrti, píšu tato slova :
„Jsem první lidská bytost, jež se v
této budově narodila, žijíc tu neviděla
jsem až do svého devatenáctého roku
stáří, kromě otce a dvou starých sluhů
ani živou duši. Nepamatuji si matku
svou, neboť mi umřela, když jsem byla
ještě malé děcko. Nebylo mne od přísné
ho mého otce dovoleno vycházeti za zeď
zahrad dům tento jako pevnost nějakou
obkličujících, a neodvážila jsem 'se porušiti zákaz ten až když mi bylo devate
nácte let. Jednoho dne zatoulala jsem
se do lesa na severní straně budovy a
bloudíc tu v zadumání, octnula jsem se
tváří v tvář sličnému a statnému mla
díku. Nevidouc nikdy před tím mla
dého muže, patřila jsem naň jako na
zjevení nebes. On hleděl na mě pln
obdivu a laskavosti. Promluvili jsme.
On mě vypravoval že se jmenuje Harold Mortimer a že jest vzdálený pří
buzný mé rodiny, že ale otec můj ro
dinu jeho na smrt nenávidí. On že
přišel, aby pohnul jej k smíření, dosud
ale že nemohl přese všecky usilovné
pokusy zjednati si k němu přístupu.
Mne že jedenkráte přes zeď zahrady
spatřil a od té chvíle že pocítil v srdci
vroucí touhu po mně, i umínil si, stůj
co stůj se mnou mluviti.
Od té doby scházeli jsme se velmi
Často. Já celé hodiny snila jen o něm
nemohouc dočkati se, až jej opět spa
třím, a na srdci jeho bolest i lásku
svou vypláči.
Věděla jsem, že otec můj nikdy nesvolí abych jej před světem pojala za
manžela. A my se přece tak milovali
a chtěli jsme býti svoji. A jelikož jsme
se mohli nadíti, že by nás nějaký du-
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chovní tajně oddal, ustanovili jsme se
na následujícím: Já přinesla do příští
umluvené schůzky biblí po matce mojí,
na niž jsme v kleče přísahali, že od té
chvíle chceme by ti muž a žena, dokud
bůji nás smrtí nerozloučí.
Žili jsme tak týden v nevýslovné
blaženosti, až krutý otec můj jednou
pospolu nás nalezl. Pronesl několik
krutých a urážlivých slov, při nichž
jsem padla do mdlob. Když jsem se
zpamatovala, nalézala jsem se v této
komnatě, již jsem už do své smrtí ne
opustila; bylať jsem tu držána od neú
prosného otce svého jako v žaláři. O
svém muži nedověděla jsem se nikdy
ničeho. Myslím ale Ze není více na ži
vu, sic by mě byl dávno z toho místa
vysvobodil, neboť láska všecky zámky
rozmyká a žádná zeď není jí dosti silná.
Po devíti měsících porodila jsem děc
ko, chlapečka zlatovlasého a andělsky
hezkého. Bok byla jsem šťastna, ne
boť dítě mé nahradilo mi svět i svobo
du. *
Ale po roce mě bylo dítě vzato a
nikdy více jsem je nespatřila.
2a nemoci mé mě otec sám obsluho
val a jen on přinášel mě po celou do
bu uvěznění mého potravu. Při tom
nikdy jediného slova ke mně nepromlu
vil. Ó, byl to strašný muž, tak straš
ný že mě bylo nepochopítelno jak mohl
býti mým otcem.
Jest tomu již osm let co úpím v
tomto žaláři. Naznačovala jsem si dni,
týdny, měsíce a leta čárkami na zeď.
Otec navštěvoval mě každodenně, ale
již od pěti dnů jsem jej neviděla. Tr
pím již pátý den hlad a žízeň a cítím,
že brzo budu muset zahynouti. Nevím
co pohnulo otce, aby mne po osmiletém
vězení hladem zahynouti dal. Leč zemřu-li, shledám se s mým manželem a
děťátkem. Odpouštím v posledních okamžicích života mého otci.------ Síly
mne opouští---------- Oko nevidí více.
Jsem------------ “
Další Črty byly naprosto nečitelný.

Nejspíše opustily nebohou síly a smrt
vysvobodila ji brzo na to z hrozného
mučení.
Šimon Berkeley zemřel zrovna pět
dní dříve náhlou smrtí. Tím vysvětlu
je se, proč nešťastné dceři nepřinášel
potravu, takže hladem a žízní zahynouti
musela. Jsa náhlou a nenadálou smrtí
schvácen, nemohl nikomu vyje viti hroz
né tajemství.
Nedaleko od popsaného místa stěny
stála těžká dubová skříň. Když ji
Albert otevřel, nalezl v ní několik
bedniček a vaků naplněných zlatém,
stříbrem a drahocennými skvosty. Báz
peněz a tvar skvostů svědčil o veli
kém stáří jejich.
,,Ejhle Milice, toť odkaz tam té ne
šťastné Milice, pramáteře tvé, jejž tobě
zůstavuje. Tento poklad dostačí zajis
té, abys pozbavila to staré rodinné sí
dlo, a všecky k němu přináležející po
zemky všech dluhů. · ‘
Milice padla mu na prsa přemožena
mocnými nenadálými a tak sobě pro
tivnými dojmy. Teprvé po chvíli pra
vila:
„Tebe učiním pánem pokladu toho. “
„Jsem již pánem pokladu většího,—
srdce tvého/
*
dodal Albert a políbil
nevěstu svou na plný růžový ret.
Když byla Milice ustřihla pramen
zlatého vlasu s hlavy kostry pramateře
své, pravila:
„Tato kadeř budiž naším požehná
ním a naším strážním amuletem/
*
Na vánoce odbývala se skvělá svat
ba ve starém sídle Berkeleyův, kteréž
arci již v nové slávě se skvělo.
Jedna věc mátla lidem rozum. Byl
to následující nápis na mohutném žu
lovém pomníku zřízeném na pohřebišti
Berkeley ů v.
Zasvěceno památce

HABOLDA a MILICE MOBTIMEB.
Sklizni utrpěni jest radosť.
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TJe:psitrn.ý mu.ž·
Ze sbírky Bret Harte-ovy „Kalifornické povídky/6

přeložil Gust, B. Reišl.
Jmenoval se Fagg — David Fagg.
Přišel s námi roku 1852 v „Létacím
Kakudu“ do Kalifornie. Nemyslím, že
by se tak bylo stalo z touhy po dobro
družstvích. Nepochybně nevěděl kam ji
nam by se měl obrátiti. Vypravovali-li jsme
si my mladí hoši o tom, jak skvělých vy
hlídek jsme zamítli, abychom se do Ka
lifornie vydali, jak přátelé naši odjezdem
tímto byli zarmouceni, ukazovali-li jsme
si podobizny a závitky vlasů, a o Zuzance a Mařence si vyprávěli, seděl nepatrný
muž podle nás i naslouchal se smutným
a trapným výrazem obličeje, ale nikdy nepronesl ani slovíčka. Myslím, že neměl
co říci. Známých mimo nás neměl a my
vzali jej pod perutě své a upřímně řeče
no, tropili jsme si z něho žerty. Měli-li
jsme jen hrstku větru, mělo ubohé čertisko námořskou nemoc a nikdy nemohl
zvyknouti si kolísání lodě. Nezapomenu
nikdy jak velice jsme se všichni zasmáli
když Rattler přinesl na provázku kus tu
ku a.............. Avšak ctihodný tento žert
jest vám všem znám. A jak znamenitý
kousek stropili jsme mu se slečnou Fran
tiškou Twinklerovou! Slečna Františka z
duše ho nenáviděla a my obalamutili Fagga, že si ho zamilovala a malé pamlsky i
knihy z kajuty mu posílá. Měli jste zří
tí krásný onen výjev, když jektaje a ná
mořskou nemocí ještě obtížen, přišel, by
ji diků vzdal! Jak se roznítila! Jak opo
vržlivé, krásné, hněvivé to pohledy !....
Právě jako „Medora,“ tvrdil Rattler—a on
uměl Byrona z paměti — a starý Fagg,
jak zdrtila ho rána tato! Přestál to však
a když Rattler ve Valparaiso se roznemo’
hl, tu byl to starý Fagg, jenž ho ošetřo
val. Vidíte, že byl dobromyslným ho
chem, mužnost a vtip mu však scházely.
O básnictví neměl ani tušení. Viděl

jsem ho s největším poklidem-duše sedí
cího a staré šaty spravujícího mezi tím,
co Rattler Byronovu dojemnou odu na
oceán t přednášel. Jednou tázal se Rattlera věří-li, že by byl Byron kdy obtížen
námořskou nemoci.
Nepamatuji se již co Rattler odvětil,
vím však, že jsme se všichni srdečně zasmáti museli i nepochybuji, že odpověď by
la trefnou, neboť Rattler byl vtipným.
Když „Létací Kakadu“ do San Francisca přibyl, uspořádali jsme velikou slav
nostní hostinu i dohodli jsme se, že se
každoročně sejdeme, abychom upomínku
na tento den tímtéž slavným spůsobem
obnovili.
Rozumí se, že Fagg pozván
nebyl. Fagg cestoval v mezipalubí i lze
pochopiti, že jsme nyní, ucítivše pevnou
půdu pod nohama, museli poněkud držeti
na slušnost. Avšak starý Fagg, jak jsme
ho nazývali, — on byl, mimochodem ře
čeno teprvé dvacetpět roků stár — starý
Fagg byl nám v tento den předmětem
nekonečného obveselení. Vzal si do hlavy, že lze vykonati cestu do Sacramento
pěšky i nastoupil skutečně také pěšky
cestu tu. Bavili jsme se znamenitě, po
třásli si ruce a rozloučili se.
Ach! neuplynulo ješpě osm roků a již
několik z těch rukou, kteréž se tenkráte
přátelsky pojily, hrozebně proti sobě se
kasaly aneb potají octly se v kapse sou
druha. Následujícího na to roku nestolovali jsme již pospolu, poněvadž mladý
Barker přísahal, že nikdy nevstrčí nohy
své s tak opovržení hodným padouchem,
jakým jest Mixer, pod jeden stůl a poně
vadž Nibbles, jenž od mladého Stubbse,
té doby sklepníka v jednom hostinci ve
Valparaiso, peněz nějakých si vypůjčil»
s takými lidmi stýkati se nechtěl.
Roku 1854 koupal jsem část’ akcií
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Vlčího Dolu Mugginsville-ského a proto
umínil jsem si, že si tam zajedu a dol na
vštívím. Sestoupil jsem v „říšském hote
lu,“ najal si po obědě koně, objel si nej
dříve město a odebral jsem se pak ven k
dolu.
Jeden z oněch tvorů, jež novináři
označuji co své „bezpečné prameny“ a
jimž ve všech malých obcích výhradné
právo k zodpovídání všech otázek mlčky
se přiznává, byl mi za zpravodaje odporu
čen. Dlouhý zvyk činil jej spůsobilým,
současně pracovati i mluviti i nezameškal
nikdy jednu z obou těchto povinností.
Tento muž vyprávěl mi celé děje našeho
dolu a dodal pak:
„Vidíte, cizý pane, (obrátil se ku vrst
vě země před nim se rozkládající)—zlato
musí vyjiti z tohoto dolu—(motykou svou
udělal čárku)—ale dřívější jeho ma — ji
— tel —(musel slovo to vypracovati ze se
be jako motyku ze země) — byl mužem
poněkud neopatrným (prudká rána moty
kou na místě puntíku). Byl ještě zcela
zeleným a nechal si okolní chlapy skočiti
na svůj dílec.
)
*
Co mi měl dále ještě zjeviti, bylo svě
řeno jeho klobouku, kterýž byl sňal, by
si červeným hedvábným šátkem mužné
své čelo osušil.
Tázal jsem se ho po jménu prvotníniho majitele.
„Jmenoval se Fagg 1“
Navštívil jsem ho. Stal se poněkud
starším a poněkud ohyzdnějším. Pravil
mi, že pořádně pracoval a že se mu daří
„tak tak.“ Zmocnila se mne jakási ná
klonnost k němu i nadržoval jsem mu v
jisté míře. Činil-li jsem tak proto, že jsem
počal opovrhovat! lidmi jako Rattler a
Mixer, nemusím snad dokládati.
Víte dobře, že Vlčí důl učinil úpadek
a jak hrůzně jsme byli my akcionáři oši
*) V zlatodolech platí zákon, dle něhož
muž ztrácí práva na pozemek ním vyhledaný
i na práce na něm vykonané, jestli že v jisté
době na části své nepracoval, Pak může kdo
koli bez všech ohledů částici tu si přisvojiti a
tento spůsob získání si místa v dolu některém
zove se v odborné řeči zlatokopů „to jump a
claim“—skočiti na dílec.

zení. Nedlouho po tom zvěděl jsem, že
Rattler, jeden z hlavních akcionářů, mu
sel v Robinsově „hostinci u města Mugginsville“ přijmouti místo nadsklepníka a
že Fagg dodělal se štěstí i neví co by s
penězi začíti měl. To vše bylo mi vyprá
věno Mixerem, jenž tam byl, by záležitost
tu urovnával, i dodal, že Fagg koří se
dceři právě jmenovaného majitele hostin
ce. A listy i dle sluchu zvěděl jsem dá
le, že starý Robins příčiňuje se, by sňa
tek Nelly Robin sovy i Fagga sprostredko
val. Nelly byla hezkou, čilou i hbitou
dívčinou, vždy ochotnou učiniti to, co otec její si přál. Shledal jsem, že by Faggovi posloužilo kdyby se oženil a domác
nost si zařídil : snad se domůže co man
žel ještě nějaké významnosti !
Pospíšil jsem tudíž jednoho dne do
Mugginsville, bych se přesvědčil, jak se
věci vlastně mají.
Nekonečně mile působilo na mne, že
mohl jsem si nechat upraviti od Rattlera
grog—od tohoto veselého, skvějícího se
nepřemožitelného Rattlera, jenž před dvě
mi lety pokoušel se o to, zdali by mne
mohl kantorovati. Zavedl jsem rozhovor
na Nelly a starého Fagga, hlavně proto,
že jsem se domýšlel, že by jej předmět
tento pozlobil. Nemohl Fagga nikdy vystáti, a Nelly, pravil mi může prý ho prá
vě tak málo snésti, o tom prý jest ubez
pečen.
„Zdali Nelly miluje jiného ?“
Obrátil se k zrcadlu za nalevárnou
visícímu a projel si rukou vlas : —porozu
měl jsem domýšlivému hejsku !
Považoval jsem za nutné dáti Faggovi pokynutí, by věc tu urychlil. Měl jsem
s ním dlouhý rozhovor. Lehce bylo lze
seznati, že ubohé čertisko po uši jest za
milováno. Vzdychl si i slíbil mi, že s}
dodá odvahy, by věc tu přivedl k rozhod
nutí. Nelly byla dobrou dívkou a chova
la, myslím, jakousi tajnou úctu ku skrom
nému starému Faggovi. Nechala si ale
již zvrátiti hlavinku svou povrchními vlast
nostmi Rattlerovými, ženské její povaze
více lichotícími. Že by byla Nelly horší
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vás neb mne, tomu nevěřím. Jsmeť všich
ni nakloněni tomu, známých svých j>osu~
zovati více dle zevnější jich ceny než
vnitřního jich obsahu. Jest to snadnější
a přejemnější a — nemusíme-li je obdařit!
důvěrou svou — právě tak příhodné. U
žen jest věc ta nebezpečna proto, že u
nich mnohem spíše než u nás city ve hru
přichází a pak jest, jak známo, všechno
rozumování zbytečným namáháním. To
byl by věděl i starý Fagg, kdyby byl bý
val mužem jakéhosi významu. Tím však
nebyl. Tím hůře pron !
Několik měsíců uplynulo a já seděl
právě ve své úřadovně, když starý Fagg
ke mně vstoupil. Příchod jeho mne po
někud překvapil i mluvili jsme o denních
událostech mechanickým spůsobem, jak to
činívají lidé, již ví, že mají si něco jiné.
ho sděliti, avšak jen na oklikách k tomu
při jiti mohou. Po přestávce pravil pak
Fagg a sice zcela jiným hlasem :
„Půjdu domu 1“
„Domu?“
„Ano — to jest, zamýšlím si zajeti do
států atlantických. Vyhledal jsem tě, po
něvadž, jak ti známo, mám něco jmění i
nechal jsem vystaví ti právní plnomocenství pro tebe, bys mé záležitosti obstará
val. Mimo to mám několik listin, kteréž
bych ti rád svěřil. Chceš je uschovat!?“
„Ano-—ale Nelly?“
Obličej jeho se prodloužil. Pak po
kusil se o úsměv a pokusem tím povstalo
nejpodivnější utvoření obličeje., jakéž jsem
kdy viděl. Konečně pravil:
„Nepojmu Nelly za choť.............. to
jest ...
Zdálo se, že uvnitř se omlouvá, že
se tak určitě vyslovil.
„....To jest, já myslím, že bude lé
pe, nevezmu-li si ji 1“
„Davide Faggu,“ pravil jsem s náh
lou přísností, „ty zůstaneš věčně nepatr
ným člověkem.!“

K mému úžasu vyjasnil se obličej je

ho.
„Ano,“ pravil mi, „to jest pravda,
jsem nepatrným mužem ! Byl jsem si to
ho povždy vědom. Vidíš, já myslel, že
Rattler miluje dívku tu právě tak velice
jako já, a věděl jsem, že ona ho miluje
více než mne a že následovně s ním bu
de šťastnější. Věděl jsem ale také, že
by mi byl dal starý Robins přednost před
ním, poněvadž jsem byl bohatším
a
dívka učiní vždy co si přeje .... a vidíš,
proto myslel jsem si, že bych vlastně stál
v cestě .... a proto jsem odešel. Ale,“
pokračoval, když viděl, že ho chci vyrušiti, „poněvadž jsem se obával, že by sta
rý mohl Rattlerovi dívku odepříti, půjčil
jsem mu tolik, aby mohl v Dogtownu za
cíti vlastní obchod. Tak snaživý, činný
i řádný hoch, jakým jest Rattler, brzo si
pomůže a octne se v dřívějších svých po
měrech. . . . A ostatně, víš co, kdyby přece
neměl štěstí, nemusíš ho pronásledovati.
Žij blaze !“

Byl jsem naň příliš rozhořčen pro
jeho chování se vůči tomuto Rattlerovi,
než abych se mu byl mohl ukázati lásky
plným; poněvadž se ale tímto obchodem
jeho dalo něco vydělati, slíbil jsem mu,
že ho převezmu. On pak na to odcesto
val.
Několik týhodnů minulo. Když byl
nejbližší poštovní parník přibyl, zaměstná
vala časopisy po několik dní zpráva o
hrůzném neštěstí. Ve všech částech stá
tu probírali lidé horlivě podrobnosti zká
zy lodě jedné, a ti, kdož měli na palubě
přátel, odešli tiše stranou a přelétli bezdechým napnutím dlouhý seznam nešťast
ných. Četl jsem jména nadaných, stateč
ných, šlechetných a vroucně milovaných,
kteří přišli o život a mezi nimi shledal
jsem ze všech známých svých nej prvé
jméno — Davida Fagga.
Nepatrný muž odešel domů.
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Svobodné domoviny na vládních pozemcích v Soustátí.
Každý občan svobodné republiky této
měl by věděti, že může nabyti chceli pracovati, statek zdarma od vlády spolkové
z její pozemků v rozličných státech Unie.
Podlé nynějších zákonů může každý
občan, aneb kdo byl vyslovil se. že se
občanem státi chce, (má první list),
zaujmouti čtvrt sekce, čili 160 akrů, v
kterémkoli státu, v němž má vláda ně
jaké pozemky ještě, jež by byly na
prodej po $1.25 za akr. Aneb může
zabratí z pozemků vládních 80 akrů,
které čítá vláda po §2.50 za akr.
Tato výhoda vztahuje se i na ženy,
které jsou hlavou rodiny, každá pak
osoba, která použije toho práva, má
za povinnosť ukázati se u pozemkového
úradníka pozemkového úřadu onoho
kraje, v němž se pozemek tento nalézá
a zde musí složití svědectví, že jest on
neb ona hlavou rodiny neb jinak 21 rok
stáří. Dále musí udati, že pozemek
takto zabraný má sloužiti jedině jemu
neb jí k užívání za tím účelem, aby
se na něm usadili a jej vzdělávali.
Takový uchazeč k nabytí pozemku
vládního pod zákonem o domovinách
(Ilomestead Law) musí v úřadovně po
zemkové při svém ucházení se zaplatí ti
§10 při zabrání 160 akrů, a §5 při za
brání 80 akrů. Avšak neobdrží na po
zemek tento žádné dosvědčení majet
kové neb vlastniční list, leč až za pět
roků ode dne zabrání. Když po vypr
šení pěti roků, a ne déle než za sedm
roků ode dne zabrání pozemku toho
vlastník jeho dosvědčí před pozemko
vým úřadníkem pomocí dvou věrohod
ných svědků, že pozemek ten držel pět
roků a vzdělával, a žádnou čásť od ně
ho neprodal, pak obdrží patent na po
zemek ten a stane se úplným jeho ma
jitelem, moha jej prodati právně neb
jinako s ním naložiti. Tento patent od
vlády Spojených Států činí jej tedy sa
mostatným pánem, pozemku toho, aniž
by jej to co stálo, leč zaplacení oněch
zmíněných desíti neb pěti dolarů Kdo
by však měl příležitost pr dati neb zpe
něžiti svůj takto zabraný pozemek dří
ve, nežli vyprší pět roků bydlení jeho
na něm, může tak učiniti, když poze
mek ten koupí od vlády za cenu jeho
původní, buď §1.25 neb §2.50.

Jiným zákonem se ustanovuje, že
majitel pozemku takového užívaje ho
co domoviny své. není závazným po
zemkem tím za žádné dluhy, které by
mohl míti a nikdo z věřitelů jeho ne
smí mu na domovinu jeho sáhnouti.
Jest však jiné ustanovení zákonem
tím, které slouží k ochraně vládních
zájmů proti těm, kteří by nesprávně
chtěli jednati, že totiž každý, kdo jed
nou byl zabral nějaký pozemek pod zá
konem o domovině, nesmí se z pozem
ku toho odstěhovati na jiné místo, a
nesmí pozemek ten nechati prázdný dé
le nežli šest měsíců do roka, sice ztrá
cí práva veškerého na majetnictví po
zemku, kterýž připadá vládě a ta jej
může zase jiným přihlásivším se uděliti. Pod zákonem o domovině nemůže
nikdo zabratí více, nežli 160 akrů pů
dy, avšak koupiti od vlády za ceny
udané může každý, mnoholi chce.
Ve prospěch těch osob však, které
sloužili ve vojště neb při loďstvu spol
kovém činně nejméně 00 dní, aneb je
jich vdovy neb dítky po jejich smrti
mohou nabyti pozemek vládní v obnosu
160 akrů pod tou výminkou, že aspoň
jeden rok na něm byli se usadili, a za
ten jeden rok obdrží úplnou právomocnosť nad pozemkem tím.
Jiný zákon o nabytí pozemků od
vlády ustanovuje, že každý osadník na
západních prériích, který by byl vysá
zel a po dva roky pěstoval pět akrů
půdy lesními stromy na svém 80 akro
vém pozemku, aneb 10 akrů na 180
akrovém pozemku, může za to obdržeti právomocnosť plnou k majetnictví
pozemku toho po třech letech jeho
osazení na místo až po pěti. Každá
pak osoba, která by byla pěstovala 40
akrů lesa po 10 roků, na některé čtvrti
sekce, jest oprávněná dostati patent na
160 akrů sekce té, kde les ten vypěs
tovala po zaplacení jen §40.
Toto jest asi obsah podmínek zákonů
o získání domoviny na vládních pozem
cích. O bližší zprávy může každý dopsati si buď na nejbližší pozemkový
úřad ve štátu, kde si přeje pozemek
zaujmouti, aneb pod nadpisem :
,,To the Cominissioner of the Generál
Land Office, Washington, D. C.“
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Washington, hlavní město Spojených Státův.
(K titulnímu obrazu.)
O d Fr . B. Z D R Ú B K A .

Město Washington, sídlo vlády Spoje
ných Státův Amerických od r. 1800, stoji
na východním břehu řeky Potomaku, 106
mil od její ústí, 105 mil přímou čárou
od moře, 38 c 5 3’39” severní šířky a 77°
2’48” západní délky od Greenwich. Oby
vatelstva čítalo město r. 1875 při počítá
ní v okrouhlém počtu 150.000.
Washington jest téměř jediným njěstem
mezi sídelními městy velikých národů no
vověkých, které bylo založeno a vystavě
no jedině za účelem býti sídelním měs
tem vlády bez ohledu na obchodní poža
davky a na velikost’. Kdežto Londýn,
Paříž, Berlín, Petrohrad, Vídeň a Madrid
jsou zároveň obchodními středisky a nej
lidnatějšími městy země, již zastupují,
Washington nikdy nebylo a snad ani ne
bude vůdčím městem Soustátí, ani středis
kem obchodu a průmyslu zemského. Co
do obchodu a průmyslu jest a zůstane
bezpochyby zastíněno velikými už teď
městy blízkými, Filadelfií a Baltimorem,
od nichž jest vzdáleno dotyčně 137 a
39 mil, ano město New York jest po
dráze vzdáleno odtud 227 mil.
Jsou
lidé, kteří zastávají náhled, že by zave
dení továren a průmyslových podniků
ve Washingtone bylo na újmu jeho zdra
vosti a čistotě, a že jest tedy lépe, když
zůstane, jak jest.
Dějiny města ukazuji, že při hledání
příhodného místa pro založení sídelního
města pro spolkovou vládu zavdalo příči
nu ku značným sporům v kongresu a že
konečně byl přijat sprostredkuj ící návrh,
aby se zvolilo místo, kde vtéká řeka Anacostia do Potomaku. Když pak r. 1788
postoupil stát Maryland, a r. 1789 stát
Virginia Soustátí kus půdy obnášející de
set čtverečních mil, sám gen. Washington
vyhlídl na Marylandské straně řeky pří
hodné místo pro postavení města a roz
měřil budovy a parky i ulice pro nastá
vající město.

V době, kdy se zakládalo město to,
bylo asi zrovna u prostřed mezi severní
mi a jižními státy Unie. Dne 15. dubna
1791 byl položen základní kámen spolko
vého území od tří presidentem jmenova
ných komisařů a rok na to byly hranice
území toho naznačeny čtverhrannými ka
meny. Půda ta byla nazvána Washing
tonem „The Federal City“ (spolkové měs
to) a teprvé 9. září 1791 nazvali je komi
saři „územím Kolumbia,“ město pak samé
nazvali „Washingtonem “
Rozměr města vykreslil za spolupůso
bení presidenta Washingtona a tajemníka
Jeffersona francouzský major LEnfant,
který vzal si za vzor půdorys francouzské
ho vládního města Versailles. Když byl
půdorys učiněn, nalezl se pravý meridian?
a na základě jeho byl učiněn počátek ku
vyměřování tříd a širokých ulic. Ulice
se rozměřovaly nejméně 70, nejvíce 160
stop zšíří. Všecky ulice Washingtonské
měří dohromady 264 míle, a jsou širší,
nežli jaké se nalézají v kterémkoli městě
na zeměkouli.
Celkem se nalézá v městě 21 třída
(avenue), a každá nese jméno některého
státu. Pennsylvania avenue, hlavní ulice
Washingtonu, jest velmi krásná a velko
lepá, 160 stop široká, vedoucí od kapito
lu k budově pokladniční, kdež odchyluje
se k severu a vede dále podél presiden
tova obydlí k Georgetown, v šířce 130
stop. Třída tato byla původně založena
pro tři silnice s dvojitou řadou Lombard
ských topolů, jež nechal zasázeti Jefferson.
R. 1832 byly tyto stromy posekané a třída
byla změněna v celé šířce v jednu cestu.
Jest teď krásně a pevně vydlážděna a
tvoří nej krásnější „Corso“ neb jízdní uli
ci v zemi. Massachusetts avenue jest
přes čtyry míle dlouhá a po celou tu
délku 160 stop široká. Ostatní třídy
nazývají se: Maine, New Hampshire,
Vermont, Connecticut, Rhode Island, New
a·
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York, New Jersey, Maryland, Delaware,
Virginia, North Carolina, South Carolina,
Georgia, Louisiana, Missouri, Tennessee?
Kentucky, Ohio a Indiana. K těmto přičísti dlužno třídu Výkonnou (Executive
ave.), která vede od presidentova domu
hadovité pozemkem Washingtonova pom
níku, až k půdě, kde stojí odbor hospo
dářský, kudy táhne se pozemkem Smithsoniova ústavu ku kapitolu do zahrady
botanické. Třída ta skýtá velmi krásnou
projíždku dvě míle dlouhou a bude míti
krásné stinné stromořadí. Východní kapitolínská ulice byla ustanovena za nej
krásnější ulici v městě a jest skutečně
velmi půvabnou s mnohými překrásnými
budovami soukromými. Táhne se východ
ně od kapitolu 160 stop široká jsouc do
Lincoln parku.
Ulice K vede z Rock Creeku k hranicím
Georgetownu, jest 148 stop široká, a je
velmi krásná. Taktéž jest velmi zajíma
vou ulice šestnáctá, 160 stop široká, kte
rá vede ze čtverce Lafayettova naproti
presidentovu obydlí severně na návrší Kolumbiánské koleje, odkudž jest rozkošná
vyhlídka na město a okolí. Ulice Boun
dary, která běží podél severních hranic
města, jest též krásnou projíždkou.
Na parky jest město velmi bohaté, ne
boť čítá následující větší mimo mnoho
menších : Kapitolínský park 52 akry,
presidentův park 20 akrů, Lafayettův park
7 akrů, Park neb Mali, dosud necelý ho
tový 100 akru, Soudu ický park 19 akrů,
Arsenální park 44 akry, Loděnický park
27 akrů, Farragutův park 1-| akru, Franklinův park 4 akry, Lincolnův park 6 akrů, Stanton Plače
akru. Mimo ty
nalézá se veliký počet čtverců po městě
zelením a stromy porostlých, pak mnoho
kruhů zahradních a troj hran ů, což vše
slouží k nemalé ozdobě ulic i města.
Ačkoliv byl základ města učiněn velmi
kiásný, přece to vzalo více než půl stole
tí, nežli jen polovina toho, co mělo býti
k ozdobě města, bylo provedeno, neboť
zdráhal se spořivý kongres věnovat! na
to nějaké peníze, aby aspoň mohly býti

vysušeny nezdravotou páchnoucí bažiny
a vyklizeny blátivé ulice. První leta,,
když se tu započal scházeti kongres, bylo
„město“ to pustině spíše podobné, samý
močál, louže a les. členové kongresu ra
ději volili bydleti ve tři míle vzdáleném
Georgetownu. Až teprve 1871 započal
kongres s pomocí některých podnikavěj
ších občanů o to dbáti, aby se město po
zvedlo na stupeň zasloužený.
Kongres zrušil obecní vlády města
Washingtonu a Georgetownu a postavil
na jich místo zvláštní správu pro území
okresku Columbia s guvernérem, zákono
dárstvím a výborem obecných prací, kte
rémužto poslednějšímu bylo svěřeno zři
zování stok, ulic, a tříd ve Washingtonu
a Georgetownu. Nové vládě této bylo·
dáno právo dělati dluhy, vybírat i peníze
k účelům řečeným, a město se opravova
lo velmi pilno. Udělalo se práce veliká
síla, ale jak to v Americe obyčejem, kra
dlo se také a marnilo až běda. Po tři
roky vládla nová tato vláda, a tolik mož
no říci k její cti, že celé město se změ
nilo její působením. Stálo to však ne
smírné peníze a vláda ta mimo všecky
jiné důchody udělala ještě dvacet milio
nů dolarů dluhů, které lpí na městě
dosud, aniž by byly kongresem zaplaceny.
Úroky velké z nich platí se z poplatků
vybíraných z majetku obyvatelů, jichž od
té doby přibývá stále a staví se neustále
nové a krásné budovy zde.
Nová tato vláda byla následkem žalob .
a nesprávností mnohých shozena kongre
sem 20. Června, 1874, a na její místo byli
postaveni co prozatímní vládci tři komi
saři, které ustanovuje president se schvá
lením senátu, a kteří zůstanou v moci,,
dokud kongres nezřídí jinou vládu pro
okresek ten, na čemž už delší dobu pra
cuje, a nemůže pořade býti hotov. Pe
něžní záležitosti okresku toho jsou pod
přímým řízením odboru spolkové poklad
ny. R. 1876 páčilo se v^městě majetku
daním podrobeného 80 milionů dolaru a
rozpočtlo se daní z něho 1| ze sta. Ma
jetek vládní nebyl nikdy dani podroben.
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Kongres sám vykonáva veškeré výkony
zákonodárné pro okresek ten.
Od té doby, co byla zpět postoupena
Alexandrie a část’ území na západním bře
hu řeky Potoinaku, r. 1846 státu Virgi
nii, obnáší město Washington i s okres
kem Columbií pouze 64 čtv. míle. Město
šíří se jedním směrem asi 4| míle, dru
hým směrem asi 2-J míle, majíc průčelí
Potomacké 4 míle a Anacostické 3| míle.
Pro vládní budovy jest tu ještě velmi
mnoho místa prázdného vyhraženo, jak se
nenalézá v žádném velkém městě sídel
ním. Nikde také nenalézá se tolik pro
story zachované pro ulice, náměstí, parky,
atd., což zdravotě města jest velmi nápo
mocno. Úmrtnosť zdejší také čítá se
průměrně 2 ze sta za rok, což u porov
nání s jinými městy jest výhodné. V le
tě jest tu veliké parno a trvá dlouho,
avšak bývá mírněno vánky z údolí Potomackého přicházejícími. V zimě za to
málo kdy padá sníh a po větrnost’ jest
mírná. Ulice a třídy jsou pojmenovány
podlé tak zvaného Filadelfického spôsobu,
a sice ulice běžící východně a západně
nesou jména abecedy od A do W,
kdežto ulice běžící severně a jižně počí
tají se číslicemi od jedné do 2d. Tato
chudoba v pojmenování ulic bude nejspí
še co nejdříve nah ražena významnějšími
jmény.
Poloha města Washingtonu jest velmi
krásná a vyhlídka s návrší kapitolního
jest zajímavá. Humboldt když stál na
západníÁtraně návrší toho a patřil na to
krásné okolí, vyslovil se : „Neviděl jsem
půvabnějšího rozhledu na všech svých
cestách.“
Nejnápadnějším předmětem podíváni
jest kapitol, jehož vznešený bílý dóm lze
viděli na kolik mil kolem se všech stran.
Návrší kapitolínské stojí téměř u prostřed
města. Budova sama jest vystavěna v
jednoduchém slohu klasickém se středem
a dvěma prostrannýma křídloma, jichž
východní průčelí jest zdobeno 63 korint
skými · sloupy. Délka buctovy obnáší 751
stopua 4 palce, šířka pak od 121 až do

324 stop, dle místa. Celá budova pokrý
vá asi 34- akru. Výše středu a křídle!
obnáší až ku střeše 70 stop. Nad střední
částí ční vznešený železný dóm, mající
při základě průměru 135 stop a obsahují
cí 3575 ton litiny a kovaného železa; vr
šek dómu jest opatřen světlíkem 15 stop
v průměru majícím a 50 stop vysokým.
Na tom stojí socha svobody z bronzu, na
vržená od Crowforda, čelíc k východu a
majíc výšky 19£ stopy. Celá výška od
paty budovy na východní straně až po
vrch sochy obnáší 285 £ stopy. O sou
stavnosti, shodě a dojmu budovy této pa
nují všeobecné hlasy nejlepších znalců
uměleckých, že jest to jedna z nejkrás
nějších novověkých budov na zemi. Ná
klad na budovu tuto se všemi dostavky a
opravami páčí se dosud na něco přes 13
milionů dolaru.
Nynější střední čásť byla založena 1818
a dostavena 1827; křídla byla dostavena
185 1. První budova kapitolu byla zalo
žena samým Washingtonem 1793 a byla
obě křídla postavena, v nichž se usídlil
byl kongres. Než však ještě byla celá
budova zhotovena, shořela, byvši zničena,
od vojska britického 1814. Pak se sta
věla znovu. Dóm dříve dřevěný byl naliražen železným mezi 1855 a 1863. No
vá síň pro dům zástupcův byla hotova
1857 a síň pro senát 1859. Práce pokra
čovala i v době války stále, a zvedala se
den po dni výše a výše, co obě rozvadě
né strany zápasily o panství v ní. Až
konečně soeha svobody korunovala celé
dílo dne 12. prosince 1863.
Rotunda jest střediskem zajímavosti v
kapitolu a jesti to okrouhlá síň mající 96
stop v průměru a 180 stop výše až ku
stropu, na jejíž vnitřní stěnách nalézají se
freskové malby od Brumidi-ho představu
jící alegorické a dějepisné předměty. Osm
pryních obrazů, které vroubí rotundu zvý
ší pozorovatele představují dějinné náčrty,
z nichž všechny jsou známy skoro všem,
jelikož jsou to Trumbullovy čtyny obra
zy : prohlášení neodvislosti, vzdání se
Burgoyna, vzdání se Cornwall-ise, odstów-
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pení generála Washingtona, pak přistání
Kolumbovo od Vanderlyna, přistání Pout
níků od Weira, Křest’ Pocahontas od
Chapmana a De Sotovo odkrytí Mississip
pi od Powella. Brána východního prů
čelí kapitolu má po svých obou stranách
dve vyobrazení, z nichž jedno jest přistá
ní Kolumbovo od Persica a druhé ale
gorické znázornení prvního osazení v Ame
rice od Greenougha. Ve výklencích po
pravé i levé straně vchodu jsou dvě obrov
ské sochy od Persica představující mír a
válku. Nej lepší vyznačení umělcovo na
lézá se v báni nad východním průčelím
senátového křídla zhotovené od Crowforda a představující pokrok vzdělanosti v
Soustátí. Veliké bronzové dvéře od Randolpha Rogerse zdobící východní prů
čelní vchod do kapitolu představují relírové vyobrazení ze života Kolumbova, a
podobné bronzové dvéře v hlavním vcho
du senátového křídla představují zname
nitější výjevy z války revoluční a z dějin
země.
Sin senátu zaujímá střed severního kříd
la a jest 113 stop při 81 se křesly pro 76
senátorů, a její galerie má místa pro 1000
diváků. Síň ta jest prosta všech umělec
kých ozdob, až na skleněné tabulky na
stropě, které mají na sobě symbolické
obrazy. Nejvypracovanější ozdoby kapi
tolu jsou za senátovou síní na chodbách,
kde klenuté stropy a stěny jsou úplně
pokryty obrazy freskovými představující
mi pohledy na přírodu a dějinné povahy
v rozmanitém složení. Některé síně pro
senátové výbory ustanovené jsou pěkně
ozdobené freskami. Velkolepé pak scho
dy z bílého mramoru vedoucí k senátu
od západu jsou jednou z nej vzácnějších
ozdob stavitelského umění na světě. Dlou
há jizba za senátem, zvaná mramorová
jizba, jest zbudovaná ze samého mramoru.
Její strop spočívá na čtyřech korintickýcli sloupech z italského mramoru, any
stěi^r jsou z důkladně hlazeného mramo
ru z Tennessee. Za touto jizbou nalézá
se síň presidentova, kteráž jest ozdobami až
přeplněna, kdežto síň pro náměstka pre

sidentova jest jednoduchá ale krásn
Senátová pošta hned za touto jest ozdo
bena krásnými freskami.
Jižní křídlo kapitolu jest určeno pro
sněmovnu zástupců, a pro její výborové
síně a úřadovny. Síň tato jest největší
síní sněmovní na světě. Měří 139 stop
délky, 93 stopy šířky a 36 stop výšky.
Galerie může pojmouti 1.500 a do síně
vejde se pohodlně 300 křesel pro zástup
ce. Po pravé straně předsedy jest podo
bizna Washingtonova v životní velikosti
a po levé straně jeho podobizna Lafayettova, první od Vanderlyna, druhá od
Ary Scheťfera kongresu věnovaná.
Knihovna kongresní zajímá celé západ
ní oddělení střední budovy. Obsíhá tři
prostranné síně plné železných stojanů a
výstupků. Podlahu jest z bílého a čer
ného mramoru a není žádného dřeva po
užito při celé knihovně, tak že jest proti
ohni chráněna.
Knihovna ta čítá 315.000 děl a právě se
jedná o novou budovu, aby se do ní ukládaly spisy stále se množící. Právn ický odbor knihovny kongresní, obsahující
35.000 kněli, nalézá se v přízemí dole.
Vchod do knihoven těch (vestibul) jest
ozdoben sloupy slohu amerického, které
nápodobí klas kukuřice a klas tabákový
byliny.
Když se. jde z rotundy do nynější sí
ně zástupců, musí se projiti bývalou sně
movnou zástupcův, která jest stavěna do
polokruhu a jest obklíčena rozmanitými
sloupy mramorovými. Síň tato r. 1864
byla ustanovena za národní síň památnou,
do níž každý stát má posiati nejméně
dvě sochy svých nejvýtečnějších mužů v
mramoru neb v bronzu; dosud však jen
ze 6 států jsou tu sochy zastoupeny.
Odbor pokladny spolkové nalé
zá se v krásné budově zvláštní stavěné v
pěkném slohu jonickém na rohu ulic 15.
a Pennsylvania. Budova měří 468 stop
délky, 264 stopy šířky, obsahuje 195 po
kojů a stojíš 6,000.000. Odbor vnitra, lépe
znám pod jmenein budovy patentovéhoúřadu nalézá se u prostřed města a zau
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jímá celý čtverec stavební mezi ulicemi
F a G, 7. a 9. Sloh stavby jest dorický.
Budova měří 453 stopy délky, 331 stop
šířky a 75 výšky, stojí 82,700.00.
"Spolková pošta nalézá se právě
naproti budově patentového úřadu, jest
stavěna ve slohu korintickém, měří 300
stop délky, 204 stopy šířky a stojí 81,
700.000.
Odbor hospodářský zaujímá
velikou kamennou budovu ve slohu rene
sančním vedlé Smithsoniova ústavu. Měří
,170 při 7 i stopě a stála 8140.000. K bu
dově té náleží veliký sklenník, vinice
zkušební a půda, celkem asi 10 akrů.
Účelem odboru toho jest rozdávání po
zemi semen, bylin, hospodářských zpráv,
poučení a podobného.
Námořská hvězdárna vládní
stojí na břehu řeky Potomaku asi půl ces
ty mezi Washington a Georgetown na i 9
akrech půdy. Hlavní budova hvězdárny
byla vystavěna 1844, a má na sobě veliký
dóm, na jehož střeše nalézá se tyč pro
prapor a veliká koule, která pokaždé o
polednách sklesne dolů na znamení poled
ní hodiny, kterýž okamžik se denně tele
grafuje po celých Spojených Státech všem
pozorovnám vládním. Hned vedlé nalézá
se věž, v níž jest velký dalekohled po
stavený 1873 se sklem 26 palců v průmě
ru majícím a stojícím 8*7.1)00.
Tento
jest největší refraktor na světě.
Vojenské lékařské mu
seu m nalézá se na 10. ulici mezi ulice
mi E. a F. Obsahuje zápisky v 10.000
rukopisných svazcích o velmi zajímavých
pozorováních nemocí zvláště při armádě
Spojených Států, o výsledcích rozličných
ran na tělo lidské, o výsledcích ranhejičských operací, atd. Drobnohledné oddě
lení tohoto ústavu jest přivedeno k zna
menité dokonalosti, a vzorky i nástroje
lékařské i ranhojičské tvoří velmi zajíma
vou a poučnou sbírku. Knihovna při
něm čítá na 40.00'j děl a jest nej úplnější
sbírkou lékařských spisů v zemi.
Vládní tiskárna a knihvazačství nalézá se ve zvláštní budově roh ulic

Capitol a H. Tiskárna tato považuje se
za největší a nej úplnější na světě, a jest
s to vydati do roka milion kněh.
Loděnice Washingtonská, založe
ná 1804, nalézá se na 27 akrech půdy při
řece Anacostia na úpatí osmé ulice, asi
míli jihovýchodně od kapitolu. Závod
tento poskytuje znamenitou příležitost’ k
vyrábění zásob pro lodě potřebných, ač
se v něm i lodě staví a spravují.
Presidentovo obydlí, jemuž
se jinak také říká Bílý Dům neb výkon
né sídlo, stojí na Pennsylvania avenue a
zajímá asi 20 akrů půdy mezi budovami
pro rozličné odbory vládní. Jest to jed
noduchá budova kamenná, bíle obarvená,
170 stop dlouhá a 86 široká, majíc slou
poví v průčelí o 8 dorických sloupech a za
hrada pěkně vyozdobená. Budova sama jest
zdobena podobiznami všech presidentů
Spojených Států. Největší síň v budově
té jest tak zvaná síň východní, která mě
ří 80 stop při 40 a jest 22 stopy vysoká.
Vedlejší Modrá síň jest zdobena modře
se zlatém a jest ustanovena ku přijímání
diplomatickému i společenskému.
Síň
rudá a zelená, dle jich nábytku tak zva
né, měří každá 30 stop při 20. Síně v
hořenním poschodí jsou obsazeny výkon
nými úřadovnami a tajemníky presidento
vými, jakož i oddělením pro rodinu pre
sidentovu. První dům presidentův byl
obydlen presidentem John Adamsem a
byl britickým vojskem 1814 zničen. Ny
nější budova byla zřízena 1818 až 1829
a k její výstavě a udržení až na naše
doby bylo povoleno 81,800.000.
Vedlé těchto vládních budov nalézá se
více ještě vládních odborů bez vlastních
budov a musejí se spokojiti s nájmem
příležitých k tomu domů soukromých.
Tak jest odbor tajemníka spravedlnosti
umístěn v budově banku pro černochy na
proti pokladně spolkové; pensijní odbor
nalézá se s důležitými spisy svými na
rohu ulic Pennsylvania a 12. Odbor vy
chovatelství nalézá se v téže budově;
odbor pro statistiku na 15. ulici.
Krásné umění není ve Washingtonu
6
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zastoupeno příliš valně, ač se děly časté
pokusy už od nej starších dob, aby se
město ozdobilo pomníky a sochami. Ze
starších dob nalézá se na náměstí La
Fayette jízdná socha gen. Jacksona a v
kruhu na Pennsylvania avenue socha
Washingtonova, obě od Clarka Millse.
Na 16. ulici nalézá se socha bronzová gen.
Winfielda Scotta, na Rawlinsovů náměstí
socha §gen. Rawlinse od Baillyho. Vojanský ústav jest ozdoben bronzovou so
chou gen. Scotta od Thompsona. V Lin
colnovu parku nalézá se krásná socha
Ballova, jak Lincoln osvobozuje černochy
z otroctví. Před východním vchodem do
kapitolu nalézá se obrovská a klasicky
vyvedená socha Washingtonova. Jediný
veřejný ústav věnovaný krásnému umění
jest Galerie Corcoranova, založená od ob
čana téhož jména, a obsahující nejlepší
vzory umění sochařského, ryteckého a
malířského. Obecenstvo má do ní volný
přístup třikráte za týden. Největší a nej
nákladnější pomník národní zde bude bez
odporu veliký národní pomník Washingtonovi, který byl založen roku 1843, má
míti při základu 70 čtverečních stop a bude
470 stop vysoký. Kongres povolil naň
$200.000, když už bylo naň vynaloženo
před dvaceti roky $430.000 dobrovolně se
braných. Až bude hotov, bude to dů
stojný a věčně trvající pomník velikého
národa největšímu jeho muži.
Vody čerstvé dostává se Washingtonu
prostranným vodovodem z velikého vodo
pádu řeky Potomak 16 mil od města.
Denně se posýlá do města 80,000.000 ga
lonů vody. Vodovod ten stál $3,500.000.
Parky obecné a náměstí jsou četně opa
třeny vodomety a prameny umělými.
Washington jest spojen s břehy Virgi
nie přes Potomak třemi mosty; přes Anacostia vedou dva mosty, jeden železný a
druhý dřevěný.
Jedna z nej značnějších budov ve Wash
ingtonu jest Smithsoniův ústav výstavě
ný z rudého pískovce v normanském slo
hu. Budova tato chová v sobě národní
museum a všecky předměty umění, dějin,

přírodovědy a zeměznalectví, které jsou
majetkem vlády. Knihovna ústavu toho,
přesně vědecká, byla 1866 dopravena do
kapitolu a tvoří část’knihovny kongresu í.
Mezi vysokými školami zde založenými
vyniká především universita Columbiánská svými odbory právnickým a lékař
ským, pak katolická universita Gonzaga,.
černošská universita Howardova. Časopi
sů má město pět denních a '2 týdenních;
avšak všecky zdejší časopisy nemají ta
ké dokonalosti a rozšířenosti, jako listy
v jiných větších městech.
Co politická hlava Spojených Států vy
znamenává se Washington nad všecka
města v ostatní zemi. Všecky státy a území jsou tu stále téměř zastoupena bud’
senátory, neb zástupci, neb jinými oso
bami. Kdežto většina obyvatelů zdejších
jest původu amerického, jest přece město
to většinou mezinárodní, neboť stále se
tu nalézá mnoho osob vynikajících ze
všech dílů světa. Zvláště pak na tento
směr působí přítomnost’ zahraničných vy
slanců a jiných zástupců. Zahájení mód
ní doby počíná při zahájení kongresu,
první pondělek v prosinci a trvá až do
velikonoc. Tu stíhá jedna zábava dru
hou, plesy, přijímání, hostiny, atd.z A hostů pozvaných jest stále četně. Uřadníci
pak pořádají též zábavy, a když tyto po
řádá president, některý jeho tajemník neb
předseda zastupitelstva, říká se jim „levees“ a tu má každý volný přistup. Pre
sident přijímá návštěvy lidu každého dne
od 12. do 3. odp., vyjma neděle a za
sedací dny kabinetní, totiž úterý a
pátek. Novoroční přijímání v Bílém Do
mě jest provázeno všemi cizími vyslanci
v jejich slavnostním obleku a všech dů
stojníků vojenských v plném stejnokroji.
Okolí Washingtonu jest velmi krásné
a půvabné. Na všecky strany jsou krás
né vycházky, stromořadí a jízdní cesty a
z několika vábných míst v okolí jest
krásná vyhlídka na město a na kapitol.
Zvláště to platí o Arlington Hights, kde
jest národní hřbitov, na němž odpočívá
na 15.000 spolkových vojínů.
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Jednalo se několikráte o otázku, zdali
jest to výhodné postaviti veliké město
výhradně za účelem vládních potřeb. Teď
" se o to nikdo už nehádá. Otázka, která
později přišla na přetřes, že by se mělo
sídlo spolkové vlády odstěhovati někam
do prostřed země, kde by ze všech stran
bylo do něho stejně daleko, také už pře
stala se přetřepávati, poněvadž nezdá se, že
• by to bylo v nějakém spůsobu výhodněj

ším komu. Nynější hlavní město zalo
žené zakladatelem republiky této, se vše
mi památkami dějinnými, které v něm se
nalézají, jest uznáváno každým za jedině
důstojné co střed sjednocených států a
střed velikého národa, kterýž jest ve své
povaze naznačen nadpisem nalézajícím se
na dómu kapitolu a znějícím : „E Pluribus Unum.“

První věci·
První kalendář byl tištěn Jiřím z
Purbachu r. 1460.
První měděný cent byl ražen v New
Ha ven r. 1788.
První omnibus byl vystaven v Pa
říži r. 1827.
První kolej ve Spojených Státech byla
založena r. 1'636.
Kompasu bylo použito ve Francii po
prvé r. 1150, ač se praví, že Číňané
již dávno jej užívali.
První komíny byly uvedeny do ftíma
z Paduy r. 1360.
První oznáinka v novinách byla tiš
těna r. 1652.
První vývěva byla shotovena r. 1650.
Disphantus započal algebru v čtvrtém
neb šestém století.
První větroplavec vystoupil do vzdu
chu r. 1783.
První Národní banka byla povolena
kongresem 31. prosince r. 1783.
První pokus vyráběti špendlíky ve
Spojenýeh Státech byl učiněn brzo
po válce r. 1812.
První tiskací lis byl zaveden ve Sp.
Státech r. 1792
Kočáry se poprvé užívaly v Anglicku
roku 1568.
Plynu svítícího se poprvé použilo r.
1701. Do Nového Yorku byl zaveden
r. 1827.
První skelné hutě, o kterých víme
byly zavedeny ve Sp. Státech r. 1780.

Zlato bylo nalezeno v Californii r. 1848.
První lokomobily bylo zde použito
r. 1829. ·
První koňská dráha byla vystavena
r. 1826-1827.
První ocelové pero bylo shotoveno
r. 1803.
Obálek na psaní poprvé použito
r. 1839.
První úplný šicí stroj byl patentován
Eliášem Howe mladším r 1846.
První železný parník byl vystaven
r. 1830.
První telegrafický stroj byl s úspě
chem použit jeho vynálezcem S. F.
Morse r. 1835, ač jeho výhody se ne
dokázaly až roku 1844.
První parník plul po řeče Hudson
r. 1807.
Petroleje po prvé použito ku svícení
r. 1826.
První prapor Spojených Států byl
rozvinut prvního ledna r. 1776 nad
táborem v Cambridge. Měl třináct bí
lých a červených pruhů a v rohu po
držel anglický kříž.
První parostroj byl sem přivcžen z
Anglicka r. 1753.
Skleněná okna byla zavedena do
Anglie v osmém století.
První dalekohled byl použit v Ang
lii r. 1608.
Amerika byla nalezena r. 1492.
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Vyřezávač kuří ok proti vůli.
I.

II.

Ale, milý Arthure, co by řekl man
Žel můj, kdyby nás takto nalezl?

Milý Karle, zde ti představuji pana
Zemličku, mého vyřezávače kuří ok.
est velmi dovedným ve svém oboru.

m.

IV.

Hie, lile, to se hodí právě dobře,
Mám též jedno kuří oko, kteréž mně
strašně mučí.

Pohled Žofinky poučí Arthura, že se
jedná o život. Proto sebere veškeru
svou odvahu a jme se nemocnému
zouvati boty.
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V.

Ví.

Na štěstí má nožík se šestnácti že
lízky, vytahovákem zátek atd. Pan Ka
rel považuje to za ranhojičský nástroj.

Po dlouhém zkoušení počíná Arthur
práci svou ostrým malým nož kem

VII.

Vin.

Kuří oko jest tvrdošijné, pan Karel
laje jako drvoštěp, Arthur vezme nůž
chlebový a dokončí dílo jediným řezem

Použi v konečně povstalého zmatku,
dá se na útěk.
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Sklepník: Dal jste mi málo, pane ;
obdržím ještě pét centů — Učitel řečí:
Ty vám musím zůstat dlužen. — Sklep
ník : Vždyť vás ani neznám, pane ! —
Učitel: To neškodí -4r posaďte se sem
— budu vás za těch pět centů učit
Čtvrt hodiny ířančtině !
Kuchařka u prodavačky zelení: Od
koupí m-li vám celou vaší zásobu, mnoholi za to žádáte? — Prodávačka: Co
pak si myslíte, má drahá, vždyť bych
zítra neměla co prodávat!!“

Pan Karel nemá již kurí oko — za
to má ale dvě

Éiditel banku : Jste tedy s podmín
kami našimi spokojen ? — Pokladník:
Ano! Dovolte mi však ještě jednu
otázku, pane řiditeli! Jak veliký byl v
průměru obnos, s nímž vám bývalí
vaší pokladníci uprchli ?

Moudrost’ otcovská.
Od Bol. Jablonského.

^ynu ! mnoho již v tom světě
Ode všech zavrženo,
Co kdys od mudrců slavných
Za pravdu jest drženo.

Písmo její jesti těžké,
Ale přece čitelné.
Nejlépe chutnává jádro,

Mnoho v knihách temných věků
Za cnost bylo vydáno,
Co ve světle jasných časů
Hříchem býti shledáno.

Jež jsme sami vyluštili;
Nejvíce těšívá zlato,
Jež jsme sami vydobyli.

Jest však jedna stará kniha,
Jenžto ještě nelhala,
Kniha, v niž neznámá ruka
Věčné pravdy napsala.

Nejvíce těšívá perla,
již jsme sami vylovili —
A nejvíce těší pravda,
Již jsme sami odekryli.

Slova této moudré knihy
I odpůrce přesvědčí;
Kdo v ní dobře čisti umí,
Ten jest inudřec největší.

Élynu !

Jestiť jedna velká kniha
Bez omylu, bez vady,
A ta velká, svátá kniha
Sluje — kniha přírody.
Čítej pilně v knize této,
Máš-li srdce citelné;

jak se často v světě

Převrácené věci dějí!
Mnozí touží po osvětě,
Osvítit však neumějí.

Kdo jen hanlivými slovy
K osvětě svůj národ budí,
Podobá se šílencovi,
Rukama jenž temnost pudí.
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<Dliceš-li temnost rozptýlit!,
Ucin den — noc zajde sama ;

Bludy chceš-li zapuditi,
Pravdě uč, jenž není známa.

4.

Zpomeň si, o Synu, na to,
Dospěješ-li k vyšším dnům ;
Nepředkládej psům, co sváto,
Ani perly —> selatům !

«»osný déšť se perlí s nebe;
Viz ty kapky, Synu můj!
Prach je pouští mimo sebe,
Květ je jímá v kalich svůj.

Mám věšet hlavu.?
(Od Václava Šnajdra.)

wO&ám věšet hlavu, plakat snad,
že v světě sám jsem — sám — tak sám ?
Aj, cítím ještě srdce hrát,
a sílu hudby jeho znám ! —
Že vyhnali mě v cizí lid,
že svému lidu chtěl jsem žít,
bych bloudil jako věčný žid,
žít tělem, ale duší mřít?“

Ach — slyším staré matky pláč,
ach — slyším němý otce sten — —

odvážný ale s lósy hráč
poslední sázku hází v plen !....

Vlasť — ma'ka krví plakala,
ot — národ sténal k smrti již,
vlasť rukou kata klesala,
a národ hanby nesl kříž !....

Nuž ptám se, kdeže je ten syn,
jenž klidně nes’ by matky skon,
když vrah jí vráží v prsa klín,
a umíráčkem bije zvon ?!....

Zpěv·
Od S. K. Macháčka.

pívejme, bratří!
Zpévové patří
Na Čechy ;
Za hoře, tísně
Udělí písně
Útěchy.

Peruti čilé
Jímají mile
S sebou v ráj,
V nové ty světy,
Kde sype květy
Věčný máj.

Poutat se zpěvy
Od země plevy
Nedají;
Zvolně se vzhůru
Tam k nebes kůru
Zvedají.

Prsa se šíří,
Hbitě se víří
Tělem krev ;
Oko se jasní,
Kdykoli šťastní
Božský zpěv!
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Muž národa.
(Dne 26. srpna 1866 v Železném Brodě, za okupače pruské.)

lOyl muž, jenž divné srdce měl,
V něm tajuplné žely,
Však předce hlavu vzhůru pnul,
V oku se žáry rděly.
Tvář jeho, mužné krásy vzor,
Leč bledá a jak z ledu,
Ze žal i bázeň jímala
Při prvním jejím vzhledu.

Však pod tím ledem mrazovým
Horoucí cit se vzdýmá. —
Jak nebetýčný ledovec,
V němž oheň sopky dřímá.
Veškerou naděj pohrobil; —
A kdož by doufal ještě,
Když sterou haluz naděje
Uštíply sudby kleště? —
Byl v lásce k děvě oklamán
Již serafem svým zvával
A v srdci ráj ji budoval;
Leč^seraf — ten se smával.

Tu srdce láskou sklamané
Šlo k příteli se zhojit.
Však přítel rád měl zlata lesk,
Pron jal se zrady strojit.
Nyní, kdy ze dvou srdce ran
Krev tekla otrávená,
Šel mezi lid a kázal mu,
že vlast jest podrobena.
Šel mezi lid a kázal mu
V jakou jest vržen bídu.
Však lid? — Ten bláznů spílal mu
A rušitelů klidu.

Jeť pravda zážeh plamenu,
Jenž v duši světlo vznítí,
Jeť stínem, který v skřehlý úd
Zas vlévá živobytí.
Lid stál, tou pravdou přikován,
Lid stál, tou pravdou zničen
A každým slovem ohnivým
Mocně j’ byl k činu vzlícen.

Muž hlásal dál co za rány
Vrah sypal na otčinu,
By ducha slavných praotců
Umořil, zdeptal v synu.
Že zdárné syny otcům vzal
A dal v ně kule vrýti,
By krví jejich nevinnou
Svou moc moh’ omladiti.

Že rajskou vlast převrátil v poušť,
Že města, vísky sbořil
A dlouhým krve střebáním
Lid statný v stíny zmořil.
Že k dovršení spousty té
Kostlivec-hlad se vtíral
Z chatrče v chatrč; a co v nich
Morovým dechem stíral.

Že matka z lásky k dítěti
Je v hrůzném bolu smrtí,
Že otec v strašném zoufání
O stěnu hlavu drtí!
Tu lid, jenž dříve kámen byl,
Z nějž vrah si podnož stesal,
Zabouřil pomstou divokou, —
Jak u vzkřičení plesal.

Však muž byl jako z mramoru,
Útržek nedbal, smíchu;
Věděl, že lid jest zaslepen
Tmou poroby a hříchu.

Ten lid teď jako velmoře,
Když ve vlny se boří,
Ten lid jak prales na bórách,
Kdy šlehem blesku vzhoří.

Zkázal dál, že tyrani
Lid volný v pouta vrhli,
Jej do mučíren zavlekli,
Tam jazyk mu vytrhli.

Kol apoštola svobody,
Se vzdýmá, hrozně volá:
,,Odveď nás na ty katany —
Nikdo nám neodolá!“

Tu ustanul lid v spílání,
Dal sluchu svého muži. —
Vždyť pravda z úst mu hřímala
A pravda mysl pruží.

A muž se stápí v davu tom,
Tvář jeho v ohňů rdění —
Muž již není z mramoru,
Vždyť zří lid uvolněný!
Václav Šnajdr^
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Ze zdravovědy.
Dle H. B—a, zpracoval Gust. B. Reišl.
Lékař — vzduch.
Velké bezsmyslné množství považuje
obyčejně obklopující nás povětrní vzduch,
v němž žijeme a dýšeme, za nic, ono
tomu již tak uvyklo, že si jeho bytí a
vlivu na život lidí, zvířat i rostlin nevší
má; ono přijímá vzduch co něco obyčej
ného a bývá jen zřídka kdy a sice jen
tenkráte, na jeho jsoucnost upamatováno,
pakliže tento vzduch škodnými plyny a
výpary stok zkažen, čichu cítiti se nechá.
A přece jest tento povětrní vzduch stále
nás obklopující nejen pro život nevyhnu
telný, nýbrž jest i mocným prostředkem
léčivým v celé řadě utrpení a nemocí,
čerstvý vzduch, zvláště pohorský a lesní
vzduch nejen že jest hlavním prostřed
kem udržení zdraví, nýbrž i při porušení
tohoto prostředkem k léčení a uzdravení
nejpůsobivějším. Proto jest také mnoh
dy pouhá změna povětrnosti sama o sobě
bez použití jiných léčivých prostředků s
to vyhojiti stará, zakořeněná zla; v ohledu
tomto dokázané úspěchy pomocí lázní,
cestování, delšího pobytu v horách aneb
na jezeře jsou příliš známé a i nejtvrdošijnější nakažlivé a bařinaté zimnice, kte
réž vzdorovaly největším a stálým dáv
kám chininu, arseniku atd., mizí po změ
ně obydlí z nižších do výše položených
krajin.
Duchaplný spisovatel „Vědeckých po
jednání“ v „Journal des Debats“ uveřej
nil nedávno článek, v kterémž rozebírá
vliv vzduchu na zdravou a nemocnou
soustavu lidskou a předkládá návrh aerotherapie čili vedij léčeni vzduchem. Avšak
pan Jindřich de Parville — tak zove se
vědecký feuilletonista „Journal des Debats“ — zakládá návrhy své v podstatě
na zdravotních poměrech Paříže a dává v
ohledu tom čtenářům svým pozoruhodné
rady. - - Nehledě k místním pařížským po

měrům, zasluhuje myšlenka jeho v celku
důkladného ocenění, neboť zla o nichž
se vůči vzduchu pařížskému zmiňuje, na
lézáme více méně ve všech velkoměstech,
kde obyvatelstvo na desítitisíce a statisí
ce na prostoru poměrně obmezeném stěs
náno jest a kde tudíž vydýchaná kyselina
uhličnatá, výpary takého množství lidstva
a hromadící se látky odpadkové vzduch,
kterýž má býti vdýchán rychle, a důklad
ně kazí. Jak ale bylo již povědíno, sta
ráme se tak málo o vzduch nás obklopu
jící, že se jakosti jeho malá jen pozor
nost věnuje a že jen málo kdo zná rozdíl
mezi „čerstvým“ a „dobrým“ vzduchem,
mezi „proudícím se“ a „zdravým“ vzdu
chem. Bude tudíž zajisté užitečno promluviti poněkud důkladněji, o důležité
této otázce a pochopitelným spůsobem
šířiti poněkud více světla o otázce této.

Obor vzdušný nás obklopující a do výše
patnácti zeměpisných mil nad povrch
mořský sahající, jest naplněn smíšeninou
sestávající z 76 dílců dusíku a 23 dílců
kyslíku, mimo několik malých stále stá
vajících, ale často měnících se dodatku
kyseliny uhličnaté, páry vodní, čpavku a
mimo těchto vznáší se ve vzduchu stále
více méně jemného prachu.
Vzduch tento neustále dýšeme; on jest
nej výtečnějším naším prostředkem vyži
vovacím, skutečným pokrmem života.
Tělo nemá totiž žádného vlastního, samo
statného života, nýbrž to, co životem a
silou životní nazýváme, jest pouze výrob
kem stále ze světa venkovského do těla
přivozovaných látek, kteréž v něm strá
veny, spáleny a proměněny bývají. Tyto
přirozené látky jsou potrava, nápoj a
vzduch; ony jsou látkami podněcovacími,
jako voda a uhlí jsou podněcovacími lát’
kami parostroje a nepřivádí-li se tyto lát'
ky vyživovací neustále tělu, přestává ži
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vot a ústrojí dohrálo úkol svůj — ono
jest mrtvo. Potrava, nápoj a vzduch jsou
tudíž vyživovacími prostředky těla a na
dobrém výboru a použití těchto závisí
zdraví i život. Býváme většinou opatrní
u výběru našich pokrmů, vín a piv, zkou
máme čistotu mléka a vody, vzduch ale
*
dýšeme tak jak se nám dostane, ve vel
kých městech tedy v pokud možno nej hor
ším spůsobu. A přece jest vzduch našim
hlavním a nejdůležitějším prostředkem vy
živovacím a zároveň nositelem nej důle
žitějších potřeb životních: světla a zvuku,
tepla a električnosti. Vzduch dodává nám
kyslík, kterýž jest naším vlastním vzdu
chem životním, bez něhož také nemůžeme
ani okamžik žiti.
Zajisté málo lidí pomýšlí na to, že ten
to patnáct mil vysoký vzdušný obor země
kouli naši obklopující, musí na nás činiti
veliký tlak; tlak ten obnáší na prostor
čtvereční stopy více než 2200 liber. Po
něvadž pak tělesný povrch vzrostlého
člověka as 15 čtverečních stop obnáší,
tož vykonává na nás vzduch tlak více
než 300 centnýřů a tlak tento vstoupá
neb klesá každou čárkou jako tlakoměr
vstoupá neb klesá, o 140 liber aneb
zmenšuje se o tolik též. Jak můžeme
tento ohromný tlak více než 300 centnýřů
snésti, aniž bychom ho pocítili, to vysvět
luje se tím, že tlak ten rozděluje se na
celé t^ělo a že vzduch v našem vnitru se
nalézající proti tlakem rovnovážný poměr
zjednává.
Dáme-li člověku některému do každé
ruky váhu 150 liber těžkou, udrží ji snad
chvíli nějakou, brzo «ale pružnost svalu
ochabne i musí váhu nechat padnouti; —
rozdělí me-li ale těchto 150 liber na 15
menších závaží po 10 librách a rozdělí
me-li tyto opět na celé tělo, tož nejen
unese člověk tíž tu po delší dobu, nýbrž
on se s ní bude moci i pohybovati. Shle
dáváme se ještě se starými zbrojemi ze
středověku, s brněními od hlavy až ku
patám, 150 liber i více vážícími, v nichž
ale, poněvadž byla tíž rozdělena na celé
tělo, rytíři chodili, jezdili, bojovali a zá

pasili. Tak rozděluje se také tlak vzdu
chu na celé tělo a může býti vydržen;
ano on jest dobru našemu i potřebný a
na vysokých pohořích aneb ve větších
ještě větroplavbou dosažitelných výších,
kde jest tlak vzduchu již nepatrnější, na
padnou člověka různé obtíže.
Složení vzduchu, 7<> částic dusíku a 23
částice kyslíku, jest všude téměř stejné,
avšak přece vznáší se ve vzduchu prach,
kterýž tíží svou dolů klesá, více v spod
ních vrstvách než ve vyšších. Prach
tento sestává ale z nekonečně jemně roz
dělených látek kovových, jako země kře
meníte, uhlí, uhličn&tého vápna, pak z
rostlinných vláken, z pelu květin, dále z
uschlých a v prach proměněných odpadků
a vyvržků lidí i zvířat a konečně z mi
liard nej menších žijících tvorů, hmyzu,
nálevníků, výtrusů, hub, bylin plísečnatých atd., jichž miliony vdýcháme. Z
posledních jsou jedny neškodné a nevin
né, druhé pak pňsobiteli látek nakažli.
vých, i ohrožují zdraví a život člověka.
V obydlích našich vznáší se mimo to ve
vzduchu vlastní naše výpary, naše odpa
dlé buňky pokožní, v komnatách nemoc
ných také uschlé hnisové krůpěje a vše
to s vnikajícím venkovským vzduchem
sloučeno, vznáší a mísí se tak dlojiho do
hromady, až to opět ústy nebo nosem
vdýšeme. Jak pak teprvé v úzkých tem
ných bytech nádvorných a sklepních, v
nízkých, lidmi přeplněných prostorách, v
temných obchodních a dílních místnos
tech, v špinavých chatrčích, v špatně pro
větraných školách, kde všude na obnovu
aneb čistění vzduchu pranic aneb velmi
málo se pomýšlí. Ve velkých městech
ale, kde mnoho lidí musí bydleti na ma
lé prostoře pohromadě nalézáme tyto zlo
řády nejčetněji a z těch povstávají nezho
jitelné choroby, proti nimž všechny léky
lékáren ničeho nezmohou. Jediné vy
hojení takových k sezení a pobytu v
temných obydlích odsouzených lidí může
býti umožněno jen pak, jestli že lidé ti,
pokud možno nejvíce Čerstvého vzduchu
požívají, venku mírné pohyby tčlesné vy-
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větrávají, to jest, zvolna a z hluboká vdy- bez něhož není strávení ani rozpuštěni
chají a vydychají.
látek v těle možné. Chudokrevnost jest
Ze všech povzbuzovacích látek, jež se a zůstane hlavní nemoci měšťáků a proti
tělu k udržení života přivádějí, tvoří ní stává jediného prostředku: změna vzduvzduch daleko největší částku; — dospě .chu, delší pobyt na čistém, slunečním, les
lý člověk spotřebuje denně pokrmu a ná ním i pohorském vzduchu aneb i na moři.
poje šest, nejvýše sedm liber; v tom ale
Při tom třeba ještě podotknouti, že
jest obsažena pouze libra pevných látek a mořský vzduch dobrodějně povzbuzuje
pět až šest liber vody.
osoby nerázné, zmalátnělé, sešlé a čerstvý
Trus člověka, moč a lejno obnáší prů pohorský vzduch opět na rozčilené, čivo
měrně tři libry, z čehož jen málo jest vě rozdrážděné upokojujiciho a umírfiujípevných látek, většina pak opět vodou cího. vlivu má. Proto jest volba místa,
jest; scházející bylo spotřebováno v těle pak-li změnu vzduchu předsevzetí hodlá“
a v krev, šťávy atd. proměněno. Napro me, na nejvýše důležitá a právě v tomto
ti tomu vdýchá člověk ve 24 hodinách ohledu nejvíce se chybuje. I mezi lékaři
'více než 8000 litrů vzduchu a s nim o- panují o tom zcela klamné a neoprávněné
liromně více škodlivostí, než potravou a náhledy; téměř každý den slýcháváme
nápojem do těla dostati se může. Vzdor jak se volný vzduch s dobrým vzduchem
tomu obrací lidé přece jenom malou po stotožňuje a každý okamžik možno slyšeti
zornost na vzduch, kterýž vdychají a ne že se udílí sesláblé osobě rada, by do té
přemýšlí zcela nic o jeho sloučení.
či oné výše položené čtvrti města se od
Dokázanou skutečností jest, že ve vět stěhovala, poněvadž jest tam tah vzduchu,
ších městech 75 procent obyvatelstva trpí živější. Poněvadž tam vzduch živěji va
chudokrevností a kdyby venkovský lid ne, domýšlí se tedy lidé obyčejně, že ná"
pozvolna obyvatelstvo měst neobnovoval, sledkem toho musí býti čistý a proto i
že by se tato velká střediště nahromadění zdravý. Také z téže příčiny bývají ne
lidského brzo proměnila v hřbitovy.
mocní posíláni na vyšiny horské, kde jest
Měšťák vadne v zkaženém vzduchu ja náraz větrný prudký a tímto čivní sou"
ko rostlina, kteráž by byla nucena růsti stava nemocného bolestně bývá pobuřo
na obmezené prostoře ve sklepě. Rostli vána.
Nestáváť ovšem nikde rozhodně čistého
na požene vysílené výrůstky a konečně
zvadne; v městech vyrostlé obyvatelstvo vzduchu; všude jest více méně s výpary,
žene rovněž tak jen vodní výrůstky a od kouřem a prachem smíšen; poněvadž tyto
pokolení ku pokolení nese stále více znak však vlastní svou zvláštní tíhou vždy dolu
„malaria urbana,“ moru městského.
klesají, tož jest ovšem pravda, že výše
Tvořeni krve a kuliček krevných jest ležící krajiny mají vždy poměrně čistší
možné jen tenkráte, dostane-li se plícím vzduch než nížeji položené, kde přirozeně
patřičného·množství kyslíku; pak li že ale všechny nečistoty vzduchu sklesají. V
větší část’ se vzduchem do plic se dostáv jediné kapce vody, kterouž byla puštěna
ších látek kysličnatých, ztrávena jest na část’ oboru vzdušného pařížské jedné ulice,
hromaděnou zde nečistotou, zbývá pro ukazoval drobnohled víc než půl milionu
kuličky krevné velmi málo, tvoření děje zůstalých tam výtrusů zárodkových. Ná
se nedokonale a celé tělo následkem toho sledovně čím blíže jest obydlí zemi, tím
trpí. Bez zdravého, čistého vzduchu ne- nečistší jest vzduch, kterýž se v něm
spomáhá ani nejsilnější potrava masitá; vdýchá a přece považuje se obydlí v prv
nadarmo snažíme se pomoci výborným ním patře za velmi slušné a výhodné,
vínem a silným pivem, zcela bez prospě kdežto byty v druhém a třetím patře
chu dodávají se tělu železité lučebniny; jsou mnohem méně oblíbeny.
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Vyšší vrstvy vzduchu jsou bez odporu
čistší a zdravější spodních, avšak i při
tom musí býti dbáno jistých mezí a proto
jest nesmyslno posílati slabých a ne
mocných na velké vrchy, kde jest vzduch
stále pohnutý, větry stále vějí, a nemocný
užitek z čistého povětří mu plynoucí,
škodou na zviklané soustavě čivní zaplatiti musí. Léčení vzduchem děje se nej
úspěšněji na mírných výšinách, kteréž
opět musí býti přispůsobeny osobní po
vaze nemocného, a na výslunní lesním.
Co spomůže takovéto léčení vzduchu,
to dokázala nám nedávno zemřelá bavor
ská „lékařská selka“ Amalie Hohenesterová, kteráž byla vůbec v lékařském světě
zjevem velezajímavým. „Lékařská selka“
pocházela z rodiny velmi špatné pověsti
se těšící, jménem Nonnenmacher, kteráž
trestním soudům dodala hojně lupičů,
zlodějů, podvodníků· atd. Ona sama ří
dila co dvanáctileté děvčátko lehký vo
zík, na němž nalézala se loupež. Pozdě
ji věnovala se léčení prostonárodnímu a
svými nápoji kořínkovými a jinými jed
noduchými předpisy nabyla brzo po celém
okolí jakési pověsti. Tato rostla rok od
roku a v posledních letech dojížděly k
ní rakouské arcivévodkyně, ruské velkokněžny, králova matka bavorská, vévod
kyně, hraběnky a baronky, by u ní po
moci a vyléčení hledaly. Opustil-li někdo
po dráze Ingolstaettské Mnichov, byl
nemálo překvapen, když na malé, nepa
trné stanici Roehrmoos spatřil značně
nádherných povozů s premovanými slu
žebníky, kteří zde očekávali panstvo vla
kem přijíždějící, by je pak dovezli k
„lékařské selce“ do stranou od dráhy leží
cího Maria Brunnu. Amalie Hohenesterová koupila krásný Maria Brunn, vysta
vila zde velkou budovu lázeňskou, a
najala si lékaře, kterýž neměl žádných
zákazníků; ten musel propůjčiti jejím
předpisům jména svého, aby tak byla jista
před pronásledováním okolních lékařů.
O stavbě lidského těla neměla ani zdání
— nestudovala ani vědu léčitelskou ani
pomocné její vědy; neohmatávala tepnu,

nevyptávala se, neprohlížela si nemocné
ho; na místě všelikého prohlížení spoko
jila se sklenicí moče nemocného.
Její poznávání nemocí bylo také podiv
né a uvedlo neslýchané léčitelské náhle
dy na světlo. Tak pravila jednomu ne
mocnému, když ho byla vyslechla a moč
jeho si prohledla: „Hleď, tobě se převr
hla krevní truhlice; buď ale jen pokojný,
vždyť mi ji zase postavíme !“ Tvrdila,
že nápoje z bylin připravuje dle několik
století starého předpisu rodiny své; šetři
la nimi ale nemálo. Hlavní zásluha zvlášt
ní této ženy, sestávala v její spôsobu lé
čení, jelikož rozmazlené a lékařsky ztýra
né své nemocné přidržovala k jednodu
chému, přirozenému životu.
Při slunce východu muselo se vstávati,
při slunce západu lehati, kouření a liho
viny byly přísně zakázány; nemocní mu
seli se pokud možno nejvíce pohybovat!
na čerstvém vzduchu a jednoduchou, ale
silnou stravu domácí požívati; čtení,
psaní, duševní namáhání byly značně obmezeny; celý spůsob života byl zkrátka
řečeno nanejvýše jednoduchý & pravidelný
a kdo se nechtěl podrobiti její nařízením,
musel okamžitě opustiti ústav. V tak
jednoduchém ošetřování, v krásném les
ním, před větrem chráněném ponebí
Maria Brunnském, v přirozeném žití na
volném čerstvém vzduchu spočívalo ta
jemství jejího léčení a nej skvělejší vylé
čení byla docílena u elegantních, vzneše
ných dam vysokých a nej vyšších kruhů,
kteréž v Maria Brunnu choulostivého a
rozhýčkaného spôsobu svého žití vzdáti a
zdravý, přirozený život vésti musely.
Všechny tyto dámy, čivními, pohlavními
a podbřišními nemocemi trpící, proti nímž:
marně dovolávaly se pomoci mořských a
minerálních lázní a všech prostředků lé
kárnických, pozdravily se na zdravém
vzduchu lesním v Maria Brunnu a ctily
„lékařku selku“ co svou ochranitelku, kdež
to přece jen příroda vyléčení jich docílila..
Já sám znám dámu vzdělanou, kteráž
byla již před mnoha lety pro čivní ne^
moc svou lékaři prohlášena za nezhojitel
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nou. V zoufalosti své šla konečně k
„lékařské-selce“ do Maria Brunnu, zdržela
se zde dvě leta a odešla úplně vyhojena.
Při tom nepožila, obdržte požíváním
mnohých léků odpor proti těmto, ani je
diné kapky léků „lékařské selky,“ nýbrž
vylila je pokaždé; byla tudíž pouze jed
noduchým žitím na zdravém čistém vzdu
chu vyhojena z nemoci, již nejčelnější
lékaři prohlašovali za nezhojitelnou. Prv
ním všech prostředků léčebných jest bez
odporu vzduch a zvolí-li se dobré místo a
dostojí-li se podmínkám přirozeného živo
ta, pak možno s bezpečností tvrditi, že
každá počasní nemoc, i když ji lékaři
prohlašují za nezhojitelnou, pobytem na
čistém a zdravém vzduchu, spojeným s
vhodným pohybem, jednoduchou, živnou
stravou a při vzdalování se všelikého
rozčilování se, jistě zhojena bude. V
první řadě mezi místy vhodnými pro lé
čení vzduchem nalézají se v Evropě bez
odporu místa na severním břehu jezera
Ženevského, zejména Vevey, Monteux,
Clarens, Glyon, Vennex a j. v. V těchto
místech pohořími před chladnými sever
ními větry chráněných, stává tří dob lé
čebných; v zimě přebývají zde neduhy
prsními a plic nimi obtížení, jimž pro
středky nedovolují návštěvu Cairo, Alží
ru aneb jižní Francie. Na jaře přichá
zejí ti nemocní, kteří v Egyptě neb Al
žíru meškali a nyní přechodní stanice
pro chladnější po větrnost evropskou po
třebují; dále ony po celou zimu postonávající osoby, kteréž pokud možno nejdří
ve změnu ponebí předsevzít! clití neb
musí; a na podzim opět přivábí léčení
hroznové četných hostů k rozkošnému
severnímu břehu jezera Ženevského. Ano
i v létě přichází sem celé davy hostů,
kteří však nezůstávají zde dole, nýbrž do
výše položených míst: Glyonu, 2000 stop
nad hladinou mořskou, Les Avants, 3000
stop nad hladinou mořskou, putují a tam
zůstávají. Ale všichni, nechť přijdou v
kteroukoliv dobu roční, odchází občerst
veni a posilněni mírným a čistým vzdu.
chem této krajiny.

Našim rodákům na západě poskytuje
stát Colorado již několik míst příhod
ných pro léčení vzduchem a počet míst
těch během času značně se rozmnoží.
Nepochybuji o tom, že třeba dosti brzo
nadejde doba, kdy člověčenstvo odvrátí
se od pověry lékárnické a odevzdá se v
léčení přírodě.
Pak zaujme v budoucnostmi přírodní
spůsobe léčení vzduchem·· veliký úkol a
proto měla by již nyní žijící pokolení,
kteráž žel, ještě hluboko vězí v zastara
lých předsudcích o léčení, předsudků těch
to stále více se sprosťovati a všímati si
více velkých přírodních prostředků léčeb
ních : vzduchu, vody, střídmosti a pohy
bu. Den co den slýcháváme, jak ten či
onen praví příbuznému neb známému
svému: „Vyhlížíš vskutku spatně; měl
bys vyhlédati čerstvého vzduchu.“ Říká
se to, nevykoná se to ale nikdy, až ko
nečně propukne skutečná nemoc a lékař
nás k změně vzduchu donutí.. Časté
pohybování se na čerstvém vzduchu, vy
datné provětrávání obydlí, ohled na čistý
vzduch při najímání těchto a každého
roku alespoň jedna malá proměna vzdu
chu, to vše postačilo by k udržení zdraví
a k vyhojení klíčících nemocí, neboť lé
kař — vzduch jest jedním z největších
čtyř lékařů minulosti, přítomnosti a bu
doucnosti.

Lékař — střídmost.
Neméně velkým lékařem všech zemí a
věků jest lékař — střídmost, nepopiratel
ně nej důležitější činitel vzhledem k udr
žení zdraví a bytí lidského. Tělo naše
jest nejpodivuhodnějším ústrojím, v němž
velké množství přístrojů s obdivuhodnou
přesností v nepřetržitelné činosti pracuje;
ale jako každý stroj potřebuje i ono ne
ustálý dovoz látek povzbuzovacích —
neustálé krmení. Dovoz ten nazýváme
vyživováním těla a pokrmy jsou nám tím,
čím ku příkladu jest parostroji uhlí; ony
vyvozují silu, kteráž činí žití možným.
Pokrmy tělu přiváděné podléhají v něm
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lučebním proměnám, kterýmiž mění se v části na starých předsudcích, z části na
v krev, šťávu, svaly a kosti, v morkovou zkušebných náhledech, částečně, pokud
a čivní podstatu atd. — Každý pokrm jest to vědecky dokázáno, na lučebním vyše
k dobru i nej nepatrnější části těla, všech třování předsevzatém v křivuli a v skuny části jeho jsou ním vyživovány a co madlech lučebnických. Lučebním vyše
se denně, ba v hodině na těle opotřebuje, třováním muže se dokázati, které látky
nahražuje a doplňuje se opět potravou. potravní jsou bílkovité, které tukovité,
Na vyživováni zakládá se proměna látek které škrobovité, oni nemohou však vya poněvadž jest látka silou, i udržení sily zkoumati vnější sily těchto látek živných,
prvky života a pohybu v nich obsažené
životní.
Nezasahuje tudíž žádný činitel venkov — a přece jsou to právě tyto, kteréž lu
ského světa, tak závažně do soustavy těla čebními silami v člověku bývají vyhledá
lidského jako pokrm a proto má stříd vány, vyssávány, to jest ztráveny, lučeb
most největší a nejdalekosáhlejší vliv na ně odděleny a přivlastněny, kdežto hrubé
zdravé, jakož i nemocné tělo. V každém hmotné látky byvše vyssáty opět z těla
pokrmu nalézáme potřebné a nepotřebné se vzdalují.
— to co jest potřebné organismus vyssaObyčejný člověk představuje si pod.
je a zužitkuje, nepotřebné pak odstraňuje slovem střídmost jakýsi druh léčení hla
se výkaly. Je-li tudíž již u zdravého těla dem, poněkud vzdělanější opět zvláštní,,
nanejvýše důležitá volba pokrmů a do- často neospravedlitelný výběr jídel pro
dávati mu pouze takové, které zúplna nemocné a lékaři sami jsou jen v několi
vyhovují vnitřním lučebním potřebám ka případech stejného náhledu, ano, co
ústrojí, je-li již zdravý člověk odkázán jeden uznává za neškodné neb léčivé,
bedlivě dbáti nejen toho, jakých pokrmů druhým opět co věc nanejvýše škodlivá
požívá, nýbrž i toho jak jsou upravené a bývá zakazováno. Každý člověk má své
My, jak a kde do těla se máji uváděti, ho domácího a tělesného lékaře v něm.
tož jest to u člověka nemocného mno přebývajícího a toho obyčejně zovemehem důležitější, neboť zde nastalo již pudem, ponecháváme ho ale zvířatům,
porušení výkonů, kteréž vždy na travidla honosíce se nadýmavě svým rozumem.
působí a tudíž mnohé látky živné, jež
Avšak tam kde nás rozum, zvláště
zdravé tělo lehce zpracuje a ztráví, ne jsme li nemocni, opouští, tam nalézá pud
mocné, již neplnou silou pracující tělo pravou příčinu. Lučba ví, že všechny
těžce rozluští,následovně neztráví a zhoub lučebné hlavní látky působí v přírodě
ného účinku působí. Pakliže se ale pokrm přitahováni a odpuzováni sebe samých,
až do nejmenších, nejtajnějších a nej že shodující se prvky částečky stále se vy
skrytějších částí těla rozšíří a rozdělí, hledávají, lučebním příbuzenstvem volby
tož jest pochopitelno, že ve střídmosti, to se spojují a tak dlouho spojeny zůstávají,,
jest v pravidlováni výživy podává se až mocnější přitažlivost aneb nutnější pří
nám důležitý prostředek léčící, kterýmž čina odlučovací je od sebe odděluje. Lu
vyrušení v ústrojí spůsobená se vyrov čební tato přitažlivost a odpuzováni nej
návají, scházející šťávy a sily obnovují. menších částí našeho těla, tato původní
Žel však, že o rozumu přiměřené stříd inteligence lučebních látek základních
mosti panují dosud nanejvýše zmatené tvoří tak zvaný pud, kterýž nás, není-li
*
naším zjemněním zkažen aneb
pojmy a náhledy, ano i u lékařů a dle přílišným
názoru znamenitého přírodozpytce nedo úplně potlačen, nechává vždy to pravé a
spěla věda dosud na ono stanovisko, by přirozené, tedy to co ku zdraví potřebuje
rozumová soustava střídmosti s určitostí me nalézati a škodlivé odpuzovati. Puď
založena býti mohla. Co na poli zdravo jest tudíž jaksi svědomím našeho těla i
vědy u nás dosud dokázáno, spočívá z činí se nám zjevným tím, že se ústrojí
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naše cítí býti přitahováno k nej rozmani
tějším věcem a těch či oněch pokrmů,
čistého vzduchu, čerstvé vody, koupele,
tepla, chladu, pohybu, pokoje, spánku atd.
si žádá, kdežto
odporné, nečisté, škodlivé
v
odmítá. Zel, že tento hlas tělesního na
šeho svědomí již v mládí začasto bývá
potlačován, přirozené pudy vtěsnávají, se
zděděnými pravidly a předsudky v chyb
né dráhy a civilisace povšechně otupila
podivuhodný pud člověka i z části ho
úplně umlčela. S pudem v plné jeho
síle setkáváme se již jen u národů
žijících v stavu přirozeném a u —zvířat.
Pozorujme stádo na louce se pasoucí —
na louce té rostou vedle vonné tráyy a
bylinek krmných také ocun, pryštěc obec
ný, bolehlav a jiné jedovaté byliny; zví
řata stádo tvořící nemají o rostlinopisu a
toxikologii (nauka o jedu) ani zdání, pa
sou se na trávě a bylinkách krmných i
netknou se bylin jedovatých a ukousnouli je náhodou, nechají je jistě ležeti.
Kdo učí zvíře vyhýbati se jedovatým by
linám? Pud! Kdo učí zvíře pouze vo
du a mléko piti a každý lihový nápoj,
jejž lidé tak chtivě pijí, s odporem od
mítat! ? Pud! Kdo učí je, je-li nemoc
né, tu neb onu píci odmítati aneb vůbec
žádnou nepři jímati a v zdrželivosti a nej
větším pokoji tělesném uzdravení vyhle
dá váti ! Pud. Avšak nejen u zvířat, ale
i u člověka jest pud vzdor vyhýčkanosti
jeho stále ještě činým a zachová ho před
mnohým zlem. Položíme-li ruku na hor
ký předmět, odtrhneme ji rychleji, než v
nás vznikla myšlenka; — byl tu rozum
našim vodítkem ? Zajisté že ne; neboť
dříve než čivy ruky po „drátech telegra
fických“ celé soustavě čivní v mozku oznámily dojem horkého předmětu a dříve
než z ústředního sídla rozumu, mozku,
„telegrafický“ rozkaz na odstranění ruky
dán býti mohl, byla tato pudem již dáv
no odstraněna. Novorozeně, u něhož ro
zum ještě není činný, učí pud přidržeti se
rtíky prsu matčina a složitý, silozpytný
výkon ssání prováděti. Ležíme-li v noci
dleuho na jedné straně, obrátíme se i v

nejhlubším spánku, abychom nabyli jiné
ho, výhodnějšího položení. Tlačí-li nás
v noci záhyb, obtěžuje-li nás hmyz ně
jaký, pud vede ruku spícího právě na
dotýčné místo, bychom obtíž tu odstrani
li, aniž bychom věděli o této obraně.
Pocítíme-li odpor proti jistým pokrmům
neb předmětům, není to rozum, nýbrž
pud, jenž odpor ten vzbuzuje.
A opět jest to pud, jenž, byly-li škod
né látky v nemírnosti do těla uvedeny,
pocit ošklivosti vzbuzuje, a škodlivé
aneb nadmírně požité látky zvrácením
opět vzdaluje ’ Podivuhodná jsou zjeve
ní tohoto pudu, jen že pohříchu nebývá ho
dbáno a člověk praví, co mu učitelé jeho
předříkali : „Rozumem obdařený člověk
může zvířecího pudu postrádat! !“ Zvířa
ta jsou však poslušná pouze vrozeného
pudu a daří se jim při tom lépe, neznají
velké,.množství utrpení a nemocí lidských,
především ne opilství a hrůznou třestivost
pochodící z opilství — ano, ona mohou
v mnohých případech sloužiti člověku za
vzor a rádce. Věhlasný přírodozpytec a
cestovatel Lavaillant cestuje ku konci
minulého století po Jižní Africe, měl v
tehdy téměř zcela neznámých krajích ze
mě Hottentottské vedle evropského prů
vodčího a dvou domorodců ochočenou
opici u sebe.
Cesta jeho vedla neznámými, neoby
dlenými krajinami a když potraviny, jichž
vzal sebou došly, museli se živiti naleze
ným ovocem, kořínky a bylinkami. I
Ilottenttoti jich neznali a tak nezbývala
Lavaillantovi jiná cesta k vynalezení je
dlých bylin, než dotazovati se a raditi se
se svou opicí. A hle ! co opice, aniž
by to byla okusila, odhodila aneb zamít
la, osvědčilo se býti nechutné aneb do
konce jedovaté; co však opice se zálibou
požírala, mohli i lidé bezohledně požívati.
Kdybychom pravého svého pudu vždy
poslušní býti mohli, nepotřebovali bychom
opice Levaillantovy; po hříchu však důvě
řujeme velmi málo svědomitému a nežistnéinu našemu lékaři tělesnému, pudu, a
jsme hluŠi vůči jeho hlasu — zvláště pla-
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tí to vyživovaní a o pravidlování stříd
mosti.
A přece jest to nezvratnou skutečnosti»
že při nesčetných, zvláště počasních nemocech jedni jídlem a jiní hlade m
se uzdravili. Zkusil to snad již každý
na sobě, že mnohdy pilně zaměstnán jsa
prací, zvláště pak duševní, i na jidlo za
pomněl a hlásící se pocit hladu neupoko
jil. Tento pocit hladu pak opět zmizí,
avšak pohyby neuspokojeného žaludku
povstávají pak špatná chuť, vyrážení ply
nů a bolest hlavy. Vše to mizí po do
brém jídle, žaludek jest uspokojen a ne
mocný se uzdravil jídlem. Často
však naskytly se případy, zvláště při
dlouho trvajících počasních utrpení žalu
dečních, že nemocného zmocní se pojed
nou neodolatelná touha po jistém pokrmu,
že touhu tu vzdor zrazování rozumu upo
kojil a od téhož dne zmizel neduh žalu
deční — nemocný se uzdravil jídlem.
Já sám mohu uvésti co doklad jeden pří
pad z vlastní zkušenosti. Meškal jsem
před lety na studiích ve Vídni a umínil
jsem si v neděli svatodušní podniknouti
výlet na venek i požádal jsem svou stra
vo vatelku, by mne záhy vzbudila. To
stalo se také výkřikem dobré ženy: „Můj
ty pane, jak pak to vypadáte?“
Probudil jsem se z nepokojného spán
ku a v zrcadle spatřil jsem bídný svůj
stav; značně oteklý můj obličej byl po
kryt temnou červení, na níž přitiskl-li
jsem prst, objevovaly se rychle opět mi
zící bílé skvrny, oči spočívaly v hlubo
kých důlkách, jazyk byl pokryt vrstvou
nějakou, tepna bila zimničně a každý
vlas na hlavě bylo lze cítiti, neboť i kůže
na hlavě byla oteklá — zkrátka, byl jsem
přes noc obtížen růží v obličeji a na hla
vě. Vzdor obmezeným svým prostředkům
peněžním, prosil jsem paní, by mi přivo
lala- lékaře, avšak moudrá žena potřásla
hlavou a pravila: „Nemoc přichází sama
sebou a sama nás opouští — lékař vás také
nemůže okamžitě uzdraviti a proto zůstaňte
raději tiše v posteli ležeti a vyčkejte ča
su.“ Musel jsem chtěj nechtěj uposlech

nout! této radě; má domácí paní vystřihla
ze starého plátna dvě škrabošky s otvory
pro oči a ústa, nakouřila je cukrem na
uhlí nasypaným a přikládala ml je střída
vě na obličej. Za těchto opatření koneč
ně jsem usnul, jak to jen mládí možno
a spal jsem téměř dvanáct hodin, probudě se jen několikráte na několik okamži
ků. Probude se konečně o 5. hodině
večerní, pocítil jsem neodolatelnou chuť
po š u n c e a vínu. Nadarmo pravil
mi rozum, že to není strava pro nemoc
ného, žaludek zasazoval se horlivě za svá
práva, neboť nedostalo se mu od polodne
předcházejícího dne žádné dodávky, ano
on odmítl hospodyní mou připravený po
krm s nemalým odporem a přirozený
pud žádal výhradně jen šunku. Po
delším odporování nechala se hospodyně
konečně přemluvit! a přinesla mi z nejbližšího hostince porci šunky a žejdlík
venkovského vína. Z trávil jsem velkou
porci s obrovskou chuti, snědl k tomu
dvě housky, vypil žejdlík vína, obrátil se
na druhou stranu a upadl jsem opět]v hlu
boký spánek po celou noc trvající. Pro
budě se druhého dne, seznal jsem, že
růže úplně zmizela, jazyk byl čistý, cítil
jsem se opět zdráv a vesel, šel do „Prateru,“ vykoupal se v Dunaji a nepocítil
jsem již ani nej menší bolesti.
Nechci následovati příkladu lékařů lé
ků se držících, kteří post h o c, ergo
propter hoc učinili heslem svým, to
jest, kteří, nastane-li po užití léku něja
kého uzdravení, tvrdí, že se událo n á s 1 e d k e m léku, kdežto bychom přece
z větší části mohli v podobných přípa
dech rovněž tak dobře říci, že polepšení
neb uzdravení událo se pomocí hojící si
ly přírodní a vzdor použití léku;
nechci tím tudíž nikterakž tvrditi, že
šunka a víno růží zapudily, nýbrž zazna
menávám skutečnost tu proto, že jsem
ji zkusil na sobě a za pravdivost její zaručiti se mohu. Můžeme se však i hla
dem uzdraviti; jakmile výkony ža
ludku utrpí porušeni nějakého, odmítá
pudem svým všeliké nové dodávání pokr
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mu. Téměř všechny nemoce počínají ne
chutí k jídlu, to jest, žaludek již v ne
pořádku se nalézající nemá sily ani chutě
nové dávky stráviti a proto je odmítá.
Avšak právě tato nechuť, kteráž není ni
čím jiným než známkou, že žaludek od
počinku potřebuje a kteráž mizí, popřejeme-li žaludku odpočinku, tento nedosta
tek chuti k jídlu bývá mnohými považo
ván za nemoc nějakou, a dle toho bývá
také léčena. Někdo vypije několik skle
nic ,.brandy“, jiný „hořké,“ jiný opět
„cordialu,“ by chuť povzbudil — čtvrtý
pospíší dokonce k svému lékaři a nechá
si něco předepsati - avšak různé lihovi
ny a léky mučí trpící žaludek ještě více,
dostaví se zánět a teprvé nyní povstává
opravdivá, vážná nemoc, kdežto kdyby
byl žaludku čas a pokoj popřán býval,
nechuť sama sebou byla by zmizela. Učinil jsem pravidlem svým při nej menším
zjevu nějakého porušení trávení, byť by
i sestávalo z pouhého vyrážení vzduchu
aneb plynu siříkovodíkového přísně se
postiti a pomocí prostředku toho uzdravil
jsem se po každé během 21, 4S, nejvýše
72 hodin - tedy: uzdravil jsem se hla
dem. liozumí se, že se pak musí s jí
dlem volně počíti a ne po ku příkladu
třídenním postu řádně se přecpali.
Často se stává, že i jiným spůsobem
rozumné žádosti pudu sluchu se nedopřá
vá; zej mena stává se tak, pakliže tak již
přecpaný žaludek přebytečných látek ho
rem neb dolem sprostiti se chce. Místo co
by tomuto vyprázdnění ponechala se vůle,
hledívá se všemožným spůsobem vyprázd
nění takové zameziti. Silně kořeněné čer
vené víno, a podobné prostředky bývají
požívány, mnozí berou útočiště i u opia,
kteréž veškeru činnost žaludku i střev
ochromuje — škodlivé látky zůstávají
tudíž v ústrojí, počínají kysati a hniti a
z toho povstávají nej nebezpečnější ne
moce.
Při velkém množství nemocí nespomohou žádné léky, nýbrž pouze rozumná
střídmost; sem spadají zejmena všechny
nemoce na nedostatečné či nepravé výži

vě se zakládající; tak jsou ku příkladu
při úplavici cukrové všechny léky bez
účinku a pouze rozumná střídmost, kte
ráž všechny tvořitele cukru vypuzuje, mů
že zde vyhojení neb zlepšení přivodí ti.
Překvapující zhojení, jakáž byla při
zastaralých, tvrdošijných utrpeních a se
kundární i terciemi syphilis docílena
Schroht-ovým spůsobem léčeni houskami
jsou toho dokladem. Po celé měsíce živí
se nemocný houskami dva až tři dni sta
rými a nesmí ničeho piti, teprvé v každý
třetí den, v tak zvaný den pití, smí se
požiti jeden neb dva žejdlíky lehkého
obyčejného vína. Tímto po několik mě
síců trvajícím spůsobem života udržuje
se skrovně tělo, zhubení značně, avšak
vyživováním prostým látek dusičnatých
nastane důkladná změna ústrojí. Látky
nemoce zapuzují se z krve a z těla všemi
cestami vyprazdňováními a odstraňují se
v neuvěřitelném množství vrhnutím, stoli
cí, močí a výpary.
Rovněž tak podávají důkaz o důleži
tosti rozumné střídmosti zdařilá léčení
rovnoléčební (homeopatická).
Jak zná
mo jsou homeopaté v tomto ohledu velmi
přísní: nejen všechny lihové nápoje a
rozčilující požitky jsou nimi přísně zapo
vězeny, nejen kořeni, ani sůl a cukr ne
vyjímaje, jsou zapuzeny z kuchyně, ale i
nejjednodušší zeleniny polévkové, celer,
petružel, třebule atd. jsou zapovězené, kvě
tiny a voňavky se netrpí, ano, pravý ho
meopat nedovolí ani aby se sirky naléza
ly v komnatě, v níž leží nemocný, poně
vadž se z nich vyvíjí výpary hostíkové.
Homeopaté pravidlujíce takto výživu a
vzdalujíce od nemocného veškeré škodli
vosti, ponechávají přirozené léčební síle
těla času, by sama vyléčení uskutečnila.
Kdo jest jen poněkud obeznámen s lé
kárnou homeopatickou, ten nebude nikdy
věřiti, že homeopatický prostředek léčeb
ní může míti jakési působnosti; těm však
kdo neznají manipulaci tu, chci posvítiti
poněkud na homeopatickou prakci.
Iloineopatické léky podávají se obyčejně
v šestém rozředění, ačkoliv mnozí, zvlášt
7
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pak Hahnemann patnácté, dvacáté, ano i
třicáté co nanejvýše působivé odporučují.
Co jest ku příkladu šesté rozředění rulí
ku? Mok rulíkový vyrábí se z jedné čás
ti listu této zeliny a šesti dílů lihu.
První rozředění povstává tudíž, rozředí-li
se kapka tohoto moku stem kapek vody,
druhé rozředění obsahuje tedy pouze desítitisícinu kapky moku rulíkového, při
třetím rozředění obsahuje již jen milio
nový díl kapky moku rulíkového, při čtvr
tém stomiliónovým při pátém desítitisícomilionový, při šestém billiontinu jedné
kapky moku rulíkového. Avšak bilHon,
kterýž se musí psáti třinácti ciframi, jest
tak velkým počtem, že si o něm nemůže
me učiniti jasného pojmu; a pak má ta
ková billiontina jedné kapky léku působiti léčení. Co jest pak teprvé třicáté roz
ředění?
Tím však nebyli ještě nástupci Hahnemanna uspokojeni; homeopat Korsakov
postoupil až k stopatnáctistému rozředě
ní, ano pan Jenichen odporučuje své
Šestnáctitisicé rozředění, jež zove „vyso
kými rovnoinocninami“ pro něž nalézá
také věřících odběratelů. Jak se vyrábí

to zůstává tajemstvím; nechá se však
matematicky vypočísti, že by k shotovení sestnáctitisicého rozředění jediného lé
ku, kteréž by se dělo tím spůsobera, že
by každá kapka předcházejícího rozře
dění stem kapek vody se rozředila
a toto by se šestnácttisickrát opakova
lo, nestačil jeden život lidský. Dosti, v
homeopatii neznamenají podané prostřed
ky praniCm naproti tomu však střídmost
vše a i pokojné vyčkáváni, vzdalování a
pomíjení škodlivostí přispívá značně k
zdárnému vyléčení.
Není zde místa, bych se rozepisoval
podrobně o věci té; co jsem chtěl docíliti bylo upozorniti širší kruhy na důleži
tost střídmosti v stavu zdravém i nemoc
ném a pohuouti mnohého k přemítání.

Není to otázkou, že střimost bude v léčitel
ství budoucnosti nej důležitější úlohu hráti
a všechny léky z lékárny vypudí; do té
doby sprostí se také člověčenstvo všech
starých předsudků a naučí se lékařsky
mysliti; ponechá vrozenému pudu jeho
práva a učiní přírodní sile lékařské první
místo u lůžka nemocného.

------------------------------------------------------------

TVěRteré domácí prostředky.
VYBRAL ANT. JURKA.

Záškrt (Croup .
Prostředky proti nemoci této.

1. První známkou záškrtu aneb zánětu
v hrdle jest silný drsný kašel. Osoby
zachycené jím nezdají se nemocny —
často nepociťují ani zimnici co obyčejný
účinek nastuzení—; naopak jsou dosti ve
selí, ba veselejší než kdy jindy; ruce ma
jí chladné, obličej rdí se občasně, někdy
jest bledší než obyčejně. Takž to trvá
několik dní bez patrné změny a nemocný
stavu svého nedbá, až pojednou vypukne
nemoc v celé své zuřivosti, a ponejvíce
má smrt v zápětí.

Prostředky při výše uvedených znám
kách záškrtu jsou jednoduché a pomohou
skoro vždy. Obložme krk obkladkem z
hořčice (Senf) aneb klůckem nasyceným
buď kerosinem, buď terpentinem buď
čpavkem. (Salmiak-geist.) K tomu uží
vejme medu z oulu po čas kašle.
Pomocí těchto prostředků, tak lehoun
kých, zachovalo by se co rok mnoho lid
ských životů, jež jinak nedbalostí neb
opožděním klesají za obět zlé této ne
moci.
2. Jelikož při známkách obyčejného
a i blánitého zánětu rychlá pomoc jest
pomocí dvojnásobnou, uvedeme zde ještě
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jeden velmi účinlivý prostředek, méně
známý, an další ošetřování nemocného lůžka milovaných dítek následující bude
musí být ponecháno rychle přivolanému velmi milé zvěděti : Dostane li dítko
lékaři. Obložme totiž krk zahřátým vl náhle zapálení krku, vezměte studenou
něným a jalovcem prokouřeným šatem· vodu, možno-li ledovou a polej vejte rych
Zároveň používejme ku kloktání odvar šal le a hojně pomocí houby záda a prsa.
věje a bezu smíšený s trochem medu a octa. Jakmile možno, nechť nemocný pije tolik
Při obyčejném zapálení krku, také zá studené vody, mnoho-li snese, a brzy po
nětem mandlí zvaném, proplachujme krk kojný spánek děcka zbaví vás veškerého
často teplým mlékem, v němž svařen byl strachu.
květ slézový a bezový. Zdali jest krk
Dětská cholera.
zároveň zvenčí tvrdý a zapálený, užívejme
(Summer complaint.)
obkladky z lněného semena, vařeného v
mléku, aneb ze svařeného žita, a sice tak
Dětská cholera, dostavující se tak čas
teplé, jakž jenom snésti můžeme, při tom to ku konci zimy jest hrůzou všem mat
držme se v teple a nemoc brzy zmizí. kám. Buďtež tudíž uvedeny zde následu
Neni-li třeba více obkladků, nosmež ko jící prostředky uchránění před k zahnání
lem krku měkký obvitek z flanelu, až je nemoci té.
po nemoci.
Suchý čistý vzduch, chladné lůžko z
Při těžkostech katarrních v krku, nabě matrací neb složených houní, studená vo
hlých mandlích a p. dobré jest proplacho- da a koupel náležejí k prostředkům uvavati chřtán bezovým thé, jemuž na každý rovacím před nemocí. V čas letního
koflík přidáme dvě kapky čpavku.
parna nesmí se dítko odstaviti a matka
Německý lékař Lehmann vyhojil šťast sama musí býti velmi opatrna na spůsob,
ně několik případů záškrtu u dětí tím, že jak žije. Bylo-li dítko odstaveno, musí
přiložil při početí nemoce houbu s hor znova přijití k prsu. Musíme co nej vře
kou vodou na ohryzeček as po dvacet leji odporučovati čerstvý vzduch a čis
minut; (nesmí však býti voda tak horká, totu; rovněž donesme dítko často pod
aby vytáhla puchýře, nýbrž jen rozčerve- stinné loubí lesních stromů. Tu a tam
nala kftži,) a zároveň nechal dítko piti dejme jim zmrzlinu bez vanily, a zdali
thé z heřmánku neb bezu. Nemoc vyho stolice velmi řídká, častá a prudká jest,
jena takto beze všech ^dalších následků několik kousků másla, jež leželo na ledě.
častokráte v době jedné hodiny. Často
Taktéž nesmíme dítku odepírati vodu a
ba skoro vždy zmizí zvláštní, povážlivý rádno přidati trochu vajec, bílek a žlou
kašel za několik hodin, když necháme tek.
Je-li vrhnutí silné, dejme trochu limo
dítě piti několik šálků uvařeného mléka
tak teplého, jak jen dítě snese v krát nády, sody neb vody selcerské vždy po
lžičce kávové. Někdy trochu dráždivého
kých obdobách.
pokrmu, jako hovězí čistou polévku.
3. Následující prostředek odporučuje
se vřele : Vezměme bílek vaječný, při
Aby se zaschlá kůže podráždila, užívej
te
častěji teplé koupele, jimž přidá se
míchejme lžíci soli, položme na pijavý
papír, (Fliesspapier,) pak obvažme silným trochu soli neb hořčice. (Senf.) Po
tlustým šátkem kolem krku položíce se koupání potřeba jest utření flanelem.
zároveň do postele. Za dvě hodiny musí Zdali jest stolice zelená, což vždy svědec
nastati úleva. V případech, kde dostou tvím jest zapáleniny střeva, užívejme
pil záškrt povážlivějšího stupně, vezmou vlažný klystýr, což jest obzvláště tehdy
se dva bílky a dvě lžíce soli; musí se prospěšno, když jest obsah konečníku netaké tato operace opakovati dva i třikrá ztráven a dráždivých vlastností. Přede
te denně.
vším dbejme, aby hlavička byla v chladu,
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a užívejme jakmile děcko při spaní má
očka polootevřená, studené náplastě aneb
led v měchýři a připravujme koupel nohou
v hořčici. Dostanou-li maličtí vyraženinu parnem (prickle-heat) dobrým to zna
mením a hleďmež ji udržeti na povrchu
kůže.
Neobmeškejme však, poraditi se v čas
s lékařem. Zkušený lékař i v tomto pří
padě nepreplní, dítko léky, nýbrž bude
hleděti pouze přírodě nestáti v cestě.
Změna povětří jest ostatně jednou z hlav
ních podmínek k uzdravení se z dětské
cholery.

Kuří oka jak lze odstraniti.
Následující prostředky ukázaly se býti
veleprospěšné:
1. vezme se :
1 kávoválžička dehtu. (Theer.)
1
„
„
ledku, (Salpeter.)
I
„
„cukru odvarného. (Kochzucker.) Z toho udělá se masť, natře na
kůži a položí na kuří oka. Zažene je.
2. Přiložme seškrabané mýdlo, aneb
list netřesku, (Hauswurz) když jsme si
byli před tím v teplé koupeli svrchní
čásť kuřího oka odmočili a je odstranili.
3. Vezměme prášek vinného kamene,
(Weinsteinsalz) asi tolik, aby se kuří oko
pokrylo, a zavažme plátýnkem, pak se to
navlaží kapkou vody. Za 3 až 4 dny sej
meme obvazek a kuří oko zmizí. Střežme
se ale těsné obuvy.
4. Rozříznem velkou masitou rozinku,
vybéřem zrní a přiváženi na kuří oko,
když jsme si byli před tím v teplé kou
peli svrchní čásť kuřího oka odmočili a
ji odstranili. Musí se každý den opakovati.
5. Zelené listy břečťanové, rozmočené
ve vinném octě, přiložme v čas ubývá
ní měsíce několik dní po sobě každoden
ně 3 neb 4krát na kuří oko.
(5. Kdosi, jenž měl náramných bolestí
přestátí s kuřími oky, udává následující
prostředek :
Když jdeme večer spát,
obvažme si prvé chorý úd klůckem leš
těného plátna v němž nalézá se rozmo

čený v octě kousek chleba. Po 2 až 3
krátém opakování zmizí prý kuří oko.
7. I následující prostředek jest dobrý:
Vezmi kousek syrové hověziny a vlož do
octa. Denně pak ukroj tolik, co by si
kuří oko pokryl, a připevni naň buď obvazkem buď náplastí. Dostačí učiniti tak
každou noc; ve dne toho netřeba. Za 14
dní zmizí kuří oko.

Bolení hlavy.
Prostředky k zapuzeni.

Bolení hlavy může býti rozličné a po
stati z různých příčin.
1. Přeplnění žaludku. V případě tom
vypij několik sklenic vody a pohybuj se
na čerstvém povětří. Aneb vezměme ně
co lehkého pro vrhnutí.
2. Ze špatného trávení. V tomto pří
padě hleďme přispěti žaludku mírným
požíváním sílicích pokrmů, jako pokrmů
z masa, aneb povzbuzujícími prostředky
jako hořčici, (Senf) křen, pepř, kalmusu
žvýkání aneb sklenicí dobrého hořkého
piva. Bolení hlavy přejde samo sebou.
3. Z plnokrevnosti. Zdali tato jest
příčinou, nechť pacient zdrží se veškerých
lihových nápojů, jmenovitě pak kávy.
Nechť drží se pouze vody.
4. Bolení hlavy z rozčilení nervového
neutiší se dříve, dokud si nelehneme a
vše vůkol nás jest tiché a tmavé.
Rheumatické bolení hlavy vyhojeno
často pouze tím, že nosíme čepici s hou
bou. Taktéž poslouží náplast působící
puchýře na rameně.
K nej lepším zevnějším prostředkům
náleží též silné tření.nohou hrubým suk
nem, když jsme dříve vykoupali nohy ve
vlažné vodě.
Umýti si hlavu dobrým rumem, a pak
dokud hlava jest vlhká nosit čepici, za
pudí bolení hlavy povstalé bezprostředně
po vstání z lůžka.

Jak se uháj i ti zážehu slunce.
Cítí-li při velikém vedru dělník že pře
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stává se potiti, kůže mu vysychá, nepokoj a těžkost hlavy se dostavuje; musí,
zdali váží si života svého, okamžitě ustá
tí v práci, buďsi tato sebe důležitější.
Musí zajiti do chládku, a nechati se omývati studenou vodou; možno-li, ať vezme
studenou lázeň.
Prostředky proti zážehu. Rozřízni citron
šťavnatý na dvě poloviny a šťávou pak
myj nemocnému obličej, hlavu a ruce.
Brzy se zotaví a pak držán budiž v chladě.
Stíhnut-li někdo zážehem, dopraven bu
diž do nejbližšího obydlí, tam svlečen a
pak omýván ledovou vodou od hlavy až
k patě. Chvilkami obložme mu hlavu le
dem, než se dostaví lékař, dávejme ne
mocnému v přiměřených obdobách trochu
brandy neb amonia. Tento spůsob jest
nej jednodušší a nejpraktičnějši.
Dostane-li nemocný zároveň křeče, tuť
ovšem třeba užiti jiných prostředků.
Jedním z těchto jest, že dáme pacientu
piti I| gránu extraktu z kolobarské luskoviny, (Colobar Bohne - Extract,) čímž
skoro vždy setkáme se s účinkem. Zda
li nemocný jest velmi silným člověkem
musíme zajisté přiduti léku, mnohdy až i
celý gran. Trpí-li pacient na bolení hla
vy, musíme mu dáti trochu „Bromide
of Potash.“ Avšak bez přivoláni lékaře
neměli by se tyto prostředky dávati, mi
mo velenutné případy.
Nejvíce jsou vystaveni zážehu dělníci,
a jsou častěji jím potrefeni než lidé ji
ných stavů, jelikož mají celý den zaměst
nání na parném slunci, jako: zedníci a p.
Dle mínění mnohých lékařů povstává zá
žeh také následujícím spůsobein : Hledí
člověk, jdoucí pěšky, na chodník, o nějž
opírají se žhavé paprsky sluneční; roz
dráždí si tím nervy neobyčejným spůsobem; dostane zánět, účinkující na mozek
a následkem jest zážeh. V případech,
kde zážeh měl v zápětí smrt, často při
obdukcí ukázala se býti tato příčina pra
vou; a bylo by se jí mohlo předejiti kdy
by patřičných bylo se učinilo opatření.
Také jest dobré nositi zelné lupeno
aneb jiný zelený lupen pod kloboukem.

Dítkáni pomoci, aby lehčeji jim
zuby vylezly.
Aby se odčinilo dráždění, aby tílko
zůstalo otevřené, nechrne užívati olej z
vinného kamene, prostředek rozřeďujíci.
S prvým natřeme denně několi
kráte dásně, a dejme d e n n ě dva
krát 5—'2 kapek téhož smíchaného s to
lika rhabarborou aneb šťávou z manny,
kolik potřebí, aby tílko jednou denně
mohlo se poněkud vyprázdniti. Když se
při velmi povážlivých případech užívalo
tohoto prostředku po 12 hodin, zmírní se
nemoc značně.

Jak si opatřit zdravé a pěkné zuby.
Umyj zuby každý večer po jídle zúplna. Zuby, třeba již vyžrané, mohou se
zachovati více let, čistíme-li je po kaž
dém jídle a jednou za den je třeme dře
věným, na prášek rozemletým uhlím.
Pro pěknost zubů odporučiljeme násle
dující: Rozpusť 2 unce boraxu ve třech
pintách vařící vody; dříve než vychladne
přidej kávovou lžičku kamfer-špirutusu a
uschovej to pak v láhvi k užívání. Lžice
tekutiny této se lžici vlažné vody, užívá
na denně při čistění zubů s přispěním
měkkého kartáčku, udržuje prý zuby zdra
vé a čisté, zbaví je vinného kamene a
zachová dásně zdravé.
Lot lupenů šalvějových roztlučených na
prášek a propocívaných, tolikéž chlebo
vých kůrek spálených na uhel, quintlík
kyseliny vinné (cream of tartar) a tolikéž
přebrán né myrrhy.
To vše se roztluče na jemný prášek a
dobře promíchá, z čehož získáme výbor
ný prášek na zuby i dásně. Užívá se na
sucho pomocí kousku houby aneb pouze
prstu. Dříve musíme kartáčkem očistiti
zuby.
_______

Jak opatřiti malé dítky v době letní.
Kdo pováží, že vzrůst děcka, za první
rok jest tak znamenitým, že více než
zdvojnásobí váhu těla jeho, lehce pocho
pí, že výživa obzvláště v témže roce jest
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dôležitosti největší, a že přerušeni. a ne
pravidelnosti v tomto ohledu jsou hlavní
příčinou veliké úmrtnosti dítek v útlém
tom stáří.

tím dítko napájíme. Toť při obyčejných
pádech nej moudřejší.
Často se stává, že dítky, a sice dítky
z cela zdravé, když se napily zvrhnou a pak
Když tudíž starostliví rodiče předloží jest zvrhnuté obyčejně sraženina nad čímž
otázku: co jest nej lepším pokrmem pro mnohé matky se poděsí, myslíce, že dít
maličké? mohli bychom odvětiti „mléko ko má pokažený žaludek. Zdali sraženi
mateřské,“ neboť toto obsahuje v nej lep na pozůstává z kousků lehounkých malých
ším poměru všecky částky potřebné ku a pravidelně rozptýlených, svědčí to spíše
tvoření lidského ústrojí; ale často se stá dobré šťávě žaludeční, neboť každé mlé
vá, že mléko matky jest bud’ nedostateč ko musí se dříve proměnit v sýrovatinu,
né, aneb ve svých sloučeninách chybně než se může ztrávit. Jeli však vyvrhnu
sestaveno; ba někdy matka ani mléka ne té z větších, hrubších kousků, čpí-li kyse
má, a pak musíme užívati kravského. le a vůbec-li všecko svědčí špatnému trá
Případ ten považován vždy za nepříjem vení, pak jest potřeba zakročiti. Nej oby
ný, neboť mimo to, že zřídka kdy může čejnější prostředky jsou obyčejně alkalie
me dostat mléko dobré, jest přece toto, jako: draslík uhličnatý, soda, magnesia,
ač ze stejných jest sloučeno částek jako křída, vápenná voda atd. Tato poslední
mléko mateřské, přec tyto částky objevu se pro neškodnost svou a snadnost ji
jí se v jiném rozměru, a proto jest velmi obdržeti obzvláště odporučuje. Může se
dôležito, bychom zvěděli, jak takovému vžiti na místě vody ku zředění mléka
kravského. Jako všecky alkalia má tu
neladu předejiti.
vlastnost, že zabrání tomu, aby látka
Důkladná vyšetřování dokázala, že liší sýrnatá se srazila v tuhou masu, udrží
se kravské mléko od mateřského hlavně tuto hebkou a spôsobilejši ku ztrávení
v trojím spůsobě. Předně obsahuje krav-' a zároveň není se co obávati jako u al
ské méně vody tedy více látek sýrnatých. kálií uhlič.natých, že bychom mohli upoZa druhé v poměru k látce sýrnaté méně třebiti víc než třeba. V případech, kde
cukru mléčnatého. Za třetí jest látka tvoření se kostí jest neúplné a zdlouhavé,
sýrnatá, setkavší se se šťávou žaludeční, při drachitis (dvojnásobné údy) opoždění,
mnohem hrubší než ona mateřského mlé zoubků a vždy, kde ve vodě ku pití schá
ka, o čemž každá matka lehce se pře- zí vápenek, má se jí užívati. Připraví se
svědčiti může, když dítko se podáví. Lát jednoduše: Vezmeme kus vápna nehaše
ka sýrnatá po mateřském mléku objeví je ného, nedávno páleného, as ve velikosti
v jemnějších kostičkách než ona po mlé vaší pěstě, uhasíme tentýž v několika
ku kravském.
galonech čisté vody, necháme odstát, až
Aby se předešlo tomuto, má se kravské se zčistí, stáhneme čistou vodu do láhví
mléko zřediti vodou, čímž nastane as stej a dobře zakorkovanou uschováme pro
ný rozměr; jelikož ale látka cukrová tím potřebu.
spůsobem se taktéž zředí, bude třeba přiPravidla, jak zacházeti s dítka mi v
dati cukru. Nesmíme však přidati oby
čas parna, abychom zabránili
čejný cukr, nýbrž abychom byli jisti,
mnohému úmrtí.
musíme koupiti cukr mléčnatý (Milchzukker) v lékárně a tím mléku přisladiti.
1. O ukojeni malých dítek. Není hor
Tedy dobré kravské mléko s třetím díl šího pro maličké než přecpání.
Dítko v stáří jednoho neb dvou měsíců
cem vody a tolik cukru mléčnatého aby
chom dosáhli příjemnou chuť. To vše dostane prs každou druhou neb třetí hodinu·
dáme ohřít na stupen teploty mléka,
Dítko staré od 6ti do 8mi měsíců, má
přicházejícího z prsou matčiných a pak býti krmeno za 24 hodin pětkrát a ne více.
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Dostane-li dítko mezi časem žízeň, dej
me mu vody aneb odvar z ječmene, a
sice bez curku.
Za velikého parna — totiž za nejpalči
vějších dníi - přidejme pokrmu neb vodě
několik kapek whisky (brandy); v celku
však nikdy víc, než kávovou lžičku ve
24 hodinách.
2. O krmi malých děti. Umelte kroupy
na mlejnku kávovém. Prášku vezme se
plná kávová lžička a vaří se po 15 minut
s trochu solí v čtvrt pintě (as 9 neb 10
lžic) vody, pak se procedí skrze plátno a
s polovinou svařeného mléka a kouskem
bílého cukru smíchá. Pokrm tento dává
se vlažný ze stroje ssavého. Ssavý stro
jek a nátrubek musí ležeti ve vodě, nejsou-li potřebovány. Dítky v stáří 5
až o měsíců dostanou polovic odvaru z
ječmene a polovic svařeného mléka se
solí a bílým cukrem. Starší dítky do
stanou více mléka než ječmenné vody.
Trpí-li dítky zácpou, dostanou ovsovku
na místě ječmenné vody. Vaří se oves a
propodsivá jako ječmen.
Nedostačí-li
mléko matky, střídáme prs s umělými
pokrmy. V parném počasí zkusme po
krm kouskem modrého lakmuspapíru.
Zčeverná-li, musíme,možno-li dostat čerstvé
mléko, udělati čerstvé jídlo, aneb přidat
na špičku nože „baking soda“.
Dítky staré od 10 —12 měsíců dostanou
jednou denně „beef tea“, aneb hovězí
polívku, buď čistou neb smíšenou s ostat
ním pokrmem. Tytéž mohou dostati
skývku chleba a kousek lehounce peče
ného hovězího masa.
Žádné dítko pod 2 roky staré nemá
jisti s vámi tatáž jídla. Taktéž nemějž
žádné cukroviny a vůbec nic bez nařízení
lékařského, o čemž zde není učiněna
zmínka.
3. Letní nemoc (sumnier complaint)
povstává z přecpání žaludku, parna a
špatného vzduchu; — nikdy od zoubků.
Dvéře a okna musí býti otevřeny, a dítky
mají se denně dvakráte umýti neb výkon,
pati v studené vodě.
Trápí-li dítky dávení a průjem, ne

smějí pak 4 neb 5 hodin nic jisti an
piti, nýbrž držeti se stále na čerstvém
povětří. Napotom dejme jim několik
kapek whisky neb brandy do kávové
lžičky ledové vody každých 10 minut,
ale ne více, dokud nepřijde doktor.

Výborný balzám pro zmrznuti.
Rozhřejou se 4 loty čistého vepřové
ho sádla, přidají se k tomu 4 kventlíky
silné kyseliny sanytrové a míchá se to
tak dlouho skleněnou terstí, až žádné
kyselé páry z toho nevystupují. Doka
vad toto spousta ještě tekutá jest, na
leje se do porculánové nádoby, položí
se na to pokry vadlo a ováže se měchý
řem.

Jak by se veliké cibule vychovati mohly.
Malé cibule, které beztoho v hospo
dářství nerady se užívají, položí se
velmi blízko ke kamnům, až se do cela
vysušené býti zdají, ale od horka žád
nou škodu ještě neutrpěly, a zasadí se
takto usušené do nezcela čerstvě hno
jeného, starého záhonu. Po takém při
pravení nemají sice skoro žádnou nať,
alejfcibule jsou neobyčejně veliké a silné.
Bílé cibule nejvíce účinkují.
Jak by se citrony nJ pomeranče dobré
zachovati daly.
Citrony, které se schovati mají, položí
se tak do soli, že se jeden druhého
nedotýká. Podobně nechají se též v
písku, plevě neb popeli uschovati. Kon
ce, na nichž šťopky byly, zalepí se la
kem neb voskem.

hlasné skvrny se z hedbáví odstráni,
když se tyto žloutkem silně potrou, a.
jak mile on na vzduchu uschne, vymnou a vodou vymejou.
Krysy jak by se rych’e zapuditi mo
hly. Ňa začátku léta nasbírej cynoglosum officium (Hundszunge', rozmačkej
šťopky byliny této a nasýpej je na ta
místa, kde se krysy zdržují. Napotom
utekou tato obtížná zvířata a nevrátí
se více.
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Aby housata nepošla.
Okolo sv. Jana počínají polovyrostlé
husy často postouávat; před a po sva
todušních svátcích namaž jim dvakrát
týdně uši dřevěným olejem, po čemž
jsou housata zdravá.

Tvrdý arách uvaří se brzo a jest
měkký, když se mu při přesypání tro
chu sody přimíchá.
K bráchu pro 6 osob dostačí malá
lžička sody.
Aby hrozny dlouho čerstvé zůstaly.
Aby se hrozny dlouho čerstvé udržely,
dá se do sudu vrstva otrub, které na
kamnech dobře uschly, na ně se polo
ží zralé hrozny, a pak se na to posy
pou opět otruby atd. Chtějí li se rok
uschované hrozny na stůl dáti, uřízne
se konec stopky, dají se na několik ho
din do vína, jako se kytkv do vody
dávají.

Aby husy brzy ztučněly a velká játra
dostaly.
*,
Uděl:
se smíšenina z otrub
a ká vokálu, a utvoří se z toho koulič
ky, které se pak husám žráti dají.

Černé krajky a černé penťle se Čistí,
když je namočíš do piva, vyždímáš,toto
vícekráte opakuješ a pak, když jsou
ještě vlhké, je hladíš.

Jakby se krávám kopání při dojeni
odvyknouti mohlo. Večer po dojení
obváže se ocas krávám na hoře silně
tenkou niti, ale tak, aby mnoho neře
zala, též v prostředku a na konci ocasu,
a nechá se to až do prvního dojení rá
no. Když se chce dojiti, přeříznou se
nitky a kráva stojí již pokojněji; napotom se opět obváže ocas dle spíše uve
deného spôsobu, až kráva při dojení
docela pokojně stojí, což se již i po
druhém obvázání ocasu stává.
Jak by se lahve a jiné sklenené veci
v horku před prasknutím uchránily.
V slámě zabalené vyvaří se tak, že se
dříve do studené vody dají, voda pak
vařiti se dá a pak se v ní poznenáhla
vystydnout! nechají.

Nové máslo aby vždy čerstvé zůstalo.
Nové máslo podrží svou příjemnou chuť,
Jak lze přesolená jídla opět napra je-li jen dobře připraveno, když se z
vili. Pres nádobu, *e které se pře kbelíku vzato dobře umeje, dokonale
solené jídlo nalézá, natáhni sukno ně upraveno jsouc, plátnem dobře utře, v
malé kousky nakrájí a tyto v Jínících
jaké a posyp jej solí, neb vezmi kou
pak
nahromadí, že všechny prázdné
sek houby, kterou si dříve v čisté vodě
dobře vypral, napíchni ji na vidličku prostory zmizí. Pak se postaví hrnec
a dej ji do vařícího se přesoleného jí do velikého, do polovice vody naplně
ného kotle, která se pak vařiti nechá,
dla. Ona zbytečnou sůl vytáhne.
hrnec se pak vyndá. Tak připravené
nové máslo má po prodeji po 6 měsí
Jak by zhubenělí kone opět zlepšiti cích tak čerstvě chutnati, jak z kbelíku
se mohli. Dej koňům denně 14 liber vzaté. Nad to dos'ane ono o mnoho
kaliny (Hundszahn) smíchané s žlutou jemnější chuť, vůbec o mnoho čistší
řepou k žrádlu, načež se oni viditelně než obyčejné čerstvé.
zlepší.
Aby krávy více vdeka dávaly. Nedává-li kráva při dobré píci, což se ně
kdy stává, přiměřeně dosti mléka, tak
se jí dá na lačný žaludek do vlažné
vody neb mléka 6 lotů roztlučeného
fenyklu a též tolik koprového semena
s ním smíchaného. Též se může ten
to prášek dáti do několik hrstí mokré
píce. Nedává Ji v 48 hodinách více
mléka, tak se musí tento prostředek
oj akováti.

Stuchlé nové máslo jak by se zlepšilo.
K 3 librám nového másla soleného i
nesoleného přimísí se
drachmy uliličnatkové sody. Aby se nové máslo hned
před štuchnutím uchránilo, přidá se mu
hned po vymytí soda, aneb: Ať se
máslo v čerstvém mléku, pak v čerstvé
vodě pořádně promísí. To samé se
docílí, když se nové máslo ve vápené
vodě neb ve vodě, v níž <1 rasi o rozpuš
těno jest, promísí.
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nesrazilo. V 2 mázech mléka nechá
se jedna šestnáctina lotu vinanu (Wein
steinsalz) vařiti.

Jak lze kyselé mléko okamžité slad
kým učiniti. Do 2 žejdlíků mléka
kápne se 5 8 kapek louhové soli
(Potash.)

Jak by se moučky zapudily. Mohou
prý se jich tím velmi rychle zbaviti,
když se sušenými tykvovými listy,
které se na žhavé uhlí položí, vykuřují
Mouchy se velmi brzy ztratí neb po
jdou. Jsou-li ptáci v světnici, tedy se
musí odstraniti, rovněž nesmí nikdo v
světnici zůstati, jelikož tento kouř bo
lení hlavy spůsobuje. (Tento prostředek
mohl by též k zapuzení molů sloužiti.)
Jeden z nejpůsobnějších prostředků,
předměty všelikého druhu před mou
chami uchránit!, jest též játrový olej,
jímž v Gentu řezníci své krámy před
mouchami chrání,ani dvéře a ostění oken
tímto olejem natírají. Nářadí, malby
a j. uchrání se před mouchami, když se
vodou, ve které 4 až 5 dní čemek na
močen byl, umejou.

Jak lze mnohonosné a brzo zralé
okurky dostati. By se takové okurky
dostaly, uštípne se prostřední sloupek
hned jak vyrůstá. Bylina dostane tak
mnoho vedlejších odrústků, které hned
a sice spíše plodně kvésti počnou, aneb
může se též bylina tato až na střevíc
délky růsti nechati a nap tom vršek
uštípnouti. Ona sice později, ale mno
hem hojněji ponese.
F plátně bavlnu rozeznati. Ustřihne
se proužek tkaniny, vypere, usuší a dvě
minuty do koncentrirované kyseliny
sirkové položí (v každé lékárně za 5 c.
k dostání) v mydlinách vymáchá a lehce
mezi pijavým papírem stlačí; napotom
se dá usušiti, a bavlněné nitky jsou
tímto sežrané, lněné však zůstanou
co kostra.

Jak by se polívka velmi dlouho uschovati mohla, by zůstala dobrá a chutná.
Masitá polívka může se velmi dlouho
uschovati, a zůstane dobrá a chutná,
když se naplní do skleněných lahví,
jichžto prázdný krk se slabě bavlněnou
zátkou zacpe. Přírodnický spolek v
Mannheimu dělal nedávno zkoušky s
takovou masovou polívkou, která celé
jaro a léto v lahvích bavlněnými zát
Myši jakby se zapuditi mohly. Uží kami slabě zacpaných stála, jichžto vý
vej k tomu býlí heřmánek, jehožto zá sledek byl, že měla tato polívka stejnou
pach imši nesnesou; posyp prostory, chuť a vůni jako čerstvá. Tato konve kterých se myši nalézají, touto by servující vlastnost se bavlně připisuje.
linou, která jest lehko k dostání, a
myši okamžitě se ztratí.
Jak lze slepice zelenými učiniti. Po
tři vejce k nasazení lněným olejem,
Jak lze veliké a výborné okurky do- nech je uschnouti, podlož je kvočně;
stati. Do kádě dešťové vody dají se tak budou kuřata zelená.
2 loty bílé skalice (Vitriol), 4 libry
kostní mouky, 4 hrstě plné ovčí mrvy,
Proti spáleninám. 1 lžíce olivového
a po jeden den každé 2 hodiny se to oleje, 1 lžíce čerstvého vepřového sádla,
•dobře zamíchá. Při suchém počasí 1 lžíce nepáleného vápna, 1 lžíce plná
poleje se záhon po západu slunce touto perlo vky, L lžíce plná roztlučeného
smíšeninou, kterou se dříve dobře za bílého cukru se studené na masť zpra
míchalo.
cují. Tato masť položí se na popálená
místa a obnoví se každého rána i večera.
Zmrznuti nohou jak by se zamezilo
Ovinou se nohy až po lýtka pijavým
ZaneŠená slepicemi vejce jak by se na
papírem, kde možno dvojnásobně, oblék šla. Při slepici, která zanáší, z rána
nou se pak tenké punčochy a přes ně nasyp něco soli na porodní střevo, a
boty, tak nohy neumrznou, když se ona běží okamžitě na místo, kde byla
i celý den v zimě na koni jezdí.
vejce 'schovala.
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Jak lze kvetoucí stromy před ja mimi
mrazy uchrániti. Jelikož mrazy v dubnu
a květnu pro kvetoucí stromy velmi
nebezpečné jsou, tedy se chrání následovnět Protáhne se skrze větve takoyé
ho stromu slaměný provaz z konopí,
konec jeho se vede do nádoby, která
jest studniční vodou naplněna a od
stromu podál stojí, provaz pak se v ní
kamenem upevní. Jeden kbelík takový
stačí pro 2-4 stromy. Tato nádoba
musí na svobodném, nechráněném místě
státi.

Jak by ovocné stromy brzy a velmi
hojné nesly. Vezmi kotouč plný hově
zílio hnoje a též tolik ovčího hnoje, dej
oboje do velké nádoby, která musí po
celý den na sluuci státi, vlej na to ně
kolik věder hnoj nice a dešťové vody,
nech to 14 dní státi a zamíchej tím
každý den. Napotom hoď do toho ně
co soli, sanitru a salmiaku a zamíchej
tím vždy, kdy toho používáš. Několik
mázů této smíšeniny, které se za rok
několikráte okolo stromu vylejou. účin
kují jak nahoře uvedeno.

Vejce jak by se čerstvá zachovala. Vlo
ží se vejce do vápeně vody, ve které
vždy nadbytečného vápna jest, aneb
vloží se vejce na chvíli do horké, gummové vody, posýpají s ■ pak vypálenou
sádrou (Gyps) a nechají se pak sušit;
jinak: dají se vejce do rozpuštěné soli,
a nechají se tam tak dlouho, až ke
dnu padnou. Pak se vyndají, nechají
se usušiti a se uschovají.

Jak by se vlažná voda v lété docela
Čerstvou udelati mohla. Udělá se ne
příliš veliká jáma, a dá se do ní při
krytá nádoba s vodou. Vykopanou
zemí se pak tato přikryje a rozdělá se
na tom místě malý oheň. Za chvíli
pak se voda vyndá, a jest skoro ledová.
Jak by se mohla stará zemčata chutněji
než obyčejné uvařiti By stará zemčata,
která obyčejně nedobrá, jmenovitě lojovitájsou, opět chutná byla, oškrábe se
ze syrových zemČat, dříve než se vaří,
uprostřed dokola proužek šlupky co
možná tence, a takto připravená zemča
ta dají se do hrnku vařiti.

Chov cl r "úlIo e ž e Spracoval A. Purer.

Úvod.
Když bůh stvořil svět, stvořil mezi
jiným také ptáky a. řekl, že jsou dobré.
A zajisté se nebude nikdo s námi příti
kdo si pochutnal na kuřeti aneb jiné
drůbeži.
A přece mezi našimi rolníky se
nacházejí lidé, kteří tento dárek boží,
který je, můžeme říci, nic nestojí, po
važují za holý ,,luxus“, který se smí
požívati pou/.e při zvláštních případnostecli.
Příčinou toho jest, že naše hospo
dyně a malé děti na jichž péči obyčej
ně odchování drůbeže, z vajec až na
stůl závisí, o pravém způsobu odcho
vání zcela ničeho nevědí. Pročež se
chceme o předmětu tomto částečně
zrní niti a doufáme, že mnohý z našich
rolníků povšimne si našeho pojednání

a jestli řízením se dle něho nezbohatne,
zajisté na dobré pečeni si pochutná.

Užitek chovu drůbeže.
Slepice se ne vydržují jako zpěvní
ptáci pro zábavu, ale pro užitek, který
přinášejí snášením vajec a svým masem.
Užitek z drůbeže může býti buď velký
neb malý dle toho, jak pečujeme o ní,
neb jak ji umíme využitkovati. Mnohý
rolník má čerstvé vejce celou zimu,
obdrží za ně dobrou cenu, a bere velké
úroky ze svého kapitálu. Drůbež do
bře chovaná a ošetřovaná př náší rol
niku největší úroky z kapitálu. Vydání
jest malé a rychle se splácí. Nemusíme
čekati dva, tři a ět r<»ků jako při
dobytk , než je můžeme zpeněžiti. biepice dá se prodati za 10 ■ dní po vy
líhnutí a dobrá slípka splatí vše ve
vejcích dříve, než jest rok stará. Kdy
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bychom dobře účtovali, shledali bychom (tak as jako květina ve skleníku), jsou
že jedna libra drůbeže stojí pouze jen příliš slabé aby mohly vydržeti jarní
as polovinu co libra hovězího masa a studené deště. Toho se však nemusíme
že se vždy dobře zpeněží. Jiná výhoda obávati. dáme-li dosti malý pozor.
Slepice obyčejně, jakmile země počíná
jest, že ji mohou žena neb dítě odcho
vali tak dobře, ne-li lépe než muž.
měknouti, hledají červy, a tu se stává,
Ošetřování drůbeže. Ošetření drůbe že se rozběhnou po dvoře a přijde li
že, má-li se drůbež vypláceti, není náhlý jarní déšť, že promoknou. Také
daleko tak namáhavé, jak by si člověk se stává, že časně z rána slepice vyjdou
myslil. Drůbež jako cokoli jiného, hledati červy a přijde prška se sněhem
potřebuje denního opatření, ale vše a tu promoknou až ke kůži; což bývá
vzato dohromady, nepřesahuje jeden velmi nebezpečno, když se toto nechá
den v měsíci. Chcete-li, aby se vám nepovšimnuto.
Často jest pozorovati, že slepice po
kráva vyplácela, musíte ji krmiti pra
videlně, dáti ji pohodlnou stáj a chrá- takovéto pršce přestanou třeba týden
niti ji před zimou atd. Drůbež potře nésti. Toto zdržení jakož i zároveň
buje podobného ošetření.
Postavte nemoc může se Často předejiti, dá-li se
kurníky ne příliš veliké, aby nebylo slepicím dosti měkkého a teplého žrádla
mnoho slepic pohromadě. Kurníky mají s něco málo Červeným pepřem. K to
býti osm střevíců široké a šestnáct muto se má přidati trochu odpadků z
střevíců dlouhé pro padesát slepic. Mají masa neb sekaný drob, což má zau
býti obráceny na jih s velkými okny, jmou ti místo červů, když slepice nemo
by slunce do nich svítiti mohlo. Po hou ven. Tímto malým opatřením
stavte je pevné a suché, a zároveň aby udržují se slepice zdravé a nepřestanou
do nich mohlo dosti čerstvého vzduchu, nésti.
aby ale nebylo žádného průvanu, který
Chov slepic. Mnozí si stěžují na roz
by zasáhnul slepice, když šeději v noci tlučení vajec dokud slepice sedí. Toho
na bidélku Slepice se také tak lehce vinou jest částečně slabá skořápka a
nastudí jako my. Kurníky držte čisté částečně neopatrnost slepice. Ze všech
a nasypte trochu na vzduchu rozpadlé slepic Brahmy jsou nej vytrvalejší a
ho vápna a popele pod bidélka. Kur nejlepší k sezení a nechají se i přenésti
ník se má dva až třikrát do roka ve na jiné místo. Hnízdo pro slepici, která
vnitř vybíliti. Hleďte aby slepice měli chce sedět, má být jinak shotoveno,
příštímu k dosti čisté vodě a aby ne než pro slepici která klade, Obyčejně
musely piti ve dvoře vodu špinavou, když slepice chce sedět, tu vyhlíží si
z níž pochází často cholera. Několik nějaké vysoké místo; buď na dříví neb
kapek rozpuštěného síranu železitého v seníku atd. Mnohé, obzvláště z ma
(sulphate of iron) přimíšeno do vody lých druhů slepic, rády vyhledávají si
k pití bývá užíváno s prospěchem. hnízda když běhají venku, v políciu
Pokropte bidélko petrolejem a nasypte Hnízdo pro slepici, která sedí, má býti
stlučené síry do hnízd. Mnoho slepic uděláno na zemi tak aby lehce mohla
pojde z nastuzení, nechají li se seděti odejiti a při jiti. Malá bednička polo,
v průvanu neb na místě otevřeném. žená na zem se dobře hodí a slepice·
Obyčejně se říkává, že slepice měla má býti k ní připevněna, až si na tuto
choleru, kde zatím sotva polovina ni změnu uvykne. Když pak se jí dovolí
choleru pojde.
odejiti, má se ponejprv, ano i po druhé
Účinky počasí na drůbež. Žádné dáti na ni pozor, aby se vrátila v čas.
počasí není pro drůbež tak nebezpečné Často se slepice vrátí na staré místo,
jako jarní chladné deště. Drůbež, která kde dříve snášela a tu se musí přenésti.
předržela tuhou zimu bez té nejinenší Tímto spůsobem když se učí na vejcích,
známky nemoci, často podlehne chlad které nemají velké ceny, mnoho se
nému dešti. Často se stává, že nemoc, uspoří. S malou trpělivostí po jednou
která za zimy byla zdržena, náhle se neb dvakráte slepice si zúplna přivykne.
vyvine po chladném dešti. Slepice, Slepice taková má se chránili před
které byly drženy v teple k vůli nešení ostatními slepicemi, které ji často zlobí.,
/ //
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Hnízdo její nemá bytí hluboké, poně
vadž pak se všechny vejce snesou do
prostředka. Dejte slepici tolik vajec,
kolik jich může pohodlně přikryti a nic
více. Velká Bralima obyčejně přikrývá
patnáct malých vajec; z těchto pak se
obyčejně dvě neb tři nevydaří. Slepice
má si zvyknouti přenášení tak aby se
ji vejce mohly každý den neb dva dni
prohlednouti, jsou-li v pořádku. Hnízdo
má býti dosti veliké, aby se v něm
mohla slepice pohodlně obrátiti. Tři
neb čtyry palce suché, dobře rozdrobe
né země má se dáti na dno a trochu
prohlubiti; na ní pak se má dáti čerstvé
suché seno, presypané trochu tlučenou
sirou. Hnízdo má se postaviti do ta
kového místa, kde slepice není vytrho
vána, a dáti ji dosti potravy a čerstvé
vody. Hlína na dně bedny má se
udržovati trochu vlhká pokud slepice
sedí. Toto se může státi nadzvihne-li
se lehce jedna strana sena a pokropí li
se hlína teplou vodou. Žádný vzduch
nesmí protahovati skrz vejce, jak se
obyčejně stává, když jest hnízdo někde
ve výšce a naplněno pouze senem.
Teplota vajec nemůže se udržeti a
obyčejně se zkazí; tí-u samým spůsobem
se stává, že i když se slepice často z
hnízda bere, vejce se zkazí.
Krmeni drůbeže. Kde drůbež se
může volně pohybovati jest nejlépe
krmiti pouze dvakrát denně. Drůbež
se má pustit časně ráno a bylo by lépe,
kde se není nepřátel a zlodějů co obávati, nechat kurník otevřený, aby sle
pice mohly vyjiti, kdykoli. Slepice
pak vyjdou hned za rozednění a najdou
dosti červů a brouků za potravu.
Drůbež má obdržeti svou potravu vždy
v určitou hodinu, a hned po snídaní
jest nej vhodnější čas. Mnoho-li po
travy má se slepicím dáti, nedá se
určití a záleží to zcela na velikosti sle
pice. Taktéž spotřebuje slepice více
potravy v zimě než v letě, aby mohla
udržet? svou teplotu. Když slepice ne
se, spotřebuje hnedle dvakráte tolik
potravy než jindy. Následovně musí
každý sám pozorovati potřeby drůbeže
a dle toho se řídi ti. Nej lepší jest na
kŕmi ti slepice dosyta hned ráno a po
druhé než jdou spát. Mnoho záleží,
by se slepice krmily vždy v určitou

hodinu, aby se nezdržovaly kolem domu
celý den a nečekaly, jako Činějí, když
jsou nepravidelně krmeny. Tímto spů
sobem najdou si samy více potravy a
nestanou se nepříjemnými. Óisté rý
žové otruby nemají se nikdy dávati
slepicím, poněvadž se nadmou a slepici
takto vole přeplní, tak že často drůbež
pojde. Dobře jest, když se namíchají
s otrubami pšeničnými a ovesnou mou
kou, ale nikdy se nemají krmit sam tny. Slepice vědí dobř··, mnoho li vody
potřebujou; není tedy třeba, aby se
jim krmi .'o dávalo řídké, jen když se
jim dá přístupu k dobré Čerstvé vodě.
Spařte krmivo dobře a dejte jim je
poměrně suché. Oves jest nejjistější
plodina a proto, inůže-li rolník, nechť
zaseje čásť, která se pro <»ves hodí
(třeba ovsem Excelsior, Austrálským
neb Surprise), který jest plný a váží
až 40 lb. na buši a následovně lepší,
než obyčejný oves. Zbude-li nějaký,
zajisté se lehce prodá Na mnohých
místech jest obtíÁno vychovati kuřata
prvních čtrnáct dní. Tu zajisté jest
třeba co nejvíce dobré potravy a čisté
vody. Kukuřicová mouka byla až do
nedávna hlavní potravou pro slípky,
ale dle posledních zkušeností dokázalo
se, že rýže jest pro malé slípky lepší,
než cokoli jiného. Kuřata s kvočnou
krmená na každé pokrmení jednou
hrstí rýže výborně se daří. Špatnější
druh rýže jest dosti dobrý na krmení
a stojí sotva více než kukuřicová mouka.
Každý hospodář, který si přeje míti
zdravé slepice, nechť jim dá dosti dře
věného uhlí. Jest to ten ne j lepší pro
středek pro uchránění nemocí mezi
drůbeží. I když drůbež neuí uzavřena
ale obzvláště když jest, bývá dřevěné
uhlí na malé kousky (as tak velké jako
kukuřice roztlučené,) velmi prospěšné
a má se dáti tam. kde k němu slepice
mají volného přístupu. Dřevěné uhlí
stojí velmi malo a není-li k dostání v
blízkém městečku, tu se může přepalovati popel z kamen a kousky uhlí v
něm nalezené jsou právě tak dol ré
jako uhlí shotovené umělým spůsobem.
Obzvláště z jara $ časně z léta jest
dobré použiti dřevěného uhlí. Na su
cho roztlučené vápno jest též velmi
dobré a má se nacházet! tam, kde k
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němu slepice mají volného přístupu. a platí za ně velkou cenu. Kdyby si
Dobrá potrava a čistota dělá dobré a pamatovali, že slepice nese prvním ro
záživné vejce a maso. Dobré maso kem nejvíce vajec a pak vždy méně
závisí ’-elini od dobré potravy, kterou a méně, pak by zajisté nedrželi starou
drůbež jest krmen» a zdraví drůbeže drůbež k vůli nesení, leč takovou,
též závisí od čistoty a čistého povětří. které jest nevyhnutelně třeba. Dobřb
Provétráváni hnízda. Pokud slepice jest podržeti po několik roků opatrnou
sedí na vejcích., jest zapotřeby, aby se k'OČnu, která odchová množství kuřat
každodenné pravidelně krmila a na ale nemoudré jest clržeti slepice a spotento čas sejmula z hnízda. Slepici to léhati se na to, že dobře nesou. Slepice,,
která nese jeden den vejce a pak tři
velmi prospěje a zároveň i vejce na
budou trochu čerstvého vzduchu, což dni nic, má největší čas aby se dostala
velmi prospívá slípce dokud je ve vejci. na pekáč. Toto ’ se míní o drůbeži
Tohoto si všímá málo rolníků. Slepice dobře krmené, která více tloustne ale
neopustí své místo na půl hodiny do nenese.
Brahmp. rL dlouhé zkušenosti jsme
brovolně a proto ji má rolník volné
poznali,
že brahmnjest nejlepší slepice
sejmouti, nakrmiti a dáti dosti čerstvé
pro
hospodáře.
Dlouho sice nedospěje
vody než se opětně k sezení navrátí.
Tímto spůsobem obdržíme silné slípky. ale v červenci a srpnu jest nej lepší na
Práce tato není tak veliká a dobře se stůl Krmí-li se dobře časné slípky,
počnou nésti v listopadu; jsou-li totiž,
odmění.
Tráva pro slepice. Mnohý, kdo v drženy v teple a nesou hojnost vajec
celou zimu když jsou vejce nejdražší.
chovu slepic jest ještě neznalý, přál po
Brali
my jsou největší druh slepic, který
by sobě aby dvůr byl pěkně porostlý známe,
kohout mnohdy váží:
travou a nepomyslí, že slepice pošlapou třináct ažodrostlý
šestnáct,
slepice as 12 liber
a rozhrabou každý jemný trávník. a maso jejich jest dobré.
Slepice žárové» potřebujou mladou
trávu ku >vě výživě, a proto jest nej
lépe, když rolník na nějakém dobrém
Cena dovozu dřivé než bplp železné
místě poseče kus trávníku a drobnou dráha vpstawnp. Ze bylo třeba nové
trávu dá někam do stínu, kde k ní ho spůsobu spojení bylo oči vidno
slepice mají přístupu a kde vydrží celý rychle přibývajícího obyvatelstva. Koku
de i. Takováto tráva má býti čerstvá 1784 cena dovozu jedné tuny z Phila
a mladá, tak že jest nejlépe, když se delphie k jezeru Erie byla $249, hlavní
nasekají pouze špičky mladé trávy, spojení bylo koňmo Koně byli hnány
čehož se dá dobře docíliti, když se v řadách po desíti až dvanácti a každý
seče tr.-»va na jednom místě častěji a kůň byl přivázán k ocasu koně před
časné ráno s rosou.
cházejícího, tak že jeden vozka měl
Dřeviné uhli pro slepice. Uhlí dře v moci všechny. Každý kůň nesl ba
věné není tak dobré, jako když se ne lík vážící as 200 liber.
chá spáliti na uhlí několik klasů ku
Roku L789 byla v Ohio postavena
kuřice. Slepice žerou toto velmi rády první pila. Křivočep pro tuto pilu byl
a brzo se mohou pozorovat! její účinky. shotoven v New Haven, Oonn. a vážil
Podržte nejlepší vaše slepice na ple 180 liber a byl nesen koňmo přes pohoří
meno. Co prodáte, prodávejte poctivě. k řece Youghiogheny, odtud pak byl
Prodáváte-li vejce, prodávejte je čerstvé dopraven po vodě clo Marietta, Ohio.
a dobře je složte, by se nerozbilu. Toho samého roku byl dopraven první
Kupujete-li drůbež, kupujte ji od spo vůz zboží, již cestou přes Virginii, z
lehlivých lidí, kteří vědí čeho si přejete Hagerstown, Md., clo Bronsville, Pa ,
a kteř. s vámi jednají svědomitě. Za odkud pak po řece Monongahela clo
plaťte takovémuto člověku dobře za řeky Ohio. Čtyry koně mohli dovésti
dobré zboží a majíce dobrý druh, oše tunu z Hagerstownu a zpět za málo·
třujte je pečlivě.
méně než měsíc, vzdálenost byla 140
Jak můžeme obdržeti mnoho vajec. mil a platilo se §3.00 za 100 liber, čili
Mnozí kupují slepice, které dobře nesou §60 za tunu.
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Francie vyváží vína, lihoviny, hedvá
bí, drobné zboží všeho druhu, nábytek,
šperky, hodiny, hodinky,papír,voňavky.
Itálie vyváží kukuřici, olej, lněné
zboží, mouku, vína, barviva, léky, mra
mor, mýdlo, olejové obrazy, rytiny, syrob a sůl.
Prusko vvváží lněné zboží, vlněné
zboží, zink, železné výrobky, měď a
mosaz, indigo, vosk, šunky, hudební
nástroje, tabák, vína a porcelán.
Německo vyváží vlněné zboží, lněné
zboží, hadry, kukuřici, prkna, železo,
olovo, cín, konopí, vína, vosk, lůj a
dobytek.
Rakousko vyváží nerosty, nespraco
vaná i spracovaná hedbávná vlákna,
sklo, vosk, tár, duběnky, víno, med a
matli e matické nástroje.
Anglicko vyváží bavlněné látky, vl
něné látky, sklo, lité zboží, železo, no
že a podobné nástroje, hliněné zboží,
kovové zboží, sůl, uhlí, hodinky, cín,
hedvábí a zboží lněné.
Pusko vyváží lůj, konopí, len, .mou
ku, železo, lněné semeno, tuk, kůže,
vosk, lanoví, štětiny a kůže vydělané.
Španělsko vyváží vína, lihoviny, že
lezo. čerstvé a sušené ovoce, rtuť, sůl,
síru, kork, šafrán, hedvábí a vlnu.

Čína vyváží čaj, rebarboru, pižmo,
zázvor, borax, zink, skořici, drobné vy
řezávané práce, práce ze slonové kosti
a lakované zboží a porcelán.
Turecko vyváží opium, hedvábí, lé
ky, pryskiřice, sušené ovoce, tabák, ví
na, velbloudí chlupy, koberce.
Hindostan vyváží zlato, stříbro, košenilu, indigo, sarsaparilu, vanilku, jelapu, kampešku, léky a barviva.
Brazílie vyváží kávu, indigo, cukr,
rýži, kůže, sušené maso, lůj, diamanty,
zlato a jiné drahokamy, pryskiřice. klovatinu a rozličné druhy dříví.
Západní Indie vyváží cukr, syrob,
rum, tabák, doutníky, barvené dříví,
kávu, čerstvé a nakládané ovoce, vosk,
zázvor a jiné koření.
Východní Indie vyváží hřebíček, rý
ži, pepř, muškátový (Třech a květ, in
digo, zlatý prach, katr, benzin, síru,
slonovou kost, sandílové dřevo, zink a
ořechy.
Spojené Státy vyvážejí hlavně obilí,
tabák, bavlnu, mouku, potraviny všeho
druhu, dříví, terpentín, rolnické nářa
dí, šicí stroje, bavlněné zboží, řemesl
nické nástroje, nábytek, stroje vůbec,
náboje, zlato, stříbro, rtuť, atd.

Změny v jednom jstolotí.
Sestavil

Roku 1809 Fulton vzal si patent na
vynález parníku.
První parníky které pluly pravidelně
přes Atlantický Oceán oyly „Sirius“ a
,,Great Western“ r. 1830.
První praktické použití svítícího ply
nu stalo se r. 1802.
Roku 1813 ulice Londýna byly osvět
leny plynem.
Roku 1813 byla ve Waltham posta
vena první přádelna na světě, která mě
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la všecky potřebnosti ku shotovení lát
ky z nezpracované bavlny.
Roku 1790 bylo zde jen dvacet pět
poštovních stanic, a až do roku 1837
bylo poštovné dvacet pět centů za do
pis poslaný přes čtyry sta mil.
Roku 1807 bylo započato vyrábění
dřevěných hodin na stroji. Byl to po
čátek laciných hodili.
Roku 1834 byla vystavena v Spoj.
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Státech první železnice která, měla ja
kéhosi významu.
Roku 1840 dělal Daguerre první po
kusy ve fotografii.
Obchod v antracitu zap »čal r. 1820.
Roku 1845 byl zaslán první telegram.

Fi O Z
Otec: Dnes platím dluhy tvé naposled,
Karle ! Musíš změnit spůsob života své
ho a stati se užitečným členem společnos
ti lidské, zkrátka řečeno, musíš pojmouti
ženu !
Syn: To se vám snadno řekne. Hůře
se to provede, neboť čí ženu si mám
vžiti?

Pán: Dones tento list na poštu !
Služka: Vždyť jste nenapsal žádnou
adresu.
Pán: Nebuď tak pošetilou, děvče; jest
to důvěrný dopis a já nechci aby každý
věděl komu píši !“
Dobré ospravedlnení. Pán: Kdes byl
tak dlouho, Jene? — Sluha: Tam kam
nemůžeme poslat jiného za sebe.
Pán :
Kde jest to? — Sluha: U fotografa.

Venkovanka: Pane hrobníku, prosím
vás nepochovávejte to dítko, kteréž zem
řelo neštovicemi, vedle mého muže; on je
ještě nikdy neměl a mohl by je snadno
dostati 1
Myslivec: Poslechni hochu, neviděls
žádného zajíce?
Hoch: Ano, pane, asi půl tuctu zajíců.
Myslivec: Kde pak?
Hoch: Tam v dole na levé straně.
Myslivec: Kdy?
Hoch: Minulý rok, když jsme zemčata
vykopávali.
Učitel: Jak se jmenuje tato písmenka?
Zák: Od vidění ji znám, zapomněl
jsem ale již její jméno.
, -

Roku 1336 byl povolen první patent
na výrobu sirek.
Roku 180ó započalo užívání ucelo
výcli per.
První zkouška se sekacím strojem by
la provedena r. 1*33.

Ft.
Ale kmotříčku, řekněte mi pak přece
co je s tím vašim psem, že stále tak na
říká ?
Víte to máte tak, kmotře; byl to dříve
špiclík a já z něho chtěl míti mopslíka i
uřezal jsem mu uši.
Můj ty pane, vždyť ale pes naříká již
asi 14 dní !
To jest pravda, ale víte já nechtěl oblíbenému svému psu působiti velikých
bolestí a proto uřízl jsem mu každý den
malý kousek ucha !

Důstojník: Pane, proč se smějete, když
jdu mime vás?
Občan: Proč jdete okolo mne, pane,
když se směji?

Učitel pánům školdozorcům: Ach, drazí
pánové — tato neočekávaná návštěva,
odpusťte, že nemám dosti sedadel po ruce.
Ach, šťastná myšlenko! Kluci poneste
sem tu osli lavici — na tu si mohou
páni dozorci dobře usednouti.
Přátelé v nouzi. Mudřec jeden učinil
následující pěknou poznámku: „Jakže?“
Přátel v nouzi že máme málo? To není
pravda! Neboť sotva že máme přátel,
nalézají se již v nouzi a chtí se peněz
vypůjčiti !“
Vdova po soudci pravila k dřívější
své kuchařce: „Vy jste se provdala, jak
se doslýchám.
Čím jest váš muž?“ —
Kuchařka: Brusičem, milost paní ! —
Vdova: Tak? To je ale málo !f‘ — Ku
chařka'. Nevím proč? Myslím si že je
živý brusič vždycky lepší mrtvého soudce.
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Muž: U čerta ! Co to jen s tou brit
vou je, že již nechce holiti !
Manželka'.
Nepochopuju co máš porád proti té britve;
jest to nej lepší nůž v dome, vždyť s ním
každý den krájím zemčata !
Baruch: Spíš už, Mojžíši ľ
Mojžiš: Ne !
Baruch,: Půjč mi tedy dolar !
Mojžiš: Už spím !
Důstojník. kterýž býval často opilým,
četl při vyvolávání jmen též jméno
vojína zemřelého. Poznámku, že muž
ten jest již mrtev, zodpovídal: „Nic
neškodí, na stráž přece musí!“

Lékař: Zde vám představuji, pane
profesore nejstaršího muže našeho měs
ta; čítá již 80 roků a jest zaměstnáním
kominík.
Profesor: Žádný div! Uzené maso
udrží se vždy déle čerstvé!

Kmotr Zemlicka přijde se svou sedm·«
svátostí v neděli do města, by u notáře·
nechali stvrdit závět svou. Sedlák vejde
do vnitř, žena zůstane venku. Po nemo
torné pokloně táže se, co by to stálo
*
kdyby jim stvrdil závěť.
„Lituji,“ praví notář, „že nemohu v ne
děli ničehož přijmouti.“
„He, Marky to!“ zvolá sedlák; „pojď
sem Čerstva, dnes to nestojí nic — pan
notář nemůže ničeho přijmouti!“

Irčan byl jedné noci, v níž panovala
prudká bouře, pohřížen v hluboký spánek.
Blesk udeřil do domu a ten počal již
hořeti. V témže okamžiku přikvapí sluha
do komnaty Irčanovy a budí ho. Irčan
(probudě se): „Co se stalo?“
Sluha: Hrůzná bouře zuří a dum stojí
v jednom plamenu. Rychle, milostpane
*
vstaňte a zachraňte se. Dům stane se v
brzku obětí plamenů.
Irčan: Co mi po tom? Řekni to ma
jiteli domu, já jsem zde pouze v nájmu.
v

Poručík vojínovi na stráži se naléza
jícímu: Jděte, přineste mi libru tabáku.
Vojín: To nemožno, pane poručíku,
vždyť budu za dvě minuty vystřídán !
Poručík: Přineste mi tedy čtvrt libry,
na to vám snad čas vystačí.

Ale pane Boháčku, jak pak to, že
vzdor svému velikému bohatství jezdíte
po dráze stále třetí třídou?
Boháček: Musím, poněvadž žádné čtvr
té třídy nestává !
Služka chtěla se nechat vypodobnit! a
na otázku fotografovu chce-li pouze popr
sí, odpovídá: „Ne, ne, pane fotografe,''
hlavu mi tam musíte také namalovati!“
Měšťák ukazuje venkovanu velkou bu
dovu právě v stavbě se nalézající: „Hleď,
sedláku, to jest nový blázinec pro sedlá
ky.“ — Sedlák: „Hned jsem si to myslil,
neboť pro měšťáky byl by příliš malý.‘‘

Jistý prostředek proti Červeným nosům.
Třete u večer nos drsným flanelem a na
třete pak červená místa kolodiem i budete
pak míti pěkný nos — m o d r ý.

Nová daň. To si pomyslete, paní sou
sedko; včera mi pravil můj muž, že od
nynějška musí i kočky platiti psí daň.
Proti 'vzteklině. Lesník Gastel, sta
řec dvaaosmdesáti letý a muž nemalé
zkušenosti, píše „Lipským Novinám41:
„Nechci mnohokráte osvědčený svůj
prostředek proti kousnutí vzteklého
psa vžiti sebou do hrobu a proto vám
ho zasílám; jest to poslední služba, liž
mohu světu prokázali Vezměte teplý
vinný ocet a vlažnou vodu, vymejte tím
čistě ránu a vysušte ji. Pak vpusťte
několik kapek chlorovodíku do rány,
poněvadž minerální sily hubí jed slin.
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Ze života L· A· Sch.lesin.gera v Americe.
R. 1856 vyjeli jsme z milované vlasti
na začátku listopadu po parníku „Haní,
nionia“ a octli jsme se třináctý den v
New Yorku. Odtud po dvoudenním po
bytu jeli jsme na Chicago, kde jsem se
sešel s p. Novákem, klempířem z Rych
nova. Byl jsem s ním delší čas znám,
a on mi nabízel, abych se zakoupil v
Chicago. Věděl o jistém stavení za $300,
které tehdy leželo asi čtvrt míle za měs
tem. Však mi později psal, že teď už
stojí u prostřed města. Než odjel jsem
do Cedar Rapids, Iowa, kde jsem měl sy
na už dva roky a ze
tě dva měsíce. Přál
jsem si býti na blíz
ku svých dítek. Než
ani tam se nám teh
dy nelíbilo, a jelikož
tou dobou mnoho se
povídalo o Sioux Ci
ty, pustili jsme se
tam. Odtud jsme ne
spokojení ještě necha
li se převézti přes
Missouri a tu se nám
zalíbilo v indiánské
reservaci kmene Omaha v Nebrasce. As
dvě míle od reserv a
ce byli dva Němci, a
L. A. Schlesinger,
zde se nám velice lí
bilo. Mimo to vedli
zde pořádný humbug americký s vyměřo
váním několika měst, a lákáním osadníků·
V Dekatur už stálo asi pět stavení; v
Dekama asi deset stavení a bank. I vza
li jsme si zde pozemky. Ze všech těch
vyměřených měst však nezůstalo nic, až
na dvě, jmenovaná, kterých stává dosud.
Když na svých pozemcích položili zá
klady k budovám, jeli jsme do Cedar
Rapids pro rodiny, které jsme přivezli s
sebou zároveň opatřivše se koni, voly a
potřebnými povozy. Celý měsíc nám vza

la cesta ze Cedar Rapids do našeho do
mova, nastávala pak zima a my museli
pospíšiti si se stavbou, chtělili jsme něco
na zimu míti pro sebe a pro náš statek.
Měli jsme dva lidi z 10 na práci u sebe
a s pomocí těch jsme udělali, co jen bylo
možno. Měli jsme lesa dosti, tak že jsme
mohli míti stavebního dřeva dosti pro
spotřebu stavení, a to mi bylo velmi
vhod.
Za nejbližší sousedy jsme měli Indiány
kmenů Omaha, Pawnees a Otces. Ti
všichni byli hodní, navštěvovali nás čas
to, a když jsme jim
něčeho dali uspokoji
li se. Avšak za čas
přicházeli návštěvou
také Sioux, a ti kra
dli nejen dobrým In
diánům, ale také bě
lochům. Ti nám spůsobili první naše sví
zele.
Na jaře jsem nechal
lámat prérii a dal
jsem do ní sázeti ku
kuřici, která se toho
roku dobře povedla.
Zároveň jsem v lese
při řece, kde často
parní lodě stavěly na
nar. 28. října 1806.
noc, nechal po celou
zimu dělati dříví, kte
ré jsme prodávali pak lodím po 4-J- dol»
za sáh. Těšil jsem se, že z toho lesa
utržím nejméně $600, avšak zmýlilo mně
to. Neboť následující podzimek soused
můj pálil plot, při čemž byl značný vítr,
a oheň se rozšířil v prérii tak, že nejen
jeho stavení a vše, co měl, zničil, ale i
do mého lesa se dostal, a značných škod
mi nadělal. Co jsem si měl na něm vži
ti, když sám byl všecko ztratil, a zachrá
nil jen jeho voly, s nimiž právě byl na
cestě z domu.
8
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Přišel r. 1859, kde už jsme měli 80
akrů vzdělané půdy. Tu chtěl jsem také
pomoci oráním. Musel jsem se teprvé
tomu učiti, ač jsem byl už 53 roky stár.
První den to nechtělo a ne, druhý den
však jsem si nechal znovu zapřáhnouti a
umínil jsem si, že to musí jiti. Šlo to
lépe, a třetí den zcela dobře, jak bych
byl od jakživa oráčem býval. Těšila mne
ta práce a pracoval jsem napořád. Brzy
na to přišli Indiáné návštěvou k nám a
ukradli nám dvě hříbata, která jsem kou
pil v Iowa. Syn a zeť šli za Indiány až
do reservace, ale hříbata nenašli. Pak
druhý den Indiánům utekla a navrátila
se k nám.
K. 1860 vdala se druhá moje dcera za
Němce, který měl farmu nedaleko Omaha
City a jinou v Colorado v Denver. Od
stěhovali se tam, a když tam odjela moje
manželka jednou návštěvou, psala mi,
abych se tam přišel též podívati. Svolil
jsem. Naložil jsem na vůz o dvou jhách
volů něco pšenice, kterou jsem si dal na
cestě semlíti v mouku. 25. října dal jsem
se na cestu, která dobře ubíhala, bylo do
bré povětří, a 3. prosince octl jsem se v
Denver. Zde jsme se živili přes zimu
vozením dříví do města, náklad za $8,
udělali jsme dva náklady za týden každý
a vydělali jsme tak $32 za týden; mouku
z Nebrasky prodal jsem až s jara, neb
sem přicházely veliké sklady zboží od
východu. Na jaře jsem jel zase do Ne
brasky zpět, chtěje nakoupiti mouky a
jiného zboží v Omaha a sem dovezti.
Podařilo se mi. Koupil jsem mouku v
Omaha 100 liber za $3 a prodal jsem ji
v Denver za $9. Něco jsem tedy přece
na tom voze vydělal. Vrátil jsem se za
se a opakoval jsem cesty několikráte, ku
puje mouku, máslo, sádlo a vejce. Ces
tou jsem se často setkal s Indiány v pré
riích s kterými jsem vedl obchod, dáva
je jim pokrývky, cukr a jiné, začež jsem
od nich dostal zase tuří kůže vydělané a
na spodní straně pomalované. Jednou
jsem, maje některé léky s sebou, cestou
uzdravil Indiána, kterýž trpěl velice na

zlatou žílu, že nemohl už na koni sedětL
Po tři dny byl se mnou, až se polepšil a
dal mi pak na památku malou kostku a
pravil, až uvidím nějakého rudocha kme
ne Sioux, abych mu to ukázal, že budu
míti v něm nej lepšího přítele. Byltě on
mocným náčelníkem Sioux.
V zimě 1863 událo se v Denver veliké
neštěstí vyhořením obchodní jeho části a
práce nebyla celou zimu žádná. Byly to·
smutné časy a nemohl jsem se dočkati
jara, abych mohl zase jeti do Nebrasky.
Když pak jsem jel s nákladem z Omaha,
setkal jsem se s vystěhovaleckými vozy
jistého známého lékaře mladého z Decatur, jednoho právníka z Omaha a jedno
ho .methodistického kazatele. Ty první
jsem už dříve znal, a proto jsme dělali
cestu společně, což bylo velmi zábavné,
neb mladí ti a odvážní lidé byli plní ži
vota. Nejvíce práce měli jsme s methodistou, s nímž jsme vždy po vypřažení v
noci až do půl noci držívali hovory o ná
boženství, o biblí, a o jiných věcech, tak
že se z něho během naší cesty stal úplný
nevěrec a svobodomyslník.
Mladí tito lidé nastříleli zajíců vždy
dosti a ráno chodívali jsme pod telegraf,
kde ležívalo hojnosť divokých slepic a
kačen, které vrazivše do drátů, z »bily se.
Jednoho dne umínili si, že půjdou na
hon, a já měl zůstati při dobytku a při
kuchyni, abych jim něco připravil, než se
s hladem vrátí. Zatím však nežli uply"
nuly dvě hodiny, vidím je z daleka vraceti se a Indiánů houf za nimi. Popadl
jsem obě své pušky a čekám, až Indiáné
se přiženou, že jim život svůj draho pro
dám. Než jaké bylo mé a těch druhých
překvapení, když Indiáné přiblížili se až
na poznání, seskočil náčelník jejich s ko
ně a blížil se ke mně, volaje „hau“. Ně
kolik náčelníků ostatních učinilo taktéž
a podávali mi vřele ruce. Poznal jsem v
prvním onoho Siouxe, který byl před ro
kem mnou vyléčen. Náčelník poslal ně
kolik bojovníků k lesu a sám pravil ke
mně asi tolik, abych maje dříví dosti na.
voze, upotřebil ho k rozdělání ohuě, vody
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že mám také dosti, že hnedle přinesou
poslaní masa, a že tu budeme společně
nocovati. Stalo se. Lovci přinesli masa,
že-bylo pro všecky dosti a ještě nám
zbylo hojnosť. Náčelník mi také přinesl
darem krásnou tuři kůží pěkně vyšívanou,
jakou lze málo kdy viděti, to že jest mi
dlužen. Já mu dal zase cukru, kávy, soli,
a tabáku, načež jsme se druhé ráno ro
zešli v přátelství. Mým soudruhům to
bylo divné, a teprvé když jsem jim po
věděl, jak se přátelství mé s Indiánem
započalo, pochopili vše, a lékař náš měl
velikou radosť, že má ve mně kolegu,
„doktora,“ jak mi od té doby všichni ří
kali.
S tím doktorem sešel jsem se na přesrok v Centrál City, kam jsem jednou při
jel, a ten nechtěl mně ani od sebe pustiti, vyprávěl naše náhody a nehody všem
a měl radosť, že se s „doktorem“ zase
sešel.
Toho léta pustil jsem se ještě jednou
do Omaha, ač bylo pozdě, avšak mouka
v Denver dobře platila, a já nešanoval
sebe ani volů. Tentokráte jsem vzal dva
Němce s sebou, kteří na mně už čekali
a do Denver se přestěhovat! chtěli. Ces
tou zpět postihla nás silná sněhová bou
ře, jen že jsme právě našli ještě v čas
hospodu, a nemuseli jsme zůstati pod ši
rou oblohou. Zdrželo nás to pět dní,
nežli jsme zase mohli dále.
Tu zimu měl jsem své voly na pastvě
u potoka Třešňového a když jsem pro ně
v dubnu vzkazoval, neposýlali mi je dlou
ho, až jsme se sousedem Němcem umínili
si pro ně dojiti 18 mil daleko. Potkali
jsme pastevce, an je právě vedl zpět,
avšak mně scházely tři kusy, a když jsem
se po nich tázal, kde by byly, odpověděl
tento, že pošly. Co jsem měl dělati?
v Tři
nej lepší kusy volů byly pryč. Žalovat
ho dělá útratu a mrhání času, proto jsem
musel mlčeti a spokoj iti se s tím, co mi
odevzdal. Na té cestě měli jsme neštěstí,
nežli jsme domů se dostali. K večeru
shrnuly se černé mraky na obloze a v
noci strhla se mračna někde nad námi k

horám, žejvgnoci potoky
á
*
’řeky se roz
vodnily tak, že když jsem to v noci slyše
na voze svém, kde jsem nocoval, sesko
čil, padl j-em pod kolena do vody. V
Denver to odneslo 45 domů dřevěných
10 cihelných, tiskárnu a mnoho jiných, a
mnoho osob se utopilo. Neštěstí bylo
veliké na všech stranách.
Toho jara, bylo to 1864, umínil jsem
si jeti do Omaha, avšak šly zlé pověsti
od východu, že celá cesta tam jest nebez
pečná, jelikož Indiáné několika kmenů
nastoupili stezku válečnou a žádný živý
člověk že jim neujde. Nic méně spolé
hal jsem se na známosť, kterou jsem me
zi nimi měl a vydal jsem se přece. Man
želka mně vyprovázela daleko z města,
neb obávala se, že mně vícekráte neuvi
dí. Slíbil jsem jí, že jí budu psáti každý
týden, ana pošta pravidelně docházela i v
nebezpečných dobách. Jel jsem šťastně
s jedním Irčanem, který se chtěl dostati
do státu a zůstati tam. On jel s jeho
vozem napřed. Denně jsme ujeli 20 mil.
Třetí den po ránu sotva jsme několik
mil urazili, vykřikl Irčan že Indiáné jdou.
Dal mi svůj vůz, abych jej hlídal, sám
pak zaskočil do křoví, neb jsme právě
jeli lesinou. Já se postavil k prvnímu
vozu čekaje, co se bude díti. Indiáné
přijeli po každé straně vozu šest na koni,
pohlédli po vozích, viděli je prázdné,
mně se .ani nepovšimli, a jeli dále. Já
čekám na Irčana, ale ten se neukazoval.
Volám, ale on nejde. Jel jsem tedy pomálu ku předu, avšak milého Irčana jsem
jakživ více nespatřil. Pak jsem dostal
od manželky psaní, že ti první Indiáné,
kteří mně minuli, zavraždili dva osadníky
nedaleko Denver, a že lidé mrtvoly ty
přinesli skalpované do města a nosili je
městem, aby povzbudili osadníky, by šli
do zbraně proti Indiánům. V městě by
lo prý poplašení veliké, neb všichni če
kali, že Indiáné město přepadnou. Vše
bylo připraveno a ozbrojeno. Nestalo se
však nic podobného. Já až když ujel
100 mil, nalezl jsem první stavení vypá
lené. Před ním stálo asi tucet vozů o-
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brácených k Denver, tedy byly s nákla
dem, avšak byly spálené, a všecko žele
zo z nich stálo na tom místě, jak stál
vůz, když hořel. Takových stavení, vy
pálených neb jen vyloupených a spále
ných vozů nalezl jsem tou cestou velmi
mnoho. Nikde ani živé duše. Všecko
opuštěné. Cesta mi ubíhala bez překáž
ky. Až kdjž jsem přijel asi 45 mil před
Kearney, a rozdělal jsem si večer oheň,
přišly dvě tlupy Indiánů, kteří měli
všichni na svých konících naloženy’pytle
mouky a jiného zboží. Poznal jsem, od
kud přicházejí. Posadili se okolo mého
ohně. Já nic, oni nic. Za chvíli blíží
se ještě jedna tlupa, a z té vystoupí ná
čelníci a vrhnou se na mně, avšak přá
telsky s voláním „hau“ načež poručili
těm ostatním „pakači“ (vzdalte se) a vi
děl jsem, že mezi nimi jest onen, které
ho jsem uzdravil jednou, a byl jsem za
chráněn. Pomohl mi pak k ránu nalezti
voly a zapřáhnouti, a rozloučili jsme se.
Však dříve mi řekl náčelník první, co udě
lali u „Lum Creeku,“ kde já znal dva
bratry Francouze, kteří drželi tu krámek,
kde já několikráte už stál a odpočíval.
Ti prý jsou zabiti a skalpování, a všecko
jim pobráno. V houští na levé straně
prý jest schováno 6 pytlů mouky, tu prý
si mám vžiti.
S bolestí jsem jel dále a nemohl jsem
se v nedočkavé hrůze dočkati, až k poto
ku přijedou. Přijel jsem tam k půlnoci,
neb jsem nenechal voly odpočinouti, do
kud jsem tam nedojel. A tu jsem se
přesvědčil, že Indiáné mluvili pravdu.
Na místo chaloupky jejich nalezl jsem
spáleniště, hledím při měsíčku, jenž jas
ně na ty hrůzy svítil, a vidím dvě mrtvo
ly skalpované zde ležeti. Poznal jsem v
nich oba bratry Francouze. Trochu dále
u křoví ležely zase tři mrtvoly vesměs
skalpované, a za nimi těch 6 pytlů mou
ky. Ani doteknouti jsem se jich nemohl.
Srdce mi lítostí a hrůzou usedalo. Dále
jsem viděl na jedné hromadě hromadu
železa ze spálených vozů. Poznal jsem
že tu bylo asi 20 vozů, a při nich muselo

býti nejméně 30 lidí; proč se vzdali? z
vozů těch udělali si hradbu, jako děláva
li Táborité za Žižky, a tu by se byli mo
hli ubrániti i proti 30·» Indiánů. Avšak
hnedle jsem poznal, že hradby vozové
vystavěli při stáji se senem, kterou Indi
áné zapálili a od té chytily vozy, tak že
museli je obhájcové opustiti a tak vydali
se v šanc rudochům a jejich přesile.
Vzpomenul jsem si také dále, že ti Fran
couzi měli jednu ženu při sobě a mrtvo
lu její jsem neviděl. Avšak tu mi napad
lo, že jsem spatřil pozdálí, když Indiáné
byli v mém ležení, že na jednom koni
seděla zahalená postava ženská a za ní
nějaký Indián. Nejspíše to byla ona
ženština, která musela viděti, jak jejího
muže skalpují, švagra zabijí, a majetek
zničují, a musela teď s nimi, aby byla
jejich otrokyni. To byly hrůzné myšlén
ky, které mě trápily velice, že jsem se z
nich ani nemohl probrati, až když bylo
k polodnímu a já stál asi míli od Fořt
Kearney. Tu jsem si přihnul dvakráte
s lahve naplněné pálenkou, abych přišel
na jiné myšlénky a zůstal zde odpočívati.
Zdržev se tu tři dny, jel jsem dále k
Omaha, zajel jsem však stranou na farmy
mých příbuzných, kteří prodávali a chtě
li se stěhovati se mnou dále západně.
Cestou musel jsem se ubírati indiánskou
vesnicí. Byl to kmen Omahů, kteří tu
měli svou reservaci, kde já byl před čtyř
mi roky dobře znám, an jsem s nimi,
mnohý obchod učinil. Nemyslil jsem, že
mně poznají za tak dlouhý čas, avšak
hned jak mně uviděli, obsypali mně sta
ří i mladí a podávajíce mi ruce, volali
,hau.“ I ti malí caparti, kterým jsem,
někdy přinášel cukrovinky, ke mně se
měli a že prý musím u nich zůstati přes
noc. Jeden mně popadl pod paží, složil
s koně, druhý vzal koně jinou stranou, a
musel jsem zůstati. Volal jsem, že čas
ně ráno musím míti koně, bych jel dále.
Znal jsem ještě dosti z jejich řeči, abych
se s nimi domluvil. Ti Indiáné mají
všichni stavení z řezaného edříví, jeden
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trám jako druhý, ve světnici jedné kam
na, střechy šindelové. Přivedli mně do
jednoho stavení, kde jsem poznal jednu
Indiánku, která byla často u nás, když
jsme tu ještě bydleli a tato se hned umy
la, dala se do strojení večeře a pochutnal
jsem si dobře na čistě upraveném mase,
na dobré kávě se smetanou a na vejcích.
Pak jsem musel vypravovati, jak jsem
jen uměl, kde jsem od té doby byl, co
jsem viděl a zkusil, co dělá moje skvó
(žena,) co zlí Indiáné zlého stropili od
Denver až po Kearney. Ráno pak vstana,
vyjdu ven, bych se umyl, a spatřil jsem
svého koně osedlaného, vyčištěného před
domkem státi. Po snídaní mně vyprovo
dili někteří ještě na koních až za vesnici
a tu mně vyzvali, abych se ještě podíval,
jaké nadělení dostali kobylkami. Bylo to
ponejprvé, co jsem kobylky viděl. Na
dělaly tam mnoho škod.
Ani by žádný nepomyslil jak ti dobří
Indiáné jsou rozumní, rozšafní a poctiví.
Co jsem dříve byl jejich sousedem, vždy
jsme dobře vycházeli, já byl k nim vždy
vlídným a oni zároveň upřímnými přáteli,
na něž se může spolehnouti každý. Já
jim mnoho prodával, a moji syni pro ně
často pracovali stroji na poli, vařili pro
ně molass, a učili je, jak to mají dělati,
a dobře jsme vždy vyšli. Proto si mně
tak pamatovali a měli velikou radosť,
když se se mnou zase sešli.
Vyjeli jsme s nákladem značným pak
z Oinahy, ale bylo těžko nalezti lidi, kte
ří by s námi se dali na cestu, neb všec
ky zprávy ze západu byly zlé,
v/ že tam
Indiáni nepřátelští zle řádí. Žádný nech
těl vydatí život v nejistotu, Když jsme
přijeli do Fořt Kearney, tu bylo plno
vojska, ale nechtěli nás pustiti dále, do
kud nás nebude aspoň deset vozů abychom
se mohli spíše ubrániti. Museli jsme tedy
čekati na více jich. Skutečně přijelo za
několik dní asi 20 vozů ještě a pustili
jsme se k Denver. Asi 12 mil za pevvností sešel jsem se s mým synem, který
byl u jízdy a byl už nadporučíkem. Ten
měl velení v této krajině, a ubezpečil

nás, že jest po celé cestě dosti vojska.
Jedouce dále, přišli jsme asi 100 mil, a
tu jsme slyšeli, že sami páni vojáci olupují cestující, berouce jim voly a často i
to, co se na vozích nalézalo. Museli
jsme tedy každé noci pět nás hlídat voly
i vozy aby nám je ochráncové před In
diány nepohrali, neb byli na mnoze horší,,
nežli Indiáné sami. O tom jsme se pře
svědčili brzo. Nedaleko Džusburku (?)
zlámala se u jednoho vozu náprava že
lezná a musel se dovezti do městečka,
kde však byl kovář jen vojenský. Tomu
však zapověděl důstojník tamní, že nesmí
vůz spravovati. Hned ale nabídl majiteli
vozu, že mu prodá jiný za $200, a za to
že vezme mouku od něho za $15 pytel.
V Omaha stála ta mouka jen $5 avšak
věděl pan důstojník, že v Denver stojí
$25, a že vydělá. Nebohý musel tedy
zlámaný vůz tu nechati, vzal starý vůz za
$200, dal mu 14 pytlů mouky, na níž
ztratil tedy $140 a důstojník dostal za
ten vůz $340, To ale nebyl jediný pří
pad, neb jsme slyšeli všude, že ti obránci
vlasti okrádali všecky cestující o voly
neb zboží.
Jakmile jsme se dostali na půdu colo
radskou, nalezli jsme tu státní obranu
domácí, mezi níž jsme měli každý něja
kého známého, a tak jsme se dostali
šťastně do města bez úhony. Zboží pro
dali jsme velmi draze všechno, neb jsme
prodávali mouku 100 liber za $25, tucet
vajec ač nasmradlých už za $1.50 tucet,
a vejce ta vzala se hned do hor, kde se
prodávala za $2.50 tucet, neb to bylo
právě před vánoci. Na ty svátky ten rok
prodávaly se ťopky za $20 kus, v Centrál
City stála jedna husa až $15. V ten čas
vydělal každý člověk v Denver nesmírné
peníze, a mohl je zase lehko vydati.
V Black Hawk měl toho času jeden
Čech, jmenem p. Sedlák, pivovar, a ten
přijel do Denver a nabízel mi svoji far
mu na prodej. Jel jsem s ním a on mi
ukázal v kopcích asi 35 mil od Denver
a. 6 mil od Black Hawk lesy a při poto
ku asi 8 akrů půdy rovné, kde se mohly
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sázeti zemáky neb sýti oves. Na otázku,
co by za to žádal, pravil že mi to nechá
co krajanu lacino, za $1.500. Nemaje
tolik peněz a nenacházeje zalíbení na tom,
nekoupil jsem drahý ten kus půdy. Smál
jsem se té chytrosti, byl jsem viděl na
psáno na chatrči tam stojící lístek: „Ta
to farma je na prodej za $500.“ Týž
večer jsem se sešel s jedním známým
Němcem, a ten mi vyprávěl, že p. Sedlák
dal za tu farmu $400 a že mu slíbil po
mazánku, když mi ji hodně vychválí, aby
ji mohl prodati. Nebyl bych za to ani
ty $400 dal. Také kousek vlastenectví v
Americe.
V březnu na to jsem pronajal od jed
noho Němce 5 mil od Denver farmu na
polovic. On opatřil semeno, a já se ze
těm práci. Než ten rok přišly kobylky a
udělaly nám mnoho škody. Než dostali
jsme přece z toho 500 bušlů pšenice. O
tu jsme se poctivě rozdělili s Němcem a
prodali jsme ji do mlýna libru za lo ct.
Na jaře pak udělal zeť můj proutěnou siť
košíkoví tou a tu jsme na noc vždy hodili
do řeky, ráno pak plnou ryb vytáhli.
Ryby jsem vozil do města a utržil jsem
za to léto za ryby přes $300. To nám
zase nahradilo škodou, kterou nám uděla
ly kobylky.
K mlácení přijel nám
v se strojem jistý
Němec p. Idra ze Svechatu u Vídně,
kam jsem chodíval často z Vídně na pivo
a jehož otce jsem tam zná val. Spřátelili
jsme se hnedle. Ten nás vyzval, bychom
;se přestěhovali k Pueblo. Zatím můj syn
zařídil si v Blackhawk kupectví a pekař
ství, a já se zetěm Benešem šli jsme k
Pueblo. Tam jsme si vyhlídli každý 160
akrů homesteadu a osadili se tu. Já ještě
tu zimu postavil nejpotřebnější stavby a
začali jsme hospodařiti. Na jaře jsem
koupil 14 krav a býčka. Tu počali se u
nás stavětí a cestující pokřtili náš dům
„německý dům,“ ač jsem každému říkal,
že jsem Cech.
Hospodářství se vzmáhalo, dobytka nám
přibývalo, tak že jsme měli r. 1870 přes
.100 kusů hovězího dobytka. Též měl

jsem hezky ovcí, neb když pasáci neb
honci ženoucí tudy stáda na prodej do
města, měli některé kulhavé, koupil jsem
je lacino, aby jim na cestě nepošly, a
hnedle se jich naliledalo na G0 kusů. K
těm jsme držel pasáka Mexikána, jenž
měl hovězí i skopový dobytek na staros
ti. Dobytek často přicházel k domu, neb
tu vždy obdržel něco kukuřice, když měl
největší hlad.
Téhož roku ku konci března, bylo to
jednou v neděli, spozoroval jsem, jak se
od Pike’s Peaku škaredí černé mraky, a
to bývá vždy zlé znamení nějaké blížící
se bouře. Nařídil jsem Mexikánu mému
pasákovi, aby se měl na pozoru, kdyby
viděl, že se blíží nějaká bouře, aby hnal
všechno k potoku, kde jsem měl kus le
sa, a kdb se ovce i dobytek mohou ukrýti
před n. jhorší nepohodou pod stromy.
Sotva však vstal jsem od oběda po polodni, vidím, že sněhová bouře silná se
přihnala. Osedlal jsem tedy koně na
rýchlo a jel jsem pasákovi pomoct sháněti. Než brzo jsem se přesvědčil, že
dobytek utíká pasákoTi před větrem na
polodne. ' u nebylo žádné pomoci, neb
se obrátit více nedal. Museli jsme za
ním, aby nám nezaběhl a neztratil se.
Zatím hustá chumelenice a vítr dělaly
závěje a mnoho jam a děr v prérii bylo
zaváto, tak.že když některý kus tam za
padl, nemohl ven. Předemnou dvě mé
krávy takto zapadly, že jsem jim viděl
.jen rohy, a nemohl jsem jim ani dosti
málo pomoci. Štěstí, že jsem tím upo
zorněn, nespadl tam sám s koněm svým.
Než ani to mi nemělo býti uspořeno, neb
když se stmívalo, zapadl můj kůn též.
Rychle seskočím pod paží do sněhu, odpásám s něho řemeni všecko a čekám,
co bude dělati zvíře to, které mi bylo
velmi milé. Byl to mladý bystrý koník
a pokoušel se tak dlouho, až se vydrápal.
Zatím nastala noc a mně nezbývalo nic,
nežli zňstati v té psotě noclehem, neb
jsme byli asi 15 mil od domova. O pa
sákovi jsem nevěděl. Nalezl jsem si tedy
kopeček, který neměl na sobě tolik sně-
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hu, ustlal jsem si sedlo pod hlavu, při
kryl se pokrývkou, vypil jsem dva douš
ky ze žejdlíkové lahvičky s temperečním
nápojem, ale usnouti jsem nemohl,’až po
půl noci, když vítr ulehl. Probudil jsem
«e, ano slunce už stálo nad obzorem.
Ohlížím se, kde to jsem, a poznal jsem
místo podlé dvou skalisk. Jdu k těm a
zde nalezl jsem svého koně pasoucího se.
Nedaleko odtud spatřil jsem koně mého
pasáka zabitého však.
Popocházel jsem s místa na místo, ale
nenalezl jsem po pasákovi ani paměti.
Vylezl jsem tedy na jedno to skalisko, a
s toho jsem spatřil v dálce pasáka mého
ženoucího asi 30 ovec ku skále. Počkal
jsem nan, abychom se smluvili, co počíti.
Když se zotavil pasák douškem z mé
temperenční lahvičky, razili jsme cestu
napřed tam, kde bychom nalezli něco k
jídlu. Věděl jsem, že asi 2 míle odtud
dolů nalézá se obydlí dobytkáře jednoho.
Zaměřili jsme tam. Domek zamčený a
prázdný. Dobyl jsem se tam, jako zlo
děj, a hledám, kde by bylo co k jídlu'
Spatřiv skřínku pro jídlo, otevru ji a na
lezl jsem k potěšení svému chléb, máslo
a sýr. Vzal jsem tedy jeden bochník
chleba, do plecháčku másla a hodný kus
sýra, a na kousek žlutého papíru tu leží
cího jsem napsal německy: „Hlad udělá
i z poctivého člověka zloděje. L.A. Schle
singer.“ Věděl jsem, že dobytkář ten má
německého pasáka, a ten že mu to přetlumačí, co jsem napsal. Pak jsem za
mknul za sebou zase a nesl jsem potravu
mému pasákovi. Pak jsme celý den shá
něli v celém okolí rozběhaný dobytek,
ale scházelo nám ho mnoho kusů. K ve
čeru spatřil jsem člověka nějakého jeti
proti mně. Zastavím a s potěšením jsem
poznal, že jest to dobytkář, kde jsem rá
no snídal nepozván. Pozval mně na noc
k sobě, abych prý nemusel ráno zase
krásti. Vyprávěl, že on poslední noc též
nocoval ve sněhu pod širou oblohou asi
12 mil daleko. Tu noc jsem spal, že
mně mohli odnésti i s postelí. Druhý
den sešlo se nás asi dvacet, kteří hledali

svůj dobytek rozběhlý. Umluvili jsme se»
že dáme do okolí všem sousedům věděti,
by se připravili za dva dny na veliký
hon dobytka, bychom každý nalezl své.
Můj pasák sehnal k řece hodně kusfi, tak
že scházelo jen 10 ovec, ale 45 kusů ho
vězích. Dohnali jsme vše domů a za dva
dni jsme se vypravili na veliký ten hon.
Sešlo se nás asi 200 mužů, vzali jsme
si krajinu asi 15 mil do kruhu, rozešli se, a
pak všechen dobytek, ať číkoli, jsme hna
li do prostřed kruhu toho dohromady·
Když jsme ho k večeru sehnali, bylo ho
asi deset tisíc kusů, ale nemohlo se s
ním nic dělati, poněvadž nastala noc.
Postavilo se 10 hlídačů do půl noci a 10
po půl noci, a ráno teprvé každý započal
vybírati své kusy znamenané a hnal si to
domů. Co pak zbude nenáležejíc žádné
mu z přítomných, to se pustí, aby šlo
kam chce. Já nalezl ve stádu 25 kusů,
a scházelo mi tedy jen už 20 kusů. Po
zději jsem nalezl jich ještě pět, ale shle
dal jsem, že mi bylo ukradeno 17 telat a
15 krav. Byla to pro mně bolestná ztrá
ta následkem nebalosti pasáka.
Na to šlo mi dva roky dosti dobře než
1873 začaly mi nohy jaksi tupnouti, že
mi nebylo možno na koně se dostati a
sedlo obkročiti. Když přišlo vždy ku
shánění dobytka, musil jsem doma zůstati, a nemohl jsem dostati žádného pocti
vého člověka na pomoc. Hledal jsem
tehdy v českých listech některého Čecha
na pomoc, avšak nepřihlásil se nikdo.
Někdo by myslel, že nedá se lehce doby
tek ukrásti, když má pálené znamení, a
často ještě na uších je znamenaný. Avšak jsou tací lupiči, jinak zámožní osad
níci, kteří dovedou i přepalovati a uši
přeznamenati. Ztrácel jsem tedy stále.
Proto jsem vyprodal r. 1875, a nesehnal
jsem při tom více, nežli 97 kusů, kdežto
jsem měl mí ti nejméně 300 kusů. Viděl
jsem, že jen ten může s dobytkem dobře
pochoditi, kdo může sám všude dohlédnouti, neb kde má spolehlivého člověka.
R. 1876 nahodila se mi příležitost’ prodati
farmu se vším, arci lacino, avšak co jsem
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měl pocítí, když už nejsem schopen ně
jaké práce. Učinil jsem tak. Na to při
šel můj soused p. Idra, Němec ze Švechat
od Vídně, a nabídl mi, abych se na zimu
odstěhoval na jeho farmu, že mi naveze
dosti dříví dá mi živobytí na celý rok
zdarma, jen aby na té farmě někdo by

dlel, by nepřišla v zkázu jsouc prázdná.
Musel stěhovati se do San Juan kde už
dříve rok byl, a kde měl pozemky a zlaté
doly. Zůstal jsem tam tedy do listopadu
1877, načež jsem se odstěhoval do Den
ver na odpočinek. A tímto jsem podal
nej hlavnější udalosti mého života za mé
ho pobytu v Americe.

Velká stávka doutníkarů v New Yorku, roku 1877.
(Pro „Amerikána“ píše J. V. Matějka.)

Úpadkem společné dílny doutníkářské zmařena téměř všechna důvěra i
jindy slabě věnovaná společným pod
nikům— a není tudíž divu, zeť i dříve
mohutný spolek doutníkářů, Unie, ostal takřka úplně nepovšimnut. Aby
se úplnému rozpadnutí předešlo usneslo
se několik posud zbývajících údů přetvořiti Unii v nemoci podpor, spolek
doutníkářů, a majetek užívati v pádu
nemoci. Rozumí se samo sebou, že
pracidajcové nyní spravedlivěji nenaklá
dali s dělnictvem, tím méně, vidouce,
že bylo-li možno mu sehnati v čase
tak krátkém kapitál tolika tisíců—mož
no mzdu jeho ještě snížiti, aby životní
potřebě jeho dostačila. Obyčejně v čas
částečného váznutí obchodu oznámeno
dělníkům, že hledě k špatným obcho
dům, jest nevyhnutelno, by pro nějaký
čas levněji o 50 centů aneb o $1.00
pracovali; při čemž slíbeno jim jakmile
se obchod zlepší opětně starou mzdu
platiti. Avšak k tomu nikdy již ne
přišlo; naopak se po čase nové strhnutí
mzdy opakovalo.
Dělnictvo hlavně na domácí práci
zaměstnané, přijalo počínání toto vždy
s pomlčenín doufajíc zvýšenou pílí a
prodloužením doby pracovní-přec té sa
mé částky vydělati, jako v době pře
dešlé. A tak se stalo, že v čase, kdež
to se dělnictvo jiných oborů průmyslu
domáhalo skrácení doby pracovní na 8
hodin denně, doutníkáří pracovali 18
až 20 hodin (totiž na domácí práci).
Následek byl arci nesmyslné přeplňo
vání skladů, čímž musela cena práce

ještě více klesati; neboť pakli dnes je
den obchodník prodal zboží o něco
levněji druhého, již tento viděl v tom,
že výroba jeho musí se díti levněji a
zítra již ohlašoval snížení mzdy, aby
mohl zboží své ještě za levnější cenu
nabídnouti.— Panující mezi dělnictvem
nesjednocenost poskytovala jim hlavní
podporu v tomto počínání. Nadešla ale
doba, kdy již i ten nejnevědomější děl
ník nahlížel, že nemožno dále tak pokračovati. vida, že veškeré sliby ,básův
ostaly planými, naopak, že vysazen jest
ještě novému utlačování.
Nyní počala se jeviti opětně potřeba
spojení a Unie posud živořící počínala
pozvolna vcházeti v činnost; hlavně,
když dělnictvo tak zvané španělské díl
ny. následkem špatné látky tabákové
a hrubého pojednání se strany zřízenců
továrníka zastavilo práci. Jelikož spra
vedlnost požadavků jeho každý uznával,
dostalo se mu také všestranó podpory
ze všech ostatních dílen, takže mohlo
se ve stávce statně udržeti. Dříve zříd
ka veřejně jevená nevole počala se ny
ní všestraně jeviti a každý považoval
své břemeno za nesnesitelné a hlasové
ku stávce jevící docházely ozvěny. Z
větších dílen stal se nejprvé výbuch u
firmy Chas. Boudy, je ž vedle dílny a
domácí práci v New Yorku městě, za
městnával mnoho dělníků též v Moririsanii, kteří z počátku nejevili mnoho
chuti ku stávce, k posledu se ale na opětované domluvy přece odhodlali. Zá
roveň jmenovati sluší firmu Stachelberga, která ale v brzku povolila požádáv-
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kům dělnictva z větší části Španělů ;
taktéž dílna ,, španělská“ po dlouhém
vzdoru uznala požadavky dělníků.
Dvěma těmito úspěchy rozjařen nyní
Všeobecně duch a stá vka všeobecná
počínala nabývati vždy dalších rozměrů.
Dělnictvo stávkujících dílen rokovalo
ve schůzích svýcn stále k tomu by veš
keří doutníkáří vyzyáni byli ku stávce,
doufajíc tak dojiti v běhu týdnu vítěz
ství. A vskutku došly návrhy tyto
podpory a všude voleny výbory, které
se měly vydatí od dílny k dílně vyží
vajíce ku stávce. Před stávkující dílny
postaveny stráže, které měly každého
zrážeti od přijetí zaměstnání. Neuplynul
ani plný týden a již stály takměř všech
ny dílny v stávce, přes 10.000 dělníků
domáhalo se zlepšení poměrů svých.
Arci že od rozvážných zrazováno bylo od
stávky všeobecné a navrhováno, by se
prováděla v jedné dílně po druhé aneb
v několika najednou. Předstíránoť zá
roveň, ž* moudřejší továrníci zlepší i
bez stávky stav dělnictva svého, nahlednouce, že jinde tak učiněno; avšak
návrhy tyto nedošly slechu, naopak
prohlášeny co proti dělnictvu Čelící. —
Dělnictvo firmy Kerbs a Spiese, majíc
doposud nejlepší mzdu, nemohlo se
ihned odhodlati ku stávce a již mu vy
čítáno, že jedná proti a zrádně. I od
bývána tudíž zvláštní schůze českých
dělníků ve které většinou prohlášena
stávka. Dělníci, kteří vzdor většině
usnešení ostali v práci (Němci a židé),
uveřejňováni v Časopisech co skéb »vé,
(odpadlíci) a Číňané. Z počátku vede
na stávka důstojně a docházely poža
davky dělnictva všestraného uznání se
strany obecenstva a skýtáno mu tudíž
značné podpory ze stran Soustátí, ba
ano i z Evropy došly příspěvky. Kaž
dý dělník cítil zároveň s doutníkáří
potřebu zlepšení stavu svého a podpo
roval tudiž dle možnosti tyto, doufaje,
že vítězstvím nadejde i obrat k zlepše
ní stavu jeho. Stávkující dělníci doutníkářští se nyní ale zorganisovali v jed
notlivé odbory, totiž, každá dílna zvo
lila ze středu svého ústřední výbor,
jehož poviností bylo bdíti nad celou
stávkou, přijímati příspěvky a udělovat]
podpory nemovitým dělníkům. Aby
podpora byla výdatnější a přispěno býti
mohlo na více místech, zřízeny sklady

potravné, kteréž se z došlých příspěv
ků zásobily zbožím a pokrmy, které
byly pak zvláštním výborem na pou
kázky ústředního výboru stávkujícím
vydávány. Každodenně odbývány val
né schůze, ve kterých přednášeny zprá
vy výborů, řečněno povzbuzujícně k
rázné vytrvalosti. Čeští doutníkáří po
volali na sp^ch p. L. Paldu, obezná
meného řečníka a horlitele pro stranu
dělnickou, který s paní Haeuslerovou,
stal se duší celélio hnutí.
Podmínky stávkujících byly následu
jící: 1. Zvýšení a srovnání mzdy ve
všech dílnách na stejnou sazbu do tisí
ce. 2. Zavedení do všech dílen výhrad
ně dělnictva náležejícího k doutníkářské
Unii. 3. Úplnou volnost v dílnách.
4. Propuštění všech skébů z práce.
V ústředním výboru přijata nyní úplná
správa stávky a nedovoleno dělnictvu
té neb oné dílny, by samostatně smělo
vyjednávati s továrníky, byť i tito se
chtěli podrobiti požadavkům. Nahlédliť
totiž někteří továrníci spravedlivý po
žadavek dělnictva o zvýšení mzdy jed
nající, a vidouce jak všestranně toto
podporováno, vyslali prostředníky své,
by se dělníci z jejich dílny dostavili k
rozhodnutí se a započetí práce; tito ale
usnešeníny výboru nesměli. Nejednou
slyšel jsem opětovati vyjádření vůdců
jak českých tak německých: ,,A byť
by nám i přidaťi chtěli, ne/ k nám
masi přijiti, na koleno a se před námi
plaziťi a prošiti, bychom opět Šli pra
covat!^ eJakáto neshoda! Zde lidumil
nejprvnější v novověku a obratem ruky
největší despota z dob starých Ílímanů.
Příspěvky přicházely ze všech stran;
hlavně spolky české mezi nimiž opět
jmenovaů sluší dámské spolky Libuši,
obětovavší $800, Ladu $5u0, a mladý
spolek Ladislavu, která obětovala celé
jmění své, as $150 — uebyloť tudíž
divu, že panovala všeobecná nadšenosť.
A pak tu a tam nějaký malý to vární ček
povolil, jaká to byla naděje, že popra
skají všichni. Továrníci vidouce, že
dělnictvo nechce s nimi vyjednávati,
ač chtěli se článku prvnímu jich poža
davku podvoliti, ponechávajíce Unii, by
si ji dělnictvo mezi sebou drželo, —
hledali jiných prostředků k výpomoci.
Zprvu začali rázně vystupovati proti
výboru, jenž stoje před jich dílnami,
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zrazoval dělníky hledající tam zaměst
nání
užívajíce pomoci policistů a
jiných najatců, hrozili, že objednají
sobě Číňany z Kalifornie — a konečně
odhodlali se k poslednímu: začali si
dělnictvo vyučovati sami. Objednali to
tiž množství Irčanek, které cvičili v
práci doutníkářské. Doutníkáři se tomu
ovšem jen smáli a trvali v odporu svém
na dále, ponechávajíce vše svým vůdcům.
Dokud úspora v rodině nebyla vy
čerpána byloť arci snadno vydržeti v
stávce, neboť velká část — a možno
říci, že devět desítin českého dělnictva
nebralo žádné podpory. Když ale se
mělo pocínati žiti na úvěr a německým
doutníkářům podpora ztenčena, hroženo
od mnohých započetím práce, což se i
na mnohých místech událo. Většina
Němců však trvala v odporu svém tak
dlouho, dokud se jim dostávalo potřeb
né výživy. Výbor nyní počal jednati
jaksi tajemně, oznamuje dílnám, že
opět některá firma praskne, chtíce jej
na dále v stávce udržeti — avšak vždy
eelá záležitost byla pouhá — kachna.
V týž čas stropili si továrníci řádný
žert s dělnictvem, který byl v kruzích
jeho považován za nej rozhodnější vítěz
ství. Dřívější nejrozhodnější nepřítel
dělnictva továrník Sinith na radu spolutovárníků, přijal podmínky strajkářů v
plném znění, a vedle toho ještě sám
se přihlásil k Unii. Dílna jeho měla
přejiti totiž časem v držení doutníkářů,
začež on vyplácel jen starou mzdu, a
přebytek, as §1-50 na tisíci doutníků
podržoval za sebou co náhradu za od
stoupení obchodu — ale jedině v tom
ohledu, když doutníkáři úplně v stávce
zvítězí. V opáčném pádu ostal maji
telem, aniž by byl povinnen doplatiti
zvýšenou mzdu. Mezi doutníkářstvem
panoval jásot a nadšení dosud nevídané,
čítalť již každý v duchu, jak v brzku
stane se majitelem rozsáhlé dílny — a
největšímu dříve odpůrci uspořádán
slavnostní průvod s hudbou a prapory
v čele v počtu as 3000 doutníkářů obo
jího pohlaví. Ačkoliv již mnozí jevili
ochablost, nabyli opětně chutě ještě k
vytrvání, doufajíce již v příštím týdnu
dosíci úplného vítězství. Výbor, ač
jeho prostředky byly úplně vyčerpány
a musel jíž o pádu býti přesvědčen,
udržoval přec dělnictvo stále v tomto

odporu. Když již se nedostávalo pří
spěvků, bralo se zboží od obchodníků,
kteří posečkali na úvěr. Vůbec říkalo
se nyní všeobecně: ,,Příští týden musí
to již prasknouti!“ Konečně po uply
nutí 11 týdnů stávky nadešla rozhodná
katastrofa. Mnoho dělníků českých,
vidouce již nemožnost vítězství, přijalo
práci; též i Němci, jakmile se jim ne
dostalo od výboru pohodlné výživy cho
pili se opět práce a n·-zbývalo tudíž po
sledně všem vzdorujícím než totéž učiní ti.
Nastala následkem toho všeobecná zmalátnělost a jeden přes druhého nyní
spěchal, nabízeje práci svoji při pod
mínkách ještě špatnější než před stáv
kou. Rozumí se, že továrníci okamžiku
toho využitkovali v plné míře. Dělnictvo
doutu kářské upadlo ještě u větší porobu
než bylo před stávkou — a naděje do
budoucnosti zničena A kdo nese zde
hlavní vinu? Kladena ovšem na bedra
těch několik jednotlivců, kteří setrvali
zaměstnáni před ukončením krise —
možná, že částečnou vinu nesou, ale s
s určitostí možno tvrditi, že hlavní
vina spadá na bedra vůdců samých.
Jich nerozumným počínáním propadla
věc na dobro, která mohla dojiti v 14.
denním odporu nemylně vítězství. Jich
popínáním vyhozeno do větru as §50.000 příspěvků z mozolů dělnictva.
Jich nerozumem uvrženo 15.000 dělnic
tva ještě do větší bídy a ústrků; jich
nerozumem dokázáno, že dělnictvo dout
níkářské nesmí se nikdy více odvážiti
k stávce, jinak by bylo zabito na vždy.
Továrníci nahlédli, že možno v době
4—6 týdnů vycvičiti si Částečně dělní
ky a ao toho času dostačí vždy jejich
zásoby. Vymoženosti v Španělské a
Smithsově dílně padly úplně, a věru
nesmí se člověk aui v nej menším diviti
když nyní doutníkáři čeští v N. Yorku
nepovšimnou si toho, ni onoho podni
ku, vše dvojím tak velkým zklamáním
odsuzujíce. Doutníkářství jest posud
hlavní výživa Čechů New Yorských
a mělo li by toto přijíti v ruce jiného
národa, pak možno s určitostí říci, že
jsou Če^i newyorští na mizině. Ač
nejsou poměry jich skvělé, přec možno
tvrditi, že nejlépe stojí si posud proti
dělnictvu v jiném oboru průmyslu.
Pravda arci, že těmito dvěma zkouškami
nabyli více sebevědomí a rozvahy a
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nedají se lichými slovy přemrštěných
a nerozvážných jednotlivci! více svesti.
2 chyby učí se člověk moudrosti, a
čeští doutníkáři v New Yorku zajisté
.zmoudřeli, ač se svou škodou.
Občan Jos. Jonáš píše o stávce této
ve „Slavie“ následovně: Nadešel rok
1873 a s nim se dostavila krise obcho
ní, které též živnost doutníkářská neb
la ušetřena. Tu b »ssové začali dělní
kům utrhovat na mzdě rozličnými ka
pitalistickými praktikami. Toť se ví,
dělnictvo nebylo připraveno na žádný
odpor a takořka dobrovolně si nechalo
utrhnouti ze mzdy, a tak to chodilo
stále od té doby, že třeba dvakráte v
roce boss utrhl v dělníkům od práce.
Musím říci, že Cechové byli nejlepší
tahouni, a že docela žádný odpor svým
zaměstnávaČům nekladli, obzvláště na
domácí práci. Když jim boss utrhl 50
ctů. na tisíci doutníků, dělalo se o ho
dinu déle a vynahradilo se to. Tak to
chodilo dále, že nyní se pracuje na do
máčí práci l<>00 doutníků za Si, kdež
před 5 a 6 roky se pracovalo průměr
ně za $9 od tisíce. Takový obrovský
úpadek vzala jindy dosti obstojná živ
nost doutníkářská; však hlavní vinu
nesou doutníkáři sami a pochybujú že
tak brzo se to zlepší. Dělnictvo jest
hladovo, a většina Čechů toho oboru,
chtějí-li být jen poněkud živi, pracujou
15 až 16 hodin denně, a to si jen vy
dělají na ty nejskromnější potřeby.
Rozumí se že při takovém stavu ani
dělnictvo nic nemyslí a doufá, že to
zlepšení přijde odněkud z nebe.
Ovšem dělnictvo by radši mělo od
práce více než méně, a často se též
děly pokusy v mnoha šapech o vymo
žení větší mzdy, ale vše marné, děl
nictvo nikdy nevolilo tu pravou taktiku
aby nepřítele napadlo když je slabší,
alebrž vždy když on byl na každý útok
připraven; a pak to je chyba dělnictva,
že po prvním odražení se vždy čití po
raženo a vzdá se na milost a nemilost.
Takových malých půtek prohráli dout
níkáři mnoho; byli to první harcovníci
před velkou bitvou, to jest před vel
kým strajkem loni. Bylo to v době
mdloby. O Unii nechtěli ničeho vědět,
proti pánům prý se dá těžko co dělat;
avšak každý se mýlil kdo myslel, že
doutníkářstvo new-yorkské nepozvedne

rámě proti svým utiskovatelům. V li
du to vřelo, on cítil že jest odírán, z
jeho mozolů že si páni bossové stavějí
paláce, — a právě kde takové myšlen
ky vrou, tam musí přijití jednou výbuch.
V historii zaznamenáno, že národové
se zdáli být odumřelí a načisto poro
beni od svých tyranů, nadešla však do
ba, kde zase pozvedli se a svět žasnul
nad jejich hrdinstvím. Příklad na Sr
bech, Řecích, atd. Tak se to mělo zde
i s dělníky oboru doutníkářského. Míra
utrpení byla dovršena a lid vypověděl
pánům po-lušnost. Jednoho krásného
jitra zavzněla zvěst po Soustátí: dělnic
tvo new-yorkské oboru doutn-kářského
podniklo všeobecný štrajk !.
Dvacet tisíc doutníkářů štrajkovalo,
mezí nimi polovina Čechů avproto byla
zpráva ta radostná pro nás Čechy, neb
se Čechům úpadek doutníkářské živ.
nosti přičítal, a oni nyní takřka všec1
byli v řadách bojovníků pro věc děl;
nickou. Veškeré záští ustoupilo mez1
našimi rodáky a jeden hlas zazníval :
buď zvítězíme nebo Čestně padnem.
Šestnáct neděl trval štrajk a Čechové
vydrželi do posledka takřka všeci. Toť
se ví, že také byli češtp skébové, ale
na ten ohromný počet Čechů strajkujících nebylo to nic. Byl to zápas o
němž historie bude vyprávět, a 0 nás
Češích se musí zachovat krásná upo
mínka do budoucnosti. Naši rodáci
bídu trpěli, nežli by se stali skéby.
Na tisíc rodin Českých bylo vyházeno
na dlažbu, a to všecko pro věc společ
nou, pro věc dělnickou. Mohli praco
vat, nemuseli se dát vyhazovat, ale
byli by se stali zrádci, a to oni ne
chtěli udělat,—raději padli co hrdinové.
Mohu směle říci, že kdyby bylo dělnic
tvo doutníkářské jiných národností tak
drželo jako Čechové, byli bysme musili
zvítězit. Když Loj trval osm neděl a
vědělo se, že věc naše je ztracena,
udělal se strategický pohyb proti ne
příteli, to jest, chtěli jsme bossy postrašiti kooperativní dílnou. Také se
nám podařilo koupit dílnu od jednoho
bosse, u něhož se též štrajkovalo, s
podmínkami takovými, že když se vy
hrá, dílna bude naše, pakli se prohrá,
že dílnu musíme vrátit. Dílna náleže
la celé organisaci, a jen ti co tam pra
covali, platili na koupi 25 procent. To
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byl tedy vznik kooperativní dílny a
následkem ztracení štrajku byl její pád.
Dělnictvo je na tom tak spatně jako
bylo dříve, a ta netečnost se zahnízdi
la zase. Lidem kteří byli předáci, jest

nadáváno, jsou podezříváni, a přece
měli nejkrásnější zásady. Ovšem lid
byl sklamán, ale žádný z dělníků není
toho vinen. Protož přemýšlejme a
učme se dále bojovati.

Alleghany — ľPittsloxirglx·
Napsal Max Kircliman.

Cestující, který jen letmo projede dostiv částečně seznati život dělnictva
Pittsburgh a Alleghany, většího dílu za- a bohatých vyrábitelů tohoto města
ha’ené v oblaka dýmu vycházející z umouněného.
tisícera komínů, Činí sobě arciť podiv
A věru, seznati zevrubněji Pittsburgh
ný úsudek o těchto dvou nej znamenitěj a Alleghany bylo by k nemalému pro
ších městech naši Unie.
Blíže se spěchu každého milovníka přírodních
Pittsburghu od východu po dráze Penn kras. Ká 1 bych seznámil rodáky naše
sylvania, cestující nedomnívá se nacliá- s tímto americkým ,,Manchestrem“ ale
zeti se v krajině hustě tečkované pou kdybych měl jen částečně naškrtati
tajícími obydlími, čarovnou půdou, krás polohu, původ a nynější rozsáhlost těch
nými a širokými ulicemi, na které to dvojčat, jak by žádoucno bylo, zau
slunko třpýti-vé své paprsky chrlí a jas jal bych více místa, než-li snad ,, Ame
ný nebes blankyt se sklání. Déle než rikán“ poskytnou ti může, neboť není
čtvrt hodiny, v plné rychlosti expres jeho účelem popisovati města, jako
ního vlaku, cestuje pod baldachýnem spíš
*
české obyvatele jeho. Uvedu jen
dýmu nejkrásnějšími wardami Pittsburgh nej hlavnější a zajímavější body
skými kolem válcoven a hutí železných,
Obklíčen odevšad vrchy a pahrbky,
koksových pecí a továren všeho druhu, po levici maje řeky Alleghany (česky:
až konečně se zastaví v prostraném čistá voda) u severního břehu této se
Union Depot, nádraží to bohaté dráhy rozprostírá vrch Alleghany a na pravi
Pennsylvania. Octnuv se na břehu ci řeku Mono igahela (česky: špinavá
Monongahela řeky, cestující prokračuje voda) a vyhíbaje až k samému půvo
dále u prostřed ohně a dýmu kolem du řeky Ohio, vypíná se Pittsburgh
skelných a železných hutí, ocelověn a jako velikánský obr který co den
sléváren, kde sobě polonazí uČernění sobě vědom síly své, chrlí z tisícero
ale statní mužové pohrávají massou očí svých plameny, a pyšným na jeho
roztaveného kovu, tahajíce sem tam minulost stále hledí skvělé budoucnosti
podlouhlé tyče žhavého železa, které vstříc Pittsburgh a Alleghany leží v
jako ohniví hadi rychle se otáčí ve okresu xAlleghany, 40°35’ severní šíř
válcích, a zase co ohnivý pramen pro ky a 89°38' západní délky, a zaujímají
téká středem míhajících se dělníků, až místo západní kapitoly státu Pennsylva
konečně opět se octne na výsluní, nia. Co se týče zdravotní polohy není
kde jej jasná obloha a malebná sídla snad druhého místa v Unji, které by
pittsburghských obchodníků a vyrábíte- se jim rovnati mohlo. Ležíce 750 stop
lů vítají. Ucho jeho zalehne pískotem nad hladinou moře a skoro 3000 mil
ucházející p iry, lomozem strojů, řinko vzdál na nezdravých výparů bahniska
tem kovového oz vuku a rachotem vý mořského, 180 stop nad hladinou je
línů, který jako démonický řev na všech zera Erie a více než sto mil od břehu
ny strany se rozléhá; oko oloupeno o tohoto, jsou města naše důstateČna před
pohled čarovné krajiny a mysl poboi.- nákazou a nemocemi pocházejícími prá
a pohlukem, to vše ]ej tak dojímá vě jen z vlhkého, mrazivého a rychle
n vzdaluje se té velké továrny, žá měnivého povětří, jimiž blížští obyva
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telé ,,vodních nádržek“ tolik trápeni na hlava naplněna byla ? Pravda bý
bývají. Ačkoliv obklíčena vrchy více vá divnější než myšlenka. Kdo teď
jak 400 stop vysokými údolí Alleghan- pozoruje Pittsburgh rozkládající se na
ská přec jsou otevřena volnému prově kolik mil od místa, kde tenkráte Wash
trá vání, a letní větry jižní, jež obyčej ington stoje, přemýšlel o budoucnosti,
ně tolik záhuby a škody v městech zá kterýž pomocí svých železnic a plavby
padních, ničím nechráněných spůsob li má přístupu k národu čtyřiceti milio
jí, u nás sestupují, teprva až urazily novému se vším jeho jměním, uloženém
sto mil po vzdělaném, prolomeném a ve farmách, továrnách, báních a měs
vysušeném pohoří se 450 stop vysoké tech, zajisté musí prisvědčiti, že sku
ho tarasu, kdežto východní a jihový tečnost překonala i ty uchvacující
chodní ,,všudy—byloyé“ přiletují na sny staršího Pitta, nejsmělejší plány
jemných perutích snášejíce se s hůry Louise XIV. a vyplnila proroctví Washrozsáhlých planin velikých Alleghanů, ingtona, že Pittsburgh bude branou zá
majíce dech svůj naplněný Čistou at padu (gatc-way to the West.)
Dne t7. února 1754 byl položen zá
mosférou, o kterou se s námi bratrsky
klad
kůlové hradby p. Frentem, záro
rozdělují.
dek
to
našeho Pittsburghu, ale ještě
Největší horka bývají v Červenci a
nedokončena,
padla v ruce Óapt. Oonnej krutější mrazy v lednu Podzim zde
trvá obyčejně až do polo prosince. trescoeura, kterýž neodkladně počal se
Průměrně jest zde příjemná povětrnost. stavbou Fort Duquesne.
Dne 24. listopadu 1758, Francouzové
Před 24. listopadem 175ó okolí toto
jsouce
pobouřeni příchodem gen. Foraspoň pokud’ vědomost sahá, nebylo
nikdy bělochem obydleno. Po obou oesa, zapálili celé místo i se sklady
stranách řeky tekoucí téměř z protiv dosud vystavenými a opustili v člunech
ných stran kompasu, o překot pádily, tuto krajinu. Následujícího dne (25.
jako by neviditelnou metlou šlehány k listop.)· počal gen. Forbes s mužstvem
bodu, kdež se sloučily v jeden mohut ihned stavětí Fort Pitt, odkudž jméno
ný veletok, odkudž později lodě bez Pittsburgh.
Roku 1770, v říjnu, když Washing
překážky více jak 2000 mil uprostřed
stromořadí přírodou otevřeného plouly a ton opětně. navštívil Fort Pitt, čítalo
překročíce rozsáhlý jižní záliv, mužně naše slavné město okrouhlým číslem
zápasily s dorážejícími vlnami širo-šíre- 20 srubů.
Roku 1776 ještě obcházeli červenolio okeánu. Již tenkráte starší Pitt a
Louis XIV-. kuli plány k obsazení to fráckoví vojáčkové Jiříka III. Fort Pitt.
hoto tak veledůležitého místa. Zhora Roku 1786 čítal Pittsburgh 36 srubů,
zmíněného dne stál zde tehdy první jeden kamený a jeden dřevěný domek
muž, pozdější zakladatel Pittsburghu, a pět krámů, den 29. července toho
jemuž bylo usouzeno vymaniti panen samého roku byl slavnostně zahájen
skou půdu svobodné Ameriky z pod vytisknutím prvního čísla „Pittsburg
jařma evropské despocie, otec této re Gazette“, která až dosud zde vychází,
publiky
Washington. Ve vzpo jenom že teď jest sloučená s jiným
mínkách jeho toto jest zanešeno: ,,I listem pod jménem ,, Pittsburgh Com
thing it extremely well situated for a mercial Gazette“.
V září, roku 1786, měli již poštovní
fořt, as it has absolute cominand of
both rivers. “ Před ním se vlnila mo spojení s východem, arciť * jen jednou
hutná řeka, uhánějící k mexickému zá za týden.
V dubnu 1794 Pittsburgh učiněn měslivu, dávající východ země národům;
za ním, vzdor nesnázím pionérství a tysem a součet z r. 1800 udává zde
nebezpečí indiánských nájezdů, se tla 1565 obyvatelů.
Obrátím-li se od okamžiku, kdy prv
čil mocný proud emigrace, s heslem :
„Westward the Star of Empire také its ně Washington nohou vkročil na neo
way;“ kolem něho se vypínal ve vší bydlené místo, kde později Fort Pitt
jeho kráse původní prales, a kdož mů vystavěn byl a napotom vesnička
že říci jakými prorockými myšlenkami Pittsburgh zkvétala a patřím-li na pří
tenkráte ještě mladistvého Washingto- tomné město — jaký to rozdíl ! kdežto

— 126 —

v květnu 1776 vlál červený prápor od roku 1874. Tyto pak vesměs, vy
Jiříka III. nad nepatrnou tvrzí Pitt, jma jednoho, vydávají i týdenníky.
stojí nyní dvě světoznámá města s Nedělní listy jsou: „The Sundav Lea
200.000 obyvateli, s jejichžto železných der4·, ,,The Globe“ a ,,The Čritic44.
hutí vlaje prapor červeno-plamenný, Týdenní listy, mimo shora udaných:
ohnivá to korouhev amerického prů „The Labor Tribune“, ,.The Presbyte
myslu.
rián Banner“, „Methodist Recorder4 4r
Kdežto v květnu 3776 malá stála „ Pittsburgh Christian Advocate.“ ,,The
vesnička na úpatí civilizace, bojácně United Presbyterián,“ „The Oatholic“,
hledíc v temné pralesy, vypíná se nyní „Y. Wasg“ (valašský); jeden měsíčník
velké město uprostřed bohatého náro „The American Manufacturer44, kterýž
da, majícího 20 milionů na východě a jest uznán v této zemi i v Anglicku co
20 milionů na západě; telegraf, dráhy vůdce v železářském oboru.
a plavba spojují je s celým světem.
Též Němci zde mají své denní listy
V celém národě, jehož Pittsburgh střed „Republikaner“ (1854), demokratický;
tvoří, nacházíme železo, jeho hutě a „Volksblatt“ (1839), neodvislý; „Frei
ocel v každém hospodářském nářadí. heitsfreund“, r (1834) republikánský
Pittsburghské sklo nalezneš na tabuli spíše Freiheits feind, neboť Bismarkovi
každého hotelu, a v oknech, ať si již líže paty a Čechy příležitostně za vlasy
městského obydlí aneb chatrči odlehlé tahá. Všechny tři vychází i týdenně.
ho pionéra, dým, jenž. se krouží v
Dále jest zde více ústavů kolejních a
povětří od Mexického zálivu po celé dobročinných, a Alleghenská věž astro
délce Mississippi a plnou rychlostí se nomická, požívá všeobecného uznání
táhne po této svobodného ducha vlasti; amerických astronomů
dým, jenž obhaluje v temnotu dědiny,
Nejhlavnější mezi dobročinnými ústa
kteréž v letu svém byl projel novově vy zaujímá místo „The Western Penn
ký kůň železný, pochází i z pittsburg- sylvania Hospital“, nyní k poctě sleč
ských krajů, a snad sám ten neúnavný ny D. L. Dix „Dixmount“ zvaný. Nej
hřebec zove Pittsburgh svým rodištěm. dříve byl ústav tento dobročinností
Ba i trup statné lodi, vznášející se na zdejších lidumilů vystaven jen pro
pěnivě dmoucích se vlnách širého oke- choromyslné a nešťastné občany obou
ánu třpytí se v záblesku slunečním a měst, ale po čase musel býti tak roz
stříbrosvitu měsíce pittsburghskou mědí. šířen, že i stát se věci ujal a pomoc
Pittsburgh a Allegheny, před sto lety ného rámě propůjčil. Léčí zejmena
co malá vesnička s 20 sruby a 100 choromyslné. Vedle tohoto sluší ještě
obyvateli kupícími se kolem tehdejší jméno váti „The Pittsburgh Infírmary, “
tvrze, jsou nyní dvě krásná města, „The Homéopathie Hospital,44 „The
zaujímající 22.0 0 akrů, mající 500 Mercy Hospital44, „Home for the
mil dlážděných ulic, a dvojnásobně Friendless“, „ Allegh.Widow’s Horne4 \
to'ik ward co tehdá srubů. Reky Alle „Hornefor theaged ProtestantWoinen44,
ghany i Monongahela, které toho času ,, Boarding Horne for Working Woinen4 \
protékaly na několik mil pralesy, nežli „The Sheltering Arm Home of Indusv jeden proud se spojily, tekou nyní try“ (pod řízením milosrdných sester).
od 6 8 mil po každém břehu majíce „Horne of the Little Sisters of the
hustě postavené domy.
Poor“ (též pod říz. mil. sester), tři
Od roku 180U rostly Pittsburgh a sirotčince (dva pod říz. mil. sester a
Alleghany očividně; obzvláště když jeden vedením paniček obou měst).
měšťané počali sobě lileděti škol a Mimo těchto máme zde ještě více
časopisů. Tak nyní zde vychází z an dobročinných ústavů, které mně ale
glických denníků: ,,The Daily Dis obmezenost místa uvésti zde nedovoluje..
patch“ (založen 1846), Pittsburg Com
Jakýsi pan Arthur Lee, komisař u.
mercial Gazette“ ,,Chronicle“ (1840), dvora versailles-skélio psal v listu svém,
,,Leader“ (1870), vesměs republikán roku 1784 jaksi sarkasticky o tehdej
ské. ,,Telegraph“ (1873), neodvislý. ším Pittsburghu. Píše doslovně: „Mají
,,The Post“ (1842), demokratický ; tam Čtyry advokáty, dva lékaře ale ani
„Evening Mail“ vychází v Alleghany jednoho kněze jakékoliv sekty, ani
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kostela, ani kaple.... To místo ne
bude as nikdy za mnoho státi. “ Jak
by se nyní podivil, kdyby nějaký spiritualista,pomocí velko ducha jeho maloduclia citoval na tuto planetu, a uvedl
jej do Pittsburghu o kterém prorokoval
že ,,nikdy as nebude za mnoho státi 41
Máme zde teď 11 baptistských kostelů,
47 katolických kostelů a kaplí 45, pres
byteriánských, 44 methodistických, 12
episkopálních, 20 luteránských kostelů,
3 židovské synagogy, 1 universalistský, 1 Congregacionální a 1 svedenbor
gův kostel a 6 různých vyznání, cel
kem 192 kostelů. Též zde máme loží:
35 zednářských, 78 Odd Fellows, 11
Červených mužů, 57 Knight of Pythias,
21 United Workingmann, 2 Č. S. P.
S. úhrnem 184 loží a možná že ještě
polovinu více méně známých a zname
nitých spolků tajných.
Mimo toho
jsou zde 46 svobodných a i vyšší ško
la, nepočítaje v to sektářské v kterých
katolíci počtem nad jiné vynikají.
Slýchával jsem tak mnoho o krás
ných a nádherných nad jiné vynikajících
ulicích jako : Pennsylvania ave., ve
Washingtonu, Euclid ave. v Clevelan
du, Wabash ave. v Chicago, Bowery v
New Yorku. Broad st. ve Philadelphii
a ještě v Baltimore a v Milwaukee ale
jíněna přítomně mně nenapadají. Zvě
davost při návštěvě všech z horu jme
nováných měst, mně vždy vedla popatřiti na tu krásu ale při nejmenším
musím tuto vyznati, že jsem byl skla
ní án, ač tak nechci říci na újmu těch
to měst.
Tourista zavítavší do Pittsburghu s
předsevzetím seznati naše město, po
prohlédnutí, nemůže než přisvědČiti,
ne-li že vyniká v jistém ohledu, aspoň
závodí s každým výše udaným místem.
Třeba jen za kvetoucího května, jas
ného června, za žlutého září aneb října
krokem projiti kdysi pověstné údolí
Východní Svobody (East Liberty), nyní
tvořící nejlepší část Pittsburghu, aby
město naše seznal, jak jest. Široké,
dobře dlážděné třídy (avenues) rozpro
stírají se na kolik mil v tomto místě.
Velebené, na vybíhajícím vršku, uhníz
děné v krásném údolíčku, aneb spočí
vajíce na planině horské, nádherná
sídla a malebné letohrádky poutají
odevšad pozornost navštěvovatele. Pěk

né zahrádky vroubené bohatě pěstova
ným křovím, aneb okrášlené zbytkem
přirozeného pralesu, zvýšují ten maleb
ný pohled. Místem vzhůru k nebes
blankytu se vypíná nádherný kostel s
s nebetyčnými věžmi; žádný hlomoz
strojů neruží zde posvátný klid těchto
háječků, aniž obláčku dýmu je zatem
ňují. Jestliže obchodní část Pittsburghu
jest město polo okouzlené ohněm a
kouřem, obydleno démony pohrávajících
si plamenů, údolí Východní Svobody
jest též pod kouzlem andělů, jenž ča
rovným svým úsměvem, lesk a poklid
zde panující, zvýšují. Za soumraku
letního, jízda podle Penn a Páté třídy,
ulicí Highland a Ellsworth, aneb jinou
širokou ulicí, kde celé řady třpytivých
světel plynu po obou stranách na míle
se táhnou a okna domů v stupňovém
osvětlení září, kdežto květiny a čerstvé
listí vzduch libovůní naplňují, jest k
nepřekonání snad v celé Unii.
Přejdouce na severní stranu řeky
Allegheny, opět se nacházíme mimo
hluk všudy bylých strojů a skvrnatého
kouře a obejdouce park alleghenský,
opět se kocháme v malebném pohledu.
V Manchestru alleghenském projedeme
míle ulic, na každé straně palác za
palácem, místo úplně’ prosté vřavy a
vzduch čistý.
Starý Pittsburgh a tak zvaná jižní
strana, chová nejvíce továren a právě
tam šlehají plameny nej červeněji a dým
Černý nejhustěji se valí. Tuto čásť
obyčejně vidí naší cestovatele a jakko
liv je třebas neuspokojuje, má ona též
své krásy. Není snad čarovnějšího
pohledu jako za jasného večera na rohu
ulic Fulton a Cliff, když silný vánek
byl zaplašil množství kotoučů dýmu,
ve dne nad městem se vznášející.
Těsné po levé vypíná se majestátní
budova. Vyšší školy dívčí a pod
touto v třpytivém lesku lůny, zrcadlí
se hladina vodní nádržky; v popředí
leží město Alleghany s jeho míle dlou
hými ulicemi, jasně jsouc osvětleno,
po straně pravé táhne se řeka Allegha
ny, na jejížto březích, déle tři-čtyr mil
světla se kmitají. Jasný a světlý na
lévem břehu leží veletok Ohio, který
na prsou svých nese parníček z
hlouby si oddychující, paprsky své v
temno kol rozprostřené chrlí — pravý
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to hvězdný prápor náš. V pravo, v
levo, v popředí i na zad vyhazují pece
celé haldy různých plamenů — vskutku
pohled ten jest k nepřekonání.
Dlužno ještě se z míní ti o železnič
né ni spojení:
S východem nás spojuje Pennsylvania Centrál, s jiho-východem Baltimore
& Ohio, západem Pittsburgh, Fořt
Wayne & Chicago a Pittsburgh, Cincinnati & St. Louis, severem Cleve
land a Pittsburgh neb Pittsburgh a Erie.
Z menších dosud neúplně vyvinutých
dráh sluší ještě zaznamenati Pittsburgh,
Virginia a Charlston; Youn'gstown
Bran cli a Western Permsylvania.
Přikročím nyní k národnímu životu
rodáků našich Alleghanských. Již loň
skélio roku podal dopisovatel odtud do
,, Amerikána“ nejzajimavější, a od té
doby se nic nezlepšilo, ne-li nezhoršilo.
Zdejších Cechů většina zajímá se nej
více o udržení českého kostela, což
jim poskytuje mnoho starostí a nepří
jemnosti. K. 1871 zakoupil se kostel
protestanský za §7.000, byl zasvěcen
a biskupu upsán, a v krátké době shle
dalo se naň §3.000. Byly dobré časy
ještě a sbírky šly dobře. Pak přišel
páter Gardnes, pak páter Vídenka, pak
jistý Moravan, s nímž měl zdejší spo
lek Svatováclavský veliké půtky. Spo
lek žaloval u biskupa, nyní zvěčnělého
Dominika, avšak ten jen stále sliboval
že věc vyšetří, ale neučinil tak. Až
když nový biskup přišel a němečtí fárá
ři pomohli žalo váti, přišlo k účtování.
Dluh na kostele a dvou domkách při
něm obnáší teď vzdor všemu sbírání
po tolik roků §12 000. P. Vídenka byl
vypovězen z diecése zdejší a sem byl
dosazen jiný kněz český z nedalekého
kláštera benediktinského, p. V. Kočár
ník, jehož snahy pro dobro obce byly
upřímné Spolek Svatováclavský se znovuzřídil zase, a jest od té doby hodně
činným, avšak kostel těžko asi bude
moci udržeti. Jsou velmi zlé časy
teď. Když se panu Kočárníkovi neda
řilo valně v rozprášené osadě, byl na
jeho místo dosazen Čechoněmec p. Kli
ma, který nevyznal se dobře v češtině
a byl příliš dobrosrdečný, tak že ne
chával lidem mnoho na vůli. To se
nelíbilo představeným, a postavili na
jeho místo velmi chytrého Němce, p.

Bruna, s kterým však, jak se zdá ne
jsou Óechové kostel podporující spoko
jeni, a tak mají stále nové a nové ne
snáze.
Něco dříve než se . založila česká
obec sestoupila se zde hrstka probudilejších krajanů a ustanovila Éád „ Čechie“ č. V.Č S. P. S. historie tohoto,
spolku jest krátká.
Po celou dobu
těch nesvárů a se strany kněžské
ostali údové věrni zavázané povinnos
ti.
Časem v soukromnosti povstaly
prudší výstupy a slovo „čertovák“ by
lo ,,křižákem14 spláceno. Žel že po
vaha lidská tak těsně hraničí s křeh
kostí. Dnes mnohý by dříve příkře
pronesené slovo zpět táhl·
Knězovo nelidské zacházení sq
svými ovečkami dohnalo mnohého Če
cha v tábor bratří Č. S. P. S. a budiž
tuto k zásluze páně Videnkovi, co prv
ního kněze zdejší obce, podotknuto, že
za veškeré příkoří jsou mu mnozi ješ
tě po vděční — neboť jim prostřel zrak.
Z patnácti zakládajících údů v, Čechie
vyrostlo svým časem až přes šedesát.
Odcestováním, odstoupením a úmrtím
ztratil více údů, takže přítomně čítá
as čtyryčet. Působivost těchto spolků
jest příliš nepatrná, než aby zvláštního
zde vyžadovala popsání. Jsou arciť z
mnohých stran kacerovány, ale ví se
proč. Spolky tyto neptaly se co kdo
věří, ale jak žije. Též se Činí strašá
ky, jak prý údům v poslední tažení
bídně se vede, a jaká muka „trápení“
na onom světě prý podstoupiti mu3Í.
To vše se tvrdí s takovou vypočítavos
ti, jakože dvě a dvě jsou Čtyry. Nech
ci říci že v řadách těchto spolků sé
nachází jen vzor společnosti; tak’o tvrditi, bylo by pošetilos í, ale tolik jest
jisto, že jsou tam též muži, kteří
na tento svět filosoficky pohlíží, a když
přijde „onen čas,“ ubírají se s vědo
mím že nadarmo nežili.
Představovali dobrého otce a laska
vého druha. Smýšlení a skutky jejich
ovládal rozum a soucit k spolutrpícim;
v celku jejich životem společnost lidská
se zlepšila. Nechť pak se kaceřuje
takový lid jakkoliv a odkuďkoliv, jestli
že přebývá bůh spravedlivý na výso
stech, který nežádá jak úzkoprsí fana
tikové sobe přejí, aby k spasení jen
víra v nemožnost ztačila, ale sp.še hla_
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sem nad přírodu silnějším prohlašuje : školy. Vyhýbání se tomu jest nemíst
,,Ciň dobře a budeš zachráněn!“ pak né. Ta bojácnost a zoufalost pevným
jest to jalové kaceřování tak bezúčel se překonati musí vykročením· Jest
to kletbou svobodomyslné strany to
né, jako psí štěkot na měsíc.
; V dubnu se zde založilo nové číslo váhání, krok ku předu a již se bledne
Č. S. P. S. Éád Vlastimil č. 28, které a couvá. Nemožno prý oddolati odvá
dne 2. Června v bratrský kruh hlavním zanému lvu. Vystupte mužně vstříc,
řádem Pennsylvania uvedeno bylo. -Kéž a jestli že není přivázán, upevněte jej
sami. Žádné ustu
by náš Vlastimil
pování, stále ku
zdárnou se stal ra
předu! budiž hes
tolestí na mohut
lem.
ném již stromu
Č. vS. P. S.
Mimo dopiso
vatelem v lofí Čeho nám zde
ském kalendáři
nejvíce chybí, jest
v
česká škola. Byli
naznačených Ce
chů vůkolních, za
již dvakráte se
strany katolické
znamenávám ješ
tě tyto:
činěny pokusy o
udržení této, ale
ldlewood Sta.
žily jen krátkou
as 7 mil od Pitts
dobu a opět zahy
burghu žije 15 ro
nuly. Kdyby se
din vesměs za
nechalo docí li ti
městnaných v tam
srozumění obou
ní zámkovně.
,, stran/· pak by
Irving Sta. 75
arciť česká škola
mil od P. má 75
zde mohla vzkvečeských havířů.
tati; máme tady
Coal Bluff má
více jak 200 dítek
dva
české havíře,
českých školu na
p. Tomana a Vrbvštěvujících, to by
skýlio.
ale jináče nešlo,
Sharpsburg, 7
než li úplným vy
mil od Ptts. má
loučením dogma
Cechy zaměstna
tického učení. To
né v železné huti,
mu strana věřící,
pp. Kořínek, Hůl
či ’spíše její du
ka,
Smola, atd.
ševní pečovatelé
Plum Creek, 9
nepřipustí, neboť
mil od P. dvě
v každém ohledu
české rodiny ha
jsou napřed řím
vířské pp. Ková
skými ^katolíky a
pak —Čechy. Jest
říka a Malýho.
žalostilo popatřiti
Verner Sta. 10
na to odnárodňomil od P. jedna
Český kostel sv. Václava v Allegheny City.
vání se naší mlá
česká vdova pí.
Žižkovská.
deže. O kéž by
rodáci konečně nahlédli, že škola má
Freedom Sta. IS mil na západ od P.
býti světskou a kostel místnosti jen pro 1 český farmer pan Praxi, rodilý z
poučování o věcech záhrobních! Spra Prachatic.
vedlnost právě tam bývá nejvíce políč
Braddockfield 1 český havíř, p. Pakována, kde ji lidstvo klamně háj i ti šek z Plas.
se domnívá. Jest teď na řádech C.
Bennett Sta. 4 míle na východ od P.
S. P. S. a národním spolku „Slávoj,“ S Cechů a sice:—tří bratří Vokáčové a
by se pokusily o zřízení aspoň nedělní p. Wohnfahrt (Funfáij, zaměstnaný ve
9

— 130 —
válcovně, 2 krejčí pp. Fučík a Suchý
a 1 zahradník p. Rosekranz.

STRUČNÁ

Lafayette ville 1 Čech, p. Karl, bývalý
český učitel při zdejší faře sv. Václavské.

STATISTIK V

osad, míst, měst a okresů ve Spojených Státech Čechy obydlených.
(Doplnky á opravy k loňským zprávám. O další doplňky a opravy snažně žádáme.)

CALIFORNIA.
San Francisco. O národním životě
cetných Cechů zdejších letos došlo má-

lo a ještě smutných zpráv.
,, Besedě“ se nedaří.

Spolku

Kostel SY. Jana Nep. v Algonquin Ill.

ILLINOIS.
Algonquin, okres Mc Henry čítá 42
rodin a mezi těmi 6 českých, z nichž
jest jeden obchodník grocerní. pan Fr.
Tomíška. Čechové mají tu spolek sva
tojanský čítající 18 členů a mající svůj

chrám sv. Jana Nep. V. Coka z Chi
cago sem časem dojíždí. Před 20 roky
byl tu první Čech p. Jos. Adámek,
pak Jan Dvořák a jiní, ač jest v okolí
46 rolnických českých rodin, a přibývá
jich ponenáhlu.
V. Lukeš.
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Chester, okres Randolph bydlí dva
Č-eši, a sice p. Karel Rupert, barvíř, a
p. Adolf Tokštajn mlékař.
Jackson okres má následující čes
ké osadníky: Tom. Radí, A. vVocet,
Vác. Brož,’ Vil. Konrada. Vil. Šembera, Jos. Konrada, Jan Simonek, Fr.
Kozlík a Jan Šuchmer s rodinami a
Vojt. Koranda,' Vác. Vocet, Ant. Krou
* Vác. Rald a Vác. Kozlík svobodní.
pa,
Vesměs rolníci. Nejprvnějšími byli tu
p. T. Radí a Vin. Koranda od r. 1855.
Od Rockwood jsou vzdáleni 8 mil.
J. Š.
RockwoocL· okres Randolph, má v
okolí několik českých rodin, a sice pp.
Jos. a Kar.z Wiederman, rolník a bed
nář, Fr. Živný, krejčí, Jan Vocet.
obuvník, V. Sembera bednář, a V.
Mašek sedlář s rodinami.
South Evanston, okres Cook. čítá na
1.000 obvv. a mezi nimi jeden Cech p.
Jan Setzer, rolník, z Honozic u Plzně,
přibyl 1867 do Ameriky.
Pozemků
je dosti na prodej po $200 až $500 za
akr.
/Sunbean, okres Mercer, čítá asi 500
obvv. a mezi nimi 1 Cech, pan Vác.
Kokoška, svobodný dělník, přibyl 1869.
Pozemky jsou dobré. cena akru od
$50 do $65.
______

INDIÁNA.
Huinrnond, okr. Lake, čítá 50 rodin
a mezi těmi jedna rodina česká a jed
na svobodná osoba, a sice p. AI. Stiber přibyl 1878 a p. Fr. Kalapca při
byl 1877. Jsou zaměstnaní při porážce.
Rensselaer, okr. Jasper, čítá 200
rodin a mezi nimi 8 rodin českých a
sice pp Vojt, a Fr. Krásný, Jan a
Jos. Kulhavý, V. a Vác. Šindelář,
mají kovářskou dílnu, Vác. Šindel
*
a
Jan Štván.
______
* JLOVVA.

Ves JMLoines, okres Polk (oprava).
První Cech sem přibylý byl 1867 pan
Píč (Peach) z Brandýsa nad Labem.
Pak za půl roku se přestěhovalo ještě
několik rodin, jako p. Fr. Ševčík, kte
rý teď bydlí ve Wilber, Neb., p. A.
Viktora, a pak p. J. Osecký.

Geneva, okres Franklin, čítá 12 čes
kých rodin a několik svobodných děl
níků. Vše, co pro farmera je potřebné,
je po ruce, jako kámen, dříví, dobrá
voda, do měst nejdále 10 mil, dvě
dráhy na blízku, a sice 111. C. a N.
W. Katolický kněz sem dojíždí. Jos.
Kerauš byl prvním tu osadníkem' čes
kým. Přibyl do Ameriky r. 1855, co
pekař z Načerace u Kouřimi. Má L60
akrů prerie.
J. K.
Monticello, okr. Jones, má 1800 oby
vatelů, 5 kostelů a velmi krásnou škol
ní budovu za $15.000. Obchody jsou
zde nejvíce Němci zastoupeny. První
Cech přijel sem 1854 p. L. Vančura,
který 1870 zavedl si živnost hostinskou.
Co za několik roků získal, o to jej
připravila zdejší temperenclářská chasa,
neb jej nevinně zažalovali pro jistého
opilce a on tím ztratil $3000. Pak tu
mají p. Fr. Podhajský a p. A. Částek
dílny sedlářské a vede se jim dobře.
F. J. Částek má hostinec, p. L. Starý
doutníkářský obchod a pan F. C. Bfn
je obuvníkem. Všichni ti Češi mají
rodiny. Obchody jsou dosti Čilé.
F. C. B.
Plyrnoutli, okres Cerro Gordo na
hranicích okr. Wortli. Zde čítá se asi
80 českých rodin. Mezi prvními byli
od r. 1861 pp. Jan Ileiný, J. Hrnčíř
a K. Cliada, a po nich stále přibývalo
Cechů. Mají zde katolický chrám,
kdež jim vysluhuje devětkráte do roka
P. Fr. Miliota ze Spillville. P. Jeřá
bek je sládek, p. Lanc má hostinec a
ostatní jsou rolníci. Jsou tu tři dráhy
a sice: M. & St. P., B. & C. R., a í.
Centre. Obilní trhy máme v Plymouth
Manlev a Rockcreek Station.
V. V.
Počalto ntas Centre, okr. Pocahontas,
čítá asi 2.800 óbyv. (okresu) a mezi
těmi 37 českých rodin okolo města na
5 mil do okolí a 7 rodin v městečku
Centre Čechové mají 3 grocerie, p. Jos.
Němeček, p. A. ’Brodský a pan F.
Payer, hostinec p. V. Hubl a 1 kovář
skou dílnu, p. j. Lachout a p. Tom.
Dělský prodává stroje. Půda je tu
vlnovitá a pozemky stojí od $4 do $10
za akr. P. Pierce daroval 2 staveniště
pod kostel a 2 pod českou školu. Češ
tí úřadníci byli posledně zvoleni pan
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Hubl za smírčího soudce, p. Němeček
za šerifa, p. Langer a p. Stoulil za ko
misaře cestovní.
Jan Vy terna.
Pomeroy, okres Pucahontas, jest nejbližší stanice od Pocahontas Centre, má
asi 80 obyv. a bratří Hudkové mají
tu pěkný hostinec.

St. Ansyar, okres Mitchell. (Opra
va.) První osadníci čeští zde byli pp.
Jan Výborný, Jan Heiny, A. Strán
ský, J. Hrnčíř a K. Chada, kteří při
byli od r. 1859. Jsou vesměs rolníci.
Po těchto přibývalo jich více.
Vrat. Výborný.
Belle Plaine má ve svém okolí čet
nou českou osadu, o jejíž založení dluž
no se zmíniti blíže. Osada ta leží mezi
Belle Plaine a Toledo, a objímá ná
sledující to wnshipy: York, Salt Creek,
Oneida, Otter Creek, Carroll a Richland v okresu Tama. Pošty v místech
těch jsou následují: Belle Plaine, Chelsea, Toledo, Traer, Waltham a Irving.
První čeští osadníci přišli jsem r. 1857
a byli to pp. Jan Hubka, Jan Loevenburg, Jan Červený, Matěj Musil, Vác.
Hubl, Vác. Blažek, Fr. Matula, Fr.
Kološ a Fr. Kuhn, evandělický kazatel.
Osada zrůstala stále pak, že čítáme
nyní v místech těch na 500 rodin Česko-Moravských. První osadníci museli
jezditi pro mouku a jiné potřeby do
Iowa City 55 mil, neb do Cedar Rapids 40 mil daleko. Počátky všech
byly velmi trapné, neb nezbylo žádné
mu z prvních osadníků po zaplacení
pozemku nic na hotovosti, aby za to
si mohl polepšovati. Osadníků jiné
národnosti bylo též málo zde, aby se
dalo od nich něco vydělati, a když se
trochu pracovalo pro jiné, dostal za to
dělník něco kukuřice, neb kus masa,
žádné však peníze. Než trpělivost vše
přemůže a i Čechoslovanům zdejším
přinesla růže, když byli zakusili dosti
odříkání se a bídy z počátku. Stavby
měl každý takové, jaké si dovedl sám
udělati; někteří vyhrabali v hrázi sklep,
z dlouhé trávy upletli došky a pokryli
nimi střechu; jiní zase přitahali si tro
chu dříví a vyroubili si stavení ze
dřev, což travou přikryli. Největší
obtíž měli ti počátečníci, že nezbylo
nikomu ani tolik peněz, aby si opatřil

potah nějaký. První, co měli mezi
sebou, byla stará jedna indiánská ko
byla, kterou měli dva dohromady, to
tiž pp. Hubka a Blažek. Vozy si také
dělali sami, kdo uměl, a na těch neby
lo mimo obručí pranic ze železa. Mou
ku obyčejně si vyráběl každý z kuku
řice na kávových mlýnkách. Maso opatřili si časem pomocí pušky, kterou
někteří měli s sebou, a někdy nalezli
zase nějaké zdivočilé zvíře majiteli
svému uprchlé před časem v lese.
Když se osada ponenáhlu začala
vzmáhati, tu sešli se v neděli Cechoslované ti v lesíku, kde jim p. Kuhn
blíže některého stavení držel kázání
jak pro katolíky, tak pro evandělíky.
Ostatní týden p. Kuhn pracoval, jako
každý jiný farmer, oral, vozil dříví
atd., ač jej to stálo- více práce naučiti
se jezditi se jhem volů, nežli udělati
kázání. Jednou stalo se, že p. Kuhn
dovážel něco svému švakrovi, p. Loer
venburkovi, který neměl ještě žádný
potah. Cestou musel kolem mého sta
vení s vrchu dolů a seděl na přední
části vozu hrubého bez ,,boxny. “ Tu
se mu voly splašili a p. Kuhn volal na
ně česky a anglicky, jak uměl, avšak
nemohl je zadržeti. Já vylákán neoby
čejným hlukem, vyskočím z domu a
zachránil jsem p. Kuhna, zaskočiv vo
lům cestu a zadržev je. Tu mi pan
Kuhn vyprávěl, že se nemůže s voly
smluviti, neb koupil je od Amerikána,
že po česku ničeho nerozumějí, on pak
zase neví, jak se po americkú na ně
volatí má. Musel tedy skoro stále je
voditi, ale naučil se brzo robotě té, tak
že jsem jej - viděl později jezditi i se 4
Naše mládež česká nebyla ani v ty
smutné doby bez zábav a vyražení,
udělali si pivo a muziku. P. Kří
žek měl Klarinet a pan Jan Kološ
housle a šlo to od podlahy, až jim to
Amerikáné záviděli. A pivo dělalo se
takto: do bečky vody nalilo se něco
syrobu, do toho octová houba, nechalo·
se 24 hodiny kvasiti a bylo pivo k
,,muzice“ hotové.
Milá svornost a láska panovaly mezi
osadníky prvními. Jeden od druhého
žil 2 neb 3 míle daleko, a tu byl kaž
dý rád, když druhého uviděl. Posled
ní sousto byl by soused rozdělil se sou
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sedem a na ošizení jeden druhého nik
do ani nepomyslil.
Mnoho by se
dalo vy pravo váti o osudech veliké této
osady, o radostech i žalostech osadní
ků jejich avšak musím to ponechati až
pro vypsání pozdější.
Fr. Beneš.

KANSAS.
Okres Riley má českou osadu, v
níž se čítá 31 rodina, mezi nimiž je
zahrnuto 3 rodin Moravských. První
Čechové přibyli sem z Iowy r. 1870,
bratří Skálové a po nich za rok přibyl
pan Jan Pyšný z Wisconsinu. Od té
doby přibývá sem Čechoslovanů stále
a ač měli mnozí počátky dosti kruté,
stojí si přece dobře teď a někteří už
jsou zámožní. Asi 10 mil jižně k
Bandolph jest též několik rodin čes
kých usazeno přijetých z New Yorku.
Blíže jich neznám.
V. Švancara.

Ze Salině, sděluje se nám : Chtěje
přispěti něčím k dějinám národnosti
naši v Americe, zaznamenávám zde
jméno muže, který jest ovšem již Ame
rikán rozený, avšak k národu našemu
se hlásí, ačkoli mimo anglické, jiné ře
či nerozumí. Jméno jeho jest Makes,
(bezpochyby se jmenoval Mikeš.) Po
volání svého jest kovář, a stalo se jed
nou, že jsem s bratrem k němu přišel
s nějakou správkou do jeho dílny.
Hovoříce pak spolu, otázal se nás, jaké
národnosti jsme; na odpověď, že jsme
Čechové, odvětil, že i jeho předkové
byli Čechové, ale že tomu již přes 300
roků. Na otázku zdali by mohl něco
bližšího ze svých dějin udati, odpově
děl, že nemůže ničeho než že v čase
pronásledování se jeho předci odstěho
vali do Německa, a později do Anglie,
a asi před 100 lety do Ameriky. Jeho
předkové že se přidrželi Husova učení,
a z dalšího jeho vypravování jsme se
znali, že jest muž vzdělaný, a dějiny
Čech zná tak dobře, že by se mnohý
našinec musel zastydět. Později se
odstěhoval do Sáhne Kansas, kamž
jezdíme s plodinami na trh, a kdykoli
nás spatří, vždy se hlásí a vlastencem
Husové země se jmenuje. Škoda jen,
že nemůže udati podrobnějších zpráv.
Jos. Krbin.

MASSACHUSETTS.
V East Ilampton, jež čítá asi 3000
obyv., nalézá se 9 českých rodin. Mezi
prvními, kteří se tu usadili, byli pp.
Fr. Webber a J. Kudrna.
Florence, okres Nortliamptom, chová
mezi 15o0 obyvateli dvě české rodiny,
a sice p. Fr. bhefielda, jenž jest tu
osazen 15 roků, a p. Matouše Duchoslava.
V Braytonwille a v Greenfild nalézá
se po jedné české rodině.
V Turner’s Falls okres Grenfield,
nalézá se mezi 1400 obyvateli 30 čes
kých rodin, jejichž živitelově jsou ves
měs zaměstnaní v továrně, skde se vy
rábějí nože. Nejpr vnější Čech zde usazený byl před 6 roky p. J. Šulda.

MICHIGAN.
ŮLenomonee. (Oprava.) P. J. Vaněk
přibyl sem r. 1866 a nikoli 1876, jak
v loňském ročníku udáno bylo.
J. M.
Praha. Česká osada v townu Jordán,
okresu Antrim, byla založena r 1874,
kde tu bylo asi 16 českých rodin a asi
také tolik osadníků jiných. Prvními
Čechy zde byli pp. Jos. Kubíček a J.
Pešička: po nich přišli pp. Fr. Pešička, V. Švagr, Ant. Jozífek, Jos. Ondrá
ček, Jan v otruba a synové, Fr. Zítka,
Jos. Lotalík, Jos. Trojánek, Jan Staněk
a synové, Mat Svoboda, Jan Vaněk a
synové, Tom. Hodoň, Mat. Rebec a V.
Marvan. Při volbách r. 1874 bylo obci
dáno jméno Jordán od řeky zde tekou
cí, která jest věhlasná pro své vzácné,
skvrnaté pstruhy, a kraj zdejší jest
velmi prohlášený pro zdravotu svou,
tak že sem přijíždí na léto mnoho hos
tů z Chicaga, St. Louis a odjinud.
Při druhé volbě byl zvolen za smírčího
soudce p. Jos. Kubíček a za cestovního
komisaře p. Jos. Votruba. Pak byl
zvolen p. Fr. Votruba obecním poklad
níkem, kterýž úřad zastává od r. 1875.
Koncem roku 1875 obdrželi jsme na
žádosť naší poštu pod jmenem Praha,
a p. Fr Votruba zvolen poštmistrem.
Pošta nalézá se u prostřed osady čes
ké, jejíž členové mají nejdále 3 míle k
sobě. Dále jest u prostřed osady ško-
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la, která slouží v neděli za kostel a za
českou školu. Českých osadníků jest
teď 27 rodin, vesměs rolnictvím se ži
vících, ač někteří byli dříve řemeslní
ky. První osadníci měli v těchto kra
jích severního Michiganu velmi kruté
počátky na mnoze, než jak mile se
uchytili, zvelebovala se osada, a ve
třech letech, kde byl jaký vládní po

zemek i kopcovitý, byl osazen a cesty
byly otevřeny ku přístavům i ku drá
ze Grand Rapids a Indiana, kteráž není
daleko od nás. Společnost tato želez
niční má v naší osadě 18 sekcíT prodává
akr po $6 až $10 Podnebí jest zde
zdravé a krajané naší si tu libují, jakož
i každým rokem nás tu o nějakého
přibývá.
Fr. Votruba.

Český kostel v Hutchison, Minn.

son čítá 115 rodin a township Hutcltáson čítá 62 rodiny České, které tvoří
Okres Mac Leod (čti
*
Mekl ód) cho českou osadu zdejší politicky i národně
vá znamenitější počet Čechoslovanů a dospělou. Zde bvl posledně zvolen za
ti rozvíjejí mezi sebou čilý národní i dozorce p. Jan Mikulecký — Druhá
politický ruch, což jim může všem slou- osada jest v tonwshipu Hale, kde na
žiti ku cti. První Čechové usadili se lézá se p* hromadě 74 rodin českých
zde r. 1853 pp. Vác. Kašpar a Ant. velmi probudilých a pokročilých Žde
Navrátil, zabravše pozemky vládní. byli zvoleni posledně následující úřad
Okresní město jest Glencoe, které čítá níci čeští: Jan Daněk a Fr. Urban za
150 rodin a mezi nimi 10 rodin čes dozorce, Jan Filip i za cenitele majetku,
kých, vesměs dělníků. Město Ilutclii- Fr. Urban za konstabla. Zde nalézá

MINNESOTA.
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vesměs vládní homesteady, a jest jich
tu ještě na vyhranou. Železniční po
zemky prodávají se tu po $6 za akr.
Půda jest úrodná, místy vlnitá, křovím
porostlá a místy pláně. Dráha půjde
16 mil odtud. Mlýny a pily jsou na
blízku a vody hojnosť. Jest tam pošta
pod j menení Oay P. O. Byl jsem
tam na jelení honbě a udávám vše prav
divě. Bodáci naši tam bydlící přáli
by si, aby se tam více Čechů s nimi
usadilo, by mohli společně pracovat! >
neb kde více sil se spojí, vše se dokáže.
Jos. Musil.
Okres Farribault má vedle slabé o
sady české Lake zvané ještě více osad
níků českých, a sice, bydlí v Pice p.
Vít Turek od r. 1876; asi 2 míle od
Kice bydlí 10 českých rodin rolnických,
které se sem přistěhovaly roku 1870.
Pozemkv tu s'ojí od $5 do $6 za akr.
V. T.
JPmona, okres téhož jména, čítá me
zi 13.000 obyv. 80 českých rodin, mezi
kterými jsou zastoupené obchody: Ja’n
Bařta, grocerii a hostinec, Fr. Votruba
grocerii, Matěj Ílídek hostinec, Kazimour a Votruba krejčí, kteří zaměstná 
vají od 6 do 8 dělníků, Fr. Albrecht
rukavičkář a kožešník, Aug. Jílek o:
Okres Hennepin čítá asi 106 českých buvník. Jest zde též katolický spolek
rodin a sice ve třech místech, totiž v sv. Jana Nep. a čítá 53 údů. Maji
Minneapolis, Minnetonka a llopkins. kostel společně s německou obcí. Zá
V Minneapolis jest 35 rodin českých, bavy mimo taneční asi 2 v roce, nedě
v Minnetonka a Hopkins dohromady jí se žádné jiné. Poloha jest velmi
78. Minneapolěs éítá, 4.2Q\) obyvatelů, krásná a pozemky velmi dobré. Cena
Čechů mezi nimi 35 rodin a 26 jedno jich od 25 do 75 dol. za akr. Není
tlivců. Z těch mají své vlastní závody jich mnoho na prodej. Nejvíce se rodí
10, a sice 2 oděvní krámy, 1 řemenář, pšenice.
2 obuvníci, 1 soustružník, 1 holič, 1
likérník, 1 krejčí a 1 cukrář. Ani
MISSOURI.
spolků, ani školy české tu není dosud,
St. Maryš, okres St. Genevieve, čí
neb nenalézáme k tomu dosti sil. Po tá asi 400 obyvatelů ponejvíce ^Fran
zemky jsou tu vesměs písčité a daří se couzů. V celém okresu není Čechů
tu vše, co jen může podnebí severní mimo tří rodin zde, a sice p. Loyda s
snésti. Půda prodává se od 840 do rodinou, jenž tu bydlí od války, pak v
$100 za akr a vládních pozemků už městě p. Jan Tlapek, obchodník se
nemáme zde Ilemeslníků a dělníků
vším zbožím, zámožný, a ten má tři
jest tu hojnost. Nejvíce jest tu zapo
syny, Jana ženatého, jenž jest s ním v
třebí zedníků a mlynářů.
obchodě, druhého sedláře a třetího krej
Jos. Musil.
čího. Ti přibyli sem 1866, bydlivše
V okresu Douylas, 50 núl od Minnea dříve už 6 roků v Chesteru. Konečně
polis, zakládá se Česká osada, která jest tu Fr Jícha (vv posledním ročníku
nemá ještě jména svého, neb jest tu chybně udáno Fr Zižka,) který přije
teprvé 6 Českých rodin Pozemky jsou 1860 do St. Louis a 1866 přestěhoval

se také továrna parostrojem p. Jana
Danka a syna na vyrábění ináselnýcli
belíčků, jediná toho druhu ve státu.
Kořen ářské závody drží pp. Filipi a
Jan Bartoš. — V townshipu Pich Valley přebývá 85 todin českých a mají
zvolené za dozorce p. Jos. Vaňousa a
za konstabla p. Fr. Dafíka. Zde jest
založen kostel na nebe vzetí Panny
Marie, jehož duchovním správcem jest
p. Honorát Povolný. — V townshipu
Winsted nalézá se 10 českých rodin, a
p. Jindřich Štěpán má hostinec. Zde
byl založen vzdělávací Čtenářský spo
lek roku 1876, jenž čítá 22 údy a má
182 svazky kněh, druhý český spolek
pod názvem „Ochrana majetku“ byl
založen letos a čítá 62 údy. Česky se
zde vyučuje každou neděli ve škole
okresku č. 11. Za okresního komisaře
jest zvolen p. Jan Kašpar, za deputy
šerifa p. Pavel Černoušek, mezi našili
ci jest několik stavitelů, 2 krejčí, 2
obuvníci, 2 kováři. S malou výminkou
oddělávají všichni naši rodáci vpole.
Všecky ty townshipy, které jsou Čechy
osazené, nalézají se pohromadě, tak že
tvoříme tu značnou sílu, když se jedná
o společnou v okresu věc.
Pavel Černoušek.
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se sem, maje dílnu púškářskou a ho
dinářskou. Má svůj domek cihelný a
několik lotů.
Fr. J.
Tvoy, okres Lincoln mělo české oby
vatele od roku 1843, jejich osudy byly
následující: R. 1848 přibyli sem Vác.
Kovářík, rolník, s 3 dítkami; Jos. Ka
las, kovář, s 2 syny a 2 dcerám a; star
ší syn se oženil a usadil se na farmě 6
mil odtud mezi roJáky; Jan Petržilka
s 2 dítkama, rolník; Mat Malán, rol
ník, s 2. dítkama; Jos. Enkl, rolník,
se 4 syny; P. Heizek, s 2 dcerama,
avšak zemřela mu manželka na chole
ra, pak i on a jedna dcera, a druhá
se provdala do Illinois někam; na to r.
1849 přibyl sem Vác. Martínek, rolník,
s 5 dítkami, z nichž zůstal na živu jen
nej mladší Vilém. R. 1850 přibyl p.
Mat. Kuda, rolník s jedním synem a 3
dcerami; Jak. Knlaš, rolník a kovář s
2 synama. V roku 1851 přibyl pan
peroutka, s 5 dětmi. R 1852 Václav
Černý, rolník; dva bratři Šuchové, oba
ženatí, každý s 2 dítkama, rolníci; p.
Baubín, s 3 dítkami, rolník a zedník;
Jos. Kumbera s jedním synem, rolník
a uhlíř; Jos. Darda, s 2 dcerama, te
sař a výtečný truhlář; ten koupil si po
zemek a později přišli ještě tři bratři
Staňkové, všichni ženatí a zedníci, Jan,
Josef a Matěj. Tito Češi žili zde po
hromadě asi na třech čtverečních míích a scházeli se dohromady v neděli
obyčejně.
Jsouce stejného vyhnání,
zbudovali tu kostelík a p. V. Martínek
zanechal v něm na památku krásný
rámec na oltář. Jednou za rok dojíždí
sem ze St. Louis vel. p. Hesoun.
Vil. Martínek.
Loibisiana, okres Pike,čítá 5000 obyv.
a mezi nimi nalézá se 20 rodin českých
vesměs sami obchodníci.
Nejpryé
sem přibyl p. Fr. Strahovský (nyní
pod jmenem Soda), v roce 1848 v červ
nu a po něm přišli Fr. Konrád, Ernest
Voráček, Alb. Hádek, Ig. Vodička,
Fr. Mach, Henry Mach, Fr. Trestner,
Ferd. Naxera, vesměs jsou zde svobo
domyslní. Nejvíce děti neznají jejich
mateřské řgči. V roce lfr48 když při
byl první Cech p. Fr. Strahovský do
Louisiany,počítalo se pouze 230 obyva
télů. Město nejlepší jest pro malé díl

ny. Město leží na řece Mississippi.
Ovoce jest nej lepší a daří se velmi do
bře. Pozemků k dostání hojnost a pro
dává se od §3 do 815 akr. Dříví hoj
nost všeho druhu jak tvrdého tak i
měkkého.

MONTANA.
Území Montana ač tak severně leží
v Soustátí, má přece několik věrných
Čechů, kteří na národnosť dají a upřím
ně s ní smýšlí
Jest tu sice také ně
kolik odrodilců, kteří nepoznávají, že
národnosť česká jest potřebnou a čest
nou pro ně, a ti se stydí za českou
řeč a nevědí sami pak, čí jsou, a tím
méně jejich dítky. Arci to přičítati
dlužno okolnosti té, že jest jich tu vel
mi málo, a že málo kdy se schází, aby
pohovořili spolu, a tak obcujíce stále
s cizinci, přijímají jejich řeč a jejich
spůsob. Avšak jisLs by se nemusel za
národnosť svou styděti žádný, neb když
jest dobrý člověk a dobře se mu vede,
nalezl l.y uznání od jiných a s ním cti
li by celý národ, a když by se mu vedlo
špatně, nalezne mezi svými nejprvněji
podpory a pomoci.
Hlavní sídlo Čechů v Montaně jest
Helena City a okolí.
Helena čítá asi 6 000 obyvatelů a
Čechové zde byli synové p. Horskýlio
od r. 1864. Rok na to přišel starý
pan Horský s manželkou, pak Fr. Bar
toš 1867 Karel Rinda, Jos. Fišer; 1868
Jan vBarta a Jakub Froehner; 1869
Jos Švarc a Fr. Vopařilek. R. 1876
Jos. Semenec a rok na to Ant. Semenec. pak Vác. Novák, dva bratři Šu
trové a 1878 přišla dvě česká děvčata;
jichž jména jsem se nedozvěděl. Své
vlastní závody v Heleně mají následu
jící Čechové : Nejlepší hotel ,,Inter
national “ má p. K. Rinda. Pan Fr.
Bartoš má krám zlatnický a hodinář
ský; p. Jan Horský má pivovar a sa
lon; starý pan Horský má 3 farmy v
Prickley Pear Valley; p. Ant. Horský
má též v místě tom farmu; pan Josef
Horský má farmu u Heleny a v Hele
ně konírnu půjČovací. Pak jest tu jed
na česká paní, která se provdala za
Angličana.
Dále nalézají se Čechové v Claucy,
Jefferson Co., p. Jos. Fišer, samostat
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ný řezník a Jos. Semenee zlatokop. V
Boulder Valey jest Ant. Semenee; v
Deer Lodge, okres Butte, Jos. Švarc,
zlatokop. Ostatní jsou roztroušeni sem
á tam, někteří na renčích, jiní zase v
dolech při kopání drahých kovů.
Podnebí jest zde studené; v létě má
me sice na slunci teplo značné, ale
noce jsou tak chladné, že musíme se
přikrývati třeba dvěma pokrývkama;
skoro každý měsíc na horách nový sníh
v zimě i v létě; voda může se piti
skoro z každého potoka, neb jest stu
dená. Tráva ku pasení jest velmi tuč
ná, tak že můžeme tahati s koněmi,
které se živí jen pastvou. Ovocné stro
my se tu nedaří, neb ovoce nedozraje.
Stát leží mezi 45 a 49 st. se v. šířky
a čítá 93 miliony akrů, z nichž jen 16
milionů jest vzdělávání schopno, 38
milionů jsou pastviny výborné, 12 mil.
lesy, 3 mil. doly a přes 20 mil. hor
stvo. Vody jest v území veliká hojnost,
neb nesčíslné potoky a řeky stékají tu
všude s hor. Půda orná plodí pšeni
ci velmi bohatě, až 40 bušlů po akru,
a všecky jiné plodiny. Vzduch jest
nadmíru zdravý. Obyvatelstva čítá se
30.000. Z území vyváží se hlavně zla
to a stříbro v obnosu asi 8 milionů
dol. ročně, dobytek, vlna, kůže a ko
žešiny. Zákon povoluje každému ma
jetku domovního za $2.500, na který
nesmí věřitelově, sáhnouti. Tři dráhy
železné se budou stavětí sem, a sice
Northern Pacihc, Utah Northern a He
lena Benton. Úrodný nános při řekách
vzdělaný poskytuje veliké plodnosti;
pastviny honosí se tak zvanou travou
chumáčovitou, na níž se pase v létě i
zimě všechen dobytek bez krmení ostatního. Lesy poskytují hojnost dříví
stavebního, žlutý a bílý smrk a cedr.
Zvláštním zákonem v kongresu posled
ně přijatým může každý pro svou po
třebu vžiti si dříví z vládního lesa, co
chce, jen že nesmí jej prodávati Boly
skýtají zlato, stříbro, měď, olovo a
uhlí.
Ant. Semenee.

NEBRASKA.
Niobrara, okres Knox, čítá letos asi
96 českých rodin mimo několik Čechoněmců zde usazených. Z Čechů jsou
4 truhláři, 4 krejčí, 2 kováři, 1 klem

píř, 3 obuvníci, 1 zedník, 5 hudebníků’
1 mlynář, 1 kolář a ostatní jsou rolníci.
P. Vác. Randa má obchod s rolnic
kým nářadím, p. Fr. Janoušek ho-tinec, p. Malý krejčovskou dílnu. Čes
kými úřadníkv byli zvoleni p. Frant.
havelka, odhačí a poštovní a p. V.
Randa jest okresním písařem. Ani
školy, ani spolku Českého, ani kostela
tu není. Asi 75 dítek českých chodí
do 3 anglických škol. Nových osadní
ků přibývá Každým rokem. Prvními
osadníky byli zde z Chicago: pp. Jos.
Šedivý, Jan Holeček, Jos. Krupička,
Tom. Brabenec, Mat. Hrbek, Jan Prá
šek, Fr. Vokněr, Fr. Tichý, Jos. a
Jan Tikalský, Vác. Randa, Ant. Pišl,
Jan Šrajer, atd. Akr pozemků stojí
od $6 do $11. Vládních pozemků
jest dosud hojnost na výběr. S dosti
dobrým úspěchem potkal by se v měs
tečku Niobrara český obuvník, obchod
ník se smíšeným zbožím a sedlář.
Jos. Holeček.
Slovanie, okres Howard, (oprava)
Česká osada založená r. 1875, leží me
zi řekama jižní a sev. Loup, 20 mil od
Grand Island, a čítá letos 60 osadníků
jichž každým rokem přibývá. Čeští
osadníci vlastní 15.000 akrů pozemků
velmi úrodných, a mnohý jednotlivec
má 320 až 486 akrů svých. Osada má
kostelní spolek, prozatímní kostel a fa
ru a církevní služby katolické vykonává
zde p. Klaviter z vedlejší polské osa.
dy Nový Poznaň. Většina osadníků
přestěhovala se sem z Minnesoty^ od
Nové Prahy a Winony. Ostatní z Čech
přišlí jsou vesměs pilní a rozumní farmeři, čímž si pochvalu a obdiv Ameri
kánů vydobyli. Časopisů českých se
tu čte hojnost. Osada tato má dobrou
budoucnost neb pozemky jsou výborné
a máme naději, že v krátkém čase do
staneme železnici sem.
P. Vacek.

NEW YORK.
Morrisani.a, 12. okres v New Yorku,
chová následkem některých přestěho
vání následující počet Cechů: Máme
tu tři české hostince a sice pp. Jan
Karásek, E. Dobíšek a F. Kudrna; 1
obuvnický krám F. Chudoby. 4 doutníkářské krámy pp. L. Hlaváče, Jana
Dvořáka, Jana Jiřince a Vác. Vaněč-
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ka. Konečně jest tu ještě zlatnický a ský stal a spolek ženský sv. Lidmily.
hodinářský krám p. F. Kubína.
O- V nemoci podp. spolek sv. Václava,
statně jest tu celkem i s těmito obchod čítá 68 údů. Obec čítá asi 400 rodin.
níky 19 rodin českých a v nich 80 du Od té doby přibyli zde spolky a sice:
ší. Jeden kolář, jmenem Březinski, Sp sv. Aloisia, Marjánský, rytířský a
má mezi námi kořenářský obchod. nyní sv. Janský v nem. pod.
Národní život zůstává, jako v loňském
Národních spolků, jakož i spolků v
kalendáři bylo sděleno.^ Hned vedlé nem. podporujících avšak s kostelem
Morrisanie jest osada Helrose, kde žije nic společného nemajících jest v New
též ve 2 rodinách 14 českých duší a Yorku značný počet. Mezi těmito vy
sice má tu hostinec p. Jos. Ozab a niká zvláště spolek ,,Hlahol“ neboť
doutníkářský krám p. Vác. Kraus.
mimo podpory stará se i o vzdělání
literární, pěvecké i dramatické. O zbu
Jan Karásek.
Přinášíme tuto nástin new yorského dování národní síně bylo mnoho poku
Českého kostela sv. Cyrila a Me- sů již činěno, avšak bez žádoucího
thoděje 316 Ľ. 4. ulice. Dům a místo úspěchu, anžto pozemek v tom městě
J. F. Vosátka.
pro tento kostel bylo zakoupeno vý ve veliké ceně stojí
borem trojčleným od nem.
podp. spol. 8v. Václava, ma
TEXAS.
jíce peněz od zdejších katolíků
NqvÁ jPr&ha, (New Prague),
k tomu účeli složených ne ví
okres
Fayette, chvalitebně po
ce než $2000. Neschopností i
kračuje v probuzování a pěs
nevědomostí tohoto výboru
tování národního života ku po
při uzavírání kupní smlouvy
těšení
i ku vzdělání všech uuvalena byla značná tíže na *
přímných Čechů; a Morava
řečený spolek i obec.
nů. V tomto roku přibyla ješ
Vnitřek domu byl z počát
tě jedna třída ku národní ško
ku ku odbývání služeb božích
le Druhým učitelem jest p.
upraven.
A.
Nesrsta. Dále založil se
První farář zde byl z Evro
tu
ochotnický divadelní spo
py nedávno přišlý vel. p. Jiří
lek, jenž čítá 12. členů a jehož
Weidlich, avšak netrval tu s
ředitelem jest p. Fr. Pešek.
plna rok. Vida, že obec s
Zároveň jest zde nový hudební
dobrým úspěchem ku předu
sbor, který čítá dosud 7 hu
kráčeti nemůže, odebral se
debníků.
Fr. Pešek.
na západ.
Po jeho odchodu konal zde
Velehrad, česko - moravská
církevní obřady kněz němec
osada nově založená rozestíký až do té doby, kdy se ob-£j
Kostel sv. Cyrila a Methoděje v rá se na hranicích okresů LaNew Yorku.
ce té vel. pan Vendelín A.
vaea a Fayette a čítá asi
Vamla z Baltimore, Md. ujal a jak 800 duší, z nichž připadá jen asi jedna
vnitřek tak též i zevnějšek domu v šestina na Amerikány, asi tři dvacetiny
pravou podobu kostela upraviti dal.
na Němce a ostatek jsou Češi a Mora
Pod kostelem nalézá se troj třídní vané. Jest zde Česko anglická škola
škola a prvním učitelem zde byl J. F. vystavěna 1877, v níž odbývá schůze
Vosátka. Prvním rokem a sice 1874 své zdejší Č. M. H. P. S. Č. I., jenž
vyučovalo se v řeči české a německé. se zařídil r. 1876 a Čítá značný počet
V následujících letech na to v řeči čes údů. První české divadlo pořádal zde
ké a anglické.
český ochotnický spolek z Nové Prahy
Děti navštěvuje školu průřízně 110 dne 5. května 1876 v budově školní,
žáků i žákyň.
kteráž se počítá mezi nejhlavnější ško
První kat. spolek zde byl založen ly našeho okresu, neboť má průměrně
vel. pp Gartnerem. který před 2 roky 88 dítek. Učitelem školy této ustánozemřel a p. Vídenkou v roku 1871 pod ven jest Bud. Skřehot, který přibyl do
jmenem spolek sv. Cyrila a Metlu »děje, Texas 1875. Anglicky vyučuje v ní L.
z něhož se později spolek sv. Václav- A. Reed. Národní život se vzmáhá a
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působí potěšení všem, kteří v něm vi
dí vzdělání a radosť.
R. F. Skřehot.
Nová Morava (New Mora via), okres
*
Lavaca.
Z osady této obdrželi jsme ná
sledující zajímavé sdělení podrobnější
od přítele p. H, S.
,, Odesy lám životopis našich zdejších
Slovanů moravských, českých a slez
ských žijících v Texas. Naše vykroče
ní z domova roku 1860 bylo bolestné.
Opouštěli jsme naši vlasť, naše přátele
a známé, kteří považujíce nás za věčně
ztracené, plačtivě se s námi loučili,
předpovídajíce, že tu nebudeme míti
panáčků a kostelíčků, atd. My však
odvážně přeplavili se přes daleké moře
a dostali se na půdu texanskou do okresu Fayette. První náš útulek byl
u Amerikánů a museli jsme se široko
od sebe rozejiti, tak že jsme se sotva
jednou v roce shledati mohli ve spolek.
Naše polní práce započala tepťvé 1861,
kdy právě započala válka za zrušení
černého otroctví. Při této válce naše
první úroda až teprvé po pěti letech
mohla býti prodána. Za doby války
snášeli jsme velikých nesnází Všicci
naši schopni až po rok 50 byli potaho
váni k vojsku pod ztrátou života od
amerických úřadníků, kteří se rádi vy
mkli ze služby, ale hloupé jinozemce
strašili a nutili. Pro naše ženy a dítky
nezůstala žádná podpora, a pak kdo z
nás mohl, jsa uvědoměn, jiti do války
za udržení otroctví v zemi svobodné ?
tož nebylo jiné pomoci, nežli že naší
krajané hledali spásu svou v hustých
lesích s divokou zvěří, při čemž je
Amerikáné a Němci hledali, držíce na ně
honbu pomocí lítých psů, jako na zvěř,
a běda tomu, kdo byl chycen. Hned
byl dán pod stráž do dobytčích ohrad
v městech, musel bez přístřeší a po
hodlí na holé zemi o hladu a žízni zůstati často dosti dlouho. Který nebyl
chycen, sotva jednou za týden směl se
odvážiti přijití tajně v noci domů pro
nějakou potravu. Naše manželky a
dítky musely orati, síti, pěstovati a
sklízeti, a mimo to pracovati na nás,
aby nás živili a šatiti, předly sami tka
ninu a barvily ji barvou z černých dubů
neb z divokého indiga, kterého tu daří
se hojně. K tomu ke všemu byly zne
pokojovány od Amerikánů, byly vláče
ny za krky na provazích, aby se ,na

nich vyzvědělo naše ukrytí. Takové
zlopověstné nešlechetnosti provozovali
Amerikáné noční dobu. Když to nespomáhalo, zamykali Amerikáné vodil
ve studních, a manželky i dítky muse
ly se spokoj i ti s vodou smradlavou, pro
kterou ještě musely daleko jezditi. Kdo·
měl peníze, nemohl ničeho koupiti k
živobytí ani k šativu, tím méně léků
nějakých pro nemocné. Peněz však
nebylo k vidění nikde, mimo konfederačních papírů, které dnes platily málo
a zítra nic
Naše zastavené platy z
nájmů musely býti zaplaceny po válce
mincí zlatou. Tak bvli na nás moudří
páni Amerikáné a Němci.
Když ale
válka skončila, vítal krajan krajana co
bratra. Netrvalo to dlouho, a každý
mohl oplývati blahobytem. Tu zastesklo se nám po kostele a bohoslužbě,
a když se k nám ukázal v dobu tu
člověk v kněžském obleku a žádal od
každého §50, že vystaví kostel a bude
nám sloužiti, nezdráhal se nikdo. Kněz
započal stavbu, ale odešel. My stavě
li dále až jsme dostavili r. 1866 kostel
v Nové Praze v okresu Fayette. Bylo
nás 16 rodin, kteří jsem na tom pra
co váli, a docílili jsem kostel, faru a
hřbitov. Stálo nás to mnoho práce,
peněz a vády. Stavba tato měla nám
sloužiti za pokrok ve svornosti a osvě
tě pro nás i pro naše dítky, avšak zmý
lili jsme se, jako ti u babylonské věže.
Když biskup dostal do své moci právo
majetkové na tyto budovy, nařídil kně
žnu, které sem čas od času posýlal,nejví
ce Poláky, aby každého úda, který třeba
nejvíce na kostel přispěl a se dřel, když
se jim protiví nějak neb nelíbí, z kostela
vyhodili. To se několikráte opakovalo, a
přivedlo to mnohé zakladatele od kostela.
Naše Nová Morava čítá 16 farmerů
samostatných s rodinami a 22 nájemní
ky. Máme tu školu, parní mlýn, mlýn
na bavlnu (gin) a pilu. Celý okres
Lavaca čítá 130 rodin českoslovanských,
a v těch nalézá se asi 600 duší. H. S-

WISC0NS1N.
Muscoda, okres Grant. (Oprava.,)
Město čítá 1 86 domů a má tři kostely,
jeden katolický německý, jeden bap
tistický anglický a jeden evandělický,
1 řezník, 2 obuvníci, 1 krejčí, 1 tru
hlář. kolář a 3 pomocníci krámští a
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ostatní živí se ruční práci. Národní
život tu nejeví se nikterak, neb nemů
že nic se yydařiti svorně, zakládal se
už jednou čtenářský spolek, avšak ne
podařilo se. Možno, že ještě probudí
se národnosť jednotlivců více a že se
něco podnikne znovu.
Okres Grant čítal r. 1870 přes 900
duší a mezi těmi 84 osoby v Cechách
rozené. Mnoho-li, přibylo od té doby,
neznám. První Cech v okresu byl p.
Jos. Banda 1852, J. Kolář, J. Konáš,
Jan Kocián, Viktorové, a jiní.
V
Muscodě byl prvním osadníkem Jan
Kolman 1861, pak Jak. Novotný, Jos.
Šovský, Ant. Lauerman, a jiní.
Při
Blue Rlver jest značná síla Cechů.
Mají tam vodní mlýn bývalého Čecha
p. Kříže, nyní „Kreitze,“ pak evandělický chrám sloužící pro obě vyznání
pod duší pastýřem a spolu lékařem p
Janem Zvolánkem. — Zdejší poloha
kolem Muscody jest písčitá prerie, kte
rá není právě mnoho úrodná, vyjma
na žito. Dále máme tu prorývané
kopce, které jsou dosti úrodné. Kdo
má 160 akrů a z těch asi 60 — 70
vzděláno, může dobře obstáti. Osta
tek jsou tu skály a les. Na planinách
možno tu dostati lacino pozemky za
daně nezaplacené i od spekulantů —
popis Highlandu v loňském kalendáři
jest velmi nepravdivý, ale nemohl jsem
se přesvědčiti tak, abych podal popis
pravdivý.
J. Bosický, st.

Okres Kewaunee, obec Lincoln. Zde
nalézá se v celém townu 150 obyvate
lů a mezi těmi 20 českých rodin, a sice
"5 farmerů, 2 koláři, 1 kovář, ‘2 mly
nářští. Dva z Cechů jsou zvoleni do
towního úřadu a jeden učí v anglické
škole. Naší Cechové, kteří věří koste
lu, chodí do belgického katolického.
Pozemků na prodej jest zde ještě asi
2.500 akrů po 84 až §8 za akr. Obilí
se daří dobře, zvláště ozimní pšenice.
Obec Plerce čítá v tomto okresu 240
rodin a mezi nimi 110 českých. Z
těch máme 100 farmerů, 1 kupec, 2
hospodští, 1 kovář a 5 rodin, jejichž
otcové zaměstnávají se rozličnou prací.
Nejprvnější sem přibyli pp J Čmej.la,
Fr Bezděk, J. Vlašťovka a Fr. Ště
pánek. Jeden z Cechů jest zvolen v
úřadu towním. P. biskup tu má dva
kostelíky, do nichž někdy chodívají i
čeští velebníčkové posluhovati Čechům.
Pozemků jest tu asi 1500 akrů na pro
dej od 88 do 812 za akr. Obilí se tu
daří velmi dobře, zvláště žito a hrách.
Okres Door má v Brusselu 8 čes
kých rodin, které jsou vesměs na far
mách a z nichž nejprvněji se tu usadi
li pp. Svoboda a ŤlachaČ r. 1855; pak
jest v Glaybank 9 českých rodin na
farmách, a z těch první přibyl sem p.
Jirtel. Půdy jest zde dosti na prodej
od 86 do 812, většina tvrdých lesů.

St. LOuis a jeho Čechové.
{Od A. K MikŠička.)

Město St. Louis založeno francouz
ským obchodníkem Petrem Laclede,
jenž obdržev guvernérem Louisiany vý
lučné povolení ke kupčení s Indiány
na řece Missoury, vystavil ni místě
nynějšího St. Louisu první dům dne
15. února 1764. Do roku 1170 zvýšil
se počet osadníků na 40 rodin a v roce
1768 přešel v držení Španělů. Po mno
ha let bylo St. Louis pouze obchodní
stanicí mezi kupci Louisianskými a In
diány ku výměně koží. Koku 1809

stal se St. Louis obcí (town) a r 1822
městem. První časopis vydán bvl r.
1808, první cihlový dům byl postaven
r. 1813 a or ní bank založen r. 1816.
Otevřením paroplavby po řece Missis
sippi, r. 1817 počal St. Louis zrůstati
úžasně a již r. 1840 počítán mezi prv
ní města Soustátí a když pak 1851 začala
první železnice,pojištěna budoucí velikost
rozsáhlého nyní města. K. 1870 při
pojeno město Carondelet taktéž k St.
Louisu, takže již roku 1871 obsahoval
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13216 akrů čili 20| čt. mil, 1876 se jich z vPlzenska a Písecká. Národní
obvod města rozšířením hranic zdvoj život Čechů soustřeďuje se ponejvíce
násobil. Obyvatelstvo čítalo roku 1810 ve spolkách. Prvním českým spolkem
1,600; 1820 — 4598; 1830- 5,852; 1840 jest „Slovanská Lipa“ jenž založena
.16,469; 1850-77,860; 1860-160,773; byla v lednu 1859. (Dřívější Česko1870-310,864 a roku 1875 -490.000^ slovanský podp. spolek č. I., založený
(Cechů počítá se dle úřadního počtu r. 1854 se v čas války rozpadl.) Slov.
mezi 6—8 tisíci. Mnozí počítají až J2 Lípa čítá nyní asi 65 údů a úředníci
tisíc, což zdá se ale býti přehnané.) jsou R. J. Vorel, předseda; Fr. Sisec,
14 společností pouličných dráh projíždí tajemník. Knihovna obsahuje asi 1500
město na vše strany i po proslulém svazků kněh, mezi nimiž hlavně slov
mostě přes Mississippi do East St. ník Junginanův, Slovník naučný, PaLouis (v Illinois). Střediště své má lackéhcr, dějiny české a jiná vzácná dí
zde 16 železnic a roku 1874 přistálo v la česká. Má se vůbec za to, že jest
knihovna Slov. Lípy nejrozsáhlejší a
St. Louis 2,332 parníků.
Veřejné parky zaujímají 2000 akrů. nej lepší českou knihovnou v Spojených
Nejlepším z nich jest Laíayette park Státech. Odbory Slovanské Lípy jsou:
(30 akrů) Největším jest Forest park ,,Lumír“ odbor pěvecký, čítající 17
(1300 akrů). Dále světoznámá botanic činných členů, pod ředitelstvím p. A.
ká zahrada ,,Show Garden“ místo to, Chabra. Skvostný prapor odboru toho
jež žádný cestující neopomene navšti- to pochází od zašlého před 7 lety sa
mostatného pěveckého spolku , Lumir, ‘
viti.
Kostelů jest 162, mezi nimiž též čes jemuž od českých dám byl darován.
ký kostel sv. Jana. Svobodných škol Dále dramatický odbor
62 a škol sektářských asi 70. (Češí ma pod ředitelstvím A. V. Mikšíčka, hra
jí taktéž českou katolickou školu). Dá je divadlo každý měsíc, ačkoli posud v
le Washington University, ústav poly síni cizí, ano vlastní české síně dosud
nestává. Šatnice ,,Slo vanie“ dědictví
technický a školu právnickou.
Časopisů jest 10 denních, 4 německé, to zašlého sboru ,,Thálie“ páčí se na
4 trojtýdenní, 34 týdenních, 1 český §200.
(„Hlas“,) 5 časopisů vychází dvakráte
Slov. Lípa má svojí oín na 9. ulici,
měsíčně a 28 měsíčně. První české mezi Soulard a Laíayette.
noviny v Spojených Státech vyšly v
Spolků podporujících jest 8 a sice :
Velkovád
Státu Xfissouri Č. S. P. S.
St. Louis dne 21. ledna 1866.
O dřívějších dějinách Čechů v St. jenž jak známo původ svůj má v St.
Louis, které jsou jistě zajímavé a po Louisu a rozšířen jest po celých Spoj.
učné, neznaje s dostatek pramenů, ne Státech. Úřadníci jsou Louis Friscli,
mohu se rozepsati, ale doufám, že do velkopředseda a Ant. Klobasa, velkobudoucího ročníku smiluje se některý tajemník.
Řád Slovan, čisto Z., Ô. S. P. S.
pamětník a vypíše, co ví, jiný po něm,
až se celý popis obdrží.
založen r. 1874 a Čítá 7u údů, jmění
Nejstarším českým osadníkem byl §1500.
Řád Missouri č. 11. č. S. P. S.
bez pochyby Levy Bloch, (český žid)
jenž přišel do St. Louis již rokem 182 , nej starší to Éád v bratrstvu založen r.
dále pak rodina Tischlerů jenž přišla 1:62, čítá 101 údu a na §4000 jmění.
Řad Washington, Č. XI. Č.S.P.S.
dobou mezi 1835 a 1840. Hlavní proud
českého vystěhovalectva datuje se mezi založen v srpnu 1876 Čítá 51 údů a
lety 1848 a 1852.
jmění §450.
Řád Řurnavan, č. XXI Č.S.P.S.
Ze starších českých osadníků jmenovati sluší Karla Rotha, rodinu Peliká založen roku 1877, čítá 21 údů a §100
na, K. Klaudius, V. Kleisner, Fr. jmění.
Řád Sokol číslo XXII. Ó. S. P. 8.
Smola, A. Suda, W. Sicher a mnoho
jiných ponejvíce již vymřelých. V Čase založen taktéž r. 1877 čítá přes 20 čle
občanské války mnoho se jich vystěho nů. Jmění řádu tohoto obnáší §100.
Podpora Éádu Č. S. P. S. jest §5
valo, tak že St. Louis s českými osad
níky zůstal pozadu. Nejvíce přišlo týdně v pádu nemoci, podpora vdově
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po zemřelém bratru §650. Příspěvky
jsou §1.50 čtvrtletně.
Dále nalézá se zde jedno české číslo
Neodvislýcli Lesníku (independent Or·
der of Foresters) pod jménem Dvůr
Čecli, č. VI. Z. O. F. jenž založen
byl v červenci 1877, čítá nyní 49 čle
nů a jmění spolkové obnáší na §2. On.
Podpora týdenní v pádu nemoci jest
$5 a ošetření lékařské a léky zdarma.
Výplatné pozůstalým po zemřelém bra
tru jest §10^0. Příspěvky jsou $200
čtvrtletně a 10 centů za každý pád
smrti
Rád Zižka, Starých Lesníků (A.
O. F.) založen roku 1878.
Všecky tyto podporující spolky schá
zí se v „Treubund Haíle·'
*
na rohu 8.
a Latayette ulice, vyjma Řádu Sokol,
jenž odbývá své schůze v síni na rohu
Geyer Ave. a 7. ulice.
Telocvičný Sbor Sokol má svojí síň
na rohu 10. a Masion ulice. Čítá as
7<> údů. Vedle tělocviku zabývá se též
hraním divadla pod ředitelstvím p. A.
Vrány, a má též odbor pěvecký ,,Hla
hol4 · pod ředitelstvím pana Vojtěcha.
Ženským odborem Sokolu jest, Vlasta. *
Česká Dělnická Sekce, schází se tak
též v síni Sokola.
Z katolických spolků jmenovati sluší:
Podp. Spolek sv. Václava, Spolek sv.
Janských rytířů, Spolek mládenčil,
Spolek panenský a Spolek sv. Ružence.
Kostel sv. Jana má za faráře p. Jos.
Hesouna. Ve škole vyučuje český uči
tel p. Balín.
Co do povolání jsou zdejší Češi nej
více řemeslníci, krejčí, obuvníci, bed
náři, truhláři, zedníci a as 10 tiskařů.
Samostatných obchodů nalézá se zde
velmi málo
as 7 hostinců, 2 groce
rie, 2 obchody s oděvy, 2 obuvnic
ké a více obchodů střižních. Z tak
zvaných ,,vyšších“ povolání jsou zde
4 lékaři, 1 kněz, 1 učitel a několik
úřadníků. Deputy sheriff, L. Holý,
clerk appelačního soudu, Jos. Beyer,
jednatel pozemků, Jiří Venclík, clerk
smírčího soudu V. Hruška a F. W.
Bandhauer.
Umění hudební zastoupeno jest zde
čestně 3 kapelami a sice kapela p. V.
Hurky, kapela p. M. Žáky a kapela
Maškova.
r

v-

Byl sice více národní český život zd
dříve čilejší, válkou ale zadána inu rá~
na citelná, a teprvé od roku 1870 na'
stoupila opět větší živost v spolkách,
jsouc nejvíce živena obligátními mezi
spolky třenicemi a řevnivostí. Možno
vůbec konstatovati že poslední 3 leta
byla činnost zdejších spolků až zimničná. Hraje se zde divadlo na tři strany.

0 ČESKÉ OSADĚ V ST. LOUIS.
Dočítáme se ve „Květech“ r. 1871.
z nichž přiložené dva obrázky kostelu
a školy české vyjímáme, následující
zprávy, již v skrácení podáváme
Osada česká v St. Louisv počala se zakládati přistěhovalci z Cecli, kteří při
cházeli po lodích přes New Orleans a
po Mississippi se dostali až sem a zde
počali zakládati nový svůj domov. Ti
když se byli poněkud zmohli na větší
počet a výdělek, založili kostel r. Ife54.
kterýž měl býti střediskem národního
života jejich. První jejich kněz byl p.
Jindřich Lipovský z Lipovic u Selčan,
který býval dříve vojínem rakouským,
pak bojoval v Mexiku a konečně zvo
lil si duchovní stavi kostelík byl dře
věný a chudý, ale vellé něho byl pří
bytek pro faráře a škola s příbytkem pro
učitele. Na školu nebylo zapomenuto;
prvním učitelem zde byl p. Fr. Pešek,
zkoušený učitel z Cech, jenž také řídil
kostelní hudbu a zpěv Když pak byl
p. Lipovský 1856 přesazen do jiné diecése, stal se českým knězem Moravan
p. Fr. Trojan, který cestovav kus svě
ta, dal se v Americe vyučiti na kněze.
Pobyl tu osm roků, avšak neblahé po
měry zavládly mezi ním a jeho oveč
kami, samé nesváry a různice. Škola
se zanedbala, děti se rozprchly, dluhu
na kostel přibývalo, konečně všechen
život kostelní i školní zastaven a kněz
přesazen. Tak smutný’ stav spuštění
trval půl druha roku, až konečně na
žádost osadníků poslal Budějovický
biskup p. Jos. Hesouna, dosavádního
správce duchovního zde, do St. Louis,
který s chutí se ujal spuštěné osady
české a p’ilně ji vzdělával. Nejprve
uplacen dluh na kostel §2.000 obnáše
jící, vyhledán byl učitel, p. Jan Žalou
dek z Bělé u Plas v Plzeňsku, a když

— 143 —
dítek přibývalo, přibrán český mladík
anglicky znající p. Václav Martínek,
za anglického učitele; když však ne
stačilo ani to, musela se škola rozšířili,
a zakoupeno za $9.000 vedlejší místo
pro škola. V břez
nu 1869 započala
se stavětí škola no
vá 6u při 37 sto
pách z cihel, která
byla do srpna ho
tová. Na obraze
ji vidí každý, že
není třeba popiso
vat! ji. Nápis na
průčelí zní: ,,Škola
sv. Jana Nepomuckého. “ Škola
tato stála $10.000,
něco se hned upla
tilo. něco půjčili
údové zámožní.
I'čitel p. Žalou
dek byl velice oblí
ben u dítek i u
rodičů, a když r.
1873 zemřel, na
stal zármutek pro
něho veliký. Jeho
místo zůstalo dlou
ho neobsazené, a
zatím vyučovaly
školní anglické st stry dívky v angličině a pan Hesoun obětoval mu
zbý v aj ící čas, a by
dítky vyučoval v
jazyku inateřském.
Konečně 1876 do
stali učitele české
ho p. Fr. Balína,
který dosud věrně
pracuje při škole
té. . ’
Když byla škola
hotová, pomýšleno
na zbudování no
vého kostela, s
čímž započalo se v
Kostel sv. Jana
březnu 1870 a kon
cem roku bylo do
konáno. Stavba stála $25.000. Obec,
jak se dozvídáme, stojí si poměrně
dobře.
Dodatek redakce:
Mimo tento po-

pis ze St. Louis musíme sděliti, že do
stalo se nám s několika stran věruhodnýcli sdělení, že v minulém ročníku
při popisu povstání,,Národních Novin“
tamních, co prvního časopisu Ceskoamerického, bylo
velice ublíženo osobě p. J. EL Er
bena. Vše, co se
nalézalo o p. Er
benovi v kalendáři,
jak každý bedlivý
čtenář pozná, jest
vyňato ze samých
Národních novin,
a sice z čísla 33.,
se dne 1. září 1862,
a mělo v kalendáři
jen ten účel, aby
naznačilo příčiny,
pro které první
tento ppdnik časo
pisecký Cechů Amerických u p a d 1
ve zkázu. Redak
torem č a s o p is u
tehdy byl p Jan
Borecký a on po
dal zmíněné vy
světlení, kterým
n e c h t ě 1 redaktor
kalendáře nikoho
uraziti, ale jen úpadek vysvětliti
dle udání veřejné
ho v listu samém,
proti němuž tehdy
se pokud víme, ni
kdo neozval. Než
možno, že opravdu
a hodnověrní dopi
sovatelé tak svědčí,
bylo p. Erbenovi z
osobních zájmů ublíženo. Přáli jsme
si bližší vysvětlení
a ospravedlnění podati, avšak nedoš
lo nás tak dalece
nic, až na dopis
St. Louis, Mo.
p. Erbena samého,
jejž s ochotou otiskujeme, a jenž dí'.
..Jest to nehezké a nepochopitelné
prenáhlení, člověku, který zdejší české
věci podal těžké obětě, který za po-
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sledních 16 roků tak vysoké postavení
sociální zaujímá, (od 1861 do 18fi9
profesor Německo-anglického reálného
gymnasia v St. Louis; nápotom až po
sud řečník Svobodných Obcí německých
za posledního času ve státu Iowa dva
kráte nominován do státního zákono
dárství a vždy resignoval,) — špiniti
hanebnou pomluvou pro to, poněvadž
r. 1860 obětoval veškeré síly své Ces-

ko - americkým zájmům. Intelligentní
část’ českého obecenstva St. Louiského,
která mne z dob od 1861 do 1869 do
bře zná, vyslovila již nad tím svou indignaci a jest každý čas pohotověgdáti
svědectví pro mne.
St. Louis, 19. pros. 1877.
J. H. Erben,
1204 Franklin ave., St. Louis, Mo.“
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Baltimore ajeho Čechové.
Podává V. J. Simek.

Roku 1632 přistál do nynějšího území
státu Maryland Cecilius Calvert s bratrem
jeho Filipem. Zde na břehu Patapsco
obydleného mírnými, orbou se zanášející
mi rudochy, na úpatí nynějšího Federal
Ilill (Hill & Lee St.) založili kolonii pod
jménem „Crescentia44.
Později ale hrdou myslí anglického
Karla I. dáno jí jméno Maryland, a to
ke cti a chvále manželky jeho Marie.
Cecilius Calvert se svými osadníky srov
návali se s rudochy v pokoji; moudře se
svým bratrem spravovali a rozšiřovali
osadu tuto. Za krátký čas byl Karlem II.
ustanoven za guvernéra Cecilia bratr
Filip. Tento povolal velké množství emi
grantů z Evropy, jímž prodával pozemky
za mírnou cenu (sto akrů za 4 šilingy.)
Tak koupil jakýsi Thomas Coale celé
místo, na kterém nynější Baltimore stojí
za 4 šilingy! Roku 1662 na tomto místě
stála už osada, jíž ku poctě první rodiny
zde bydlící (Cecilius Calvert Baltimore),
dáno jméno Baltimore. R. 1752 čítala
obec ta 200 obyvatelů a 25 domů. Da
niel Jones založil vedle Baltimorské obce
jinou, Jones Town (Staré město) s prvním
FLarket Ilousem (na nynějším rohu Gay
a Baltimore ulic.)
V letech 1763 až do 1778 zkvétala obec
ta velmi blahodárně. V tom čase zalo
ženy zde první dva časopisy: „Maryland
Journal44 a „Baltimore Advertiser44; po
slední dosud vychází a slavil před rokem
stoleté jubileum. Teprvé v roce 1797
byla osada tato povýšena zákonodárstvem
za město, kteréž tento čas čítalo 26.514.
obyvatelů. Od toho času rostlo město
vůčihledě.
Město Baltimore čítá Jnyní
as 300.000 obyvatelů s 55.000 domy.
Majetek města páčí se na $225.000.000.
Rokem 1845 počali se rodáci naši usazovati v Baltimore. Avšak teprvé v le
tech 1860—70 nastal pravidelný náv«a

české emigrace. Čechů páčí se zde přes
1.000 rodin velice roztroušených po městě.
Ulice nejvíce Čechy obydlené jsou: Ab
bott, Barnes, Chapel, Duncan, Durham a
Washington. Češi vůbec stojí si zde v
dobrých poměrech — každý hledí, sotva
že do Baltimore přistane, by si pomohl
ku svému domu. (Za účelem tím jsou
zde založeny spolky do kterých si lidé
uplácí od 2 až 10 dollarů týdně na své
domy a tak v čase 5—6 roků stanou se
majetniky těchto domů.) Máme zde ví
ce českých závodů, nejvíce však zastou
peno jest řemeslo krejčovské. Děvčata
se zaměstnávají většinou otevíráním a na
kládáním ústřic, pak ovoce, jako broskví,
rajských jablíček, fizulí a p.
Hostinců jest zde nyní pěťčeských. R.
1872 prvního srpna položen základní ká
men ku stavbě „Národní síně Sokolů44,
která zaujímá 36x109 střevíců a 40 stop
výšky. Jest postavena na výšině Wash
ington a Jefferson St., odkud máme pěk
nou vyhlídku na město. V dolejší míst
nosti nalézá se nalevárna pana Pejřila, v
nárožní pak místnosti jest dílna varhanářská firmy „Šimek a synů44. Sbory zde
mají mimo prostranné síně, kde se ple
sy a divadla odbývají, několik světnic
pro schůze. Budova jest postavena v byzantinském slohu, z cihel a stála $7.500.
Hlavní to podnik p. Jana Pejřila. Spolky
schůze své zde odbývající, jsou násle
dující: „Sokolská Jednota Blesk“ odbý
vá své schůze každou třetí neděli v mě
síci ve 3 hod. odpolodne. Za účel obrala
si vzdělávati a cvičiti se v tělocviku,
zpěvu, čtení, hraní divadel a podporovati,
se vzájemně v pádu neštěstí a nemoci.
Zábavy odbývá: maškarní ples, několik
divadelních představení, v letě výlety a
výjezdy po vodě a vůbec nedá se upřítico zábav se dotýče, že jest nej podniká
vějším sborem v městě. - - Podporující
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sbor „Oul“ odbývá své měsíční schůze
každou čtvrtou neděli v měsíci ve 3 hod.
odpol. Účelem tohoto spolku jest, podporovati se v pádu nemoci a úmrtí, zá
bavy pořádá dvě a sice v zimě velký
ples a v létě výlet. — Baltimorský sbor

ročně několik skvělých plesů a časem
uspořádají se „Sokolem“ divadelní neb
besední představení. — Zábavný sbor
„Olympie“ odbývá své schůze každou prv
ní neděli v měsíci večer. Účel jeho jest
baviti se vespolek. — ^Stavitelský sbor Č.

Na rohu Washington a Jefferson, v Baltimore, Md.

dam „Libuše“ odbývá své schůze každou
první neděli v měsíci ve 3 hod. odpol.
Účel sboru tohoto jest vzdělávati a zá
chovávati svoji mateřskou řeč, odbývati
zábavy a podporovati se v pádu nemoce,
neštěstí Ja úmrtí. Dámy tyto odbývají

I“ odbývá své schůze každý pondělek
večer. Za účel má kupovati a prodávati
domy. By snáze občani zdejší k svému
domu si dopomohli, uplácí — jak již ře
čeno — do výše jmenovaného spolku 2—4
dollary týdně a tak v 5—6 letech stanou
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se majetniky domu. — „ Výpomocná zá
ložna“ odbývá schůze každou sobotu
večer. Účelem jejím jest vypomáhat! si
z peněžitých nesnází, a uhospodařiti si
nějaký kapitál; půjčovati a přijímati pe
níze v malém obnosu. — Demokratický
klub I wardy“, má za účel obstarávat,
Čechům občanské listy a zaujímati místo
v otázce politické. — „Zábavní společnost“
odbývá časem plesy, jakož i výlety.
„Perun Halí“, majetek p. Ant. Zenkra,
na jihozápadním rohu ulic Chew a Dal
las, jest velmi pěkně upravená síň, vy
stavená před dvěma lety a v ceně as
$3.500. Spolky jsou zde následující:
„Slovanská Tápa, D. U. L„ č. I.“ od
bývá své schůze každou první neděli po
prvním; za účel má podporo váti se v pádu
nemoci, neštěstí a úmrtí. — „ Č. P. D. Sp.
Perun“ odbývá schůze vždy druhou ne
děli po prvním. Účelem tohoto spolku
jest: čtení knih a časopisů českých, podporovati se v pádu nemoci, neštěstí a
úmrtí. Zábavu neodbýval minulého roku
žádnou, ačkoliv to má v stanovách vy
tknuto. — Renský podpor, sp. „ Vlasta“
odbývá schůze každou třetí nedeli po
prvním. Za účel má podporovati sestry
své v pádu nemoci a úmrtí a též pořádati
taneční a besední zábavy. — „Stavitelský
sbor“ odbývá své schůze každé pondělí
večer; účel má stejný s dříve uvedeným
Stav. Sb. — Divadelní sbor „Thalia“ od
bývá zimní saisony divadelní představení.
— Gesko-demokratický klub sedmé nardy
stará se o vzmáhání se občanů zdejších,
by měli právo v zápasu volebním.
„Bohemian Halí“, číslo 20 již. Bond
ulice (zde bydlí p. Fr. Vavřina) a spolky
jsou zde zastoupeny následující: Č. 8. P8. „Blaník“, čís. 26. a Divadelní sbor
„Praha“.
Dále máme hostince: p. Ant. Rytiny,
75 Fairmount Ave. a J. Cicvárka, 245 S.
Broadway.
Též jest zde jeden česko-katolický kos
tel s farou a školou. V dolejší místnosti
kostela odbývají tyto spolky své schůze:
Svatováclavská obec, Podporující sp. sv.

Václava, Podp. sp. sv. Josefa, Podpor,
sp. sv. Jana, Rytíři sv. Václava, Ženský
sp. panny Marie a j. — Taktéž se nalézá
zde česká tiskárna, založená roku 1876
V. J. Šimkem a Fr. Štětkou.
Počátky zdejšího Českého Chrámu Pánč
na Canal ulici.
• V roku 1872 mluvilo se mezi zdejšími
Čechy o založení českého kostela. Brzo
na to přibyl do Baltimore kněz Vacula.
Výborové sv. Václavského kostelního sbo
ru: Jan Pejřil st., Jan Pejřil., Karel Ba
roch, Jan Planer a Karel Zamrzla, pro
hlédli mnoho míst ku stavbě kostela a
též měli několik míst zdarma obdržeti
(j. roh Castle a McEldery St.), avšak pá
ter Vacula nebyl ani s jedním tímto mís
tem spokojen. Proměniv stanovy kostelní
v podporující zvolil své komité: Tykala,
Božetický (zvolil sám sebe) a Kreutzera
ku koupení lutheránského chrámu — ny
nějšího českého kostela — za cenu 11.090
dollarů. Tak byl kostel najednou beze
všech „trublů“ zakoupen — přes všechna
slova nebožtíka Spaldinga, arcibiskupa
diecése baltimorské, jenž u přítomnosti
více Cechů p. Vaculovi pravil, že *n esmi nic bez obce české dělatV
Kostel jest velmi prostranný, má pěkné
varhany, jež mají dnes $2.500 ceny —
varhany ty byly nedávno obnoveny ve
svých konstrukcích. Ve vnitř vyhlíží
kostel velmi úhledně. Celá obec čítá dle
doslechu přes 500 členů. Na kostel dluží
ještě $1.500. Byla zde po 2 roky česká
škola v dolejších místnostech pod učitel
stvím p. Karla Zamrzly. Po nemalých
hádkách mezi P. Vaculou a obcí sv. Vác
lavskou opustil P. Vacula Baltimore, by
založil obec v Novém Yorku. — Po Va
culovi· přišel jakýsi P. Heller — jenž jsa
Němec vypíchl českého učitele, povolal
jakéhos německého člověka a tak česká
škola vzala za své, a od toho času
neměli Čechové více školy. P Heller
se svým hrubým jednáním a hanobením
Čechů u jiných národů, nevydržel zde
dlouho, neboť Čechové došli k arcibisku
povi a žádali jej o přesazení P. Hellera
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Kostel sv. Václava. y Baltimore^ Md.

a tím způsobem se Heller vyklidil někam
na západ. Na jeho místo dosazen P.
Urban, jenž ale pro stáři nemohl dostáti
svým povinnostem; přijal zan tudíž místo
Polák, P. Kontz. V posledním čase
mluví se zde zase o založení české školy,
avšak Polák P. Kontz nechal se slyšeti,
že se bude vyučovat 2^olsky a německy

a když chtějí mít Čechové českou školu

by si ji vydržovali zvláště.
Nynější úřadníci sv. Václavské obce
jsou: M. Wild, předseda, Tom. Čermák,

místopř, Jan Kašpar, pokladník, Josef
Čihák, tajemník. Zpěvácký sbor sv. Ce
cílie řídí Fr. Šimek.

Majetek Česko-anglické školy
spolku sváto - václavského, který se teď
nalézá v soudu mezi knězem zdejším P.
J. Molitorem ^spolkem podp. sv. Václava.
Na pozemku stojí dřevěná škola o dvou
patrech a po boku její do průčelí ulice
stojí dřevěné obydlí pro učitele, kteréhož
teď užívá farář dotčený za své obydlí.
Farář chtěl, aby spolek dal celý ten ma

jetek upsati biskupovi, tak jako jest ma
jetek kostelní; avšak spolek nechce tak
učiriiti a chce podrželi školu tu za maje
tek svůj, aby byla zachovaná pro českou
národnosť, by nemohl z ní dnes neb zítra
biskup vyhnat! učitele českého a dosaditi
irské jeptišky.
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Škola podp. sboru sv. Václava y. Chicíigo.

Ve škole jsou dyě třídy, česká a an
glická. V české vyučuje p. R. L. Pitte,
v anglické p. A. Purer. Dítek v každé
třídě jest průměrně přes 60. K vůli ma

jetku tomu a jednání kněze zdejšího o
něj povstalo veliké pohoršení své doby v
obci katoliké, tak že se roztrhla na’dva
díly dosud nescelené.

Český hřbitov v Chicago.
Přirozeným vývojem přišli Čechové chi
cagští na to, aby měli svůj vlastní hřbi
tov. Katolická obec sv. Václava spojila
se s obcí polskou a zakoupily pozemek
ku česko-polskému katolickému hřbitovu.
Nastala doba, kdy počínali kněží zdejší
naléhati na to, aby zůstal hřbitov ten jen
pro katolíky, kteří se pořádně před smrtí
vyzpovídali a za živa byli řádnými členy
církve. To zarazilo několik svobodomy
slných, kteří měli na hřbitově tom kou
pěné „loty“ a museli pak z úst kněze
slyšeti, že ani na svém vlastním zaplace
ném lotu nebudou pochováni. Pomýšlelo
se na založení hřbitova od kněží a cír

kve neodvislého ale přece českého. Nejprvnější zmínka stala se ve Svobodné Ob
ci o tom a pak na žádost’ několika členů
její přednesl Fr. B. Z drůbek v jedné z
přednášek svobodomyslných v dubnu 1877
celou tu záležitosť k uvážení všem svo
bodomyslným a vyzval je ku zvláštní
schůzi, kde by se pojednalo o záležitosti
té. Ve schůzi té vyslovili se všichni
přítomní pro provedení myšlénky a ně
kteří jali se na tom lined pracovati. Zvo
lil se výbor, nalezl se pozemek, sdělaly
se stanovy, přijímaly se spolky s příspěv
ky, a když se pozemek nalezl v townu
Jefferson sedm mil od Chicago, koupil
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se, částečně zaplatil a počalo se na něm
pracovati, ohražovati, upravovati a pochovávati. Towní rada zadala proti tomu
stížnost k soudu obvodnímu, avšak nepo
řídila dosud ničeho. Dne 2. září 1877
odbývala se velkolepá národní slavnost’,
největší toho druhu v Chicago v tom ro
ce, při níž byl hřbitov odevzdán českému
obecenstvu. Průvod městem zahrnující
všecky národní spolky chicagské, vyjma
kostelní, čítal na 4000 osob a vlak ve
zoucí účastníky na hřbitov měl 25 vozů.
Mimo to jely nesčetné soukromé povozy
silnicí ku hřbitovu. Pěvecká společnost
„Lyra“ zapěla, Fr. B. Z drůbek měl slav
nostní řeč, v níž odevzdal jmenem výbo
ru hřbitovního hřbitov obecenstvu a účelu
jeho. V krásném pořádku odbyla se
slavnost’ a všichni účastníci byli nadšení
radostí nad provedením nákladného ná
rodního podniku tak zdařile. Pro národ
ní život Čechů chicagských byla slavnost
ta krásnou příležitostí sblížení se spolků
i jednotlivců. Druhý den všecky časopi
sy anglické velmi pochvalně se o slav
nosti zmínily. „Svornost“ psala 4. září
o slavnosti té následovně : ,,Nebylo snad
v Chicago slavnosti velkolepější, pokud
se týká kruhů českých, nad slavnost od
bývanou minulé neděle (2. září) při ode
vzdání a přijetí českého národního hřbi
tova. A všecko bylo dle toho, aby se
zdařila a uspokojila každého. I zdařila se.
Jak to bylo krásné a dojemné, když
všecky spolky národní odloživše veškeru
někdejší řevnivost hlavně z osobních zá
ležitostí vzešlou, sestoupily se v řadu jed
nu se svými prapory a hudbami a kráčely
ve slavnostním průvodu městem. Srdce
každého národovce plesalo nad čestným
tím vystoupením a zastoupením a zajisté
kráčel každý člen každého spolku v uvě
domění národním ulicemi, kde oči tisícův
a tisíců prohlížely si ty „Bohemians,“
kteří v posledním čase ve velikých listech
anglických byli tolik urážek a hany ne
vinně utrpěli.
Velmi vhod přišla tato slavnost zrovna
v nynější dobu, neb vystoupením tímto

jsou Čechové chicagští postaveni do nej
lepšího opět světla před spoluobčany ji
ných národností v Chicago. Co se tu o
nás nalhalo ve zdejších „Times“ hlavně,
které byly na to posedlé zhanobí ti české
jméno a české počínání. „Times“ přijí
maly proti nám ty nejhrubší urážky jed
notlivců, spolků i síní, prohlásily naše
síně národní za pelechy komunismu toho
nejhrubšího druhu, naše spolky za jeho
šiřitele, naše jednotlivce národně činné
za jeho pěstitele a vůdce. Měly prolha
ného zpravodaje, který dal si na tom co
nejvíce záležeti, aby náš český hřbitov
uvedl co nejvíce v opovržení a zhanobe
ní. Prý tam odbývali jsme spustlé reje;
prý jsme se tam opíjeli a pobíjeli; prý
jsme tam tajně v noci povražděné Čechy
pochovávali, aby unikli vyšetřování zdra
votního a policejního úřadu — a to vše
tvrzeno o nás zlomyslně, bez nejmenší
podstaty, kde ještě žádný z nás hřbitov
národní ani neznal, když tam bylo na
radu právníka na zkoušku pochováno s
povolením zdravotního úřadu mrtvě na
rozené dítko české a nic více. A když
jsme se hlásili o opravu a přinesli jsme
vysvětlení celé té záležitosti na základě
pravdy spočívající, tu ač slíbily „Times“
že přijmou opravu tu, přece tak neučinily
a obecenstvo list ten čtoucí zanechaly v
tom zlém předsudku proti všemu, co jest
českého, co se zove „Bohemian.“ A Če
chové za to nemohli — trpěli nevinně.

Potřebovala už naše národnost zde v
Chicago, aby postavila se do světla lep
šího před spoluobčany jiných národností
a toho docílilo se nedělním důstojným
vystoupením. Čechové druh jak druh,
jakoby cítili sami toho potřebu; spolek
jak spolek, jakoby byly cítily to svým
národním úkolem, postavily se v řady
slavnostního průvodu a ti Amerikánů,
kteří považovali je snad za nějaké polodivochv spustlé a špinavé, viděli a pře
svědčili se tváří v tvář, že jsou Čechové
také lidé, že nosí oděv jako jiní, že vy
hlížejí přívětivě a ušlechtile; že nekoušou
— že umějí ve veliké společnosti i při
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pivě a rozmaru pěkně baviti se bez po
tlučení se, pobití a porvání, což by ve
společnosti lidu amerického jiné národnos
ti s tíží se tak pěkně odbylo.
Ano co více, Čechové objevili se tu
velikou většinou svou co bojovníci za
svobodu, jak slavnostní řečník na hřbito
vě dobře vyjádřil. Vyšli, by bojovali
bez zbraní hmotných sice, ale za to svou
přítomností, svým přesvědčením a osvěd
čením za neodvislost mysle české od jha
kněžského.
Vždyť si udělali velební páni ku svému
hřbitovu taková pravidla, že nepochovaj!
na něm nikoho, kdo se jim nelíbí, kdo
se nevyzpovídal před smrtí, kdo nebyl
jich mazadlem na cestu do věčnosti po
mazán. A stalo se, že i občané, kteří
měli na katolickém hřbitově v těch kalužinách loty koupené, nebyli pochováni
na ně a odmrštěni úplně — že prý je
kněz nepochová a pochovati nedovolí na
jich vlastní půdu koupenou — ať prý je
třeba příbuzní jejich hodí „do lejku;“ tak
se několikráte vyjádřil ctihodný otec du
chovní. Takové peskování museli si Če
chové nechat často líbiti, když chtěli, aby
hrob jejich byl při hrobech milých ze
mřelých. Museli se bud’ k vůli tomu pře
tvařovat! v životě i ve smrti, aby neroz
hněvali si „duchovního otce,“ aneb vysa
dili své pozůstalé příbuzné po své smrti
při pohřbu těm největším mrzutostem,
zlosti a hádkám s knězem, co bylo vždy
velmi nehezké. Tomu všemu se teď vy
hneme majíce hřbitov národní, všeobecný,
který bude sloužiti všem bez rozdílu ná
boženství a vyznání, a že se hlásí k němu
skutečně Čechové všech vyznání, toho
byla důkazem slavnost nedělní. Stály tu
spolky katolické podporující, Svato - Vá
clavský, Svato-Janský a jiní vedle spolku
evandělických Českých Bratří a vedle
spolků úplně svobodomyslných neuzná
vajících vyznání žádné. Žádný se neptal
druhého co ty věříš a nevěříš; žádný se
druhému nevyhýbal, žádný se druhého
neštítil, jako bývalo k vůli nábožen
ství.

Jedna mysl, mysl národní byla všem
stejně společnou.
A jak se slavnost započala, tak se i
dokončila důstojně a slavně; každý "z
těch nejméně 3000 účastníků vracel se s
radostným nadšením, že nevyhynula v
Češích chicagských rodácká láska a svor
nost, a že v národním díle a podniku na
lézá se při nich jedna mysl zdravá a
pevná.“
Zájem pro národní hřbitov se množil
teď všeobecně a hojně se ho počalo užívati pro pochovávání. Více spolků při
stoupilo ku hřbitovnímu výboru s valnými
příspěvky a výbor pracoval pilně a ne
zištně po celý další rok.
Dne 2. kv. 1878 zvoleni ve valné schůzi
následující úřadníci hřbitovního výboru :
Job. Matoušek předseda, Jan Beneš ná
městek, Fr. Fencl tajemník, Jind. Hájek
účetník, Jos. Dostal pokladník; správní
výbor : Fr. Bedlan, Vác. Šejk a Václav
Stehlík. Jednatel Ant. Havlík. V den
ten byly následující spolkové ve výboru
zastoupeny: 1. Česko národní podp. Sbor,
2. Dělnický podp. Sbor, 3. Svato-václavský podp. Sbor, 4. Děl. podp. sp. Pokrok,
5. Podp. sp. v pádu ohně, 6. Těl. Jed.
Sokol, 7. Rád Č. S. P. S. č. XIV, 8.
Český krejčovský podp. sbor, 9. Lože
Palacký, 10. Sbor českých Bratří. Ve
schůzi té dále usnešeno, aby se letos od
bývala národní slavnost při kladení zá
kladního kamene k hrobce všeobecné.
Nastala teď pilná práce výboru slav
nostního, by připravil vše do slavnosti,
která byla ustanovena ku dni 21. čer’ce.
Den ten byl věru památným v dějinách
národního života Čechů chicagských. Povětrnost byla co nej krásnější. Čtvrť čes·
ská v 8. a 7. wardě byla plna praporů,
věnců, nápisů, bran a okras, od rána
scházely se jednotlivé spolky s hudbami
na místo, odkudž průvod měl vyjiti.
Průvod byl velkolepý. Skládal se z 28
spolků a 6 hudebních sborů. Vlak vý
letní čítal 34 vozy a musel býti na dvé
rozdělen. Přes 100 povozů jelo silnicí
na hřbitov. Na hřbitově seřadily se spol
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ky se svými prapory u hrobky, slavnostní
výbor p. V. Stehlík oslovil obecenstvo,
po něm předseda hřbitovního výboru, pak
zapěla „Lyra.“ Po té měl Fr. B. Zdrůbek dojemnou slavnostní řeč, a po zapě
ní Lyry sebraly se všecky pamětní listi
ny spolkové, které měly přijití do základ
ního kamene k uložení a slavnost ukon
čena pak zábavou ve vedlejším háji p.
Karáska. Na 5.000 osob súčastnilo se
slavnosti na hřbitově. O slavnosti té
napsal v Chicago meškající redaktor
„Dennice Novověku“ pan V. Šnajdr ve
„Svornosti“ následující úvahu:
Kdož nevěřil, že Čechové tohoto města
stojí v čele národa našeho v Soustátí, ten
mohl až na zbyt přesvědčiti se o tom vče-

korouhev s tiarou a kutna jezovity, všichni
dostavili se, aby sobě, Chicagu a všem
Čechům americkým ukázali,“že zde jest
nejen ohnisko života národního, alebrž i
hlavní stan svobodomyslnosti, jež ne tak
planými slovy ale úrodnými skutky se
osvědčuje. Takovým skutkem úrodným
jest samo založení národního hřbitova na
němž všichni svobodomyslní spolkové
města horlivého podílu mají. Když osobivost, zpupnost a panovačnost kněžská
zavřely bránu na hřbitově česko-katolickým všem Čechům, kteří nechtěli a ne
mohli bezvýminečně podrobovati se zvůli
kněží inkvizičné nesnášelivých, odhodlali
se oni založiti si hřbitov vlastní, hřbitov
národní, hřbitov svobodomyslný, — svo-

Hrobka na Česko Národním hřbitově v Chicago.

✓
ra, dne 21. července. Nikdy před tím ne
provedli Čechové v Americe osvědčení
tak velkolepé, nikdy před tím neukázali
se v tak skvoucím lesku, nikdy před tím
neobjevili tak zřetelně, že svornost mezi
Čechoslovany jest možná jako včera Če
chové Chicaga učinili. Vítanou příleži
tost k tomu zavdalo jim kladení základ
ního kamene k hrobce na národním hřbi
tově. Použito jí k nej krásnější a pro
život a dějin)· amerických Čechů nemálo
významné slavnosti národní. Kdo z Če
chů k svobodomyslnému praporu se hlásí,
kohož více vábí duchovní svoboda, než

bodomyslný v nejušlechtilejším slova toho
významu, neboť bude přístupen všem sek
tářům, nesektářům, katolíkům, židům, pro
testantům, mohamedanům, mormonům a
vůbec všem, jež věčný odpočinek na něm
hledati budou.
Není tato svobodomyslnost pravou nebešťankou vedle fúrie nesnášelivosti papeženské? Neslouží takovéto pochopová
ni svobodomyslnosti Čechům Chicaga k
veliké cti, anoť svědčí o osvíceném rozu
mu a šlechetném srdci?
Jak jsme vyrozuměli, nejednalo 8e ani
tak o položení základního kamene ku

— 153 —
hrobce hřbitovní, jakož spíše o «svědče ném vrátila se dříve již značně otřesená
ní svobodomyslnosti uvědomělých Cechů důvěra v budoucnost a rozkvět národnos
zdejších. Nuž tento účel byl více než· tí. Bylo patrno o slavnosti Clevelandské
dosažen, neboť slavnost věru překonala a patrnější o slavnosti včerejší že živel
sama sebe. Nám pohlížejícím na ty čet náš přes tvrdošíjnou nepřízeň doby nené spolky v mohutný malebný průvod chabne ale sílí, a že jen na zdravé, ráz
sestavené, patřícím na ty tváře intelligen- né, plodné činnosti nás všech uvědomě
cí prozářené a na ty oči zanícené hrdostí lých a svobodomyslných záleží, aby to
národní, vidoucím tuto svornost a jedno při tom sílení zůstalo.“
Vyobrazení hrobky té jest tuto přiloženo.
myslnost v dobrém, v krásném a vzneše

Sokolský Sjezd v Chicago·
Dne 12. až 15. srpna 1878.
Od počátku roku 1878 přetřásala se v
kruzích amerických Sokolů otázka, zdali
by ku povznešení účelu Sokolů neprospěl
sjezd všech jednot a založení Národní
Jednoty Sokolské v Americe, ano spojo
vání sil vždy vede k výsledkům zdár
nějším u zvelebování české mládeže tě
lesně i duchovně. Myšlénka ta doznala
všeobecného souhlasu a následek toho
byl, že usnesly se jednoty svolati sjezd.
Nejprvé hlasováno o Cleveland za místo
sjezdu, posléze přijato Chicago. Zde či
něny přípravy oběma jednotama sokol
skýma a když konečně sjeli se zástupci
Jednot přihlásivších se dne 10. srpna do
Chicago, pořádána v neděli 11. srpna
slavnost veřejná a v pondělí započalo
jednání ku založení národní jednoty.
Sjezd byl obeslán desíti jednotami, kte
ré byly zastoupeny následuj ími 13 po
slanci : New York, sok. AI. Vokál a
Stan. Výborný; Detroit, sok. AI. Stok;
St. Louis, sok. Ant. Sádlo; Baltimore, sok.
V. J. Šimek; Chicago, sok. J. B. Bělohradský a J. Kostner od „Jednoty“ a sok.
J. F. Ilaut a Fr. Kašpar od „Č. A. So
kola,“ Cedar Rapids, sok. Jos. Džbánek a
Fr. Bednář; Cleveland, sok. Jan Jiřele a
Kewaunee, sok. Jos. Valečka.
Za předsedu sjezdu zvolen sokol Vokál,
za náměstka sok. Bělohradský, za tajem

níka sokol Džbánek a za 2. taj. sokol
Šimek.
Výsledek třídenního pilného jednání
byl sestavení zásad a stanov pro národní
Jednotu, z nichž co pro všeobecnost nejdůležitější podáváme následující :

Zásady.*
My, spojení Sokolové česko - američtí
chceme se pod názvem „Národní Jednota
Sokolská,“ vzájemně o vzdělání mužů
zdravých na těle i duchu zasazovati. Ná
rodnost chceme podporovati: 1. Zakládá
ním Jednot Sokolských a škol, kdež jich
dosud nestává. 2. Zakládáním knihoven
pro potřeby tělocvičné a zábavné. Chce
me se vzájemně podporovati v pádu úmrtí.

Stanovy:
1. Sjezd Národní Jednoty Sokolské
budiž svolán každé dva roky a ustanovujž
v kterém místě příští sjezd odbýván býti
má. v
4. Žádný vyslanec nemůže zastupovati
více Jednot.
5. Každá Jednota musí býti v sjezdu
zastoupena.
6. Jednoty mohou na každých 40 údů
vysiati jednoho zástupce, taktéž na zlomek
dálšího zástupce; všechny hlasy Jednoty
může zastupovati jeden vyslanec.
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8. Výkonný výbor volí se na dobu
dvou roků.
11. Výkonný výbor jest zodpověděn za
řádné spravovaní pokladny „Národní Jed
noty Sokolské“ a pokladník musí složití
záruku, jakou výkonný výbor za potrebnú
uzná.
14. Každá Jednota jest povinna přispěti ku krytí společných výloh 40 ctů. za
každého úda svého, a částka ta musí býti
odvedena výkonnému výboru po 10 cen
tech čtvrtletně.
15. Nově přistouplé Jednoty platí $5
přístupného.
16. K založení ústředního fondu každý
úd k Národní Jednotě Sokolské patřící,
povinen jest složití částku 50 centů; fon.
du tohoto má býti použito výslovně k
výlohám výkonného výboru.
17. Jednoty, kteréž byvše dvakráte
výkonným výborem upomenuty, nedostojí
peněžním neb jiným povinnostem svým,
buďtež vyloučeny; mezi prvním a druhým
upomenutím musí však uplynouti lhůta
jednoho měsíce.
18. Vyloučené Jednoty mohou opět
přijaty býti do Národní Jednoty Sokol
ské, dostojí-li povinnostem svým, musí
však zaplatiti přístupné jako každá nová
Jednota.
19. Údem Jednot může se státi každý
Čechoslovan od 16 do 45 roků, kterýž
honositi se může mravní zachovalostí a
dále jest občanem Spoj. Států, aneb ním
se státi chce a kterýž nebyl vyloučen z
jiné Jednoty.
20. Každý Sokol, kterýž může se vykázati cestovním listem podepsaným úřadníky své Jednoty, budiž, představí-li
se během tří měsíců od vystavení listu,
některé Jednotě, přijat aniž by musel
složití vstupné.
24. Hlavní snahou Jednot budiž pracovati k tomu, by tělocvik byl zaváděn
do všech škol, co předmět u vychování
mládeže veledůležitý.
25. „Jednoty Sokolské“ pořádejtež pro
údy své poučné přednášky a rokování
nejméně jednou za měsíc a sděltež vý

sledky jich během jednoho měsíce vý
konnému výboru, dále.
27. Příští rok budiž odbýváno veřejné
cvičení.
29. Žádná Jednota nesmí přijmouti
ustanovení nějakého, kteréž by se příčilo
těmto stanovám.
32. Kdyby se stalo a hlásil se nějaký
úplný sbor k „N. J. S.,“ musí podati vý
konnému výboru celý seznam svých údů,
jich stáří a stav, ten oznámí to pak všem
jednotám, jež dvěmi třetinami odhlasují,
jestli mohou býti takové sbory v úplná
práva „N. J. S.“ přijaty.
35. Stejnokroj má býti následující :
Měkký, plstěný černý klobouk dle vzoru
„T. J. S.“ v New Yorku, kabát a spodky
z látky modré barvy, střih kabátu budiž
blůza, na hoře málo vystřižený, od první
ho knoflíku sestřižený, délka nepřesahuj
30”, rukávy obyčejného střihu, na straně
s dvěma sponkama, v předu kabátu deset
sponek, límec ohrnovací. Spodky nechť
jsou zhotoveny pro vzrůst patřičný, v
kolenou 19”, dole 28.” Řemen černý s
kovovým odznakem. Košile bílá, obyčej
ná. Šerpy budou se užívati následovně:
Starosta červenobílou; praporečník červe,
nomodrobílou; náčelník s pobočníkem
modré; četaři červené. Vzorek celého
tohoto kroje jest povinnen výkonný vý
bor všem Jednotám zasiati.
36. Odumře-li úd k Národní Jednotě
patřící, má býti ode všech Jednot společ
ně podporován.
37. Podpora má býti §250, kteráž bu
diž vyplacena nejbližším přátelům zemře
lého v 50 dnech od výkonného výboru
Jednotě, již náležel zemřelý.
38. Jednoty platí podporu tu samou
dle rozpočtu svých údů nejdéle ve 30
dnech po obdržení zprávy od výkonného
výboru.
41. Každá Jednota jest povinna se
cvičiti dle způsobu „Pražské Jednoty,“ a
sice: 1. Hrazda, 2. Bradla, 3. Kůň na
dél, 4. Kůň na šíř, 5. Kruhy, 6. Skok do
dálky, skok do výšky a hloubky, 8. Že
bříky, 9. Hrazda visutá, 10. Kolovadfc
■v
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11. Šplhání, 12. Zápas, 13. Kladiny, 14.
15. Šermování, 16, Prostocviky, 17. Chů
dy, 18. Reje.
43. Stanovy mohou se změniti jen na
sjezdu a sice jen tenkráte, hlasují li dvě
třetiny zástupců pro změnu tu.
48. Přeje-li si některá Jednota opravu
stanov., ohlásiž to tři měsíce před sjezdem.

Dále přijato bylo založení měsíčního
časopisu „Sokol Americký“ věnovaného
výhradně zájmům Sokolstva.
Usneseno pak, aby ústřední výbor
měl sídlo své v Chicago; aby veřejné
cvičení pro r. 1879 odbývalo se v New
Yorku a budoucí sjezd r. 1880 v Cleve
landu.

II· výroční sjezd Ústřední kat. Jednoty v Chicago,
<liie 25. až 27. září, 1877.
Spojené kat. podporující spolky odbý
vali výroční svůj II. sjezd v Chicago.
Ústřední jednota tato byla založena roku
1877T a odbývala první sjezd svůj v St.
Louis ten týden před sv. Václavem. Při
tom sjezdu čítala jednota tato 10 spolků
kat. podporujících s 538 údy; od té doby
za poslední rok přihlásilo se 9 dalších
spolků, tak že čítala dne 25. září 19
Spolků a 1.415 údů.
K letošnímu sjezdu přihlásilo se od
všech spolků 24 zástupců do sjezdu a
sice : pp. J. K. Steinbauer z Winony,
J, F. Vosátka z New Yorku; Fr. Tupá,
V. Ledvina, Jan Jiroušek a Jan Riedel z
Clevelandu, V. Dvořák z La Crosse; Fr.
Bouček a V. Kirchman z Alleghany Ci
ty; V. Kopta z Watertown, Wis.; Jan
Pinč, Jan Koukol, Vojta Kakuška, Jan
Benýšek, Jos. Roubík z Chicago; V.
Bozděch, Jan Medek, V. Mašek, M. Klá
sek a V. Volf ze St. Louis, P. Leo Su
chý, Mat. Smrž a Fr. Slabý z Milwaukee,
Jan Mašek z Detroit.
Následující města mají následující po
čet podp. kat. spolků, a sice: Cleveland
4, Chicago 3, St. Louis 2, Milwaukee 2,
po jednom La Crosse, Winona, St. Paul,
Watertown, Detroit, New York, Cedar
Rapide a Alleghany City.
Výhody, jaké poskytuje jednota svým
členům jsou takové, že když zemře člen
obdrží pozůstalí po něm $500 podpory;
zemře-li údovi manželka, obdrží tento
$150 podpory. Obnosy tyto rozvrhnou se

na všecky údy po stejných částkác h
Jednání sjezdu bylo zahájeno 25. září
ve škole sv. Václavské při kostele a tr
valo tři dny. Následující byli zvoleni
úřadníky pro nastávající rok: pp. Jan
Medek předsedou, Jos. Roubík náměst
kem, Vác. Mašek tajemníkem, V. K.
Kirchman účetníkem, Jan Riedel poklad
níkem.
Dle zprávy úřadní bylo za minulý rok
přijato
.,
$2.466.55
vydáno
$2.336.95
zůstává v pokladně
$79.60
Za minulý rok zemřelo 5 údů jednoty;
první z nich obdržel $350, ostatní po
$500 podpory. Tajemník má ročně $30,
účetník, $20 služného.
Následující usnešení byla přijata nově:
Nejbližší sjezd bude se odbývati v Cle
velandu budoucího roku.
Každý spolek, který čítá 150 členů neb
méně, může posiati jednoho zástupce do
výročního sjezdu; spolek mající přes 150
členů jest oprávněn ku dvěma zástupcům
8 2 hlasy.
Aby každý úd jednoty byl vyzván, by
přispěl ročně nejméně 5 centy ku vydr.
žování česko-polského kat. sirotčince za
loženého v La Salle, 111.
Usnešeno, aby všecky spolky dbaly o
to, aby všecky jejich dítky byly pokud
možno, vzdělány v řeči mateřské, a aby
je rodiče posýlali do školy, v níž se vyu
čuje také česky, pakli takové školy v
místě stává.
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Výroční sjezd řádů Ô- S. P. S. v Clevelandu
od 30. června do 4. č’ce 1878.
Česko Národní Podp. Spolek v
Americe od posledního sjezdu svého r.
18T6 v St. Louis učinil znamenité po
kroky ve svém rozšíření se a kyne mu
znamenitá budoucnost, pakli mu bude
především záležeti na povznesení ná
rodnosti české v Americe, jak si byl v
čelo svých stanov postavil. A hle, on
nezůstává za účelem tím pozadu, což
skvěle dokázal v posledním svém sjez
du odbývaném v Clevelandu, neboť
učinil zde tak důležité a žádoucí opra
vy v duchu pokročilosti a národnosti,
že získá veliký počet přátel tím mezi
Čechoslovany americkými, a sice mezi
probudilejšími a nejen že pojistí sobě
dlouhé trvání ale i národnosti české v
zemi této lepší budoucnosti. Každý
národomil musí zaradovati se nad tím
duchem, který ovládal jednání sjezdu
toho a jistě bude s napnutím Čekati na
výsledek čtverodenní práce té, kterýž
tuto pod íváme ze spolehlivého prame
ne, vynechávajíce jen to, co není zají
mavé leč pro úda spolku
Sjezd byl zahájen dne 30. června v
pondělí, když v neděli před tím odby
la se národní slavnost velkolepá na
přivítání zástupců jednotlivých řádů.
Každý jednotlivý řád poslal jednoho
zástupce buď ze svého středu aneb ne
chal se zastupovati jiným zástupcem.
Každý zástupce měl pak tolik hlasů,
aby za každých 25 Členů řádu svého
odevzdal jeden hlas. Všichni tito zá
stupci sejití ve dvouročním sjezdu tvo
ří národní hlavní řád; kterýž má svého
stálého předsedu a tajemníka; tento
poslední jest placeným §100 ročně.
Tento sjezd co hlavní řád národní roz
hoduje o všech záležitostech všech řá
dů se týkajících mění stanovy všeo
becné a rozhoduje co nej vyšší stolice
všech řádů.
Následující zástupci jednotlivých řá
dů byli ve sjezdu zastoupeni a měli po
připsaných hlasech, a sice:
Br. Ant. Klobasa ze St. Louis za č.
1. a 7., 5 hlasů. Br. Karel Roth ze
St. Louis, za č. 2. 2 hlasy. Br. Smr

čenský z Clevelandu za č. 3 , 6 hlasů.
Br. Mašek z Collinsville, 111. za č. 4,,
1 hlas. Br. Kauíman z Alleghany Ci
ty, Pa, za č. 5. a 15., 3 hlasy. Br.
Panen er z Detroit, Mich. za č. 6,, 2
hlasy. Br. Jeníček z Chicago za č. 8.,
3 hlasy. Br. Otokar Jingling z Cle
velandu za č. 6 , 2 hlasy. Br. Fettig
z New Yorku za č. 10., 2 hlasy. Br.
Friš ze Št. Louis za č. 11., 21. a 23.,
5 hlasů. Br. Ant. Jurka ze St. Paul
za č. 12. a 19., 3 hlasy. Br. Jind.
Kolín z Chicago za č. 13. 3 hlasy.
Br. Jos. Svojše z Chicago za Č. 14., 3
hlasy. Br. J. Kratochvil z Clevelan
du za č. 16., 8 hlasů. Br. Ant. Kolman z Milwaukee za č. 17., 2 hlasy.
Br. Payer z Clevelandu za Č. 18 , 2
hlasy. Br. A. Kalibera z Chicago za
č. 20., 2 hlasy. Br J. Albl z Cleve
landu za č 25·., 3 hlasy. Br. Fr. Ko
zel z Chicago za č. 24. a 27., 3 hlasy.
Br. Fr. Slepnička z Baltimore za č.
28., 1 hlas. Br. Stok ze St. Louis co
taj. velkořádu, bez hlasu.
Když se· byli všichni zástupci vyká
zali svým pověřením a sjezd se sorganisoval, shledalo se. že čítá shromáž
dění 57 hlasů a že ve všech řádech
jest zastoupeno 1280 členův. Dle sta
nov přijímá se každé usnešení 38 hlasy.
Jelikož, sjezd pracuje ve třetím stup
ni řádů a čtyři zástupci ještě neměli
stupen ten, byl jim udělen, čímž ranní
zasedání bylo ukončeno.
Odpolodne pak téhož dne započaty
práce řádné. Čteny zápisky předešlé
ho sjezdu a přijaty. Předloženy pak
všecky zprávy o stavu a majetku spol
ku od úřadníků, a když bylo vše na
lezeno v pořádku a schváleno, byl
vzdán dík odstupujícím úřadníkům za
namahavé práce dvou roků. Na to
pak byli voleni noví úřadníci národní
ho hlavního· řádu na budoucí dva roky
a byli zvoleni: Br. Vác Rychlík z
Clevelandu předsedou; br. Otokar Jing
ling z Clevelandu dozorcem; br. Karel
Blažej z Clevelandu I. tajemníkem; br.
Jindřich Kohn z Chicago průvodčím;
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br. Mašek z Collinsville vnitřní stráž a
br. Stok ze St. Louis venkovní stráž.
Na to bylo přistoupeno ku opravě
všeobecných stanov, kterými se musí
říditi všecky řády a z opravených člán
ků podáváme jen ty nejhlavnější, kte
ré každého zajímat! budou:
1. Výroční schůze všech řádů jsou
položeny na leden, aby se u všech
končil jednací rok prosincem; půlletní
schůze jsou v Červnu.
2. Stupně, jichž jest tré, považují se
jen za čestné vyznamenání pro zacho
valé a řádné údy spolku, avšak pod
pory v případu nemoci dostávati bude
každý bratr stejně, ať má stupeň vyšší
neb nižší. (Dříve dostával bratr stup
ně 3. o $1 podpory více.)
3. Kdyby bratr některý měl příliš
dlouhou nemoc, zavazuje se spolek pod
porovati ho po celý je'.'en rok, avšak
kdyby byl nemocen déle, · učiní se dle
uznání řádu a dle stavu pokladny.
4. Spolek založí si reservní fond, do
kteréhož každý jsoucí i budoucí úd
musí při vstoupení složití $1 jednou
pro vždy, tak že do 1. ledna 1879 bude
fond ten míti nejméně $1.300, které
se uloží na úroky. Fond ten zůstane
pět roků ležeti na úroky, až by vyrostl
nejméně na $2.000, a pak se bude z
jeho úroků vypláceti úmrtní příspěvek
za všecky ty údy, kteří jsou u spolku
20 r. aneb kteří jsou už 60 r. staří,
aby se jim ulehčilo.
5. Každý úřadník spolku a řádu
musí býti nejméně 21 rok stár a musí
býti občan Soustátí amerického.
6. O zvýšení podpory bylo usneše
no 40 hlasy proti 13, že se má vypláceti po zemřelém Členu jeho dědicům
$650 bez rozdílu, jak dlouho byl při
spolku.
(Některé hlasy navrhovaly
$500, $800 a $1.001).
7. Kdo by vstoupil dobrovolně k
vojanskému stavu, ten sám se suspen
duje až do té doby, kdy by se navrátil
úplně zdráv zpět.
8. Kde se nalézá v jednom místě
více řádů musejí si zavěsti podporu
stejnou v případu nemoei i při úmrtí
manželky.
9. Podpora pro případ úmrtí ně
kterého Člena nevyplácí se mimo Spo
jené Státky, a nemá-li zemřelý nikoho,

který by se ohlásil, připadá částka ta
fondu reservnímu.
10. Kdo by si vzal sám život, není
k podpoře po smrti oprávněn, leč by
byl nejméně jeden rok údem.
11. Každý čekanec, který by byl
na čas odmrštěn, může vždy po 6 mě
sících hlásiti se znovu do třetice.
12. Cenu za dávání stupňů určuje
si každý řád sám, ale za udílení jejich
odvede do pokladny velitořádu za každý
stupeň 25 centů. Peníze pak za stupně
získané mají jen ve prospěch vzdělání
Čechů amerických použity býti, jako
na zakoupení knih školních a jiných,
časopisů vzdělávacích, zařizování škol
a podobných šlechetných účelů. (Ná
vrh tento předl žený br. Ant. Jurkou
byl přijat 44 hlasy proti 8).
13. Obřady při udělování stupňů by
ly uznány za nedokonalé a byly ode
vzdány výboru dvou bratří, aby je pře
pracovali ve smyslu svobodomyslnějším
a ryze národním, tak aby zobrazovaly
.postup dějin národa českého v sobě
Budou pak předloženy hlavnímu řádu
a odporučeny.
14. N ávrhy o zakládání ženských řá
dů odloženy pro budoucí sjezd.
15. Každý národní spolek americký
může býti přijat celkově do jednoty
řádů, aniž by se obmezovala jeho dosavádní činnost národní (k. p. tělocvik,
zpěv, ochotnictví atd.), jen že musí příjmouti podporující zásadu do svých
stanov a jinak se přiříditi k ostatním
řádům. Má li takový národní spolek,
který by se do jednoty řádů přidati
chtěl, některé údy, kteří už jsou více
nežli 45 roků staří, a kteří by do jed
noty pro podporu po smrti nemohli
býti přijati, musí se spolek takový dříve
s těmito spoluúdy vyrovnati, pojistiti
jim nějaký příspěvek ze své vlastní
pokladny, a údové ti a manželky jejich
musejí podepsati dosvědčení, že nemají
od jednoty v případu úmrtí ničeho k
požadování. Pak mohou spolky takové
býti do jednoty přijaty bez všech obtíží.
16 Nikdo navštíviv jiný řád co host
nemá míti slova při jeho jednání, leč
by byl vyzván předsedou, aby své mí
nění na jevo dal.
17. Odznaků není zapotřebí v řádech,
avšak každý řád může si nějaké usta
novit], když si přeje, co nej lacinější,
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tak že postačí stužka, ale v národních
barvách.
18 Národní hlavní řád nechal se
inkorporovati v kongresu pro objem
Spoj. Státův.
19. Hlavní úřadovna má býti v mě
stě, kde sjezd za dobré uzná.

(Dříve směla býti jen v St. Louis)
Pro budoucí sjezd ustanoveno jedno
hlasně Chicago na rok 1880; bližší udání času stane se zdejším velkořádem.
Hlavní úřadovna pro nastávající dva.
roky jest St. Louis a velkotajemníkem.
jest lir. Ant. Klobása.

Čeští dobrovolníci v poslední občanské válce.
(Prosíme ty, kteří ještě neoznámili se, by nám pro budoucí ročník svá jména a csudy sdělili..)-

Čeští vojíni v Baltimore, Md. Ve vál
ce, když v r. 1861 ode dne 20. dubna
byla všecka zábavná místa jak v Balti
more tak i v okolí zavřená, společné
spojení telegrafické a železničné z jihem
zastavené, sbíral sever vojsko kde se dalo,
tu naši rodáci cítili svou povinnost na
zachování unie podílu bráti. Přidávali
aneb přistupovali k severní armádě po
nejvíce ku 4. Maryland Infantry Re
giment. Tak sloužili ve vojště pp. Jan
Pejřil, Tom. Nosek, Karel Lokner, Fr
Konrád, Jos. Klecán, Sekvenc, V. Luska,
Pet. Hejduk, Ferd. Kroupa, Mazánek Ru
dolf, Mícha, Knais, J. Pejřil starší, Ko
vářík, Hašek, Hlínák, 3 bratří Mathejdusové. Bylo jich ještě mnohem více. —
Kdož se může upamatovati ! Jan Pejřil
přistoupil k „Fourth Maryland Infan
try“ v srpnu 1862, taktéž mnoho výše
jmenovaných. Hned po přistoupení k
armádě, byl poslán k Harpers Ferry,
odtud’ do Maryland Hights. Byl ve
velké bitvě u Gettysburgu, ve Wilderness,
Dne 8.|května 1864 v bitvě u Laurel Hill
postřelen do levé ruky, kde komandoval
proti konfederovaným generál Dennis,
jenž zde též pravou ruku ztratil. Bojo
valo se proti povstaleckým sborům, Lee
Louisiana Tigers. Po vyhojeni, jež se
dělo v Mount Pleasant Hospital ve Wash
ingtonu, táhl pod generálem Duchaisnem
k Petersburghu. Po dobytí Petersburghu,
trhali naší vojínové železničné tratě Southern R. R. U „Five Forks“ kapitulovala

Confederace. Naši čeští vojínové táhlí
přes Rochester, Richmond kde se odbýva
la velká přehlídka, Fredericksburgh, Ar-·
lington Hights, — zde před Grantem, zase·
přehlídka. Pak táhla severní armáda na.
zpátečním pochodu přes Potomac, kam
se dne 31. května dorazilo — 1. červencešlo se do Baltimore kamž se šťastně dru
hý den slavnostně vtáhlo.
Dne 10. čer
vence byli naší Čechové čestně z vojska
propuštěni. Co mě as posud známo, byli
poraněni v rozličných válkách též Tom.
Nosek, K. Lokner, Konrád.
Poznamenání, Jan Pejřil nalézal se
též v šarvátce u Wilderness kde zajal 4.
Maryland Inftntery Reg. přes 400 Loui
siana Tigers.
V, Šimek.

Jos. Brož sloužil u dobrovolníků stá
tu Iowa při 15 pluku, setnina A. pě
choty, při 17. sboru. Brzy stal se ku
chařem pro vojáky a povýšil za kuchaře
pro generála, kde se mu vedlo dobře.
Žije teď y Boloň, Iowa.
Jan Čížkovský, sloužil na vojně 1
rok v roce 64 a 65 u Companie Shermanovy, Regiment 15. z Michigan pě
choty a súcastnil se v bitvách. Přijda
domů přinesl s sebou zimnici, na kte
rou zemřel 19. října 1875.
Jan Dvořák, přibyl do Ameriky 1854
a sloužil tři roky u 31. pluku dobro v.
státu Wisconsinu. Vykonal tažení s gen..
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Shermanem od Atlanta k Washingtonu
a byl raněn, začež dostává teď $4 mě
síčně a zdržuje se ve Wauzeka, Crow
ford Co. Wis.

son Mills., Winchester, Fisher’s Hill a
Cedar Creek, Va. Nebyl nikdy ani
raněn ani nemocen.

Jakub Hanzlíky sloužil při jižní ar
mádě, jelikož se nalézal v době vypu
knutí války v New Orleansu. Píše o
tom následovně: Jeli jsme pak do
Riclimond, Va. a patřil jsem k 1. regi
mentu
První srážku měl pluk náš u
Manasee a mnoho s obou stran padlo
vojska, však Yankee museli ucouvnout.
Druhá srážka byla u Bull Run; ta byla
opět pro Yankee osudná. Když jsem
jel pKs pole, kůfi musil po mrtvolách
šlapat v místech kde Yankee stáli,
Třetí bitvu jsme měli u Winchestru,
West Va. a ílarpers Ferry. Ta byla
zas krušná pro Yankee. Pak jsem byl
od 1. reg. Virg. daný pod Capt. Mos
by. Byli jsme posláni do London Co.,
Virg., kde jsme dělali s Yankama zle.
Tam jsem byl zajat a odveden do At
lanta, O., kde jsem tři měsíce ztrávil.
Bylo nás 2500 v zajetí. Pak mne to
omrzelo a řekl jsem provost mar&halovi, že tam nebudu. Můžete si pomy
slit, že se hlídalo dost, aby se zajatci
ven nedostali, ale přece se mi to šťast
ně povedlo se šesti jinými. Dostali
jsme se k jezeru. Čo nyní dělat ?
ótyry míle plavat to je přece mnoho.
Nic jsem se nerozmýšlel a jen do vo
dy. Col. Wright prosil pro boha, abych
ho neopouštěl; vzal jsem ho tedy na
záda a šťastně s ním přeplaval a druzí
za námi asi za hodinu. Tak jsme se
dostali ze zajetí. Když jsem přišel ke
Cap. Mosby, byl tak rád, že mi dal
nej lepši ho koně. Jednu neděli ráno
jsem přijel do Middleburgh, London
Co. Vir. a tu spatřil jsem Yankee, by
lo jich as 200. Já v rychlosti skočil
na koně, chopil jsem 16 ranový rifle a
vypálil 3 rány. Srazil jsem dva muže
a jednoho -koně a pryč jako pták.
Nemohu tak všechno vypsat, jak bych
si přál.
______

Adolf B. Chládek, sloužil při dobro
volnících státu Wisconsinu, 9. pluku,
setnina 0, dosáhl důstojnosti druhého
lieutenanta a byl pobočníkem generála
Scofielda a Weira. Byl 3 roky ve služ
bě. Byl jednou v bitvě raněn do hla
vy u Pea Ridge 19. srpna 1863. Žije
teď v Chicago.

Jan Holpuch, sloužil ve vojští od r.
1862 do 1865 při dobrovolnících v Iowa
při 22. pluku setnině K.
Súčastnil
se v 8 menších a větších bitvách a si
ce u Port Gibson, Cliampion Hills,
Black River Bridge, Vicksburg, Jack-

Vojtech Kočka byl při 5. pl. dobr.
Michiganských set. H a přišel k zabití
u Fairfax Court House, Va. dne 7.
února 1861.
Fr. Kvapil sloužil u 26. pluku set.
D. dobrovolníků Wisconsinských od r.
1862 do konce války. Žije teď v Alas
ka, Wis.

Fr. Novotný složily u 5. pluku pě
choty Michiganské. Žije v okresu Butler, Neb.

Martin Novotný, syn předešlého,
sloužil u 7. pluku jízdy Michiganské
a byl raněn.

Fr. Ota byl u 5. pl. dobrovolníků
Michiganských, setnina EL v důstoj
nosti prvního poručíka. Žije v East
Saginaw Mich.
Frant. Pavelka, sloužil u 8. pluku
dobrovolníků z Minnesoty, 3. brigáda,
1. divise, 23. armádní sbor. Žije teď
v Niobrara, Knox Co. Neb.
Jan Racek, sloužil též u dobrovolní
ků státu lowa a prošel válku zdráv.
Až když se vracel zpět, roznemohl se
a zemřel.

Vác Šouba z Českých Lipan byl vy
tažen na vojnu v Racině, Wis. a byl
přidělen 1862 k 31. pluku setnina G.
Prodělal bitev několik a jsa těžce ra
něn, navrátil se zpět a zemřel na to
23. list. 1876, zanechav vdovu a 2 dít
ky, které žijí v Des Moines, Iowa.

— 160 —

Mat. Vácha sloužil u '26. pluku pě
choty Michiganské pod gen. Grantem.
Žije teď v David Oity, Butler Co.,
Neb.
Matěj VaniŠ, sloužil u dobrovolníků
státu Wisconsinu 26. pluku tři roky.
Byl v následujících bitvách: Censusville, Gettysburg, Chatanooga, Resaca,
Dallas, Kennessaw, Manten, Peachtree
Creek, Atlanta, Savannah, Columbia,
Bentonville, Goldsboro a Raleigh. Žije
teď v Sauk Centre, Minn.

Já’?5* Walnut přistoupil v 62. roce vě
ku svého do služby vojenské k 37. plu
ku státu Iowa a sloužil 2 rok v a 3
měsíce. Jelikož ale u jeho setniny se
nalézalo mnoho nemocných, musel čas
to v zimě po více dní a nocí, jednou
až 5 dní a nocí, na stráži státi, od če
hož konečně onemocněl a na jednu no
hu ochromnul. Dostává teď výslužného $10 měsíčně, od čehož jest živ
se svojí manželkou Vincencií rozenou
Solničkou z Rokycan v Marion, Linn
Co. Iowa.
______

Walnut ml., syn předešlého, sloužil
též přes 3 roky ve vojště při 10. plu
ku státu Iowa Navrátil se zdráv z
vojny. Nevíme kde teď žije.
Fr. Málek, Vác. Plojhart a Frant.
Švehla, ta trojice se nacházela u setniny
D. prvního pluku šesté I o w s k é
jízdy dobrovolníků, ostatní při setnině
byli asi 25 Norvéžanů, 6 Irčanů, 6 Něm
ců, 1 Francouz, ostatní Amerikáné. V
celém pluku bylo 13 českých vojínů,
(jich jména jsem už zapoměl vyjma Jos.
F. Drábek, set. I. pak Fr. Vidra, set. H.
myslím) Setnina D. byla sebraná ve
Winneshiek Co. Iowa, v měsíci říjnu,
roku 1862.
Pluk se sjel na podzim
do Davenportu, Iowa, kde se sorganizoval a učil řemeslu války. Roku 1863, 4.
března počal pochod na severo-západ
do boje s divokými rudochy Siouxy, jenž
vyvraždili a vyplenili velké částě Min
nesoty na podzim. Tyto tří čeští rytířo
vé měli všecko ve spolek; svým časem

společně spali, jedli, a společně se na
svých fuxech proháněli
Fr. Málek, nejstarší člen trojice, byl
milovník čtení, docházely mu do tábora
„Slavie,“ a „Zvonky.“ Václav PÍ oj hard,
podstarší člen, vykonával svojí povinost
pořádně. Postavy silnější než Málek, ale
trošku váhavý, a rád si zabroukal na ty
svízele vojanské a na důstojníky; bavil
se více hrou v karty, neb dámu, byl mé
ně vlídný než starší jeho kamarád, a ne
měl tolik přátel, ale větším dílem dobře
vycházel, neb si hleděl svého, aniž se
dopustil něčeho nešlechetného; u porov
nání s některými jiné národnosti vojíny,
skvěl se jak zlato vedle kusu hlíny. Fr.
Švehla nej mladší v letech, ale starý v
zkušenosti byl netesaný diamant, co mu
chybělo na stáří, bylo dvojnásobně nahraženo v povaze. V útlém mládí chlap
ce, totiž 17. roků stáří, vstoupil do voj
ska všemu nebezpečí, mravní zkaženosti
a tělesného zmrzačení vstříc, ale vroze
né síly mravní i tělesné jako báječní
andělé strážní jej provázely a vyvedly,
přes všecko nebezpečí vítězoslavně ven.
Mladý Švehla byl milovník honu, střelby
o závod, cvičení ve zbrani, obzvláště vy
nikal v zápasu se šavlí, koňmo i na no
hou, v střelbě z revolveru neměl sobě
rovného ve svém pluku. Ve vojanských
právech, velení a pohybech se vycvičil
za krátký čas, tak že mohl zaujmout kte
rékoliv důstojenství neb se dobře v angličině vyznamenal, uměl číst a psát, což
jeho starší soudruhové nedovedli.
Všichni tří byli velmi zasloužilí vojí
nové, jenž společně prosloužili celé tři
roky ve službě své vyvolené vlasti, beze
skvrny a s důstojností svobodného obča
na, šťastně bez úrazu a bez velké nemoce.
Málek pro svou vážnost mysle, pořádné
jednání, byl všeobecně ctěn A nejvíce
se vyznamenal v zacházení s „ocelí“ totiž
jehlou, neb sličně a vkusně upravil svým
soudruhům oděvy, a připojil více kapes
na ty zelenáky, a tak si mnohého přivá
bil přítele, mnohý cent vydělal, kte
rý připojil ku své měsíční službě a s ní
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Fr. Příbramský sloužil ve vojště od
r. 1861 nejprve při setnině C, 44. plu
ku dobrovolníků státu Illinois, pak u
16. pluku pěchoty Michiganské co do
brovolník veterán do 17. června 1865.
SúČastnil se během své služby se svým
plukem v 38 větších a menších bit
vách, mezi nimiž zvláště u Yorktown,
Hanover Court House, Mechanicsville,
Gaines Hill, Bull Run, Antietam, Five
Forks, Chancellors ville, Gettysburg,
Wilderness, Petersburg a při vzdání
se Lee-a 13. dubna 1865. Přišel zpět
zdráv do Chicago a žije tu ve středu
své rodiny při řemesle krejčovském.

1862. V bitvě 3. května 1863 byl
raněn a zajat, za několik týdnů na to
ale z Richmondu propuštěn na svobo
du. 24. listopadu téhož roku dostavil
se opět k pluku u Lookout Mountain,
Tenn. a prodělav bitvu u Missionary
Ridge a Lookout Mountain, která trva
la 24., 25. a 26. list, téhož roku, súčastnil se zimního tažení proti gen.
Longstreetovi, který byl oblehl Knoxville, Tenn, a gen Burnside s celou
jeho silou. Vysvobodivše jej, vrátili se
14. a 20. u polního sboru zpět do Chatanooga a pak až v květnu 1874 zapo
čali nové tažení pod gen. Shermanein
proti Atlanta, Ga. Při tomto tažení,
nímž Atlanta byla dobyta, súČastnil se
Fr. S. bitvy u Dallas, Ga., v kteréž
bitvě zůstalo z celé jeho setniny jen
asi 18 mužů. Při šestinedělním dobý
vání Atlanty byl stále skoro v ohni.
Mimo to súČastnil se v mnoha jiných
menších půtkách. Po dobytí Atlanty
nastalo nové veliké tažení pod Shermanem, tak zvané ,,veliký pochod gen.
Sliermana k moři.“ Dobyvše města
Savannah, Ga., postupovali jsou dále
Jižní Carolinou až k Holly Springs,
kde se gen. Johnson s celou armádou
vzdal gen, Shermanovi. Když pak zá
roveň vzdal se gen. Lee u Richmondu
gen. Grantoví, byla válka ukončena.
Tu na zpáteční cestě do Virginie k
Washingtonu byl náš Fr. S. stižen ne
mocí a slepotou, která trvala celý tý
den. Byl dovežen do Alexandria, Va ,
kde v nemocnici byl vyléčen a připojil
se pak ku svému pluku, jenž několik
mil od Washingtonu tábořil. V červ
nu 1865 vrátil se celý pluk 219 mužů
silný do Chicago, kde byli muži čestně
ze služby propuštěni.
Následující čeští vojíni byli v témže
pluku při začátku : Eduard Kavka,
mrtev; Ant. Sádlo a Kar. Wirth, by
dlící nyní v St. Louis; Pác. ALinař,
Jos. Kyšperský a Tom. Kazda z Chi
cago. Poslední odebral se do svého
domova v okresu Manitowoc, Wis.,
ztrativ zdraví své ve vojně, zemřel
tam. Do ukončení války vydrželi J.
Kyšperský, T. Kazda a Fr. Stejskal.

Frant. Stejskal, sloužil u pluku 32.
dobrovolníků státu Illinois od 15. srpna

Fr. Šulc, sergeant, u 58. pěšího plu
ku státu Illinois, sloužil od r. 1861 do

domů zaslal pro budoucnost. Plojhart byl
také povahy tiché, a spořivé, nebyl ale
tak účinlivý a vlídný, tedy byl mu kaž
dý' lhostejným, neměl žádných vřelých
přátel, aniž měl jakého hořkého nepřítele,
neublížil žádnému, leda svému koni, kte
rému dal ostruhy často k hnutí. Kdežto
Švehla zase udělal na každého dojem,
bud’ získal přítele neb nepřítele, žádného
nenechal býti lhostejným a jelikož byl
přímý a smělý, mluvil co myslel, a sekal
k přímé čáře, ať třísky lítaly kam chtě
ly, tedy také měl nepřátele, ale šlechetným
chováním si z nich udělal za čas přátele,
tak že si vyměňovali podobizny při roz
cházení se z vojny. Všichni tří junáci
svobodní mládenci, starší po starším, na
vrátivše se do své osady, ve Spiliville se
oženili. Málek s Kat. Zikmundovou, Plojhart s Marii Kostkovou, Švehla s Annou
Kuchtovou. A teď jsou ve chvalitebnějším zaměstnání hospodářství, a u večer
v rodiném kruhu u krbu vypráví o své
zkušenosti mezi rudochy a jich buvoly.
F. Š.

Vac. Kašpar sloužil 1 rok a 3 měsíce
při 4. pluku Massachusetts dobrovolníků,
setnina J. Byl v bitvách u Pattersonville a Port Hudson, kdež byl raněn do
nohy. Znal při vojště Jos. Kučeru, dělostřelce při pravidelném vojsku Soustátí.
Žije teď v Chicago co notář.
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Voj. Vaška, Sergeant, byl napřed u
18o6, súčastnil se v bitvách u Donald
son, Shiloali, Guerneville, Fort de Rus jihanů rok a 21 den; těm však utekl,
sey, Marksville Prairie, La., Yellow nechtěje bytí nevěren zásadě svobody a
Bayou, Nashville a Fort Blackley. U
Shiloah byl poraněn lehce do stehna a lidskosti a přidal se k severní armádě
byl zde zajat, avšak po 9 týdnech pro r. 1862 k 31. pluku pěších Massachu
puštěn zase· Znal na vojně Fr. Žel- setts a pak k 6. pluku Mass, jízdy,
ského, jenž byl jeho soudruhem při setnina 1. Sloužil do 7. července, 1865,
téže setnině, avšak zemřel na vojně a bydlí v Chicago kde má živnost hos
nemocí, která jej stíhla u Nashville. tinskou. Byl súcastněn v bitvách u
Nyní bydlí Fr. Šulc v Chicago a má Saline Fass, Patterson ville a Fort Hud
son, i jiných menších.
živnost hostinskou.

Čeští dobrovolníci v Chicago.
Dne 16. října r.
1860 založen byl
pryní Český dobrovolnický sbor „Bo
hemian Lincoln Ri
fle Co.“ v hostinci
pp. A. Kučery a
Stránského, na uli
ci Canal blíže Van
v
Buren. Členů bylo
asi 48. Když při
šel rozkaz od guver
néra, by se dostavi
li do Springfieldu,
vyrukovalo jich 16.
dubna dvanáct, a
sice: kapitán Geza
Michaloczy, rodem
Slovák, Ant. Kovacs, též Slovák,
podkapitán a Filip
Kapitán Geza
Ferdinand, poručík,
Jos. Neumann, Fr. Kouba, A. Uher, Fr.
Kuria, Jos. Dvořáček, Jos. Blaha, Prokop
Iíudek, Fr. Smola, Ed. Kafka, Jos. No
vák, Jos. Jurka; ostatní z těch 48 buď
dostali -strach, neb byli otcové rodin, zů
stali doma, a někteří docela spěchali ku
konsulovi, aby si vymohli zase rakouské
občanství. Těchto 12 vyrukovaných vza
lo pokladnu spolku s sebou a rozdělili se.
Pak odebrali se do Cairo s jinými sbory
po dráze. Každý měl staré mexické křesací pušky a dva patrony. První bitva,
kterou prodělali, byla u Perryville, kde z
Čechů jen Neuman byl poraněn, pak u

Murfresboro, Chatanooga, M i s s i o n
Ridge, TunnelHill,
Bussetrost,kde padl
obrist Michaloczy,
43 roky stár. Tato
setnina česká byla
8. července r. 1861
přidělena v Alton,
111. k 24. pluku,
pod starým Heckrem, co setnina F·
Alois Uher byl I·
sergeant. Tito Če
chové prodělali ce
lou válku, mimo
Kavky a Jurky, kte
ří pro nemoc se mu
seli vzdál iti. Pak
Fr. Kouba přišel
do zajetí, byl v
Michaloczy.
Andersonville
v pověstném vězení a zkusil velice i ze
mřel. Ti ostatní přišli do Chicago zpět
16. srpna 1864, majíce vyslouženo. Byl to
první pluk, který se vrátil do Chicaga
a byl přijat s velikou slávou. Zemřelý
Geza Michaloczy byl u veliké vážnosti ji
Čechů i Němců v Chicago, a byl cvičitelem české setniny. Někdy býval ritmistrem při uherském vojště a r. 1848
uprchl. Přijel do Chicago 1856 a byl u
dra. Valenty kočím a pomocníkem v lé
kárně. Když pak počala válka, byl ve
svém živlu a velmi čilý. Když padl, byl
dopraven do Chatanooga, kde nějaký čas
stonal a nechtěl býti převezen do Chica
go, ale aby prý jej pochovali mezi sou
druhy. Je tam pochován.
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Stručný přehled udalostí světových
za rok 1878 do počátku říjila·
Jk nuc e r, t k
Spojené Státy prodělaly zase jeden stolce presidentského. Nedošlo však
poučný rok politických i společenských k tomu, neboť president povolil a za
dějin a pokročily u vývoji k dobám nechal marné práce opravní k žádnému
lepším, které jim kynou, pakli jen bu dobrému konci nevedoucí.
Nejpevnější spiknutí proti presiden
de občanstvo dbáti svých práv, hájiti
je a pracovati stále ku předu, ku zlep tovi docílili senátoři republikánští v
šení stávajících poměrů, ku vymetení době vánoční L877, kteří chtěli s ním
všech zlořádů, ve společnosti se naleza tak dalece vejiti v boj aby jej přinuti
jících a pokračovat! svým poznává li, by se buď přidal ku straně výstřed
ních republikánů a podložil se všemu,
ním
President loni dosazený, ač nezvole co oni budou poroučeti, aneb aby zů
ný lidem, započal své práce s dobrou stal úplně bez podpory kterékoli strany.
vůlí, chtěje hlavně docíliti smíření již Vzepřeli se jeho smíření jihu a chtěli
ních států a provésti nějaké opravy v zvednouti nesvár starý opět na novo,
úřadech. Prvním rokem přičinil se vše stěžujíce si, že tím všichni jižní repu
možně, aby docílil prvního účelu své blik iné jsou zničeni; oprav v úřadech se·
ho, smíření Států jižních, což se mu také nebáli neb věděli, že kdykoli by
dosti daleko dařilo, ač nevyhnul se něco počal, že musí míti senát při so
velikým překážkám kladeným mu v bě, který schvaluje neb zavrhuje jeho·
cestu těmi vůdci národními, kteří ze úřadní ustanovení, a tak chtěli mu to
sobeckosti a prázdni všeho nadšení vlas kaziti.
teneckého chtěli stále využitkovati spor
Konečně zalekli se republikáné, když
mezi jihem a severem ve prospěch svůj 1 >>. května vzmohli se demokraté v za
vlastní a své strany politické. S tím stupitelstvu kongresním na to, aby
většími obtížemi však potkal se na poli prosadili návrh, aby bylo právo pre
druhého účelu svého, totiž oprav v sidenta Hayese ku stolci presidentskéúřadech, neboť navalilo se mu tolik mu vyšetřeno. Clen sněmovny Potter
překážek do cesty, že nejen nemohl vedl celé to jednání. Gen. Butler,
nic poříditi, ale musel se záměru svého dříve republikán, přidal se v této zá
vzdáti, nechtěl-li se státi protivníkem ležitosti k demokratům, · při nichž do
i té strany, která jej zvolila, na kterou dnes trvá.
se spoléhal, a která jej držela ve svém
Tu museli republikáné do boje s de
pevném objetí. Nenechal si sice po- mokraty a museli se ujímati presiden
roučeti, jako to u jiných presidentů ta mimo volně, neb by byli své straně
bývalo, avšak přece bál se podnikati nejvíce uškodili. Namluvilo se a na
něčeho, co by jej znepřátelilo se všemi psalo v běhu doby o tom předmětu
vůdci strany vládní Když chtěl opra velmi mnoho, až pak konečně dne 14.
vy v úřadech podnikati na základě ji června přišlo v dolenní sněmovně k
ném, nežli vůdcové národní vládní stra odhlasování tolik, že jelikož obě sně
ny si představovali, když poznali tito, movny 44. kongresu sečetše hlasy pro
že opravy ty by vyházely z úřadů je presidenta a jeho náměstka, prohlá
jich přívržence, kteří buď byli neschop sily R B. Hayese za řádně zvolené·
ní, aneb nepoctiví, opřeli se tomu, vo ho presidenta, nemá teď už žádný ná
lajíce, že president poráží svou stranu, sledující kongres tu moc, aby usnešení
že proti ní vede boj, a že tedy každý ono kongresní zrušil neb v úvahu braL
dobrý přívrženec strany musí se presi Usnešení toto bylo přijato 215 hlasy
dentovi postaviti do cesty. Tak daleko proti 21, a důležitá otázka ta, která
to přišlo, že by byli hnedle postavili zabávala Ameriku po celé dva roky,
presidenta v obžalobu úřadní a že by byla vyřízena a ukončena na dobro, že ·
byli spojili své síly na jeho shození se se nemůže více vrátí ti.
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Dne 30. srpna podnikl president
Hayes delší cestu na západ, a sice
přes Chicago na sever do Minnesoty,
Wisconsinu, a zpět do Ohio, Pennsyl
vanie, atd. a vrátil se tepřvé poslední
dny v září do Washingtonu zpět. Nezdržel se však dlouho zde, nýbrž při
jal zase několik pozvání do jižních stá
tů. kde několik týdnů zase stráví. Vět
šina tajemníků jeho kabinetu cestovala
s ním. Nebylo žádného ve Washing
tonu, kdo by vládní záležitosti spravo
val, a přece stroj vládní šel v pořádku
■dále. To přivedlo mnohé na přemý
šlení o tom, zdali by to země nepro
vedla celý rok a celou dobu, aby byla
bez presidenta, když nemusí ho míti
<dva a tři měsíce, a mnoho-li by při
tom na vydání uspořila.
President
bez starostně jezdil na cizí útraty z
íněsta do města, nechal se ukazovati
na výstavách mezi krmeným dobytkem
mezi velikými tuříny a vzácnými koni,
nechal si chutnat! zdarma Výživu
pro sebe a celou svou rodinu a stroj
vládní nechal běžeti, jak to vůbec bě
želo. Užitku žádného neměla cesta je
ho, neboť na osobě presidenta pranic
nezáleží národu, než na jeho politice;
a tu snad jediný užitek, který mohla
cesta míti, byl že tu a tam držel řeči,
v nichž vykládal zásady zdravé měny,
což v době nadšené měkkoměneckými zásadami možno spůsobilo trochu
přemýšlení a zdravého rozmyslu než
to objeví se teprvé až při podzimních
volbách, a nedá se o tom souditi na
před.
Dodatek dne 10. října :
Éíjnové
volby v Ohio, Iowa, Indiana a West
Virginia'skutečně objevily, že přetřásá
ní otázky o tvrdé a měkké měně ne
minulo se zdravého účinku na lid. Ve
všech státech vyšlo na jevo, že většina
lidu jest pro zdravou peněžní politiku,
pro měnu poctivou, na základě zlata
zaloloženou. V Ohio zvítězili republikáné tvrdoměnci. v Iowa též, a v In
diána a West Virginia stíží se udrželi
demokraté měkkoměnci. Volbami tě
mi poražena byla snaha měkkoměnecká
na vláda a vládní politika presidentova
a tajemníků jeho tvrdoměnecká nabyla
posily výdatné i spory.
Kongres Spojených Státu musel býti
15. října 1877 svolán k mimořádnému

zasedání k vůli tomu, že pro strannické
jednání a šmejdy všeliké opomenul v
řádném jarním zasedání povoliti výdej
na vojenské potřeby země. Následkem
toho nemohlo býti od 1. Července voj
sko vypláceno, muselo sloužiti na dluh
a konečně musel preside ;t svolatí kon
gres k mimořádnému zasedání, aby
chybu tu napravil. — Další důležitostí
v kongresu letošním bylo, že usnesl se
o zákonu, kterým se ustanovuje vydání
stříbrného dolaru po návrhu JBlandovu
pročež dolar stříbrný ten také Blando
vým slove. Dolar tut > povolený má
obsahovati 412| gránu čistého stříbra
a má býti zákonitou měnou v Spoje
ných Státech Jest to týž dolar který
nyní máme v oběhu a všecky ostatní
dolary, jako rak zvaný ,,Trade dolar,“
jakož i mexické dolary ač více stříbra
v sobě obsahují, nejsou vládou přijíma
né za plnou cenu. Presidentu se však
zákon tento nelíbil a poslal do sně
movny své „veto“ neb zápověď, odka
zuje hlavně na to, že by to bylo nespravedlivo, abychom měli vypláceti
stříbrnými dolary dluhopisy Spojených
Států, které jsou splatitelné zlatém jen,
a stříbrný ten dolar jest asi o 10 centů
lehčí nežli dolar zlatý. Avšak sněmov
na zástupců velmi lehce a nešetrně
přešla př#s námitky presidentovy odhlasovavši znovu, že president není ničím
v zákonodárství, když většina jest
pro zákon, a i v senátu i v zastupitel
stvu byl přijat zákon ten přes veto
presidentovo více, jak dvou třetinovou
většinou hlasů.
Tvrdá mena od té doby počala se
připravovat!, neb měla většinu v kon
gresu i při vládě na své straně. Dne
20. března už oznámil Sherman, ta
jemník pokladny spolkové, že jest tak
dalece připraven, že by mohl vypláceti
zlatém hned, a že další ještě průběh
peněžních záležitostí zabezpečí zavede
ní tvrdé měny jistě do 1. ledna 1879,
jak zákon z roku 1875 ustanovuje. A
skutečně připravovalo se všecko po ce
lý rok k tomu, tak že po mnoho mě
síců až do poslední doby stály papíry
peněžní jen o půl ze sta výše, nežli
zlato, a zlata bylo v pokladně spolko
vé hojná zásoba, tak že bylo navráce
ní se k tvrdé měně velmi lehké už.
$ Indiány měla vláda Spojených
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Států velikou potíž letos, a není s ni
mi ještě hotová. Nejsmutnější jest to,
že všecky příčiny nespokojenosti Indi
ánův pocházejí z toho, jak i sami vo
jenští generálové musejí dosvědčovat],
že Indiáné bývají od vládních úřadníků šizeni, oklamáváni, přalháváni a
okrádáni, tak strašně, že nezbývá jim
pak nic jiného, nežli opustiti vykázaná
jim místa a ze zoufalství hledati si ji
ných míst, kde by mohli nalézti výži
vy pro sebe a své rodiny. Při tom
arci nesou v srdcích nenávisť proti
všem bělochům, neb je považují všech
ny za podvodníky, za lháře a zl ‘děje,
pak pálí, loupí a vraždí ukrutně na
všech svých tazích. Tak koncem září
1877 táhli nespokojení Indiáné kmene
Propíchaných Nosů (Nez Perces) z
Idaho přes Montanu k severním hrani
cím Kanady pod vůdcem svým Jose
fem, aby se tam spojili se Siouxy pod
náčelnictvím Sedícího Býka a zvedli
společnou válku proti bělochům v Sou
státí. Avšak nepodařilo se jim to, ne
boť obratný v Indiánských válkách gen.
Miles dohonil je a přepadl u Hadího
Potoka v Montaně 3o. září a po pěti
denní zuřivé bitvě přiměl je všechny
ku vzdání se a složení zbraní i odev
zdání koníků jejich; čímž byla celá je
jich síla zlomena.
Ku konci října odebral se gen. Terry
s průvodem četným za hranice Soustá
tí do Kanady, aby se sešel s Indiány
nepřátelskými pod Sedící, n Býkem do
Kanady uprchlými, a přemluvil je, aby
se vzdali vládě Spojených Států a pře
stávše boj o váti proti ní, a proti bělo
chům, usadili se zde pokojně za pomo
ci vlády. Avšak po dlouhém smlou
vání nedocílil ničeho, neboť Sedící Býk
jmenem ostatních náčelníků Siouxských
odpověděl, že nechce více míti ničeho
se Soustátím, ale že teď zůstane věren
,, veliké matce, “jak nazýval královnu
Anglickou, jelikož ,,veliký otec“ ve
Washingtonu se osvědčil věrolomným
a zlodějským k Indiánům. Od té doby
na severních hranicích udávaly se stálé
nepokoje Indiánské, zvláště pak v pro
sinci bylo obyvatelstvo Černých Vrchů
v Dakotě pobouřeno vpády rudochů.
Pak na jaie 187S zvedli se nespokoje
ní Bannokové a později v září Clieyennové v Indiánském území, a vojsko

spolkové mělo s nimi stále co dělati,.
aniž by bylo naděje, že se Indiánská
otázka tak brzo uspořádá, by stálý po
koj byl pojištěn
xS 2fexikem byly za minulý rok také
stálé nepokoje, a pohraniční obyvatelé
podél R o Grande byli stále pobuřováni
zprávami o vpádech mexických lupičů
na své území, o blížící se válce, sbírá
li už mužstvo, a nescházelo mnoho, že
by byla válka bývala vypovězena od
Soustátí. Neb vpády lou. ežné se opa
kovaly příliš často, a gen. Ord v Te
xas obdržel od vlády washingtonské
rozkaz, aby každý takový vpád stíhal
a pronásledoval lúpi e se spolkovým,
vojskem na půdu mexickou, dokud by
lupiče ty nepři stihl, uloupené zboží jim.
nevyrval a je pořádně nepotrestal. Gen
Ord dovolil následkem tohoto rozkazu
několikráte svým důstojníkům, aby
vpadli s vojskem do Mexika, než oby
čejně tito ničeho nepořídili, nýbrž jen
tím více Mexikány podráždili, tak že
tito velice na vojsko spolkové naříkají
ce strojili se, kdekoli je napadnou,
porážei a tak válku vy volatí. Vláda
Spojených Států sice přičinila se doroz
uměti se s vládou Mexickou, aby tato
byla naší nápomocna při stíhání lupičů
a při zamezování jim, by vpadali do
Soustátí, avšak president Mexický Diaz
neměl nikdy dosti vojska po ruce, a
byl s druhé strany o I vlády své zdr
žován, aby ne-ydával Mexiko v poha
nu, a tak sešlo vždy se všeho dorozu
mění. Než konečně bylo v létě poně
kud pokojněji na hranicích a vláda
mexická dala zřejmě na jevo, že si
přeje, aby mohla ží i s republikou naší
v přátelství a že se přičiní, aby zame
žila dle sil všech další vpády Jest
naděje teď, že nebu !e více na válku s
Mexikem pomýšleno, ale že se spor
vyrovná v dobrotě, a že se konečně
docílí toho, aby po hranicích mezi
Mexikem a Soustátím zaveden byl po
řádek a pokoj
Dělnická otázhb dožila se Čilého ži
vota a pilného řešení v Soustátí během
posledního roku Sice veliká stávka
doutníkářů New Yorkských, která po
čala počátkem října 1877 a skončila se
porážkou dělníků v konci ledna 1878
pokazivši vyhlídky dělnických zájmů v
Souitátí velice, a dělníkům protivné
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listy rozepisovaly se o porážce dělnic
kých zájmů do široka, vybírajíce si z
toho, že dělníci nesmí se více pokoušeti pracovati o polepšení svých zájmů,
avšak přece rok letošní podal mnoho
důvodů, že kdykoli se domáhání po
lepšení stavu dělnickiého podniká v
pravý čas a vede se horlivě a svorně
všemi bilami, dodělává se dobrého zda
ru. Tak ještě veliká stávka krejčov
ská v Chicago koncem ledna potkala
se s nezdarem, ana nebyla poiniknuta
v pravý čas a nebyla provedena svorně všemi silami najednou, a šak na
mnoha jiných místech zdařily se stáv
ky výborně Tak zejména stávky tru
hlářů a kamenníků v Chicago v říjnu
1878, a mnohé stávky uhlokopů, skle
nářů, bednářů a ji; é. Strana pak
dělnická sesílila se značně během to
hoto roku, což zvláště lze viděti v síle
strany sociálně dělnické, která nejen v
mnohých městech osvědčila se býti tak
silnou, že přes všechen odpor ostatních
stran postavila své čekance, ale také
je prosadila do městských sborů, do
okresních úřadů a do zákonodárných
sborů. Letos zase pilně pracuje před
volbami a má pěkné vyhlídky, že do
dělá se zdárného pokroku proti přede
šlému roku na poli politickém.
Počasí letošní bylo velmi nepravidel
né. Zima předešlá byla velmi mírná,
ha teplá, tak že opravdové mrazy za
počaly teprve až do 10. března, na to
pak přišla v červenci tak strašná par
na na celou zemi, že nesmírně mnoho
lidí padlo za oběť zážehu slunečnímu,
zvláště v St. Louis a jiných větších
městech.
Úroda ukazovala se na jaře až do
léta přel· řásně, tak že na všech místech
těšili se na nadmírnou sklizeň, avšak
parna nesmírná spálila a vysušila zrní
v klasech, nežli ještě dozrálo, a pak
silné deště na mnohých místech »v do
bě žní poškodily ještě více, tak že skli
zeň jest jen průměrná, a pšenice, kte
rá nejvíce utrpěla, jest o značný stupeň
jakosti horší, nežli bývá Jen tím, že
bylo oseto více rolí letos, nežli kťerýj
koli rok předcházející, nahradilo se
mnohosti pšenice, tak že jí můžeme
letos vyvážeti zase tolik, jako dříve.
Cena pšenice arci značně sklesla proti
ceně loňské; neboť loňská cena řídila

se dle ceny pšenice v Anglii, která zásobovati musela válčící moci, a letos
to uzavření míru není toho pilného
vývozu zapotřebí, a proto jest vývoz z
Ameriky větší, nežli jest poptávka, a
cena následkem toho nižší.
ŽLutá zimnice konečně dovršila stes
ky a bídy, na které si naříkalo občan
stvo Spotených Států letos. Počátkem
července vypukla v New Orleansu dovežena jsouc z ostrovů západo indic
kých, hlavně z Kúby, a rozmohla se
tak silně, že veliké spousty učinila v
městě jmenovaném, pak v Memphis,
Grenada, V'icksburg, a v některých
menších městech po'él řeky Mississip
pi a jen nej přísnějším zákonům karan
tén/ podařilo se uČiniti přítrž šíření
jejímu do St. Louis, a do Chicago, ja
kož i do Texas nepřišel ani jediný pří
pad zimnice, neboť velmi přísná byla
karanténa zdejší na vodě i na suché
zemi proti městům nakaženým. Toť
se rozumí, že veliká bída povstala me
zi chudšími obyvateli měst stižených,
neb ti bohatší všichni byli utekli do
dálky na sever/ aby se zachránili, avšak na severu dokázáno, že všichni
občané seberu i jihu považují se za bra
try a činily se tu hojné sbírky, které
obnášely ke dvoum milionům dolarů
a kterými se bídě veškeré v jižních
městech ulevilo výdatné. I Cechové
v Chicago sebrali mezi sebou $200.

KÚB A.
Nebozí obyvatelé ostrova tohoto za
kusili nesmírně mnoho útrap za posleduícii 10 roků, kde válka divoká zu
řila bez ustání a pustošila nejen půdu,
hubila i životy a překážela veškerému
vývoji zdárnému na ^šech jeho cestách.
Rok od roku bojováno zuřivěji a rok
od roku pochovávali Španělové, kteří
chtěli Kubánce udržeti v poddanosti
své neobmezené, tisíce svých vojínů na
půdě kubánské, neboť nesčíslné množ
ství obětí vyžadovaly nemoce zhoubné
na ostrově tom panující av ostatní tisí
ce pohltil meč a puška. Španělové vi
douce, že po posledním napnutí všech
sil nevyvedou ničeho s povstalci vytr
valými a nepřemožitelnými, jali se pomýšleti na vyrovnání se s nimi po do
brém. Gen. Martinez Campos hleděl
se tedy sblížiti s vůdci povstaleckými a
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ti když viděli, že bez lsti a opravdo dou propuštěni na svobodu a obdrží
vě pomýšlí na vyrovnání, podvolili se občanské listy hned, aniž by majitelo
a dne 14. února 1878 bylo oznámeno vě jejich, pokud stáli proti vládě Špa
na celé Kúbě zastavení nepřátelství a nělské, obdrželi náhradu nějakou za ně,
počátek vyjednávání o mír na základě ti pak otroci, kteří nestáli při povstal
následujících podmínek : ostrov obdrží cích budou ponenáhlu osvobozováni, a
samosprávu a všem politickým provi jejich majitelově, pokud stáli věrně při
nilcům od r. 18G8 počínaje udělí se o- Španělské vládě, obdrží náhradu při
milostnění; černoši a Číňané v otroc měřenou, jak sněm vykáže. Když pak
tví držaní obdrží svobodu, a kdo bude bylo vše vyjednáno a menší povstalec
chtíti z ostrova odejiti, obdrží prostřed ké sbory, které se nechtěly podrobiti
ky na cestu, nemá-Íi jich. Na základě ku vzdání se přinuceny, drželi oba
těchto podmínek konečně 1. března jmenovaní generálové slavnostní vjezd
byla podepsaná smlouva mezi gen. do Havany dne 14. Června, při čemž
Jovellarem a gen Camposem s jedné veliká sláva učiněna jim a městská ra
a náčelníky povstaleckými s druhé stra da ověnčila je zlatými věnci vavříno
ny, dle kteréž Kúba stane se samo vými. Ostrov rozdělen pak na 6 krajů
správnou, bude tu zavedena ústava, sněmovních a oznámeno, že všichni
jako na ostrově Portorico, Kubánci bu černoši, kteří jsou tři roky na svobodě,
dou voliti poslance své do sněmu Mad mohou voliti do sněmu, a kteří jsou 6
ridského a budou se tu prováděti opra roků na svobodě, mohou býti voleni.
vy podlé znění ústavy, jako na Por
torico. Stran otroctví pak umluveno, — Tak mír a pořádek konečně zavítal
že všichni otroci, kteří stáli při po na ostrově, a rozvoj jeho bude teď po
vstalcích ve zbrani proti Španělsku, bu kračovat! dále cestou přirozenou.

E V R, O F
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Válka rnsko-turecká a Berlínský mír.
U vyprávění o válce Rusko-turecké za
osvobození Jihoslovanů přestali jsme v
předešlém ročníku v době velmi důle
žité, kde totiž stála armáda ruská se
stavena na nejdůležitějším místě, které
mělo rozhodovati nad výsledkem celé
války, totiž před velmi silně opevně
ným a obratně hájeným Pie vnem. Ru
sové namáhali se všemožně, aby uza
vřeli pevnosť tuto nedobytnou, při níž
tolik životů jejich vojínů bylo padlo.
Nicméně přece se podařilo ještě kon
cem září 1877 Šefket pašovi dopraviti
do Plevu a obratně zásoby potravní a
pomoc vojenskou Os manoví, který už
počínal trpěti nouzi se svým vojskem.
Až 26. října podařilo se gen. Gurkovi
uzavřití Plevno úplně a tu započalo
všeobecné napnutí, jaký výsledek Jto
bude míti.
Zatím však přišly zprávy z Malé
Asie, že u Karsu dostal vůdce vojska
tureckého, Muchtar paša, veliký vý
• *
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prask dne 15. října, a za měsíc na to
přišla zdrcující zpráva, že ta největší a
za nedobytnou považovaná pevnosť v
Malé Asii, Kars, padla Rusům do ru
kou po prudkém útoku, který byli
podnikli 18. listopadu. Zde Rusové
pobili na 5' >00 Turků a zajali jich 10.000, ukořistili pak 300 děl, zásob vše
likých a peněz, neboť byla pevnosť ta
zásobená na G měsíců. Byla to veliká
rána pro Turky, než drželi se statně
dále u Blevna, kamž obracely se zraky
celého světa, očekávajíce, jak to zde
dopadne.
Turečtí velitelově, Osman, Šulejman
a Mehemet Ali smyslili si pěkný plán,
jak by si pomohli a jak by Osman
mohl se svým vojskem dostati se z
obležení , v rlevně. Šulejman měl od
lákat! Rusy na jedné straně od Plevna, Osman měl učiniti silný výpad a
Mehemet mu měl býti na blízku s po
mocí svou. Avšak nezdařilo se to.
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řeno hladem a zimou a Osman viděl,
že sotva se mu podarí výpad. Než
odvážil se ho přece v neděli 9. prosin
ce ráno. Sám vedl voje své do zuřivé
bitvy, kterou ale ztratil, sám jsa raněn·
Veliký počet jeho vojska byl pobit a
raněn a ostatní upadli do zajetí. V
pondělí ráno už Rusové obsadili Plevno a jeho všechny pevnosti
60.000
Turků padlo zde do zajetí, 400 děl by
lo ukořistěno. Hlavní a rozhodující
srážka byla provedena a sice ve pro
spěch Ruska. V Carohradě, v Londý
ně i ve Vídni a v Pešti nastal veliký
zmatek. V Carohradě hrozili Turci
všeobecným povstáním proti sultánu a
jeho vládě; v Anglii zase lekali se to
ho, že Turecko pokořené stane se celé
kořistí dobyvatele Cara, že Sultán
vida neúčinlivosť Anglie, na níž se
spoléhal, spojí se s Carem, vyjedná s
ním mír, z něhož nebude Anglie míti
ani toho nejmenšího užitku, a v Pešti
i ve Vídni viděli, že celá jejich zmate
ná politika přišla v nivec, neboť nená
viděný Rus zvítězil a Rakousko nejen
že mu nepomáhalo, ale i proti němu
částečně stálo, tak že nemá od něho
žádných ohledů k očekávání; a přece
se každá změna na jihu velice zájmů
rakouských týká. Za to v Petrohradě
byl jásot neskonalý a což teprvé když
car '>2. prosince navrátil se do města
svého, nebylo radosti a blahořečení mu
konce.
Teď pokračovalo se v zakončení
války rychlými kroky. JDne 31. pro
since utekli Turci z průmysku Šipky,
kde obě strany byly nesmírně zakusily
útrap a bídy a gen. Radecký pošinul
své vojsko, kteréž se octlo za 2o dní
na to v Drinopoli. Zatím byji Srbové
dobyli dne 11. ledna Niše a Černohorci
Antivari a hlásili se k dalšímu podni
kání vítěznému.
Když už Rusové stáli téměř před
Carohradem a veškeré velmoci třásly
se nad tím, co by z toho mohlo po
vstati, započaly se vrtěti a nabízeti Rus
ku všeliké pomazánky, aby je odvráti
ly od konečného kroku. Andrasy na
vrhoval, aby se sešla do Vídně všeo
becná konference velmocí, která by
konec války této spořádala; DLraeli
žádal na parlamentu povolení 6 niilio-

nů liber na vypravení loďstva a vojska
do tureckých vod ku hájení zájmů v
anglických, a dne 4. února 1878 bylo
mezi Ruskem a Tureckem uzavřeno
příměří, které dalšímu postupování obou mocí učinilo konec. Nastalo pak
vyjednávání. 15. února už stály an
glické lodě před Carohradem, chtějíce
míti nějakého vlivu na vyjednávání.
Vyjednávání se dařilo a dne 3. března
byla smlouva rusko turecká podepsaná
v sv. Štěpánu a tím byla válka úplně
ukončena.
Ignatěv byl hlavní zhotovitel míru
svatoštěpánského mezi portou a Rus
kem a věda, že Evropa bude chtíti
požadavky ruské hodně přistřihovati,
dostane-li je do svých rukou, žádal a
vymohl ve smlouvě té dvojnásob tak
veliké ústupky, nežli vlastně by byl
přijal. Teď, když se Evropa hlásila o
to, že i ona má právo do smlouvy té
co říci, poněvadž se ní ruší rovnováha
a dějí se změny veliké v územích, od
cestoval Ignatěv nejprvé do Vídně,
aby tam s Andráším vyjednal přátel
ství; avšak nepochodil tu, nebo rakou
ská vláda nechtěla s ním jednati, žá
dajíc něco více, nežli jí on mohl nabí
zeti. Tolik dalo Rakousko na jevo, že
nemůže býti spokojeno se smlouvou
svatoštěpánskou a že musí se jejímu
provedení proti viti. V tom také Anglie
počala se ozývati a svou nespokojenost
se smlouvou na jevo dá váti. Anglie
hrozila vojskem, Rakousko též a všeo
becně se za to mělo, že to přijde ještě
jednou k válce všeevropské, která bude
horší první. Mír už ležel v posledním
tažení a celá Evropa řinčela zbraněmi.
Tu pojednou ve všem tom zmatku zavzněla zpráva, že vyslanec ruský v
Londýně odebírá se do Petrohradu s
podmínkami dojednání se nějakého.
Nastalo očekávání a ticho Když se
pak vrátil, diplomaté obveselili své
tváře a počalo se niluviti o sjezdu evropských velmocí v Berlíně, kde se·
mají všecky neshody dosud panující vyrovnati. A skutečně přišlo na sjezd
ten, který se sešel 15. června a zase
dal do 14. července, kde byla podepsa
ná smlouva berlínská, kteréž se měloa muselo podrobiti Turecko i Rusko..
Arci, mnohé požadavky ruské ze smlou
vy svatoš^ěpánské byly zmenšeny, ně
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které docela vyškrtány, ale celkem prý
byl i Ignatěv spokojen s výsledkem
dojednání berlínského sjezdu, neboť se
dostal Rusku dostatek náhrady a vypl
nilo se aspoň na prozatím vše, čeho
chtělo Rusko dosáhnou ti zvednutím
války proti Turecku.

TURECKO.
Následkem smlouvy Berlínské muse
lo Turecko postoupí ti celé Bulharsko a
učiní ti je samosprávné; muselo dáti
východní Rumelii samosprávu a muse
lo slíbiti, že ve zbytku území, které
mu ještě bylo na nějaký čas ponechá
no, zavede opravy podlé spůsobu a do
bré rady Anglie.
Jvus území byl
přidělen Srbsku, kus černé Hoře; Ru
munsko muselo postoupiti Besarabii
Rusku, začež však obdrželo celou Dobruču v náhradu. Rusko pak obdr
želo v Asii značnou čásť Arménska
přidělenou ku své říši, a má k poža
dování značnou náhradu peněžní od
porty. Avšak vzdor tomu, že Turecko
slibovalo všeliké opravy ve svých ze
mích, neprovedlo dosud žádných, ba
ani se k tomu nepočalo chy stati. An
glie na to silně naléhá, než sotva k
nějakým takovým zbytečnostem dle
pojmu tureckého dojde.

RAKOUSKO.
V Rakousku nastaly po válce zlé Ča
sy pro vládu. Maďaři strašně nespo
kojeni s tím, že Rusko bylo vítězem,
rádi by svými ostruhami Rusko celé
ukopali, a zpouzeli se všemu pořádku,
jaký chtěly velmoci učiniti v Evropě.
Avšak nezmohli ničeho, neboť jsou na
to příliš slabí a ničemní. Za to nadě
lali vládě lámání hlavy Než strašiti
Rusko přece chtěli, a vláda nechala si
od říšské rady dáti povolení na vyzved
nutí půjčky šedesáti milionů zlatých k
účelům válečným. I Němci ve Vídni
silně protestovali proti zařízení slovan
ské říše na jihu Rakouska, neboť cítili,
že vzmáhání se Slovanů tak silně bude
na újmu nadvládě Němců a Maďarů v
Rakousku, a že tím mohou utlačovaní
a povržení Slované rakouští nové síly
čerpati ku svému po vznešení národní
mu i politickému. Vyrnínili si tedy
Rakušané obsazení Bosny a Hercegovi

ny, kteréžto kraje rozsáhlé by jim vel
mi přišly vhod k zaokrouhlení jejich
jižních hranic a Slovanům to mohlo
škoditi. Než ani tato politika se nelí
bila Maďarům, neboť rozmnožením živ
lu Slovanského v říši hrozí jim dříve
neb později převaha Slovanův v Ra
kousku vůbec a zničení jejich nadvlády.
Než přes všechen odpor se strany Ma
ďarů vypravila vláda značnou sílu voj
ska do Hercegoviny a Bosny, vydala
veliké sumy peněz, a dne 1. července
vytáhla slavně přes hranice do krajin,
které hodlala osaditi. Než přišel ji ten
podnik draze, což nikdo z jeji udatných
politiků neočekával. V Bosně i Her
cegovině zvedlo se za podpory od porty
samé velmi silné povstání Mohamedanů proti rakouskému obsazení, a ra
kouské vojsko muselo se krvavě rváti
s dobře vedenými povstalci o každou
píď země. Sice mohl vrchní velitel
rakouské armády dne 1. října oznámiti
vládě že úkol jeho jest proveden, že
Bosna i Hercegovina jsou obsazeny a
upokojeny, že povstalci jsou odevšad
vypuzeni, ale musel přidati, že při
četných šarvátkách a bitkách s pov
stalci padlo 4 000 vojínů rakouských a
že nesmírné sumy peněz musí se na
vojsko náloži ti. Jak Němci tak zvláště
Maďaři div se nezbláznili nad takovou
zprávou a počali do vlády rýpati ne
milosrdně, snažíce se svrhnouti Andrassylio, jemuž všecku vinu tu na bedra
kladli. Uherské ministerstvo zdráhalo
se připlatiti na vydání válečné jediný
krejcar a když to nešlo jinak, zadalo
za své propuštění, které císaře Fran
tu Josefa div nepřivedlo o rozum..
Nesnází roste stále a nevíme v době,
kdy uzavíráme zprávu tuto, jak to asi
dopadne. Dne 4. října celá vláda ra
kouská i uherská plavala. 10. října se
mluvilo všeobecně o válce rakouskoturecké.

ČECHOVÉ
sebrali se jednou zase během letošního
roku ku zdravé činnosti a když se by
ly dosavádní národní strany obě, staro
i mlado-česká smířily, započalo se pomýšleti na to, jak vykročiti společně,
aby se národ nějakých lepších úspěchů
na poli politickém i národohospodář
ském dodělal. Volby do sněmu čes-
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kého odbyly se v září a všichni čeští
zástupci zase jednou po dlouhé zahálce
vstoupili do sněmu Jistě že krok ten
to bude míti blahodárných následků, a
že na přesrok budeme moci sděliti o
zdatných úspěchách, jakých se Cechové
domohli.

FRANCIE.
Ve Francii namáhaly se ještě kon
cem roku předešlého všecky strany
republikánskému zřízení protivné s pre
sidentem MacMahonem v čele, aby re
publiku nějak podkopaly a pak k pádu
přivedly. Zvláště při zemských vol
bách naložila se všecka síla, vliv, pe
níze a vládní moc na to, aby se docílilo
zvolení většiny protirepublikánské, aneb aspoň hodně chabé v republikán
ských zásadách. Než všecko to nic
neprospělo.
Republikáné zvítězili a
zvolili do sněmu 320 členů, kdežto
strany protivné dohromady měly jen
210 členů. Proti takové většině ne
mohla se vláda vzpírati, a podrobila se
jí. MacMahon stal se zcela jiným člo
věkem a od té doby vyvíjí se svoboda
země rázně dále.
Letos zahájena byla 1. května světo
vá výstava v Paříži, která ukázala svě
tu pokrok svobodné země v několika
letech po veliké porážce na poli váleč
ném. Mezi výstavou odbývaly se roz
licné v Paříži sjezdy, mezi nimiž vy
nikal především sjezd mezinárodní stří
brný, který byl svolán na podniknutí
státníků amerických, který však se
rozešel beze všech výsledků; aspoň se
nedodělali Amerikáné výsledků těch,
jaké očekávali. Sjezd ten zahájen byl
16. srpna. I)ne 25. téhož měsíce za
hájen tu byl zase mezinárodní sjezd
míru, kde jednalo se o zrušení všech
válek mezi národy a vladaři, a o pod
porování smírčích soudů k vyjednávání
mezinárodních otázek, k vůli nimž se
války vedly.
Francie ze všech zemí amerických i
evropských těšila se za poslední roky
nejspořádanějším poměrům národohos
podářským a finančním a slouží za
vzor všem, kteří starají se o povznešení národohospodářských zájmů zemí
svých.

ITÁLIE.
Z Itálie přicházely letos zprávy o

velikých následcích změn osobností dů
ležitých, a sice udály se změny všech
ny jen následkem úmrtí krále, pak
následkem úmrtí papeže a zvolením
nového jeho nástupce.
Papež Pius IX. stonu 1 poslední rok
skoro celý, jako dříve už několik roků,
jsa stár značně, a čekalo se stále, že
co nejdříve rozloučí se se světem a
vládou církevní. Avšak nežli dočkal
se toho svět, byl překvapen zprávou,
že zemřel král Italský Viktor Emanuel
dne 9. ledna, po krátké nemoci. První
král tento italský byl rozen 14 března
1820, a obdržel r. Ď48 z rukou svého
otce království Sardinské. Bělirm uda
lostí politických a válek následujících
obdržel Viktor Sardinii z rukou Garibaldiho, Benátky z rukou Prušáků ví
tězných nad Rakouskem r. 1866, z ru
kou Německa pak roku 1870 území
papežské. Tak podařilo se mu spojití
celou Itálii pod jednu korunu a uciniti
ze země na mnoho malých a nepatrných
kusů roztrhané veliké a mocné krá
lovství. Krále toho miloval národ ve
lice a smutek nad jeho úmrtím byl po
celé zemi veliký a nelíčený. Nástup
cem jeho stal se syn jeho Humbert.
Sotva však přestaly zní ti hrany za
nebožtíka krále, zemřel dne 7. února
papež Pius IX. Zpráva tato dlouho očekávaná a Častokráte už do světa za
slaná křivě, že papež zemřel, neučinila
ve světě takového dojmu, jak by se
dalo očekávati, neb se zdálo, jako by
se to jen týkalo Říma samého a nic
člověčenstva. A přece byl papež Pius
jedním z nejznamenitějších papežů.
Byl rozen 13. května 1792 a byl roku
1847 za papeže zvolen po smrti Řehoře
XVI. Dne 13. února byl pochován
soukromě a když se sešli všichni kar
dinálové,. kteří v Čas mohli do Říma
přijeti, odbývala se nová volba, při níž
byl zvolen za nového papeže 20. února
kardinál Joachim Pecci, kterýž co pa
pež přijal jméno Lev XIII. Za jeho
panování dosavádního nestaly se ještě
žádné zvláštní změny k pokroku v Ří
mě neb v církvi, leda že rozpustil stráž
papežskou, která jej stála mnoho peněz,
a loďstvo papežské, které skládalo se
celkem z jediné staré lodě, která už k
žádné službě nebyla, tím méně k službě
válečné, k níž jí užíval papež minulý.
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ŠPÁN É lis:k o .
Ve Španělsku slavil dvůr a s ním ná
rod jeho dvě slavnosti pro celou zemi
♦zajímavé, a sice dne 23 ledna svatbu
krále svého, Alfonsa XII. s Infantkou
Marií Mercedes, která mu však zemře
la dne 26. června k jeho velikému zá
rmutku. I první slávnosť veselá i druhá
smutná byla slavena s králem v celé
zemi od lidu, který krále litoval a soustrasť srdečnou s ním cítil, ač nebyl
od něho ještě ani nic zlého ani dobré
ho zažil.

NĚMECKO.

Ta bohabojná říše, jak jí říkají podlé
jejího císaře pobožnůstkářského, zaku
sila letos jen samé nehody, které ne
přišly sice najednou, ale přišly jako
metla za zpupnost a nes vědomi tosť její
vládců, Bismarka a starého císaře. Nej
prve musel Bismark oznámiti zemi ve
sněmu, že všechny ty miliardy vydře
né na Francii jsou fuč. a že ta bída,
na kterou si naříká celá země, a kterou
trpí všechny vrstvy obyvatelstva velice,
nedá se nijak jinak zameziti, nežli ulo
žením nových daní. To arci byla veli
ká rána celé politice vládní a nespoko
jenosť s ní rostla a roste den se dne.
K tomu se přihodilo, že dne 11.
května byl učiněn útok na život císaře
Vilíma od jistého Maxe Hoedia, a sot
va že se z leknutí vystonal císař a ná
rod, učiněn druhý útok na život císaře
od dra. Nobilinga. Oba útoky udály
se v Berlíně pod lípami, ale měly vý
sledek jen ten, že při prvním neutrpěl
císař žádného poranění, jen strach, a
při druhém že mu uvízlo několik bro
ků v těle, jejichž vytáhování a léčení
rány trvalo trochu déle. Následek útoků těchto byl, že vláda počala zuřiti
proti nenáviděným už dříve socialistům,
kteří vyvinovali v říši velikou politic
kou činnosť, a upotřebila příležitosti
této, aby jim zaťala žílu, jak se domý
šlí. Celý národ počala nej prvé sou
stavně štváti proti těmto opravčím; a
každého, kdo se v zemi opovážil jen
trochu neuctivě o císaři a o vládě vy
sloviti, lapala a zavírala nejméně na
dva roky do těžkého žaláře. Pronásle
dování kruté započalo. Konečně to
došlo k tomu, že Bismark předložil
sněmu říšskému návrh zákona, kterým

by mohl veškerou ústavu a svobodu
lidu porušiti a vlasti libovolně Zákon
ten jest nazván zákonem proti socialis
tům a nařizuje se ním vládě, aby za
pověděla veškeré schůze politické lidu,
zakázala všecky časopisy, které by se
chtěly ujímati věci dělnické a socialis
tické, aby pozavírala všechny poddané,
kteří by se nějakým spůsobem vyslo
vili. že jsou přívrženci strany té ?- zá
sad její; a aby byl vůbec lid spoután
v tak tuhé okovy a zavřen do tak úzké
klece,' aby nemohl se v ní bez vlády
a bez jejího milostivého povolení ani
linouti. Zákonem tím tedy jsou zruše
ny všecky vydobytosti posledních ústavních let v německém životě politic
kém a vláda pod zákonem tím bude
moci, dělati, co se jí jen bude líbiti,
aniž by byla dosti málo lidu za to zod
povědná. Všecko bude moci krýti zá
konem tímto. Jak se zdá, povolí vět
šina sněmu říšského zákon ten s tím
obmezením, že má platiti jen na dva a
půl roku. Avšak có se může za tu
dobu stati, to by si neměl žádný roz
umný poddaný státu německého bráti
na svědomí. Však on ani zákon tento
neponese vládě dobré ovoce, a když
pozná lid své dobrodince pekelné ve
svých vládcích, tím spíše se jich naba
ží a sebe pak z jich klepet osvobodí.
Jen že k tomu mají ještě Němci daleko
a musejí ještě mnoho zkusiti, nežli tak
daleko dospě í.
Bisinark vystrčil letos svou pravou
barvu, dle Čehož môže jej poznati kaž
dý, který dříve o něm soudil křivě,
když jej považoval za dobrodince náro
da a osvoboditele od všeho, co ztenču
je svobody národa. Když totiž viděl,
že jest zle, že mu národ vidí do jeho
karet nešlechetně ukazujících, a nedo
vedl mocí svou přemoci odpor, který
se jeho libovládným choutkám stavěl
v cestu, hleděl spojití se s É-nnem,
Započal vyjedná váti s kněžskou stranou
aby ji dostal na svou stranu, by mu
pomáhala utlačovati národ a potírati
veškeré svobodomyslnější hnutí v něm.
Asi dva měsíce vyjednával se zástupci
Éíma v Bavorsku meškajícími, a byl
volen i zadati jim úspěchy mnohé,
kterých dobyl dříve, avšak nedošel
přece svého cíle, neboť buď žádali na
něm zástupci Ďama příliš mnoho, aneb
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se bál vzmáhající se nedůvěry v náro
dě. a koncem září zase zastavil vyjed
návání veřejné, a teď pokračuje jen
ve vyjednávání tajném, které kdo ví
ještě, co přinese. Tolik jest jisto, že
jeho sláva jest ta tam, a kdyby dnes
zemřel, bude polovina národa hleděti
na to lhostejně, neb jest každý pře
svědčen, že usiloval o podrobení lidu a
chtěl se s každým spojití, aby překazi
li vzmáhání se strany oprav, zvláště
na poli dělnictva a socialismu.
ASIE.

Válka hrozící v Afghánistánu.
Afghánistán jest země asi o 8 mili
onech obyvatelů, nad níž vládne teď
Emír zvaný Šír Ali, a ležící mezi rus
kou říší a britickou Indií. Angličané
už několikráte se namáhali, aby zemi
tuto si podrobili a tak zamezili tím
spíše Rusku, by se jim mohlo dostati
do Indie. Avšak nepovedlo se jim to
nikdy. Posledního roku započalo Rus
ko přátelsky vyjednávati s Emírem
Kabulským a vyjednalo si obchodní
spojen: s jeho zemí. Na to patřila
Anglie žárlivě, a aby snad překážela v
Kábulu ruskému prospěchu, poslala ta
ké vyslanecké posly své do Afghánistá
nu v září. Když však tito přišli až na
hranice Afghánistánu a chtěli překro
čí ti prd smyk Khyberský, kterým se do
země vzchází, postavilo se jim odděle
ní afghánského vojska v cestu a zaká
zalo jim udělali ještě jeden krok do
země, která nechce s nimi nic míti.
Vyslanci ti arci hned sdělili to své
vládě a ta počala bouři ti zle Naří
dila vyslancům, by se vrátili zpět a ‘
započala mluviti o válce a zbrojit! voj
sko dostatečné na potrestání Emira a
podrobení jeho země. Na obou stra
nách se teď zbrojí a má se za to, že

bez války se to neskončí.
Angličané
budou rádi, že mají příležitost pokročiti proti Rusku o krok dále v Asii, ale
nezdá se, že by Rusko zůstalo nestran
ným a někteří mají za to, že se posta
ví Rusko na stranu Emira a pošle do
cela i vojsko své, aby se měřilo s voj
skem britickým, tak že by povstala
nová válka mezi Ruskem a Anglií.
V Indii panoval letošní rok na po
čátku velmi rozsáhlý hladomor násled
kem neúrody povstalé z nedostatku
vláhy, a počítá se, že na tři miliony
obyvatelů zhynulo smrtí hladem v roz
ličných provinciích.
V Persii událo se, že nalezeno bylo
ložisko zlata v dolech Ahmedabad, nad
čímž byl perský Šach tak rozradostněn,
že všem svým poddaným odpustil na
14 roků veškeré daně.
I v Čine v severních končinách její
panoval poslední léto hladomor, který
shladil z počtu živých miliony obyva
telů chudých.

AFRIKA.
Afrika, kteráž ve větší části své zů
stávala nám Evropčanům tajemnou ze
mí, kamž se málo který vzdělaný Člo
věk dostati nudil, aby ji poznal, mu
sela si nechat líbiti, že odhodlaný ces
tovatel Stanley prošel její středem a
odhalil nám hustý závoj, který zakrýval
nejpěknější její čásť. V listopadu 1874
vydal se Stanley na obtížnou cestou
svou od Zanzibaru přes pevninu na
západ a 8. srpna 1877 došel šťastně po
převelikých zkušenostech ku břehu zá
padnímu při ústí řeky Congo. Stanley
vrátil se do Evropy a odkryl velikou
tuto zemi budoucnosti celému vzděla
nému světu, popsav ji a její obyvatele
a země tato teď čeká, který z národů
těch první přijde, aby na ni ruku polo
žil a ku vzdělání ji přivedl.
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DĚJEPISNÁ ČÍTANKA

pro

Školy americké

SPQJjěNÝCH

STÁTŮ.

a domácnosi.

(K užívání co 3. čítanka.)
Sestavena od

FRANT. B. ZDRŮBKA.
Obsahujeť dějiny Spojených Států americ
kých v plyném a lehkem vypravování, aby se
hodilo pro školy česko-americké i pro domác
nost, a neměla by scházeti v žádné rodině.
Dějepis tento obsahuje 294 stránek na papíru
velinovém a mimo to obsahuje 5 map barvotiskem velmi pěkně vytištěných, 6 obrázků
větších a 67 podobizen znamenitějších mužů z
dějin amerických, vesměs z N< w Yorku objed
naných.
Kniha jest pevně na 3 šňůrky vázaná, ve vkusných plátěných a zlatém i černým tiskem
zdobených deskách. Aby ale byla kniha pří
stupná každému a rychleji se vyprodala, snížil
jsem cenu její na $1.0!) a s poštovní zásilkou
na $1.10 ct.
K dostání jest v každé redakci časopisů čes
kých a v každém řádném knihkupectví zde i
v Evropě.
—
■
Podáváme tuto úsudky, které nalezli jsme o
knize této v českých časopisech našich a evrop
ských :
Stařičký učenec náš prof. Lad. Klácel píše
ve svém „Hlasu Jednoty Svobodomyslných44
následovně : ,,Ačkoliv mne potěšilo všecko, co
náš milý a laskavý bratr Fr. B. ZdrůbeK vydal
a vydává, přece nejvíce vítán byl mi dar jeho
III· čítanky, jenž školní bibliotéky okrášlil.
Tak se sluší — spojovat i pro školy průpravy
hned s obsahem dalšího vývoje. Titul má tato
kniha : ,,Obrázková dějepisná čítanka Spoj.
Států pro školy „americké a domácnost k uží
vání co III. Čítanka.“ Blahořečím tomuto
podniku o němž jsem se přesvědčil znovu bed
livým přečtením a Jmenovitě mile mne zajalo
vyznání v předmluvě: ,,S potěšením nemalým
pozorujeme, že se naše české školy v Americe
rok od roku množí, jakož i značné pokroky či
ní ve zmáhání se počtu dítek je vyhledávají
cích i v předkládání jim k učení látek schop
nými k tomu učiteli, kteří láskou k národnosti
puzeni obětují se, aby pomáhali vzdělávati
nejen upřímné národovec ale i probudilé, sa
mostatné a úspěchu ve svobodné zemi dodělá
vající se občany “ To bude radostné slyšeti
Čechům svobodomyslným ve staré vlasti, že
zde máme, co se hodí ku pravému prospěchu
českých přistěhovalců.
Kéž by se podařilo !
— Na svobodné půdě Unie S. Americké buď
me i my Čechove (Slované) Svobodomyslní a
Jednomyslní.
_______
„Slávie44 píše: Čítanka ta určena iest pro
školy americké i domácnost. Co rukověť k
poznání této země jest tato kniha pro mládež
neocenitelná, a doufáme že zavedena bu
de co čítanka pro vrchní třídu všech našich
škol česko-amerických. Kde škol takových
není, poslouží stejně co čítanka v rodině. Je
úprava sličná a obsahuje mnoho rytin a map
historických, kterých použil vydavatel s povo
lením nakladetelů oblíbené knihy ,,Anderson’s
Gramnaar School U. S. History.“

Nákladem

AUGUSTA GERINGERA.
,,Dennice Novověku4' dí : Obrázková děje
pisná čítanka Spojených Států pro školy ame
rické a domácnost, jest název knihy sestavené
od Fr. B. Zdrůbka a vydané od Aug. Geringera, podnikavého nakladatele českého v Chic gu.
Kniha jest v ozdobných tuhých deskách vázá
na, má 294 stránky, jest opatřena četnými
mapami velmi správnými a zdařilými vyobra
zeními výjevů z první revoluce americké, vy
nikajících osobností historických a všeth pre
sidentů až po Hayese. Co dodatek připojena
jest ústava Spoj. Států. Kniha rozdělena jest
na pět dob a každá doba na několik článku či
kapitol. V článku 14. jednajícím o budoucno
sti republiky, obrací se p. sestavovatel i k nám
Čechoslovanům s vyzváním, abychom neopo
míjeli svobody americké zachovati s ostatními
národnostmi zde pro naše dítky a dále abychom
hleděli vyznamenávati se upřímností, pravdymilovností, jednoduchostí života a občanský
mi i domácími ctnostmi, aby jméno Čechové
nabylo v Americe cti. Kniha opatřena jest
přehledným a úplným rejstříkem. V poměru k
nádherne úpravě a „počtu stran jest kniha laci
ná, stojíť l.OOdol. Žádná česká rodina neměla
by zůstati bez ní.

„Pokrok Západu44 píše: ,,Obrázková děje
pisná čítanka“ nazývá se spis, který právě
vyšel nákladem Aug. Geringera v Chicago.
Jest to stručný dějepis Spojených Států, se
stavený p. Fr. B. Zdrůbkem, opatřený četnými
mapkami, podobiznami věhlasných mužů o
kterých dějepis ten jedná i výjevy z rozličných
dob. K dějepisu připojena též ústava Spoj.
Států. Celá kniha obsahuje 294 strúnek, má
vkusnou typografickou úpravu a v pravdě
skvostnou vazbu. Cena i s poštovní zásylkou
obnáší pouze $1.10, což považujeme za velmi
levnou. Máme za to, že po Jonášovu Slovníku
čítanka tato a Klácelova „Illustrovaná Historie
Spojených Států Amerických,“ která právě
nyní v Matici česko americké nákladem p. A.
Nováka vycházeti počala, jsou nejdůležitější
mi spisy českými ze všech, které dosud v Spo
jených Státech vyšly. Oba tyto spisy máme
za to. že budou jeden druhý doplnovati a jsou
nezbytnými pro všechny, kteří cítí potrebu
seznati dějiny této země, kterou jsme za vlast
svou pro sebe i potomky své zvolili.
„Slovan Americký44 dí : Právě jsme obdr
želi důležitý spis „Obrázková dějepisná čítan
ka Spoj. Států pro školy americké a domác
nost,“ sestavil Fr. B. Zdrůbek a vydal Au".
Geringer, 463 S, Canal st. Chicago. Cena vá
zané s poštou $1.10. Velmi pěkná úprava bo
hatý obsah a hojnost obrazů zajisté odporučují
dílo toto, které by nemělo chybět v žádné čes
ké rodině, Odporučujeme ji všem.

Pražské „Národní Listy44 přinášejí o nejno
vějším tomto spisu česKo-amcrickém následu

— 174 —
jící zprávu· Nákladem knihkupectví Augusta
Geringera v Chicagu v Americe vydána byla
obrázková dějepisná čítanka Spoj Států pro
domácnost. sK užívání co III. čítanka. Sesta
vil F. B. Zdrůbek, redaktor ,,Svornosti“. Nová
tato česká čítanku má skvostnou úpravu, ob
sahuje hojně map a rytin. Text přináší struč
ně, jasně a poutavě nejdůležitější momenty z
dějin americké republiky, Čítanka ta může
sloužiti za vzor i našim domácím čítankám.
Dostati ji lze v kněhkupectví dra. Grégra a
Ferd. Dattla v Praze,
O utěšené činnosti amerických Čechů, píše
„ Posel z Prahy.“ Již několikráte měli jsme pří
ležitost se zmíniti porovnávajíce ji s činností
vídenských Čechů jichž není méně než Cechů
amerických totiž 200.000 duší. Jak známo, vy
chází v Americe 10 českých časopisů, z nichž
dva denně a několik obrázkových — až trochu
příliš mnoho na tak malý počet a na zdravou
konkurenci. Nedávno tomu, co p. Karel Jonáš,
redaktor ,,Slavie“ v RacinČ, nejstaršího s nej
většího to týdenníku amerického vydal velmi
cenný anerlicko-Český slovník o 1146 stranách,
v němž velmi praktickým spôsobení udává se
anglická výslovnost — dílo, to kteréž potkalo
se s nejpřfznivější kritikou. Také svůj vlastní
kalendár mají krajané naši, a sice obrázkový.
Tiskáren českých pak jest v Americe alespoň
tucet Nyní zasýlá nám český kněhkupec

Vybírejte si to nejlepší.

Aug. Geringer v Chicago „Obrázkovou děje
pisnou čítanku Spoj. Státu pro školy americké
a pro domácnost,“ kterouž sestavd, P'rant, B.
Zdrůbek, redaktor ,,Svornosti.“ Čítanky této
užívá se ve III. třídě a jest vyzdobena četný
mi mapami, podobiznami historických osobno
stí a jinými obrazy kamenotiskovými. Úpra
va jest velmi čistá, vazba vzorná. Jestli že
tuto činnost amerických Čechů, kteří majíce
svou žurnalistiku, přistupují k zakládání škol
českých a zvláštní americko-českév literatury
porovnáváme s činností vídeňských Čechů, kte
ří sotva se zmohli po dlouhém vynasnažení
na nepolitický týdenník „Zvon, “ nemajíce
jedné školy české a jsouce v prvním koleně
materiálem němectví — jak musíme^ se zar
moutili ! Vídenským Čechům zapotřebí jest
zcela jiné organisace, než jakou dosud mají.
„Roudnický Podři pan“ píše: „Američtí
Čecnové zahanbí pomáiu již nás svou láskou
k čtení českému a ke školám národním. Prá
vě vyšla redakcí F.. B. Zdrůbka a nákladem
Aug." Geringera „Obrázková dějepisná čítanka
Spoj. Států,“ která vyniká nade všechny naše
čítanky i co do úpravy, i co do obsahu, i co do
směru bohaté výpravy. Kniha jest ozdobená
velkou řadou barvami krytých map, obrázky
historickými a dlouhou galerií nejslavnějších o
Spojené Státy zasloužilých mužů. Redaktoru
i vydavateli slouží kniha ta k nemalé cti a vším
pravém mohou se s ní v zemi mateřské honosit i.

«8© ktňhQvnQUj sánu v §e>bé.
Neocenitelný v každé rodině
a v každé škole.

Obsahuje o pětinu více látky, nežli který
koli slovník jiný veliký, ano
3000 rytin; 18ý0 stránek kvartových.
písmo jest menší.
MM^ebsterův slovník užívá se ve vládní tis·
▼▼
kárné. Srpen. 1877.
“■Zpxemplář slovníka toho měl by býtivkaž-*
aé rodině.
TCZ>ez něho nelze nikomu nabýtidůkladného
vzdělání.
t^joudce Spojených Států Waite uznal jej za
nejlepsí autoritu.
r ■ ''éž při všech jiných soudech rozhoduje o
mínění slov.
tptymolo^ie a vysvětlivky v něm předčí vše
jiné slovníky,
ádce neklamný, obsahující o pětinu více
Čtení než jiné.
Obsahuje 3000 vyobrazení, skoro třiktáte tolik co jiné slovníky. (^"Podívejte se
na vyobrazení tří lodí na stránce 1751, - ty jen znázorhují mínění více nežli 1OO slov a význa
mů lépe, než se to státí může slovem.)
Více nežli 30 OOO výtisků nalézá se v obecných školách Spojených Států. — Má
asi o 10,000 slov a významů více, nežli jiný slovník.—Zahrnuje v sobě více nežli sto
let literární práce a jest o několik roků novější, nežli jiné slovníky. Prodej Websterova slov
níku jest žOkráte silnější, nežli prodej kterýchkoli jiných slovníků.
Není tedy vším právem o něm praveno, že

Webster jest národním pravidlem!

Vydává se od <x. & C\ JBERKIAM, Springfield, Mass.
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AKCIOVÁ PAROPL AV. SPOLEC.
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1 -4.

($ambitrg-9lttteriïantf(^e ^adetfa()rt=2Icticn (Sefeiifdjaft.)
Generální jednatelé pro Ameriku:

C. B. RICHARD & BOAS
61 BROADWAY,

NEW YORK,

v jicliž úřadovně jest českým jednatelem J. F. VOSATKA.

Generální jednatel pro Evropu:

AUGUST BOLTEN,
2önt. THíícré 91atf)foígcr, 33-34 Slbmiralitiit Straffe, v Hamburku,

kde je českým jednatelem JOSEF PASTOR.

Přímá poštovní paroplavba mezi

HAMBURKEM A NEW YORKEM
po velkých a výborných poštovních parolodích:
HOLSATIA,

CIMBRIA,

FRISIA,

LESSING,
POMMERANIA,

GELLERT,

IIAMMONIA,

WIELAND,

SUEVIA, atd.

HERDER,

Doprava po těchto poštovních parolodích jest ta jediná, která
mezi Hamburkem a New Yorkem koná se přímo, bez přesedání.

Výpravy z New Yorku do Hamburku konají se pravidelně každý čtvrtek
a z Hamburku do New Yorku každou středu.

PŘEVOZNÍ CENY V MEZIPALUBÍ:
Z New Yorku do Hamburku aneb z Hamburku do New Yorku $30 v papírech.
Kdo by si chtěl koupiti přeplavní lístek, může se také obrátiti na následující
jednatele ve Spojených Státech:
Allegheny City, Pa,
Josef Podaný.
Appleton, Neb.
J. Dostal.
Bohemia, LaCrosse Co., Wis.
Jos. K. Nedvidek.
Benson, Minn.
O. Wenous.
J. Pavlíček.
Belle Plaine, Iowa
F.
Schoenberger
Blue River, Wis.
Cedar Rapids, la. J. Polák & Hájek.
Calmar, Iowa
J. Dostal.
Cleveland, Ohio
Henry Lewis.
Krejčí & Sýkcra.
Chicago, Ill. ”
J. B. Bělehradský,
206 záp. 20. ul.
,, F. Novák, 568 Halsted ul.
• 11
„ W. Kašpar, 479 Canal ul.
.. A. Fiala, 7 Nutt Court.
Detroit, liich.
J. Nosek.
Maurice Melzer.
De Pere, Wis.
John Smith.
Dubuque, Iowa
P. Kiene.
Fort Atkinson, Wis.
St. Ogden.
Grand Rapids, Mich.
W. Hake.

Great Bend. Kans.
Jos. Novinský.
Highland, Iowa Co.. Wis. F. Lehovetz.
Humboldt, Neb,
Jos. Růžička.
Iowa City, la. J. B. Letovský a synové.
Kasson, Wis.
J. A. Horn.
Johu Carel.
Kewaunee. Wis.
Lincoln. Neb.
A. C. Ziemer.
Little Rock, Ark.
F. G. Přibyl.
Manitowoc, Wis.
F. Zeman.
T. C. Shove.
Marinnette, Wis.
J. M. Lombard.
Muscoda, Wis.
J. Komrs.
F. Janoušek.
Niobrara, Neb.
North Bend, Neb.
F. F. Doubrava.
Owatona, Minn.
Jos. Sršeň.
Omaha, Neb.
V. L. Vodička.
Omaha, Neb.
J. Levi.
Pittsburg. Pa.
Max Shamberg.
Praha, Minn.
Frt. Vrábek.
Tom. Hovorka.
Prarie du’Chien, Wis.
F. V. Zeman.
Racine, Wis.
J. Novotný.

Sioux City, Iowa
Schuyler, Neb.
Spillville, Iowa
Scribner, Neb.
St. Paul, Minn.
„
Neb,
St. Louis, Mo.

Μ. Maroušek.
Još. Ze rzán.
John Vrba.
Josef Hanzl.
F. J. Lepsa.
Μ. Vacek.
Rob. J. Vorei,
2100 Menard St
Antonín Bittner.
Solon, Iowa
Traer, Iowa
Μ. Simon.
Tabor (Caledonie)
J. Eliáš.
Wahoo, Neb.
J. Ledvina.
Wahoo, Neb.
F. Koudele.
J. C. Rogers <VCo.
Wamego, Kans.
West Point, Neb.
Μ. N. Smith.
Fred Sonnenschein.
M
11
11
Wilber,
„
A. G. Mallat.
C. Duras.
Wilson, Kans.
F. J. Syehla.
Winona, Minn.
Jak. Steinbauer.
Yankton, D. T.
_ Alb. ZemliČka.
„
Tabor, D·. T.
V. Janda.

WALTERA A. WOODA
(^SVĚTOZNÁMÉM?

zahrnující v sobě

jednoduché sekáče, samovasaoi äatet,
jednofactó 1 siozsr.ó a samo1 S tí Z* 0 J Q

Z cL 01
Sweep Rake Reaper.

302.092
těchto

jroslavenýcii
strojů
bylo už zho
toveno a též
prodáno.

«@“25.065 bylo jich zhotoveno a prodáno za rok 1875. "Cit
Stálé úspěchy v praktickém jich používání za minulých 20 roků
spůsobilo těmto strojům světoznámou uznulost a

nevyrovnateliié četné prodávání.
Waltera A. Woodův samovazací stroj obdržel první cenu áE5O, při
velkolepém závodění zkušebním držaném v Middleburghu, v Nizozemí,
dne 29., 30. a 31. července, 1878.

■M Vedlejší
New York City,
■ 34 Liberty St.
Chicago. Ill. ' ·
80 Taylor St.
Londýn, Anglie,
- 36 Worship St.
Madison, Wís. 13 King St., Fuller, Johnson
a snot, hlavní jednatelé.
St Louis, Mo. - 245 N. Second St.
J E. Hayner a sp., hl. jedn.

skladiště: /3D
San Francisco, Cal. ■
349 Markét St.
Frank Bros. a sp. hl. jedn.
Buenos Ayres, J. A. Thomas Drysdale a sp.
hlavní jednatelé.
Valjaraiso, J. A.
- Rose-Innes a spol.
hlavní jednatelé.

Poznamenání.—Dopisy tázající se po cenách rozličných druhů našich strojů a podmínkách
prodeje, jakož i žádosti o jednatelství, též o adresy jednatelů, buďtež zasílány do jednatelství
nejbližšího k vašemu bydlišti. — Podrobnější popisy a úplné poučení o strojích podá se ve
výročním oběžníku pro rok 1879.

Společnost strojů Howeovvch,
(ELIAS HOWE, Jr.)

vyrábí světoznámé šicí stroje soustavy Howeovy.
poboční písárna: 242 a 244 na ulici Statě.

Chicagská

z

Skládací skríň otevřená.

BfiNDa- CHANDLER CHI.

Nový rodinný stroj

Řemeslnický -stroj

Nejstafsí! Nejlejsí! Ncjtrvanlívější!
Založena r. 1845. Teď užívá se jich na jeden milion. Tyto stroje
zachovávají si tu nejlepší pověst po celém světě ze všech dosud vyrobe
ných. Jsou známé ve všech zemích a u všech národů, zvláště v Cechách
a u Cechů v Americe, jichž obchod nám byl vždy milý a také přejeme
si jich přízně udržet.

Naše heslo jest: jyoctivost a naše přání zallbiti se.

Naše ceny jsou snížené co nejvíce bylo možno, avšak jakost strojů
našich zůstane pro vždy tatáž, tak že může býti každý ubezpečen, že
obdrží dobrý stroj za levnou cenu.
Stroje prodávají se dosud na lehké měsíční splátky! Zastavte se
laskavě v naší písárně, vezměte si cenník aneb dopíšte o něj.

WEBER OVA PIANA
ř
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|
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,
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Tyto nástroje spojují nej vyšší zdokonalení umělecká při zhotování pian
a jsou teď bez všeho odporu ty nejlepší v trhu.

gpiQ>(©@iiiQ)St RQQT a STO»

zhotovitelé hudebních nástrojů a hlavní jednatelé pro severozápad,

r

|
<

|
:|

157 State ulice, Chicago, 111.
£

Vedou též obchod se všemi druhy hudebního sboží, s notovým papírem,
hudebninami, houslemi, kytárami, strunami všeho druhu atd.

BDÍawt jedhat©!) po>J’išťiJ[jíe;íen sp©t©@. proti ©hni.

OBCHOD S POZEMKY,
jako farmy, loty, domy se vyměňují. Půjčování peněz na první hypotéku
na majetek v Chicago i na venkově.
Vymáhání dědictví a shot ovování všeho druhu listin do oboru notář
ského náležejících.

s flopliiky všeobecnými i odbornými k dílu ižesko-anilickému.
Cena v plátěné vazbě, trvalé, s poštovní zásilkou 3 (lol. 60 ctil.
K dostáni v knihkupectví Avgusta Geringera, J/63 S. Canal St., Chicago.

|

SEZNAM KNIH
jež chová na skladě knihkupectví

.aUGUSTA G-EÍFLIlTO-EFt JL,
463 S. Canal St., Chicago, 111.
DIVADELNÍ

SPISY.

Bibliotéka operních a operetních textův.

Drahomíra, romant. opera ve 4 jedn., 20c.
Marta, neb: trh v llichmondu, zpěvohra ve
4 jedáních
30c.
Othello, mouřenín benátský, zpěvohra ve 3
jednáních.
~
20c
Prodaná nevěsta, kom. zpěvoh. v 2 jed. 20c
Probuzený lev, kom. opera v 1 jed.
20c.
Výbor spisův dramatických.
Andromacha, truchlohra v 3 jed·
Arria & Paetus, histor. obr. v 5 jed.

50c
50c.
Dejte mi čamáru, veselohrra ve 3 jed. 35c.
Doktorka medicinae, aneb: náhody, nehody,
a hody, veselohra v 5 jednáních.
40c.
Jen žádný sněm, fraška ve 3 jed.
40c.
Koruna, dramat, báseň v 5 jed.
50c.
Krejčí a švec, fraška se zpěvy a tanci ve
3 jednáních.
35c.
Lékař své cti, dram. báseň ve 3 jed. 50c.
Malíř oo Pygmalion, čili: básníkův tajný
plán, veselohra ve 3 jed.
40c.
Mravenci, ve 3 odděleních,
40c.
Sedmašedesátníci, nár. fraš. ve 3 jed. 40c.
Smrt Valdštýnova, trag. v 5 děj.
95c.
Snídaní a obědvání, žert 1 jed.;
Zde je
žebrota zapovězená a Rosenberg, dramatic
ký žert v 1 jednání.
50c.
Timolkon, histor. činohra v 5 jed.
40c.

Divadelní repertoir.

Sv. r Tricoche a Cacolet. fraš. v 5 odd.
2. Novomanželé, rodin, obr. v 2 jed.
3. Zlá víla,
čin. v 5 jed.
4. Žena Claudova, hra ve 3 jed.
6. Hledá vychovatele, vesel, ve 2 jed.
7. Rabagas, veselohra v 5 jed.
8. Ďáblova dcera, veselohra v 5 jed.
9. Ultimo, veselohra v 5 jed.
10. Pan farář a jeho kostelník, fraška
jednáních.
.
11. Fučík, dram. báseň v 5 jed.
12. Arria & Messalina, trushloh. v 5 jed.
14. Boj všem ženám, vesel, v 5 jed.

30c.
20c.
30c30c.
30c.
50c
30c.
50c.
v 5.
30c.
50c.
60c.
30c.,

Divadelní ochotníČek pro mládež...

Slepá babička, čin. v 3 jed·
25c.
Pýcha a šlechetnost, veselohra ve 2 jed. a
Na dušičky, činohra v 2 jed.
20c.
Nehody lenochovy, —Nezdařená zkouška, —
• Nepřítel v Horažďovicích, historická činohra
ve 3 jednáních.
35c.
Ptáčkové v kleci, vesel, v 3 jed. — Láska
k rodičům, činohra ve 3 jed.
30c.
Mikuláš, aneb: Pamatujte na chudé, čin. ve
4 jed. — a Vánoční stromek, ze života v 1
jednání,
35c.
Kocour v pytli, vesel, v 3 jed. — Dětský
výlet, dram. žert se zpěvy v 1 jed.
25c.
Štědrý den, činohra ve 3 jed.
25c.
Hlehlehel v černém lese, dram žert v 3 jed.—
V. K. Klicperovy spisy.
Bůh neopouští, čin. ve 2 jed.
35c.
Jmeniny, ve 2 jed. — Naši malí lidé, obraz
Almaňah dramatických her,
30c.
ze života ve 4 odděleníeh.
40c.
Díl 1.—Ptáčník, veselohra. Soběslav, tru
Dětský
sněm,
veselohra
ve
2
jed.
—
Loriir
chlohra. Veselohra na mostě, fraška. Opa35c.
tovický poklad, draní., Libušin soud, smut- čin svátek.
nohra.
1.20c.
Ztracené psaní, vesel, pro dívky,
25c.
Díl II. yValdek, dram báseň. Zižkův meč,
Neposlušnost vede k neštěstí se zpěvy ve
fraška. Zižkův zub, romantická zpěvohra. 2 jednáních,
25c.
Prsteny, zpěvohra. Zlato neblaží, dramatic
Dráteníci,
čin.
se
zpěvy
ve
3
jed.
—
Hudba
ká maličkost.
1.20c a částečně nápěvy.
'
50c.
Díl V.— Blaník, dramat, bájka. Psaní HasSvatý Mikuláš, pův. čin. ve 2 jed.
35c.
senšteinova, dramatická básefi. Tři hrabata
na jednou, veselohra.
1.20c.
Divadelní svět.
Díl VI.— Bělouši, veselohra.. Lazebník,
činohra. Rohovin čtverrohý, -fraš. Loupež, .· Zapovězené ovoce, vesel, ve 3 jed.
60c.
drama.
1.20c.
Panenské
Sliby,
vesel,
v
5
jed.
60c.
Díl VIII. — Boleslavove!, činohra. Ženský
Poděbradovna, truchlohra. v 5 jed.
80c.
boi, veslohra. Běla, činohra. Zasnobení po
Slaměné srdce, vesel, v 2 jed. — Gringorie,
ponřbu, činohra.
1.20c.
70c.
Díl IX. — Točník, histor. povesť.
Vítek veselohra v 1 jednání,
Matčino dílo, drama ve 4 jed.
60c.
Vítkovic,
Sv. Ivan.
Pindar a Corrinna,
Básně a deklamována y.
1.20c.
Aesop, veselohra v 5 jednáních,
1.00c.

Mapa království Českého, od*Wagnera, 40c.
Maran a Onyra, z času objev. An eriky, 20c.
Marnotratník, aneb; jaký život, taková.
*smrt,
25c.
Malý besedník, sbírka deklamací ku spole
čenským zábavám, váz.
70c.
Methodická proprava měřictví a kreslířství,
ku prospěchu mládeže a pro Školu i dům, s
79 vyobrazeními
50c.
Mezi svými, od Kociana,
15c.
Mezi vskřísením, 1848—6rt, kronika dvanácti
letí Rakouska od A Hellmutha, váz.
$2.
Mladší Spelhofen, aneb; Př.hody Nového
Robinsona,
20c.
Mladý hudebníky neb; zdárný syn,
20c.
Mlýn v mlčení, historická pověst,
25c.
Mnislav a Světiva, aneb; první obyvatelé okořského zámku,
25c.
Mocnost lásky, aneb; Vilím a Marie, 10c·
Motýlové, zábavné čtení pro každého, 15c.
Mouřenín, aneb; k smrti uštvaná nevěsta 25c.
Mravnost vede k štéstí,
15c.
Mravné povídky pro dospělejší mládež, vzdělal
Ladislav z Hory.

I. Dbej rady zkušených,
20c.
II. Co zaseješ, také sklidíš,
25c.
III. Opatrnosti nikdy nezbývá, — Nebuď
lakomý, — Doufej v boha, — Buď vděčný, —
Něco o Africe.
25c.

Muž, který se směje, román od Vikt. Hugo,
?4 díly;
1. a 2. $1.60, a 3. a 4. $1 60.
Muž se železnou škraboškou,
15c.
NA UČENÍ o ŽIVLECH jejich moci a vlast
nostech. od Dr. F. S. Kodyma.
Díl I. Obecné vlastnosti těles, hybo— a ti
.hozpyt. s Četnými obrázky,
60c.
Díl II. 0 zvuku, světle, teple, magnetech a
'mině. S četnými obrázky,
80c.
Na viru obrácená Židovka.
25c.
Navedení ku sbírání pověstí a pohádek, 10c.
.Nalezenec, areb; Škola života.
20c.
.27ástin liturgie, pravoslavno katolické cír
kve v Rusku, od Valečky,
'40c.
Nástiny temné půlnoci, z časů starorytířsva
Českého.
20c.
Návod snadně j ochopitelný ku braní míry,
kresbě střihů pro dámy k samostatnému přiu
čení. Dle nejnovějších ] ramcnů sep. a nákres,
V, Hulinský. Přílohy: Braní míry: Tabulka
I, — Kresba střihu: tab. II. a III. Metrická
tabulka.
$1.
Nejlacinějši lékař v tobelce,
30c.
Nejstarší Robinson, t obr, váz,
70e.
Němý jezdec,
: 5·.
Německé a České rozmluvy kuvzdělání s· v
• obou těchto řečích, váz.
· $1.10.
.0 Nerudovy feuilletony: I. íťazek $1.80,, II.
:$1. 80., III. $1.60., a IV. sv. $1.50,
Nezabudky, dárek našim pannám
$1 20

Noc novoročná,oá Herloše,
$1,50
Nový Robinson, od Hubla.
2Oc.
O českém vinařství, s kartografickým ná
stinem vinařství v Cechách
30c.
O letorách, od dr. Jos. Durdíka. Rozprava
psychologická
30c.
Oříšky, předkládá k louskání přemilé mlá
deži J Hrdy, učitel pražský. (Obsahují hádan
ky slovné, důvtipné, šarádv, zpáteční čtení,
hádanky početní, rébusy, skládání obrazcův. 40c
O Podstatě díla uměleckého
30c.
Opatovický poklad a největší vrh, pro krás
né pohlaví
15c.
Osud a nadání, od Žof. Podlipské
$1.60
Otec a syn, od KopidlaDského
20c.
Ovocná zahrada, čili: Nauka o pěstování stro
mů. Sepsal Tomáš Juránek,«cena 75c. pevně
vázaná
$1.
O zvířatech hospodářských. Čítanka pro
kandidáty učitelství, hospodáře atd. od J L.
Maška
30c.
Pan Roháč z Dubě, historická povídka od
Lipovského
30c.
Papoušek, pov. s ob
*r.
pro mládež, váz. 30c.
Paříž, cestopisný úryvek od Adámka 60c.
Pekelná dílna, humoristické a žertovné vy
pravování od Devit8kého
25c.
Pembe, z epiro-albánského života
20c.
Penzista, román od Kořenovského
$1.
Poručník, román ze švédského od Emilie
Fligaré-Carlénové
$1,40.
Polepšený zbloudilec,
25c.
Polesný, pověst’ pro každého
20c.
Policejní špehoun,
40c.
Pokladnice, čili: Sbírka povídek mravouč
ných a vzdělavatelných v duchu katolickém
od Fr. K. P.
20c.
Pokladnice maličkých, říkání malých žáků
pro všechny doby jich věku, 2 díly
40c.
Povídky přímořské, od Kappra
50c.
Povídky pro mládež českoslovanskou:
I. Tři Litvínky, Dva bratři
20c.
II. Kněžna lubomírská, Děti svatojanské,
z polského přeložil F. B. Žilovský
25c.
Povídky našeho lidu, v 2 sešity
60c,
Povídky o pověsti ze Šumavy od Fišera 25c .
Povídky a bájky pro dobré dětičky, které se
rády učí čisti, od S. Podlipské
$1.
Povídky malostranské, od í. Nerudy. $1.80.
Povídky od Rubeše,
25c.
Povíky pro mládež, jednotlivá po
25c.
Povodeň v Čechách.
10c
Poučné povídky pro kvetoucí věk
15c.
Poustevník na skále sv. janské, od Emilie
Fliearé-Carlénové, 3 sešity
$L50.
Pravdy v obrazech, od Černohousa
60c,
2 Přástky,
sešity/ to jest: Krátké povídky z lidu.40c.
Přírodní léčení dle Schrota. Prostonárodní
vysvětlení s řetelem na domácí pomoc v roz
manitých nemocech
50c.
Proletář (chudinec), u starého kostela. 25c.
Prostředky, které ničí zlé výpary, sepsal dr.
J; Ruda
40c.
Průtrže břišní, obého pohlaví na základě
mnohaleté zkušenosti od dr. E. Kappra. 40c.

se 4 obrázky
$1’20
Bělohorští mučenníci. histor. román. $1.00
Bláznivý rytíř, kratochvilné čtení dle špah.
románu Don Quixotte de la Mancha. 2 díly 20c.
Bohatý chudák, mravné vypravování.
30c.
Bohumil, výchovanec cikánský, 4 obr. 25c
Bouře, aneb: účinky zlého svědomí.
10c.
Černý žebrák, aneb: Černochva neoblomná
láska.
15c.
Černohorský okruh Kavkazu, s mapou Evrop
ského Ruska a Kavkazu. G. Valečka.
30c.
České besedy, sbírka písní s nápěvy, deklamací, besedních čtení, sólových výstupů, národ
ních pověstí, ajv. J. Boleslavský.
$1.60.
Čtvrté boží přikázání.
25c.
Ctnost a pokora, Devitský,
20cChrám matky boží v Paříži, neb Esmieralda, děvče cikánské, historický román od V.
Hugo, sešitý,
$1.20
Cesty a příhody, M. G. Enciana,
$1.
Cesty a Příhody, kom. román
$1.
Císař Josef II. a nepřátelé světla, historický
román, $6; pevně vázaný,
$7.
Chov ovcí, a vlnóznalství, 11 vyobr.
85c.
Dcera podplukovníkova, obrázek z pruskoslezkých hranic,
20c.
Devadesát tři, román od Viktora Hugo, 17
sešitů,
$4.
Dědečkovy povídačky, s mnoha obr.
40c.
Dívčino srdce, přel. Kašpar.
25c.
Dívka hrdinská.
25c.
Dívka v domácnosti, technologické a jiné v
ženském životě potřebné vědomosti. Drué vy
dání s 44 drevorytinami
40c.
Dobrák, humoristicko-mravokárný román od
Paul de Kocka
75c.
Domácí lékař, od dr. Jos. Pečírky, třetí
vydání pevně vázaný,
$2.
Domácí léčení, poučení, kterak se máme zachovati v nemocech prvé než lékař byl zavolán,
od doktora lékařství,
50c.
Domácí lékařství, od dra. Viléma Šela, nejnovější dílo, 420 stran, pevně vázané,
$2.10
Dobytčí lékař, od dr. Pečírky, to jest: zře
telné poučení o správném léčení všech nemocí
koňů, hovězího, skopového a vepřového dobyt
ka, psů í drůbeže, s přídavkem: kterak se má
pomáhati při těžkém telení, hřebeni a bahnění;
8 vyobrazeními, vázaná,
$2.
Dřevěné hračky, povídky,
25c.
Důkaz, že Přemyslovci Jaromí a Oldřich
byli nevlastní bratři Boleslava IH. atd. 60c.
Evropské Rusko, země-děje a přírodopis s
mapou,
45c.
Fridolín, čil: Cesta do železných hutí; s 2
barevnými obr.
15c.
Gustav Wása, aneb: král a sedlák,
30c.
Hacafírek v kacabtgce, vrchovatá krošna
žertů, frašek, kozelců. atdr jednotlivý seš. lQc.
Hakmatilka, sbírka vtipů, maličký matematikus a hra v šachy,
50c.
Herbář, výb. lékařství pro hospodáře,
20c.
Hospodářský klíč, o nejhlavnějších základech
umění hospodářského, založeného na vědách
přírodních, od dr. F,S. Kodyma, váz. $2.10.
Hrabě Polgočov, vypovězenec z vlasti. 10c.
Hry a zábavy milé mládeže, Tykač.
10c.
Báchorky báječky a povídky,

ve 4 sešitech,

Hry mládeže od Potůčka:

1. sešit, s 21 obrázky
,
35c.
2. „ s 33
„
55c.
3. ,, s 35 ,,
35c.
Hvězda večerní, aneb Slepý vojín,
20c.
Ildegert, po největším neštěstí šťastný An
gličan,
15c.
Isabella, španělská královna, čili: konec ty
ranství, historický román z nejnovějších dějin
španělských,
120c.
Jan Švehla, histor. pověst’, od Vlčka, 35c.

život mladého řemeslníka,
$2 ,29., váz, $2.
Jaroslava, novela od K. Sabiny,
20c.
Joaguin Dyk. aneb: Dědictví Aztékův, ame
rický román, 3 díly $1., pevně váz.
$/.60
Jindřich, aneb; Na božím požehnání všecko
záleží, povídka s obrázkem,
25c.
Jiné tři povídky, odHálka, a sice; Pod du
tým stromem, Poldik rumař, Na vejminku 80c.
Josefína, aneb; Kdo v boha důvěřuje na ská
le staví
25c.
Kalifornské povídky,
80c.
Kališník a dcera purkmistrova,
10c.
Kazatel Westphalský, povídka dle skutečnosti
ním samým vypravována,
25c.
Kapesní slovník novinářský, od Ranka. $1.30
pevně vázaný $2
Kazdy má svého koníčka, aneb pokuta za zrá
du, od G. Nierice, přeložil J. B. Malý,
25c.
Klepy z cest, od Štolby,
$1.20
Kletba zrození,
25c.
Koša Pe'roviČ, historický román,
60c.
Kolumbus, čili objevení Ameriky,
25c.
Komoří Lasman, 2 svazky (40 archů $1.20.
ATrdtAé dŠje České, od Mullera,
25c.
KrásořeČník Český, o 1 Pichla, 3 díly po 50c.
▼áz. $1./ všecky díly v 1 vázaný
$2.50.
Kratičký zemČpis Čech, Moravy a Slezka
s mapou,
10c.
Kritika, výbor úvah, prof. Durdíka o zjevech
literárních a uměních,
$1.60.
Křič u potoka ,Jod Korolínyk Světlé, $2.20.
Křížové tažení détí,
20c.
Kromwell, protektor Anglie, hist. pověst. 25c.
Kterak se Kubíček dvorek, bláznem stal 20c.
Listy vdČČnosti, lásky a přátelství, ode
Chrasteckého.
30c
Loango, věrný otrok, pov. afrikánská, 20c.
Lovec z hor,
20c
Lučba rolnická, od dr. Kodyma,
50c.
Malé dšti, povídky s obrázky,
25c.
Malý snář,
15c.
Malý horník,
20c,
Malý soudruh, knížka o slušnostech a zdvo
řilostech, od Žáka,
20c.
Malá včelka, čili; Návod k moudrému vče
laření pro mládež,
30c.
Malí muzikanti, čili: Osm dní na cestách 2 0c.
Jan Slavík, Čili,

Divadelní spisy smíšené.

Afrikánka, historicko-lyricko-romantická opera v 5 jednáních,
20c.
Baron Goertz,
truchlohra
v
5
děj.
50c.
v'
Braniboři v Cechách, fraš. v 1 jed.
15c.
Čadkovy solvé výstupy
50c.
Česká meluzína, dramat, národníbáchorka
v 5 dějstvích
40c.
Deklarant, veselohra ve 3 jed.
20c.
Dimitr Ivanovič, trag. v 6 jed.
K 60c.
Dobré jitro!, veská hra v 1 dějství,
20c.
Dramatická díla Williama Shakespeara.

Antonius a Kleopatra,
40c.
Bouře,
40c.
Dvé šlechticů veronských,
50c.
Jak se vám to líbí.
40c.
Komedie plná omylů, — a Mnoho povyku
pr.o nie za nie.
40c.
Konec vše napraví,
40c.
Koriolanus,
40c.
Král Richard II.
40c.
Král Jan,
40c.
Král Jindřich IV.
40c.
Král Jindřich V. — VI.
·
40c.
Král Jindřich VIII.
40c.
Marná lásky snažení,
40c.
Pohádka zimního večera.
40c.
Sen v noci svatojanské.
40c.
Timon athénský, .
40c.
Titus Andronikus
40c.
Troilus a Cressida.
40c.
Večer tříkrálový.
40c.
Veta za vetu.
40c.
Komické výstupy.
Jednotlivý sešit po 15 ctech.

Fotografická dílna v Praze, fraška v 1 jed.
Nehody pana Sukálka, aneb: Zastaveníčko
při měsíčku.
Osudný den fidlovačky, aneb: strašidlo v
ševcovské dílně.
Pan franc, aneb: sedlák šelma velká.
První maličkost.
Vyhraný ženich.
Knihovna operních a operetních textŮY.
Jednotlivý sešit po 20 ctech.

Aida, opera ve 3 jednáních.
Ancot, aítě pařížské tržnice, komická opera
ve 3 jednáních.
Astorga, romantická opera ve 3 jed.
Bruncvík a princezna z Dragontu, komická
operetta ve 4 jednáních.
Fatinica, kom. operetta ve 3 jed.
Fidelio (Eleonora), opera ve 2 jed.
Figarova svatba, kom. opera ve 4 jed,
Giroflé Giroflá kom. opera ve 3 ied. 30c.
Paní vévoda, rom. opera ve 3 jed.
Život v Paříži, kom. operetta v 5 jed.
Nové divadelní hry.
Jednotlivý sešit po 15 ctech.

Proroka Eliáše noční čepička fraš. v 1 jed.
Nevěsta z kláštera, vesel, v 1 jed. a —Né,
dramatický žert v 1 jednání.
Quartetto, veselohra v 1 jednání.
IJ jezera, národní operetta ve 3 jednáních
Vysoké školy v Mrkvanticích, fraška v 1 jed.
Loď v přístavu, vesel, v 1 jednání.

Spisovatel veseloher, vesel, v 1 jednání.
Král Beludžistánie, Ali Kabul-k andahar 72.
operetta v 2 jednáních.
Zaklený princ, aneb: kamenná jitrnice, pro
živé figury.
Všeobecná knihovna divadelní.

Divotvorný klobouk, fraš. ve 3 jed.
30c.
Dvé krásných očí,’ veselohra·
50c.
Dvojčata, dram. báseň v 6 jed.
20c.
Feuilleton, veselohra ve 4. jed.
50c.
Francesca di Rimini, tragoedie ve 3 jed .50c.
Hrabě Blahomil, hra národ, v 1 ději,
20c.
Hvězda, aneb: charakterové, rytířská veselo.
v 5 dějstvích.
50c.
Hus a Jeroným, činohra v 5. jed.
25c,
Karla XII. navrácení se do vlasti, vesel, ve
4 jed.
20c.
Komedie a hry M. Kopeckého, 12 seš.
$2.
Král Rudolf, tragoedie v 5 jed.
40c.
Královna Alcidoria, vesel, ve 3 jed.
20c.
Léčení lásky.— Dvě veselohry,
20c.
Libušin soud, dram. báseň ve 3 dějst. 30c.
Maria Stuartka,
.
40c.
Národní hospodář, činohra
30c.
Oldřich a Božena, zpěvohra ve 3 děj. 15c.
Opička, aneb: Vínem převrácení thánové, ve
selohra ve 4 jednáních.
30c.
Popelka varšavská, israelitská veselohra ve·
3 dějstvích,
50c.
Poslední Mohykán, fraš. ve 3. jed.
20c.
Poslední prázdniny, fraš. v 5 dějst.
40c.
Rod Svojanovský, truchlohra ve 4 jed. 20c.
Sníh, zpěvohra ve 4 dějst,
·
15c.
Soběslav, dram obraz z dějin českých v 5
jednáních,
30c.
Solové výstupy od Mošny, 2 díly
$3.
Svatoslav, posled. Svatoplukovec, smutnohra
v 1 ději,
.
20c.
Šachy, veselohra ve 3 jednáních,
30c.
. Tři panici a tři panny, dram bás.v 5 jed. 40c.
- V Betlemě, vánoční hra osiřelých dítek 10c.
Virginie, ve 4 dějstvích,
30c.
Vykoupení (redemption.) čin v.5 dějst. 40c.
Z doby Cotilionův, pův. vesel, v 3 dějst. 50c.
Zkouška státníkova, vesel, vl dějst.
40c.
Novely, povídky, romány atd.

Adolf a Ludoiska, čili: Soud boží na polích
ruský h, sepsal Eduard z Ambachů.
40c.
Anežka, královna sicilská, historie,
30c.
• Anglická čítanka, (Engl. Reading-book) s ůplným ang. česk. slovníčkem, J. Sládek. 180c.
• Alchymista, hist. román ze 17. století, od
L. Herolda 3 sešity.
50c.
Andersena povídy a pohádky. *2 díly.
$2.
F. Douchy: pohádky s malovanými obrázky
po 25 ctech šešit.
Andersena velký a malý kalouš. Červená
karkulka. Báchorka o palečkovii. Modrovous.
Pohádka o sedmi havranech..Pohádka o lesním
stromku. Robinson. Šípková Růženka.
. Babičino tajemství, ze života ženského, od
Věnčeslavy Lužické..
20c.

Prvotiny. Tři páry zamilovaných. Stará lá
ska nerezaví. Prokop a Ludmila. Emilie, od J.
Ilrdý-ho
30c.
Rodina Whartova, povídka z amerického
boje pro osvobození po J. Washingtonem 25c.
Rolník ílového věku:

Nauka o chování drůbeže, se 24 obr.
75c.
Nauka štěpařská, díl 1. o 3 seš. s 70 ob. iri

dii 2. se 44 obrázky

$1.

0 porodu zvířectva, s 36 obrázky
50c.
Pěstování řepy cukrovky s 22 obrázky 75c.

Rozhled dějin českoslovanské literatury od
M. Přecechtěla
$1.50.
Rozličné povídačky k poučení a obveselení
od Krameriusa
20c.
Rozmarná žena, 2 svazky(40 archů) $1.20·
Ruská kněžna, od Nečáska.
40c.
Ruský tlumočník, od E. Vávry.
40c.
Rybářské děvče z Helgolandu
25c.
Rychlá pomoc, dr. Sella
15c.
Salamander, román ze života námořnického,
od E. Sue
80c.
Sbírka výměrů (definice) od K. Bulíre 30c.
Sebrané romány, 6 seš., J. Kolár
70c,
Sebrané spisy pro mládež, 4 díly, Šmíd $1.
Sebrané spisy, F. L. Čclakovského dva sv.
I. $1.60; druhý $1.90.
Semenko, ze života Huculů. Szedlcr
40c.
Sirotek,
25c.
Slavnost Jungmanova. Upomínka na národ
ní svátek
10c.
Slepý pacholíček
25c.
Souboj s bohem, Jokai
30c.
Soukojenci
75c.
Spekulant, J, Kořehovský
60c.
Svedený Havel,
20c.
Společné hry pro malé dílky v opatrovnách
a v domácnosti
*
50c.
Svět a lidé, Herloš
$1.25
Svět a básník, román ve 2 dílech
50c.
Synové hraběte, román o1.227 stranách;
pevně vázaný
$7.00.
Tajné nemoce zaviněné i nezaviněné a osob
ní ochrana pro obé pohlaví. Prostonárodní vy
světlení se zvláštním zřetelem na rádnou po
moc, s 8 vyobrazeními od dr. Kappra
80c.
Tajnosti lovu ryb udicí. Návod, jak sc ryby
všelikými, zvlášť popsanými udicemi chytají,
rozličnými, obšírně popsanými vnadami a ná
strahami, udicemi i jinými nástroji rybářskými
loví. Mimo udání času jich tření, rozmnožování
a chování s návodem o chytám raků,
60c.
Tanec se stanoviska thcoretického a estlietického. Struč. návod propravou k praktickému
vyučování. Sepsal K Link
75c.
Tabák kurlavý a šnupavý, kouření a šnupání,
neboli tabák považován v ohledu na dějepis,
rostlinopis, lučbu, životospráv], lékařství a
hojičství, řemeslnictví, obchod, hospodářství,
zákonodárství a život společenský. Knížka jak
šoupákům a kuřákům potřebná, tak nekuřá
kům a nešnupákům užitečná. Od staré panny.
Nákladem vydal dr. Jos. Ruda.
30c.
Tajné manželství, román, přel. J. D.
4Óc.

Tichý Jindřichy

20c.
Tělo a zdravověda pro škoíu í domácnost 50c.
Tři matky k jednomu dítěti
30c.
Turci u Vídně roku 1683.
25c.
Tvrdé palice, povídka z morav. vesnice od
J. Sokola
70c.
Ukrutnost a láska, anebo: Solné doly ve Veličce; historická pověst1 z doby Soběského,
krále polského
25c.
Václav Vavák, rozumný a poctivý rolník 20c.
Valentin Peterson.román op G K.
45c.
Věčný ženich, hist. román od Sabiny $1.20
Veselý společník na cestách, užitečný po
třebný průvodce ve společnostech a zábavách
vůbec od P. Š. T. 4 seš.
v
40c.
Vilém Telí, aneb Osvobození Švýcarska.
Historická pověst
20c..
Vybrané spisy Jindřicha Zschoke.

20c,
60c.
35c.
Hostinec v Krausaku a — Strážmistr
Fizole
20c.
Paša budínský a — Panovníkův pohled 35c.

Dobrodružství Sylvestrovy noci
Aldricli

Vystěhovalci do Ameriky, poučná povídka
pro rodiče a dítky, od Jos. Devitského
25c.
Vznešený dobrodinec
10c,
Za oceánem. Cestopisné obrázky od Frant
Štolby, 4 díly, jednotlivý
$1.
Zástupce, 1 svazek (o 20 arších)
60c*
Zimní večery, drobné listy od Kobera 40c.
Zlatá pokladnice pro hospodáře a průmysl
níky od K. Janského
50c.
Zlaté srdccčko, aneb: Kdo v boha důvěřuje,
on jej neopustí
20c.
Z let probuzení. Kniha I. Paměti a korrespondence Bohuslavy Rajské (Antonie Čelakovské) z let 1839v1844. — Kniha II. Listy—Frant. Ladislava Čelakovského a Bohuslavy
Rajské z let 1844—184SL — Kniha III. Vzá
jemné dopisy Antonie Celakovské (Bohuslavy
Rajské) a Boženy Němcové z let 1844—1849 a
některé dopisy z roku 1848. S podobiznou A.
Celakovské (Bohuslavy Rajské)
$1.60
Znamenité příhody pana Prášílka od V. R·
Kramériusa
15c.
Zpěvec křižácký,aneb: dobytí božího hrobu,
od Zimmermana
30c.
Zrcadlo příkladův. pro obveselení a poučení;
dva svazky
40c.
Zrnka české soli. Sebral J. Koubele
40c.
Zena ve společnosti lidské od K Jonáše 60c .
Železný hrob, aneb: Nevěsta v rubáši 20c.
Žid, aneb: Pýcha předchází pád
30c.
Spisy svobodomyslné.

Barbora Ubriková, historicko romant. episoda
z dějin kláštera karmclitánek krakovských s
2 obrázky
$1.00
Barbora Ubriková, Kněžourské zrcadlo, a
Kláštery křesťanstva., 16 sešitů
$4.00
Bohové, překlad prof. L. Klácela
12c.
Děje husitů a jich původ od roku 1378roku 1437

Í)uch Jana Husí, zjevný v jeho spisech $1.
Encyklika a syllabus Otce sv., Pia IX.— a

Encyklika a Syllabus Syna nové doby od
Alfonse Šťastny-ho
20c.
Epištoly svobody.

10c.
1. Duch našich dějin
2. Nej novější názory o stvoření světa 10c.
3. Zápas jezuitů s novověkou osvětou 10c.
10c.
4. Z doby švindlu
5. V plamenech kostnických
10c.
6. O svobodě svědomí
10c.
7. Pověra náboženství
10c.
8. Čemu učí Darvin?
10c.
9. Boj za osvobozepí Srbska v 19. věku 10c.
10-11. Kalendářík lidstva
30c.
12. Ukrutnosti turecké v Bulharsku
10c.
13. Politické poměry národní strany na
Moravě
10c.
14. O říši osmanské
10c.
Hus a Betlem.Paměti někdejší kaple betlemské v Starém městě.
___ ioc.
Hus a Jeroným, mučenníci pro pravdu 70c.
Jezovitské melodie
10c.
Ježíš a jeho poměr ku křesťanství
50c.
Kněžour, historické památky fanatismu v
církvi řimsko-katolické od Corvina
$1.00
Knížka o Jezovítech
10c.
O mravnosti rozumové
20c.
O spasení po smrti
30c.
Svaté písmo člověčenstva
$1.00
Životopis satana, překlad z anglického od
prof. Lad. Klácela
30c.

Spisy básnické.
vAlmauah, na oslavu 25 letého trvání Akadem.
Čtenářského Spolku Pražského :1849 — 1874,
Obsahuje mnoho básní, arabesk,
novel atd.
k,
od nejlepších spisovatelů
$1.00
Básně Ervína Šp i udiera
60c.
Básně Miroslava Krajníku
80c.
Básně Jaroslava Golla
50c.
Černý prapor, od Vítěz. Ilálka
<
50c.
Faust, od M.Lena-au,přel. Stankovský $1.00
Goar, od Vítězslava Hálka
80c.
Hvězdičky, původní báseň pro mládež, od
L. Unger-a
20c.
Kvítí luční, mládeži dospěle j. od Kosiny 15c.
Máj, romantická báseň od Hynka Máchy. —
Illustroval Jos. Schweifel
"
40c.
Zižka, od A. Meisnera; přel. Špindler 1.20c.

Poesie světová.

Sbírka spisův básnických cizojazyčných.
I. Byron: Kain,
‘
*65c.
II. Petoefi
$1.60.
III. Lermontov,
65c.
IV. Longfellow: Hiavatlia,
1.40c.
V. Zpěvy lidu srbského
80c.
VI. Kalidasa: Šakuntala
$1.40.
VIL H. Heine: Kniha písní
$1.90.
VIII. Junáeké písně národa bulharsk.$1.00

’ IX. Básně Viktora Huga
X Lermontov II.

80c.
65c.

Zpěv a hudba.
HLAHOL. Sbírka čtverozpěvů pro mužské
hlasy. Pořádá K. B e n d 1. Partitura a hla
sy. Cena jednotlivého čísla 60 ctfl.

3. Staročeský zpěv válečný, složil J. Pech.
Večerní, složil J. Kaván.
4. Teď mocný vane světem duch. Modlitba,
složil J. Vojáček
5. Šťastné manželství Žertovný sbor, a Na
hory, složili K. Bendi.
6. Pochod, žertovný sbor,zsložil V. Blodck.
Povzbuzení k zpěvu, složil Č. Hendrych
7. Toť lásky hlas, Zastaveníčko, sl. Knahl.
8. Tři staročeské chorály. Trojhlasé, složil
J. L. Zvonař. Panis angelicus a Motetto, co.
vložky ku mši sv., složil G, A. Palestrina
9. Už Slovensko vstává. Žalmy tatranské
ho Slovana, a Dárek z lásky, upravil dr. L.
Procháska.
10. Na Vlasť, složil Tomášek. Slovácká z
Puchová, upravil Bendi. Legenda o sv. Lud
mile. Ruská píseň, upravil Zvonař.
12. Praha má. Slovo k vlasti, složil B.
Pazdírek.
14. Na horách ticho, složil Bendi. Večerní,
složil H Palla.
15. Touha, složil Knáhl. Zastaveníčko, slož,
Měchura.
,16. Pohnutí k tanci. Valčík. Polka, slož,
Řehák.
17. Pijácká. Dvojsbor, složil Měchura.
18. Ten ptáček ten se nazpívá, sl. Bergman.
Hornická, složil Vorel.
19. Dvě modlitby, složil Bendi.
20. Kytičky. Žertovný sbor, složil Ilaiss.
21. Rolnická, složil Smetana.
22. Kadryla z ruských národních písní, sl.
Nápravník.
23. Baláda o nešťastné žábě, složil Měchu
ra. Vítání jara, složil Zvonař.
25. Válečná. Pijácká, složil Bendi.
26. Třetí quodlibet z národních písní, složil
Slavík.
27. Tři kostelní zpěvy, složil Horák. Ave
Maria, složil Měchura.
28. Památce Amosa Komenského, kantáta,
složil Kaván.
29. Když jsem se díval do nebe. Slavský
zpěv, složil Bergman.
30. Slavnostní sbor, složil Procháska. Ná
rodní (teče voda). Při luny pravil Procháska.
31. Růžinky stesk a zastaveníčko, tenor solo s průvodem mužského sboru, složil Bendi.
32. Krásný sarafan, ruská píseň. Slavnostní
sbor, složil Smetana. Opuštěný, slož. Pivoda.
33. Pochod lovecký, složil Loew.
38. Naše zpěvy, složil Horák.
39. Touha. Večerní, složil Ileller. Očeká
vání, složil Buchta.
40. Výlet Illaholu. Hudební žert, sl. Petr.
Vábné oči, složil Měchura

41. ,,Co pláčete“, (pohřební) Salve a Animas, (nové) složil V. Horák.
42. Poslední sklenka, Měj blahý sen, slož.
Paukner. Krumlovská, dle nápěvu Pivodova.
43. Při sňatku a Po sňatku, složil Bendi.
Ty nás co duch oblétáš, složil Horák.
_ 44. Svatý Václave. Kdož jste boží bojovníci.
45. Divrá věc, žertovný sbor, sl. Drahorád.
Polka, složil Heller.
4G. Můj růženec. Za památku. Růžinko
má, dřímej, složil Bendi.
47. Pražská Bětulinka dle Ncsvatby. Jez
dec před bojem, dle Veita.
48. Pozdrav, a Kéž svoji bych lásku, dle
Mendlssohnova dvojzpěvu.
49. Růžinka, složil Jos. Loew. Píseň z lidu,
(skotská) upravil Bendi.
50. Tichému geniovi, Kantata pro mužský
sbor k stoleté památce Jungmanově od K.
Podhajského.
v 52. Česká muzika, veselý sbor od Loewa.
Čilým krokem od L. Měchury.
43. Opuštěný, od R. Roskošného. Píseň kozácká od Bendla.
54. Ty hvězdičky tak drobounké, a Tvé oko krásné jezero, od Nešvary.
55. Lovecká a Hymnus od Blodka.
5G. Rozloučení, od Knahla. A dal-li pán Bůh,
od Pauknera.
57. Slavnostní sbor od Bendla.
Sbírka čtverozpěvů pro smíšené hlasy s par
titurou. Cena jednotlivého čísla 75 ctů.

2. Tak temnomodrá nebes báň. Milenko
drahá, dobrou noc. Tak mrtvo v mnohém srd
ci jest, složil Bendi.
v 3. Nitra. Slov. nír. Tajná láska nestálá.
Česká národní, upravil Procháska. Přání, sl.
Horák.
6. Kdyby ten slavíček. Byly dvě boží my
šlénky, složil Bendi.
7. V tom světě teď vše usnulo. Umlklo stro
mů šumění, složil Bendi.
8. Kytičky. Dívčí bol. Řekněte mi, větrové.
9. Anděl strážce. Na zem se snesla rosička.
Milujícího přání, složil Paukner.
10. Poutník od Mendelssona, upravil Bendi.
Malé srdce, složil Písecký. Večernice, od Shumana, upravil Bendi.
12. Pořád jen o vlasti. Zeptá-li se vás kdo
dítky. Dobrota Boží, složil Palla.
13. Janek. Výmluva, složil Starý. Bože můj,
otče můj, upravil Bendi.
15. Nad hrobem, složil K. Bendi.
1G. Život lidský. Večerní klid. Má Hvězda
a Touha, složil Jindřich Pech.
18. Zalkcj, ach, zalkcj. Žabí zpěv, a Lás
ka, složil J. Paukner.
21. Večernice. Ty mrtvé srdce dřímej, sl.
Bendi,
22. Přinesli jaro na křídlech. Přání milen
ců, složil
y Bendi.
23. Šalby, sl. Starý. Hymna večerní, složil
Aug. Pehla
24. Tichému geniovi. Kantata pro smíšený
sbor k stoleté památce Jungmanově, sl. Bendi.
25. Brouk a růže, dle V. II. Veita, upravil

Bendi. Kalina, dle Em. Va
*áka
uprav. Bendlj
Na Moravu, dle dr. Javůrka, upravil Bendi.
26. Píseň při draní. Stará čarodějnice, dle
V. Horáka,
upravil Bendi.
v
27. Znečka, složil Nešvara. Píseň z lidu.
29, Poupě a políbení. Jen do skoku, (polka)
od A. Strebla.
30. Píseň na cestu. Stará píseň, složil V.
II. Vcit.
_______
Hudebniny.

Ave Maria, z opery Zakletý princ, o 1 V.
Hřímalýho
30c.
Bergmanna dvě písně pro dva hlasy s průvo
dem piana 45c.
Cizinci o štědrém veěeru, vánoční dram. hra
pro dítky se zpěvy ve 3, jed. od Bára $2.00
Contrifugal, kvapík od Chlumeckého 35c.
Čtverylkaz opery Král a uhlíř pro piano 59c.
Čtverylka z ruské zpěvohry, Ruslan a Lud
mila
50c.
České školní písně pro dvoje housle 10 ses.
Jednotlivý sešit
20c.
Dalibor, hudební časop's r. I.
$3.Od
Dobrou noc, pro 3 ženská hlasy s průvodem
piana od Bendla
70c.
Drahoušek, mazúrka, pro piano
30c.
Dvě písně z králodvorského rukopisu od Fi
bicha pro piano
30c.
Ilias varhan, čili kniha obsahující harmonisované nápěvy duchovních zpěvů zahrnutých z
kancionálu Dědictví sv. Janského váz. $12.00
Hudební žert pro sbor a sóla od Bendla 70c»
Karneval, pochod pro piano
30c.
Kdo má zpívat, humoristická scéna od J»
Pauknera
60c.
Klepny, komický výjev pro tři hlasy s průdodem piana, od Jos. Illnera
95c.
Koncert bengalského impresaria,
Vaňka
Kahhala, Komický výjev od J. Illnera a hud
ba od Javůrka
$2.00
Koncert na merlotiny (brnkačky)hndební žert
pro sbor a sóla od Bendla
70c.Listy z pamětníku pro piano od Nešvera. 30c.
Manželova opiěka, komická píseň pro bass s
průvodem piana
60c.
Mazúrka pro merlotiny, hudební žert pro
sbor s průvodem piana od Pauknera
70c.
Missa solemnis, pro 4 hlasy od Bendla $2.50
Mladí pastýři betlémští, melodrama ve 3. děj.
se zpěry, deklamacemi, iqravil J. Bár. $2.50.
Motivy z opery Dalibor, pro piano od B.
Smetany
30c.
Motivy 7 komické opery ,, V studni“ 30c.
Motivy z opery Král a uhlíř, pro piano od
A. Dvořáka
30c.
Nevesta předoucí a Dennice, prodva ženské
hlasy a průvod piana
$1.20.
Patero dvojzpěvů sprůvodem piana,
složí
K. Bendi.
60cPerliěky, 10 lehkých skladeb pro mládež ua
klavír do Proška
8 0c.
Preludium a Selanka pro piano od K. 30c.

zhotovuje veškeré tiskařské práce pro spolky a jednotlivce v ceně
levné, rychle a vkusně. , Písem malých i velkých, jednoduchých i
ozdobných, jest velký výběr a tisknou se stanovy, lístky do plesů,
plakáty vší velikosti atd. Adresa: 463 S. Canal St., Chicago, 111.

58. Nalezenec, aneb: Věrní přá
telé. (S obrázkem.)
30c.
60. Včelky. — Med a vosk
(a obrázkem.)
80c.
61. Osudy dělníka Petra. (S obrázkem.)
80c.
62. LoveGké příběhy. Zábavné
čteni pro dospělejší mládež (s o*
brázkem.)
30c.
68. Následky lehkovážnosti,
(s obrázkem.)
30c.
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.) 30c.
66. Večery pod lípou (· o·
brázkem.)
30o.
67. Josef Jungman životopisný
obrázek (se 4 obrázky.)
80o.
68. Benjamin Franklin. Obraz
ze života amerického poctivce, (s
obrázky.)
30c.
69. Bratří, dvě povídky (■ obrázkem.)
80.
70. Rodina psancova, neb: Všu
de jsou dobří lidé, (s obr.)
30o.
71. Václav Hanka, životopisný
obrázek s 2 vyobrazeními.
80o.
72. Velkoroční večer (sobr.) 80o.
73. Věrný strážce. Tri Bratři
(s obrázkem.)
· 80o.

j 74. Marcel, hodný syn. — An
gela, hodná dcera. (S obr.)
30.
75. 76. Podivuhodné příhody
Robinsona na pustém ostrova· 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.)
80c.
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
obrázky.)
60.
86. Z pralesů amerických. Po
vídka ze života Indiánů, s obráz
kem. — Povídky z východu 30c.
87. Svéhlavost a pokání (s obrázkem.)
30c.
88 V
havranské
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
(s obrázky.)
60c.
93. Přítel věrný jest obrana
mocná, s obrazy.
30c94. Snůšky, povídky a bajky’
s obrázkem.
30c.
95. Osadníci 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
30o,
101. Vděčnost osvědčená. S obrázkem, Statný rybář.
30o,

Parotiskàna „Svcrnosti“ a „Amerikána“

61. Povídky a báchorky pro
mládež, (s obrázkem.)
30e,
62. Král Civ miláček, neb: Důvěra
v Boha neklame (s obr.)
30c·
63. Lichvář. (S obr.)
30c.
54. Útulek
na
Zvíkovč.
(S obrázkom.)
30c.
66. Odplata. — Když je nouze
nejvyŠší, pomoc bozi nejbližsí. 30c.
66. Deklamace pro dospělejší
mládež. (S obrázkem.)
40c.
57. Mikeš Zúl, rytíř loupeživý,
(8 obrázkem.)
30c.
58.
Major. — Markéta —
(8 obrázkem.)
30c.

knihkupectví Aug. Geringera
463 SOUTH CANAL ST.,
vyšly do3ud následující knihy :
Quadroona, obraz ze života v poledních státech sev.-americké Unie. Přeložil J. A Oliverius. V pěkné úpravě
v plátně vázaná
§1.00
VyhnancŮV syn, aneb : Židovy peníze, historický
román
§2.40
Poštovní zásilka 15c. Pěkně vázaný v knihu §3.40
Philip Foghorn, pán pomezi, aneb: Nczn ám ý nepří
cl. Novellaze západních krajin amerických. V pev
né polovazbě
30c
Vídenský kat, čili: Tajnosti vídenskýchheren
a šejdířských peleší. V 33 sešitechstojí §3.30
Otec La Rnilie. Vesnický román od A. Dumasa, pře
ložil Gustav Reišl. V 6 sešitech
60c.
Dva sirotci, román z francouzského „Les deux Orpheli
nes<4 od Dennery. Přeložil Gustav Reišl. Cena
25c., s poštou
30c.
Americký Besedník. První sbírka proslovů a deklamací
pro oboje pohlaví k rozmanitým příležitostem. Se
stavil A. Jurka. Obsahuje 20 proslovů ke všem pří
ležitostem a slavnostem, 22 deklamací vážných a 53
deklamací žertovných. Pěkně vázaný
§1.25
Sezlaton ořízkou §1.50. Poštovní zásilka vzlašt 10c,
Nová anglická mluvnice, aneb: Vůdce k nabyti sběhlosti v anglickém čtení, psaní i mluvení od F. B.
Zdrůbka. V pěkné plátěné vazbě i s poštou
$1.25
Hierarchie a aristokratie aneb: působení Jezuitů na
život soukromný i-veřejný. Sepsal B. Ilassaurek. První
díl 212 stran s poštou
45 ctů.
Obrázková dějepisná čítanka Spojených Států pro ško
ly americké a domácnost. (K užívání co III. čítanka.)
Sestavil Fr. B. Zdrůbek, red. „Svornosti.“ Stran 288
ve velké 8ce. V plátně vázaná trvanlivě.
$1.00.
S poštovní zásilkou
§1.10.
První čítanka s obrázky pro školy česko-americké od
národního učitele. Pevně vázaná i poštou
45c.
Drullá 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 §1·
Malý katechismus pro školy katolické od R. Miller
C. S. S. R. Zčeštěno od několika zdejších kněží. 25c.
Parlamentáruí 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 Došt. zásilkou

$1JO

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

Román „Hierarchie a aristokratie “ díl II. a lil. vyjde do 30. června
1879. Předplatné na tři díly obnáší §1.10 s poštou, jednotlivý díl 45c.
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„SVORNOST.”
každodenní politický časopis neodrislý.
Vychází v Chicago už na čtvrtý rok a snaží se sloužiti
všemožně americkým Čechům ku povznesení národnosti
a k poučení ve všech otázkách společenských,
občanských a národních.

, Mimo Chicago nalézá časopis tento značný počet příznivcfi. po městech
a městečkách v rozličných státech, které leží při dráze některé, tak že
mohou jej -dostávali druhého dne po jeho vyjití. Bylo by záhodno, aby v
kžždém městě a městečku při dráze ležícím nalezlo se několik Cechů uvě
domělých, kteří by aspoň jeden výtisk listu toho společně odbírali. Stojí
ročně i s počtou $7.50, a tu by mohli vždy tři Čechové složití se dohromady
po $2 n < dbírati jej, majíce každý den všecky dôležité udalosti z celého
světa před sebou v mateřském jazyku a mohli by se vyrovnati v tom kaž
dému čtenáři větších denníků odbíraných z větších měst.
,,Svornost" ač malá, může se směle honositi, že předčí na bohatost
nejnovějších denních zpráv každý denník americký vycházející v malých
městech ve státech, a kdo jej čte, dozví se více důležitých novin denr.ě,
nežli domácí čtenáři anglických denníků.
,,Svornost" dále přináší denně pojednání a články o důležitých otáz
kách časových každého čtenáře zajímajících se stanoviska nestranného, neholdujíc žádné straně, ale uznávajíc co dobrého u všech, i kárajíc co poká
rání zasluhuje u všech stejně.· Přináší též tržní zprávy z Chicago a jiných
velkých měst telegraficky sdělené pro obchodníky, a přinášela by jich více,
kdyby toho žádali si četnější odběratelé na venkově. I dva romány zají
mavé přináší stále pro zábavu a pak místní zprávy z Chicago.
Zkuste t) na měsíc neb na čtvrt roku, a přesvědčíte se, že hnedle nebu
dete moci postrádat! denní list český ve své domácnosti, jenž by vám přinesl každý den něco poučného a zábavného.
H
Předplácí se 11a měsíc 70c. s poštou; na čtvrť roku $2 spoštou, na rok $7.50 s poštou.
H
Každý předplatitel na ,,Svornost” obdrží nedělní list ,,DUCH ČASU1'
JI celý i*c>k ziarma. Jinak stojí list tento samoten $1.25 ročně.

4 Nadpis:. Svornost, 463 S. Canal St., Chicago, 111.
Ji *

«

.-J®·

politický týdenník pro Cechoslovany amerioké,
vychází každou Stredu a přináší ze všech listů českých nejhojnější zprávy
čerstvé o všech událostech v celém světě, jakož i poučné články a úvahy
U o všech otázkách časových a zajímavé dva romány pro zábavu. Každý
1'“ občan americký česky čtoucí měl by jej míti v domě svém týdním hos
tem. Stojí ročně i s poštovní dopravou $2.50, půlletně $1.30 a čtvrtletně 65c.

Nadpis: Amsitt, 463 S, Cáial sl., ®®o, I

